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É o que se pretende com esta coleção de brochuras. Ser um instrumento de
informação e formação destinada às pessoas com distúrbios hemorrágicos, suas
famílias e amigos, incluindo-se aqui a comunidade laboral e escolar em que estas
pessoas estão incluídas, mas igualmente para toda a comunidade em sentido
lato; médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos e outros profissionais de
saúde.

O “peso” associado à palavra Hemofilia traz consigo um conjunto de novas
situações com as quais a família não estava muitas vezes preparada para lidar.
Antecipam-se complicações, sofrimento e perda de qualidade de vida que devem
ser abordadas e desmistificadas.

hemofilia é uma patologia complexa e que transcende em muito a parte
fisiológica e hemorrágica. Perante esta evidência a sistematização da
informação sobre este distúrbio hemorrágico assume importância fulcral.

Na atualidade, a informação sobre a sua doença crónica e em especial a hemofilia
é essencial para que estas pessoas possam viver com mais tranquilidade e
sabendo o máximo possível sobre a sua condição. O tempo em que o conhecimento
científico só pertencia ao clínico é um tempo passado, privilegiando-se hoje em
dia a partilha e o diálogo sustentado no conhecimento.
Pretende-se igualmente que esta coleção seja disponibilizada em meio hospitalar,
de forma a que esteja ao alcance de todas as pessoas que frequentam os
serviços de imuno-hemoterapia e outros departamentos que tratem os distúrbios
hemorrágicos.
Pretendeu-se criar uma linguagem acessível a todos, mas sem descurar o rigor
da informação científica. Não é toda a informação, mas é a que consideramos o
mínimo essencial.

diagnóstico de um distúrbio hemorrágico e em particular de Hemofilia numa
criança tem um enorme impacto que muitas vezes transcende a doença, quer
exista ou não história familiar.

Na atualidade estão disponíveis os recursos necessários para assegurar o
diagnóstico e apoio perinatal diferenciado, tratamento regular continuado
(profilático) bem como a vigilância e tratamento de complicações permitindo um
crescimento saudável e uma melhor saúde, tempo e qualidade de vida.
As equipas de Hemofilia, a par do diagnóstico e tratamento, trabalham com as
famílias de forma compreensiva e individualizada promovendo uma crescente
autonomia na prestação de cuidados.
É fundamental que a comunicação aconteça de forma clara e que os pais tenham
espaço e tempo para colocar as questões que julguem relevantes.
A informação aqui apresentada de forma concisa compreende temas que vão
desde a Hemofilia no período prenatal, parto e primeiros anos de vida e constitui
uma ferramenta que pode ser utilizada pelos pais e profissionais de saúde como
ponte para o diálogo e esclarecimento de dúvidas.

O Saber Mais Sobre… nunca será uma coleção fechada e pretendemos que sejam
lançados todos os temas que interessam à nossa comunidade.
A APH agradece à Pfizer o apoio que tornou possível esta coleção.

Paula Kjöllerström
Unidade de Hematologia do Hospital Dona Estefânia

Miguel Crato
Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Hemofilia e de Outras Coagulopatias Congénitas
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O QUE É A HEMOFILIA?
A hemofilia é um distúrbio raro que
causa problemas na coagulação do
sangue. As pessoas com hemofilia não
apresentam hemorragias que sangram
mais rapidamente que o normal, mas
podem sangrar por mais tempo quando

QUAL A PREVALÊNCIA DA HEMOFILIA?
sofrem uma lesão, pois não apresentam
fatores de coagulação suficientes. 		
Os fatores de coagulação são proteínas
do sangue que ajudam a controlar 		
as hemorragias.

A hemofilia é bastante rara. Cerca de 1
em cada 10.000 pessoas nascem com
hemofilia.
A hemofilia afecta mais de 400.000
pessoas em todo o mundo. A hemofilia A
é cerca de quatro vezes mais frequente
que a hemofilia B.

As pessoas com hemofilia devem
registar-se junto de um centro de
tratamento especializado em hemofilia
onde terão acesso a uma equipa
multidisciplinar e cuidados abrangentes.

Há dois tipos principais de hemofilia

HEMOFILIA

A
As pessoas com
hemofilia A não têm
suficiente fator VIII (8)
de coagulação
Na maioria dos casos, a hemofilia 		
é hereditária, o que significa que passa
de pais para filhos através dos genes.
Os genes têm informação que define
as características de uma pessoa, 		
como ter olhos castanhos ou sardas.
Para as pessoas com hemofilia, 		
os genes que fabricam os fatores 		
de coagulação apresentam alterações
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HEMOFILIA A

B

HEMOFILIA

B

Afeta um em cada

Afeta um em cada

5,000

30,000

Rapazes nascidos
no mundo

Rapazes nascidos 			
no mundo

As pessoas com hemofilia
B não tem suficiente fator
IX (9) de coagulação

e não produzem fator de coagulação
suficiente. As pessoas podem ter
problemas com hemorragias internas
e externas.
Cerca de um em cada três novos casos
não tem história familiar de hemofilia.
É a chamada hemofilia esporádica;
nestes casos, houve alteração ou
mutação genética espontânea.

