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editorial

Se 2012 foi um ano de muitas conquistas para nós, não há motivo 
para acomodação pelos obstáculos já vencidos. Ainda há muito a 
ser feito. Para isso, nada melhor do que seguir com as boas ini-
ciativas que deram certo – como a própria revista Fator Vida – 
e  continuar batalhando pelo direito ao tratamento equânime a  todas 
as pessoas com hemofilia e coagulopatias hereditárias. A partir de 
agora, nosso desafio é continuar fazendo com que, não apenas os 
pacientes saibam dos seus direitos, mas, que os profissionais de 
saúde tenham essa consciência e exerçam o dever de oferecer as 
melhores condições aos seus pacientes.

Essa edição traz, como reportagem de capa o Programa de 
H ermanamiento, criado pela Federação Mundial de Hemofilia, 
que visa melhorar o tratamento da coagulopatia em países em 
desenvolvimento. No Brasil, existe um programa piloto fruto de uma 
parceria entre a FBH e a Associação Venezuelana de Hemofilia (AVH).

Preparamos uma reportagem sobre a sinovectomia  radioisotópica. 
Nome difícil? Na matéria será mais fácil compreender o que é essa 
técnica, os benefícios e, em quais situações esse tratamento deve 
ser utilizado. 

O entrevistado é Luciano da Rocha  Loures  Pacheco, ortopedista do 
Hospital de Clínicas da  Universidade  Federal do  Paraná (HC- UFPR). 
O especialista aborda as possibilidades existentes hoje para pre-
venir ou retardar o avanço das sequelas físicas provocadas por 
episódios  frequentes de sangramento. Para finalizar essa edição, 
leia o artigo que o doutor  Guilherme Genovez, coordenador geral 
de Sangue e Hemoderivados do  Ministério da Saúde, sobre o uso 
correto de fatores de coagulação no País. 

Continuem fazendo da revista um canal de comunicação e voz 
de especialistas, associações e, especialmente, de pacientes. 
Participem e continuem interagindo pelas nossas redes sociais. 
Tenham todos uma ótima leitura!

Tania Maria Onzi Pietrobelli 
Presidente da Federação Brasileira de Hemofilia
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Referência 
em ortopedia
Ortopedista do HC-UFPR aborda possibilidades de 
prevenção e tratamento de problemas articulares e 
musculares de pessoas com hemofilia

Por Marina PanhaM

Os jOelhOs, tOrnOzelOs 
e cOtOvelOs de pessoas com 
hemofilia são as principais arti-
culações acometidas por sangra-
mento dentro de um espaço articu-
lar, as hemartroses. Para retardar o 
avanço das sequelas físicas provocadas 
por episódios frequentes de sangra-
mento, o ortopedista do ambulatório 
do Serviço de Tratamento Ortopédico 
de Pacientes Hemofílicos do Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal 
do Paraná (HC-UFPR), Luciano da 
Rocha Loures Pacheco, recomenda 
a sinovectomia radioativa. Esse pro-
cedimento consiste na retirada da 
membrana  sinovial que reveste as 
articulações, o que reduz os episódios 
de sangramentos e previne a dete-
rioração  destas. Diferentemente da 
 sinovectomia cirúrgica, esse procedi-
mento radioativo não exige interna-
ção e pode ser realizado em 15 a 20 
pacientes em um único dia.

Além de métodos preventivos, 
Pacheco comenta ainda as possi-
bilidades de intervenção cirúrgica 
para pacientes com degeneração 
 articular e dor — como a artroplas-
tia (interferência cirúrgica efetuada 

em uma articulação para restaurar o 
máximo possível de mobilidade e da 
função) —, a importância do acom-
panhamento fisioterápico no pré e 
no pós- operatório e o trabalho mul-
tidisciplinar realizado pelo ambu-
latório do Serviço de Tratamento 
Ortopédico de Pacientes Hemofílicos 
do HC-UFPR, que recebe pacientes 
de todo o Brasil e é considerado refe-
rência nacional em cirurgias ortopé-
dicas em pacientes com hemofilia. 
Confira entrevista a seguir: 

Como é a rotina de trabalho no 
ambulatório do Serviço de Trata- 
mento Ortopédico de Pacientes 
Hemofílicos do HC-UFPR?