Os pais e os bebés
não estão sozinhos.
Contacte a APH
(Associação Portuguesa
de Hemofilia e de Outras
Coagulopatias
Congénitas).
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COMO SE TRANSMITE A HEMOFILIA?
Antes de começar a falar de
transmissão, temos que saber um
pouco mais sobre genética. Poderá
saber que as instruções de fabrico
do ser humano vêm do ADN (ácido
desoxirribonucleico). Os genes são
unidades de ADN que controlam
características diferentes. Os genes
são agrupados em cromossomas 		
que se formam em pares. Herdamos
metade dos nossos cromossomas
do nosso pai e a outra metade 		
da nossa mãe.
A hemofilia é causada por um defeito
num dos genes do cromossoma X.
Juntamente com o cromossoma Y,
o cromossoma X é responsável pelo
sexo biológico – masculino ou feminino.
É por isso que estes cromossomas
são por vezes chamados cromossomas

do sexo. Os cromossomas do sexo
podem ser idênticos (XX para 		
as mulheres) ou diferentes (XY para
os homens). Isto é importante porque
significa que as mulheres e os homens
são afetados de forma diferente.
As mulheres são conhecidas como
portadoras. Geralmente não
apresentam sintomas porque o seu
segundo cromossoma X é quase
sempre normal e pode mascarar 		
o efeito do gene gene anómalo. 		
Mas por vezes apresentam sinais 		
de hemofilia ligeira. As portadoras
podem passar o gene para 		
os seus filhos.
Os homens apenas têm uma cópia
do cromossoma X. Se tiver o gene
anómalo, têm hemofilia.

Se é portadora do gene
da hemofilia, haverá sempre
uma possibilidade do seu filho
ter hemofilia.
Se já tem um filho com hemofilia,
as probabilidades de ter outro
são exactamente as mesmas.
Ter um filho com hemofilia
não significa que o próximo
não possa vir a ter também.
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A TRANSMISSÃO DA HEMOFILIA DEPENDE DO ACASO
 stas são as
E
probabilidades
de transmissão
da hemofilia 		
em crianças
com um pai
saudável 		
e uma mãe
portadora do
gene anómalo.

Estas
Pai não
afetado

X

Mãe
portadora

Y

X

É raro haver casos em que uma
portadora tem filhos com um homem
com hemofilia. Mas caso tivessem filhos,
as filhas poderiam ter hemofilia ou ser
portadoras e os filhos não seriam
afetados.

Pai com
hemofilia

X

X

 s filhos de uma
O
portadora têm
Y X
X X
X Y
X X
uma
probabilidade de
50% de 		
ser afetados. 		
As filhas de
uma portadora
têm uma
Afectado Portadora Não
afetados
probabilidade de
50% de serem
portadoras.

Se tem preocupações sobre a
possibilidade de transmitir hemofilia
aos seus filhos, fale com o seu
profissional de saúde, que pode
encaminhar para um conselheiro
genético ou um centro especializado
em hemofilia.

são as
probabilidades
de transmissão
da hemofilia
em crianças
com um pai
afetado e uma
mãe saudável.

Y

Mãe não
portadora

X

X

Todas

X Y
X X
X Y
X X
		
as filhas 		
de um pai
com hemofilia
serão
portadoras.
Os filhos 		
Não Portadora Não Portadora
não serão
afetado
afetado
afetados.

E se não há história familiar 		
de hemofilia?
Por vezes, a hemofilia aparece sem
história familiar. Em cerca de um em
cada três casos, o gene modifica-se
depois de uma alteração no óvulo
ou no espermatozóide. É chamada
uma mutação espontânea. Depois
da alteração do gene para uma versão
anómala, este pode ser transmitido
como descrito acima.
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COMO POSSO SABER SE O BEBÉ TEM HEMOFILIA?
Testes genéticos podem revelar
se um filho de pai ou mãe 		
com uma doença genética terá
a mesma patologia. Fazer
exames durante a gravidez
significa que pode descobrir 		
a doença precocemente e assim
poderem preparar-se da melhor
forma. Na hemofilia, é importante
saber se a mãe é portadora.
Teste de coagulação
É colhida uma amostra de sangue para
um teste de coagulação. Se o sangue
não coagular devidamente, pode ser
um sinal de que é portadora. 		
No entanto, os resultados apenas
conferem 80–90% de precisão.
Como as análises não são perfeitas,
é também necessário saber a história
familiar de hemofilia. Em conjunto,
estas informações são usadas para
determinar as probabilidades de 		
uma mulher ser portadora do gene
da hemofilia.

Não tenha medo
de falar com um
profissional de saúde
se tiver perguntas ou
preocupações. Este pode
explicar os detalhes dos
procedimentos, bem como
os riscos relevantes
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Teste genético
Em último caso, só um teste genético
pode revelar se é portadora ou se o feto
terá hemofilia. Este teste pode revelar
se o gene está a funcionar devidamente
ou não. É colhida uma pequena
quantidade de sangue da mãe ou
algumas células do feto (ver “Testes
genéticos no feto”).

Testes genéticos no feto
O primeiro teste é verificar o sexo 		
do bebé. Se for um rapaz, pode ser
necessário realizar testes genéticos
adicionais. As células são colhidas
a partir do líquido amniótico
(amniocentese) ou da placenta
(coriocentese).
O teste preferencial é a coriocentese,
Pode ser realizada durante as fases
iniciais de gravidez. Os dois métodos
geralmente envolvem a inserção 		
de um tubo fino (cânula) através 		
da parede abdominal materna.

Placenta

Colheita de
vilosidades coriais
(coriocentese)

Cordão umbilical

Remoção de líquido
amniótico
(amniocentese)

Útero

A colheita de vilosidades coriais pode
ser realizada igualmente através do colo
do útero se a criança está numa boa
posição. O risco de complicações com
os testes genéticos pré-natais, como
infecções ou aborto, é mínimo.

Se é portadora, pode
apresentar capacidades
reduzidas de coagulação
sanguínea. Deve falar com
o seu médico sobre
a possibilidade de poder
afetar alguns exames
que possa fazer
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QUAIS OS SINTOMAS DA HEMOFILIA?
O principal sinal de hemofilia é sangrar
durante mais tempo do que
habitualmente. Há vários graus 		
de hemofilia; algumas pessoas têm
uma forma mais grave que outras.
Quando pensa em hemorragia,
provavelmente pensa em problemas
como escoriações nos joelhos ou cortes
com papel. Estas são hemorragias
externas – facilmente detetáveis 		
e tratadas. Mais graves e difíceis 		
de detetar são as hemorragias internas,
que acontecem quando a hemorragia
se dá dentro do organismo – em
articulações como o joelho ou o
cotovelo, sob a pele e nos músculos.

Detetar os sinais *
Vai aprender a reconhecer os sinais
de hemorragia interna com o tempo.
A hemorragia irá provocar uma sensação
de rigidez na articulação. Irá depois
inchar, com sensação de calor ao toque
e dolorosa ao dobrar.

		

LIGEIRA

5–30% dos níveis normais
de fator de coagulação
Pode sangrar durante 		
muito tempo após 		
cirurgia ou lesão 		
muito grave
Pode nunca ter um 		
problema hemorrágico
Não sangra com 		
frequência
Não tem hemorragias 		
sem lesões

		

Quais são os diferentes graus de
hemofilia?
Há três graus de hemofilia – ligeira,
moderada e grave. Estes graus são
definidos pela quantidade de fator de
coagulação que uma pessoa tem.
Nalguns casos, a anomalia genética
significa que quase não é produzido fator
de coagulação, enquanto noutros é
produzida mais quantidade – mas não
suficiente para permanecer totalmente
saudável.

MODERADA 		

1–5% dos níveis normais
de fator de coagulação
Pode sangrar durante 		
muito tempo após 		
cirurgia, lesão grave 		
ou no dentista
Pode sangrar cerca 		
de uma vez por mês
Raramente tem 		
hemorragias sem razão
objetiva

* Aconselhamos a contactar o seu centro de hemofilia local se tem dúvidas
sobre se o seu filho sofreu uma hemorragia ou suspeita de hemorragia interna.
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Eventualmente não será possível mover
a articulação. É importante conseguir
reconhecer uma hemorragia interna.
Hemorragias repetidas na mesma
articulação podem causar dor intensa,
rigidez e fraqueza. Podem dar origem
a danos permanentes, razão pela qual
é importante tratar as hemorragias
rápida e eficazmente.

GRAVE

Menos de 1% dos níveis
normais de fator de 		
coagulação
Sangra frequentemente
nos músculos ou 		
articulações
Pode sangrar 1 ou 2 		
vezes por semana
Pode ter hemorragia sem
razão objetiva

HEMORRAGIA OCORRE MAIS FREQUENTEMENTE
NESTAS ÁREAS
O grau de hemofilia depende da genética. Não é provável
que mude ao longo da vida. Se a criança tem uma forma ligeira
de hemofilia, não há razões para se preocupar com o seu
agravamento com o tempo.