Recebemos pacientes não só de 
Curitiba, mas do País inteiro, princi-
palmente quando há necessidade de 
intervenção cirúrgica. São pacientes 
que têm, principalmente, problemas 
articulares. É um ambulatório multi-
disciplinar integrado por ortopedista, 
hematologista, fisioterapeuta, enfer-
meira, psicóloga e assistente social, 
além de residentes de ortopedia e fi- 
sioterapia. O acompanhamento mul-
tidisciplinar é fundamental no pré e 

© Luciano Pacheco/Arquivo pessoal
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 “Recebemos 
pacientes não só 
de Curitiba, mas 

do País inteiro, 
principalmente 

quando há 
necessidade 

de intervenção 
cirúrgica”

no pós-operatório. Eu não consigo 
realizar uma cirurgia sem o apoio 
de um médico hematologista, pois 
é ele quem me dá suporte sobre a 
 utilização do fator de coagulação, por 
exemplo. Mas eu sempre comento 
que o paciente também faz parte 
dessa equipe, pois se ele não estiver 
em comunhão conosco, a coisa não 
funciona direito. Não adianta nada o 
ortopedista e o hematologista reali-
zarem uma boa cirurgia se o paciente 
não se recuperar adequadamente, ele 
tem que contribuir também.

As sequelas físicas,  desde a mais 
tenra idade, são o maior prejuízo 
causado pela falta do tratamento 
preventivo. Quais são as possibilida-
des de tratamento disponíveis hoje?

Para pacientes que ainda pos-
suem articulação boa, apesar de já 
terem desenvolvido pequenas seque-

las e sangramentos  intrarticulares de 
repetição, é recomendada prevenção 
com o uso de fator de coagulação e 
fisioterapia para fortalecer a muscu-
latura. Além de fortalecer os múscu-
los, ela ajuda a reduzir sangramentos.

Além disso, realizamos no HC- 
UFPR um tratamento chamado  sino- 
vectomia, que consiste na retirada 
da membrana sinovial da articula-
ção, que é responsável por produzir 
o sangramento. A sinovectomia pode 
ser realizada cirurgicamente ou com 
material radioativo. O procedimento 
cirúrgico exige internação e altas 
doses de fator. Já a sinovectomia 
radioativa é realizada ambulatorial-
mente. Após aplicar anestesia local, 
fazemos uma infiltração com mate-
rial radioativo dentro da articula-
ção e cauterizamos a membrana. 
Por meio desse método, a articula-



8  JANEIRO - MARçO 2013

fatores

ção pode parar de sangrar por anos. 
O resultado pode ser até definitivo. 
Eu costumava fazer uma sinovec-
tomia por semana com o proce-
dimento cirúrgico, e agora, com o 
método radioativo, realizo de 15 a 20 
em um único dia. É uma ótima opção 
de tratamento, mas é recomendada 
apenas para pacientes que ainda não 
possuem sequelas articulares.

Pacientes que já possuem seque-
las graves e que sentem muitas dores 
por causa do desgaste articular podem 
recorrer à artroplastias – a colocação 
de próteses. Esse procedimento é indi-
cado para pacientes com degeneração 
articular e dor. Se não for possível 
controlar a dor, o procedimento cirúr-
gico é indicado. Então, não importa se 

© Luciano Pacheco/Arquivo pessoal

o paciente é jovem ou não. A pessoa 
terá que fazer muita fisioterapia para 
recuperar o movimento após o proce-
dimento, mas atingimos o principal 
objetivo: eliminamos a dor.

Quais articulações podem ser subs-
tituídas por próteses? Pacientes com 
inibidor podem ser submetidos a 
procedimentos cirúrgicos?

As articulações mais  acometidas 
são os joelhos, mas as próteses fun-
cionam muito bem nessa região.  
Outra articulação em que a artroplas-
tia funciona bem é no quadril, mas 
felizmente não é uma articulação que 
apresenta muitos problemas. A dege-
neração articular no quadril não é 
tão comum como no joelho. 

Luciano da Rocha Loures Pacheco 
é ortopedista do ambulatório do 
Serviço de Tratamento Ortopédico de 
Pacientes Hemofílicos do HC-UFPR 
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No cotovelo e no tornozelo, que 
são bastante afetados, as próteses 
ainda não funcionam muito bem e 
ainda estão em fase de estudos. Alguns 
médicos indicam e outros contrain-
dicam. Não há um consenso sobre o 
uso de próteses nessas  regiões, prin-
cipalmente no cotovelo. Uma solução 
para o desgaste dessa articulação é a 
ostectomia, que consiste no corte de 
um pedaço do rádio – osso do coto-
velo – para dar algum movimento 
ao paciente. No tornozelo, também 
é possível realizar um procedimento 
cirúrgico chamado artrodese (fusão 
óssea de qualquer articulação do 
corpo, destituindo-a de mobilidade), 
para eliminar a dor. Entretanto, 
apesar de eliminar a dor, a cirurgia 
deixa o tornozelo fixo, sem movi-
mento. Mas apesar disso, o paciente 
ainda consegue andar, trabalhar, etc. 
Muitos ortopedistas mundo afora 
acreditam que a artrodese também 
é a melhor opção para o joelho e 
preferem esse procedimento à pró-
tese, mas eu não acho que essa seja 
a melhor ideia. 

Em relação ao paciente com ini-
bidor, não existe diferença do ponto 
de vista cirúrgico. A indicação de uma 
cirurgia independe se o paciente tem 
inibidor ou não. Ela é exatamente 
a mesma para ambos. Obviamente 
teremos que ter mais cuidado, fazer 
uma avaliação mais rigorosa e possuir 
medicações específicas para atender 
esse paciente. Mas eu mesmo já rea-
lizei várias cirurgias com pacientes 
com inibidor sem complicações.

O que pode ser feito para retardar o 
avanço das sequelas físicas em crian-
ças e adultos – mesmo os que já têm 
alguma articulação comprometida?

No HC-UFPR oferecemos trata-
mentos paliativos aos pacientes com 

hemofilia, como infiltração nas arti-
culações que ainda possuem alguma 
cartilagem. Nós utilizamos protetores 
de cartilagem – substâncias parecidas 
com gelatina para proteger a articu-
lação. A aplicação pode ser realizada 
a cada seis meses. Apesar de ser um 
método caro, é uma boa solução para 
proteger as articulações e retardar o 
avanço das sequelas físicas.

Em pacientes que já possuem 
sequelas instaladas, a infiltração 
com triancinolona (corticosteroide) 
funciona super bem. Além de tirar a 
dor, esse tratamento é um dos que 
mais utilizamos para adiar e até 
 evitar cirurgias.

Vale lembrar que todas essas 
terapias devem ser acompanhadas de 
fisioterapia. O fortalecimento muscu-
lar e a mobilidade das articulações, 
sob orientação de um fisioterapeuta, 
é muito importante para a recupera-
ção desse paciente. Outro problema 
que não está ligado diretamente à 
articulação, são os problemas muscu-
lares. Hematomas (sangramentos nos 
músculos) em pacientes com hemo-
filia devem ser controlados com o 
uso do fator, gelo, repouso e fisiote-
rapia. Quando há um sangramento, 
os músculos ficam retraídos, e se 
não forem recuperados, os pacien-
tes podem desenvolver deformida-
des articulares. Muitos ficam com 
joelho em flexão, porque eles não se 
recuperaram adequadamente após 

um sangramento. Então é importante 
que essas pessoas sejam orientadas 
de que, após o repouso, é necessária 
uma recuperação muscular para evi-
tar o desenvolvimento de sequelas. 
Pacientes e seus familiares devem 
estar cientes da necessidade de uma 
recuperação adequada.

Quais são os avanços do trata-
mento ortopédico para pacientes 
com hemofilia? 

O avanço de maior destaque é 
a ampliação do tratamento profilá-
tico (profilaxia primária e secun-
dária de longa duração) para todas 
as pessoas com hemofilia grave e 
com sintomas de grave. A profilaxia 
é um avanço fundamental para o 
tratamento como um todo, não só 
em relação à ortopedia, visto que 
é a única forma de prevenir seque-
las físicas e dores permanentes e 
dar uma vida plena às pessoas com 
hemofilia. Na minha especialidade, 
eu destacaria a sinovectomia radio-
ativa. As cirurgias ortopédicas estão 
sempre avançando e estamos utili-
zando frequentemente o que há de 
melhor no mundo. Além disso, exis-
tem estudos com células-tronco, mas 
são pesquisas muito preliminares, 
nada foi comprovado ainda. Alguns 
pacientes já foram submetidos a esse 
procedimento, mas ainda não tive-
mos acesso aos resultados.