Articulação
do cotovelo
Músculos
Psoas e Ilíaco

Articulação
do joelho
Músculo da barriga
da perna

Quando vou reparar nestes sintomas?
Regra geral, a hemofilia não é um
problema em recém-nascidos ou bebés
de colo, a não ser que se magoem ou
sejam submetidos a cirurgia. Algumas
crianças com hemofilia grave podem
apresentar hemorragia no parto. Mas
para a maior parte dos bebés, esta fase
será normal.
Para crianças com hemofilia moderada
ou grave, os primeiros sinais geralmente
aparecem na infância – quando a criança
começa a mexer-se, andar de gatas e a
andar. Os sinais de hemofilia ligeira
podem aparecer um pouco mais tarde.

Músculo do braço

Músculo
do antebraço
Músculo
da anca

Articulação
do tornozelo

À medida que a criança começa a
mexer-se, o risco de lesões e o risco de
hemorragia aumenta. As crianças com
hemofilia vão desenvolver equimoses
(hematomas) depois de uma queda
ou lesão mínima. Pode dar-se hemorragia
no músculo após a administração de
uma vacina. *
O seu filho pode ser devidamente
examinado e tratado caso seja
diagnosticado.
Quanto mais cedo for tratado, menor o
risco de danos a longo prazo.

* Dirija-se ao seu centro de tratamento de hemofilia se tem dúvidas.
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Fale sobre a hemofilia
na fase inicial da
gravidez. Deve haver
informação
disponível na sua
clínica de
maternidade

ENGRAVIDAR ENQUANTO PORTADORA DE HEMOFILIA
Ter um bebé com hemofilia pode não
ser um assunto a considerar para
algumas pessoas, mas para outras,
especialmente as que vivem em países
onde não existem cuidados adequados,
é uma decisão mais difícil.
Pode saber mais falando com o seu
profissional de saúde ou contactando a
APH (Associação Portuguesa de
Hemofilia e de Outras Coagulopatias
Congénitas).
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O que devo esperar como portadora
de hemofilia grávida?
Geralmente não se esperam
complicações para si enquanto
gestante, mas terá que planear com
antecedência. Deverá verificar os seus
fatores de coagulação. Assim que
engravidar, pode falar com o
ginecologista sobre este assunto.

Não são necessárias análises adicionais
para portadoras de hemofilia durante a
gravidez. Os seus valores de coagulação
devem ser verificados numa base regular
nos últimos 3 meses antes da data
prevista para o parto, pois podem ocorrer
alteração durante a gravidez. Pode
marcar estas análises durante uma das
consultas regulares com o ginecologista.
Deve visitar um centro de hemofilia para
que os profissionais a possam ajudar
a planear a sua gravidez. Deve marcar
uma consulta com um médico (obstetra)
logo que pensa que poderá estar grávida.
O seu médico deve trabalhar de perto
com os profissionais de um centro de
tratamento de hemofilia para se certificar
que a sua gravidez é devidamente
acompanhada.

Hemofilia e parto
A maior parte das pessoas
poderá ter um parto natural.
Ocasionalmente, as portadoras
podem apresentar hemorragia
aumentada durante e depois
do nascimento.
Deve falar com o seu médico
sobre a hipótese de uma
cesariana, uma vez que tem
um risco adicional de
hemorragia. O uso de fórceps
ou tração de vácuo (ventosa)
deve ser evitado uma vez que
aumenta o risco de lesões para
o bebé.

Como portadora, pode
ter um parto natural.
Certifique-se que se
prepara bem, trabalhando
com os médicos e outras
pessoas no seu centro
de hemofilia

Ainda que não sejam esperados
problemas de maior no nascimento,
por precaução, não deve fazer o parto
em casa ou numa maternidade.
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O QUE PRECISO DE SABER DEPOIS DO BEBÉ NASCER?
No hospital

Os primeiros dias em casa

Além dos exames e análises habituais, o
médico pode fazer uma ecografia da
cabeça para excluir a presença de
hemorragia. Serão igualmente
analisados os valores de coagulação
colhendo uma amostra de sangue do
cordão umbilical.

Estar sozinha com o seu bebé pode ser
avassalador. Pode não saber o que
fazer. Não seja super protectora; tente
encarar esta situação com serenidade.

Depois da confirmação do diagnóstico
de hemofilia, terá que levar o bebé ao
centro de tratamento de hemofilia para
um check-up regular – pelo menos de 6
em 6 meses.

Há alguns pontos a reter. Regra geral,
a amamentação não causa problemas
e como a criança não gatinha, o risco
de lesões e hemorragia é muito
pequeno e por isso os
primeiros 6 meses não
causam geralmente
qualquer
Pode desfrutar
dificuldade.

hemorragia, o que por sua vez, poderá
muitas vezes dar origem a um inchaço
e equimoses.

A partir dos 6 meses, o bebé torna-se
mais ativo. Vai começar a gatinhar 		
e a agarrar-se a móveis para se levantar.
Pode chocar ou cair o que pode causar

O inchaço nem sempre é fácil de
detectar. Por isso é preciso estar atento
aos sinais como limitação de
movimentos, movimentos irregulares
dos braços ou pernas, aumento da
sensibilidade ao toque em certas partes
do corpo, aumento do choro ou
alterações do comportamento do bebé.

* Leve o seu bebé ao centro de tratamento de hemofilia local se está em cuidado
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As crianças com hemofilia
devem seguir o mesmo plano
de vacinação das outras
crianças. * A única coisa que
muda é o local de injecção da
vacina. Para crianças com
hemofilia a injecção pode ser
administrada sob a pele
(subcutânea) e não no
músculo (intramuscular),
onde pode despoletar uma
hemorragia. A maioria das
vacinas pode ser
administrada por via
subcutânea.

Fale sobre vacinas especiais
com o seu médico.
Geralmente, se tem
dúvidas, deve falar com
o seu médico para saber
se ocorreu hemorragia
ou não. É melhor
consultar o seu médico
mais vezes do que
menos, porque cada
hemorragia não
detetada pode ter
complicações mais
tarde.

do seu bebé
imediatamente.
Depois de fazer
as análises, pode
geralmente levar
o bebé para casa

Trate o seu bebé
como trataria
uma criança
saudável

A partir dos seis meses

Vacinação

SINAIS DE ALERTA
Alterações no 		
comportamento

Movimento irregular, 		
e.g. das pernas

Comportamento 		
anómalo

Equimoses

Sensibilidade 		
aumentada ao toque

Inchaço
Gemidos

Limitação dos 		
movimentos
* Aconselhe-se junto do seu médico e do centro de tratamento de hemofilia.

Fale com o seu
médico sobre
vacinação
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Formas diferentes de receber fator

Certifique-se que o seu filho
é tratado por um médico com
experiência na hemofilia. Assim,
poderá monitorizar o curso
clínico da condição e dar
os melhores conselhos

Há duas formas de receber tratamento
– profilaxia e on-demand.
A profilaxia é a administração de fator
regularmente para prevenir hemorragias
espontâneas. Os tratamentos regulares
significam que os níveis plasmáticos
de factor nunca ficam muito baixos.
A profilaxia deve ser o objetivo da
terapêutica para as pessoas com
hemofilia grave.
On-demand significa que o tratamento
apenas é administrado quando
necessário, se há hemorragia ou poderá
haver hemorragia provável (e.g. ir ao
dentista). O tratamento deve ser
administrado logo que possível depois
do início da hemorragia para prevenir
dor e lesões.

Complicações com o tratamento
com fator

COMO SE TRATA A HEMOFILIA?
O tratamento da hemofilia proporciona
às pessoas o fator de coagulação que
têm em falta. Serão administradas
quantidades diferentes dependendo de
alguns fatores como o tipo de
hemorragia ou o peso corporal.
O fator tem que ser injectado
directamente numa veia para funcionar. *
Não pode ser tomado como comprimido

porque o estômago iria digeri-lo antes de
chegar ao sangue.
O fator não cura a hemofilia – apenas a
trata. O fator deve ser administrado ao
longo de toda a vida do doente. Mas se
administrado devidamente, a criança
pode ter uma vida praticamente normal.

Depois de receber o tratamento, alguns
doentes podem desenvolver ‘inibidores’.
Isto significa que o organismo está a
produzir anticorpos contra o fator de
coagulação, e por isso este deixa de
funcionar. Se um doente desenvolve
inibidores, os médicos vão iniciar
tratamentos para essa situação.
Uma opção denomina-se ‘tratamento
de imunotolerância’ para ajudar 		
o organismo a adaptar-se a receber
o fator de coagulação.

O tipo de tratamento mais
adequado para o seu filho
será decidido por si e pelo
especialista em hemofilia

* Não deve iniciar o tratamento com factor sem falar com um profissional de saúde
e de ter formação adequada para administrar injecções

16

17

PODE TRATAR A HEMOFILIA EM CASA
Tanto o tratamento profilático como
on-demand podem ser administrados
em casa (tratamento em casa). 		
Ao princípio, será feito por si e por
outros pais/cuidadores.* Vai receber
formação para ajudar a desenvolver
as suas capacidades e apoio para
assegurar que trata o seu filho com
confiança. Logo que tenha idade
suficiente, o seu filho pode administrar
o tratamento sozinho. Idealmente,
poderão administrar o fator sozinhos
a partir dos 8 ou 9 anos. Assim dá
ao seu filho a possibilidade de ser 		
tão independente quanto possível.
Administrar o tratamento com fator
é uma grande responsabilidade. Vão
ter que tomar decisões importantes
– sobre quais os problemas e quando
administrar o tratamento. Mas não se
preocupe. O seu médico pode ajudar. Irá
fazer um plano de tratamento individual
para o seu filho e prestar formação em
técnicas de administração de injetáveis,
antes de começar o tratamento
independente.
No princípio, pode sentir
preocupação em administrar as
injeções. Mas com a prática tornase mais fácil e tem muitas
vantagens. O tratamento em casa
permite ao seu filho ter liberdade e
independência – na escola, a brincar
e mais tarde, no mundo do trabalho.
Significa ainda que o seu filho pode agir
rapidamente e evitar danos posteriores.

* Deve assegurar que teve formação adequada por um
profissional de saúde antes de administrar o tratamento.
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Acima de tudo, está a ajudar o seu filho
a ter mais confiança na sua capacidade
para lidar com responsabilidade e
eficácia com a sua hemofilia.
Mesmo com tratamento em casa, 		
o médico no centro de hemofilia tem
que fazer análises regulares. Irá verificar
os níveis de fator de coagulação 		
e a presença de possíveis inibidores.
Irá ainda verificar os documentos 		
do tratamento em casa – o que
significa que deve registar com precisão
cada uma das injeções. É importante
porque informa o médico do
que foi administrado
e quando.

VANTAGENS DO
TRATAMENTO EM CASA
Independência
	
Tratamento rápido de
hemorragias
Prevenção de danos 			
adicionais

Dar injeções ao seu filho
pode ser bastante
assustador.
Mas não tem que ter medo.
Pode aprender a administrar
o tratamento de hemofilia
em centros de tratamento de
hemofilia ou em eventos
realizados pela associação
de doentes. Em menos de
nada, fará parte da vida
diária, sua e do seu filho.
Deve ainda ir ao centro de
tratamento de hemofilia
regularmente
para informar o seu médico
sobre o que se passa e
ajudar, se necessário
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OLHAR PARA O FUTURO
O seu filho poderá fazer uma
vida praticamente normal. 		
Os tratamentos atuais garantem
uma gestão facilitada da
hemofilia. Se tratada
adequadamente, a esperança
de vida para pessoas com
hemofilia é totalmente normal
e não existem basicamente
restrições em termos de
educação ou carreira.
Como pais, devem lembrar-se
que não há necessidade de
cuidado extremo.
De facto, a sobreproteção
pode ter um efeito negativo 		
no desenvolvimento.
Jardim infantil e escola
As crianças com hemofilia podem
frequentar o jardim infantil e a escola,
tal como as outras crianças. Fale sobre
a hemofilia com as pessoas que
trabalham nestes locais e com as
outras crianças. Assim, evita
ansiedades e preconceitos sobre a
hemofilia. É também importante
comunicar com as pessoas que
prestam primeiros socorros.*

* Aconselhamos a dar o contacto do centro de tratamento
de hemofilia a todas as pessoas responsáveis pelo seu filho
em caso de emergência.
** Deve sempre falar com o médico sobre actividade física
e riscos profissionais no centro de tratamento de hemofilia.
*** Aconselhamos sempre a contactar o seu centro de tratamento
de hemofilia antes de participar em actividade físicas.
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Trabalho
As pessoas com hemofilia podem ser
tudo o que quiserem. Podem escolher
uma carreira adequada às suas
capacidades e interesses. Só devem ser
evitadas as profissões com alto risco de
lesões ou que envolvem atividades
físicas muito exigentes.**

Desporto
Praticar desporto é saudável. Este
princípio aplica-se a pessoas saudáveis
e a pessoas com hemofilia. Deve
encorajar o seu filho a praticar desporto
e outros tipos de exercício.*** Além de
ser benéfico para a coordenação, ajuda
a fortalecer os músculos e a estabilizar
as articulações. Articulações fortes
e estáveis têm menos probabilidade
de sofrer hemorragias.
Praticar desporto pode ajudar a evitar
ou reduzir a obesidade o que é
importante, porque obesidade significa
que as articulações têm que suportar
mais peso, aumentando o stress e o
risco de hemorragia.
Poderá ter que pensar no tipo de
desporto que o seu filho deve praticar.
Alguns desportos têm um risco elevado
de lesões e devem ser evitados. Deve
também pensar na gravidade da
hemofilia do seu filho e se apresenta
lesões nas articulações. Avalie
cuidadosamente o tipo de desporto
selecionado. Evite desportos com
risco aumentado de lesões.

Irmãos e irmãs
Se tem mais do que um filho, é
importante que trate o seu filho com
hemofilia da mesma forma que os
outros. As crianças são extremamente
sensíveis e vão reparar 			
		
		
		

Tente não se preocupar
em demasia. Dê ao seu
filho o espaço que precisa
para se desenvolver
normalmente e em
liberdade, como
as outras crianças

se outra criança está a receber mais
atenção do que elas. Podem ter ciúmes
ou mesmo rejeitar o irmão.
Certifique-se que explica aos seus filhos
a razão pela qual por vezes tem que
passar mais tempo a cuidar do irmão
com hemofilia. Se adequado, pode pedir
que ajudem. Quando mais serena a sua
forma de lidar com a hemofilia como
família, mas fácil será incorporar esta
situação como parte da sua vida diária.
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GLOSSÁRIO
Amniocentese
Uma forma de detetar a presença de hemofilia
durante a gravidez que utiliza uma amostra de
líquido amniótico.

Ácido desoxirribonucleico (ADN)		
O ADN condiciona a transmissão dos genes. É
uma molécula longa formada por quatro químicos
diferentes.

Líquido amniótico
O líquido aquoso que preenche o saco em que se
encontra o feto.

Feto
Um termo mais técnico para designar uma criança
antes de nascer.

Cesareana
Procedimento cirúrgico para dar à luz um bebé
através do abdómen, em oposição ao parto
vaginal.

Forceps
Uma ferramenta médica para segurar e recolher
objectos.

Cânula
Um tubo estreito que é inserido no corpo para
retirar líquido ou introduzir um medicamento.
Portador
Um portador é uma pessoa que “transporta” o gene
modificado mas não é afetada por ele e não
apresenta sintomas. Os portadores podem
transmitir a doença para os seus filhos. Na
hemofilia, apenas as pessoas com dois
cromossomas X podem ser portadoras.
Colo do útero
O colo do útero é uma parte estreita do útero que se
projecta para dentro da vagina.
Coriocintese
Uma forma de detectar a presença de hemofilia
durante a gravidez, utilizando uma amostra da
placenta.
Cromossomas
Apresentam-se em pares e contêm muitos genes
diferentes. São importantes na definição do sexo
biológico, que afeta a forma como as doenças
genéticas são transmitidas.
Fatores de coagulação
Proteínas do sangue que ajudam a controlar a
hemorragia.
Centro de Cuidados Abrangentes (CCC)
Maior que um Centro de Tratamento de Hemofilia, o
CCC pode tratar mais pessoas e lidar com problemas
de tratamentos mais complexos.
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Genes
Os genes são instruções para o desenvolvimento
do corpo. São constituídos por ADN.
Conselheiro genético
Um profissional de saúde com formação em
genética humana. Dá informação sobre doenças
genéticas e presta apoio e conselhos.
Ginecologista
Especialista na gestão da gravidez e parto.

Proteínas
Maiores que o ADN mas mais pequenas que as
células, as proteínas são moléculas complexas que
fazem a maior parte do trabalho dentro das células
no organismo.
Mutação espontânea
Uma alteração no gene que acontece por acaso,
que não é transmitida pelos pais.
Hemofilia esporádica
Hemofilia que não foi transmitida por um dos pais.
Aparece pela primeira vez devido a uma alteração
nos próprios genes da pessoa.
Cordão umbilical
A estrutura que liga o feto e a placenta durante a
gravidez.
Vacinação
Uma forma de obrigar o sistema de defesas
(imunitário) natural do organismo a produzir uma
resposta protetora contra uma doença.

Hemofilia
Uma disfunção rara que causa problemas de
hemorragia.
Centro de Tratamento de Hemofilia
Mais pequeno que um CCC, este centro é uma
parte especial de um hospital onde poderá ir para
tratar a hemofilia.
Mutação
Uma alteração no seu ADN. As mutações podem
ser herdadas dos seus pais ou podem
simplesmente acontecer.
Riscos profissionais
Um risco ou perigo relacionado com um trabalho.
Placenta
A placenta é um órgão que se desenvolve em
contacto íntimo com a mucosa uterina durante a
gravidez.
Profilaxia
Uma forma de tratamento que se destina a
prevenir ou proteger da doença em questão.
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CONTACTOS

Serviço de Sangue do Hospital
Santo Espírito da Ilha Terceira,
EPE
Canada do Breado
9700-049
ANGRA DO HEROÍSMO
Tel: 295 403 200 (geral)

Serviço de Hematologia
Clínica do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve
Hospital de Faro
Rua Leão Penedo
8000-386 FARO
Tels.: - 289 891 100 (geral)
Médico de contacto Adultos:
Dra. Ana Macedo
Médico de contacto Pediatria:
Dra. Elsa Rocha

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital Infante D. Pedro
Av. Dr. Artur Ravara
3814-501 AVEIRO
Tel: 234 378 300 (geral)
Médico de contacto: 		
Dra. Lúcia Borges

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital Dr. Nélio Mendonça
Av. Luís de Camões
9000-514 FUNCHAL
Tel.: 291 705 600 (geral)
Médico de contacto: 		
Dr. Bruno Freitas

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital de Braga
Sete Fontes – S. Victor
4710-243 BRAGA
Tel: 253 027 000 (geral)
Médico de contacto: 		
Madalena Calheiros

Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar Lisboa
Central, EPE
Hospital de S. José
Rua António José Serrano
1150-199 LISBOA
Tels.: 218 841 736 (direto)
Secretaria: 218 841 364
Médicos de contacto: 		
Dra. Maria João Diniz
Dra. Margarida Antunes
Dra. Maria Dias		
Dra. Alexandra Santos

HOSPITAIS CENTRAIS E
REGIONAIS

Serviço de Hematologia
Clínica do Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra, EPE
Hospital Geral e Hospital
Pediátrico
Praceta Prof. Mota Pinto
3000-075 COIMBRA
Tel: 239 400 400 (geral)
239 800 100/239 488 700
(Pediátrico)
Médico de contacto: 		
Ramon Salvado
Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar Cova
da Beira, EPE
Hospital Pêro da Covilhã
Quinto do Alvito
6200-251 COVILHÃ
Tel.: 275 330 000 (ext. 12800)
Médico de contacto: 		
Dr. Jorge Martinez Mascos
Serviço de Sangue do Hospital
do Espírito Santo, EPE
Largo Senhor da Pobreza, S/N
7000-811 ÉVORA
Tel.: 266 740 132 (direto)
266 740 100 (geral)
Médico de contacto: 		
Dra. Madalina Guz
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Serviço de Imuno-Hemoterapia do
Centro Hospitalar Lisboa Norte,
EPE
Hospital de Santa Maria
Av. Prof. Egas Moniz
1649-035 LISBOA
Tels: 217 805 184/5 (diretos)
217 805 000 (geral)
Médicos de contacto:
Dra. Cristina Catarino
Dra. Fátima Rodrigues
Dr. Artur Pereira
Serviço de Pediatria (S2)
do Centro Hospitalar de Lisboa
Central, EPE
Hospital D. Estefânia
Rua Jacinta Marto
1169-045 LISBOA
Telf: 213 126 622 (direto)
Médicos de contacto: 		
Dra. Raquel Maia
Dra. Paula Kjollerström
Sara Batalha

Serviço de Hematologia do
Hospital do Divino Espírito Santo
Largo 5 de Outubro
9500-153 PONTA DELGADA
Tels.: 296 203 560 (direto)
296 203 000 (geral)
Médico de contacto Adultos:
Dra. Cristina Fraga
Serviço de Hematologia
do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, EPE
Hospital de Portimão
Sítio do Poço Seco
8500-338 PORTIMÃO
Tel.: 282 450 300 (geral)
282 450 341 (serviço)
Médico de contacto: 		
Dra. Carmen Rey
Serviço de Hematologia Clínica 		
do Centro Hospitalar do Porto
Hospital de Santo António
Largo Prof. Abel Salazar
4099-001 PORTO
Tel.: (ex-CICAP) 226 050 200
(ext. 4202)
Médico de contacto: 		
Dra. Sara Morais
Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Hospital Universitário
de São João
Alameda Prof. Hernani Monteiro
4200-319 PORTO
Tels.: 225 074 280 (direto)
225 512 100 (geral)
Médicos de contacto: 		
Dra. Manuela Carvalho
Dra. Manuela Lopes		
Dra. Susana Nobre Fernandes
Serviço de Imuno-Hemoterapia
do Centro Hospitalar Alto Minho
SA
Estrada de Santa Luzia
4901-858 VIANA DO CASTELO
Tels.: 258 802 294 (direto)
258 802 100 (geral)
Médico de contacto: 		
Dr. Miguel Jorreto
Serviço de Imuno-Hemoterapia 		
do Hospital de São Teotónio,
EPE – Viseu (CHTV, EPE)
Av. Rei D. Duarte
3504-509 VISEU
Tels.: 232 420 530 (direto)
232 420 500 (geral)
Médico de contacto: 		
Dra. Marina Costa

27

Esperamos que este guia tenha
incluído tudo o que queria saber sobre
ter um filho com hemofilia. Se ainda
assim tiver dúvidas ou questões, contacte
o seu médico ou o seu centro de
tratamento de hemofilia.
O ponto principal é que a hemofilia não tem que afetar
a vida do seu filho. Existem tratamentos eficazes
que oferecem ao seu filho a possibilidade de viver
uma vida em pleno tal como as outras crianças.
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