“Eu costumava fazer uma sinovectomia 
 por semana com o procedimento cirúrgico, 

e agora, com o método radioativo,  
realizo de 15 a 20 em um único dia”
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conhecimento
e recursos
Programa de Hermanamiento visa melhorar a atenção à 
hemofilia em países em desenvolvimento e está no Brasil

criado em 1994, o Programa 
de Hermanamiento da Federação 
Mundial de Hemofilia (WFH, sigla em 
inglês) tem como objetivo melhorar 
a atenção à hemofilia em países que 
estão em desenvolvimento, por meio 
de uma aliança formal entre organi-
zadores nacionais de pessoas com 
hemofilia, von Willebrand e outras 
coagulopatias hereditárias. A palavra 
hermanamiento, que significa gemina-
ção em português, representa a junção 
de duas vilas, cidades, ou países distin-
tos que estabelecem laços de coopera-
ção para que ocorram trocas culturais. 
No caso da WFH há dois tipos de pro-
gramas de hermanamiento: os de cen-
tros de tratamento de hemofilia e o de 
organizações.  O primeiro visa vincu-
lar os centros de tratamento de países 
em desenvolvimento com aqueles que 
possuem mais experiência para ajudar 
a melhorar o diagnóstico e a atenção 
médica para pessoas com hemofilia. Já 
o programa de organizações visa vin-
cular os pacientes de ambos os países 
para compartilhar conhecimentos.  

De acordo com o presidente fun-
dador do Comitê de Hermanamiento 

da WFH, Guglielmo Mariani, em 
vídeo publicado no site da Federação, 
a troca de experiência é o grande 
dom do programa. Em 1996, acon-
teceu o primeiro programa entre 
organizações. Na ocasião, a Sociedade 
Russa de Hemofilia se uniu com a 
Sociedade do Reino Unido e a troca 
de experiência foi benéfica para os 
pacientes de ambos os países, pois 
puderam compartilhar informações, 
tratamento e experiências de vida.

A parceria ocorre por um período 
de quatro anos, no qual essas orga-
nizações compartilham experiências, 
habilidades e recursos. No Brasil, 
desde 2010 o programa acontece 
por meio de uma parceria entre a 
Associação Venezuelana de Hemofilia 
(AVH) e a Federação Brasileira de 
Hemofilia (FBH), e conta com ati-
vidades realizadas inicialmente 
na Associação dos Hemofílicos e 
Pessoas com Doenças Hemorrágicas 
Hereditárias (AHPAD), localizada no 
estado do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com Emilio Antonio da 
Rocha Neto, presidente da AHPAD e 
vice-presidente da FBH, o hermana-

POR Samantha Cerquetani

compartilhando 

cenário

© Shutterstock
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miento de organizações de hemofilia 
desempenha um papel muito impor-
tante nos países, uma vez que ajuda 
uma organização de pacientes a tor-
nar-se uma força geradora de mudan-
ças e progressos. “As organizações ou 
centros de tratamento de hemofilia 
‘hermanados’ trabalham em conjunto 
e compartilham informação, tendo 
como resultado uma aliança provei-
tosa para ambas as partes”, afirma. 
E ainda acrescenta: “É importante 
destacar que no Brasil ainda existem 
grandes desafios a serem enfrenta-
dos nessa área. Mas, o programa de 
hermanamiento de organizações de 
hemofilia promove a troca de conhe-
cimentos e experiências entre uma 
associação bem estabelecida e outra 
ainda em formação”.

Para Cesar Garrido, representante 
da WFH e AVH, a política do programa 
é preservar o respeito pela cultura, 
religião e sentimentos personalizados 
de cada país envolvido. “Apesar de o 
Brasil e a Venezuela falarem línguas 
diferentes, isso não se tornou uma 
grande barreira. Ao longo do processo, 
a missão e a visão de cada organiza-
ção envolvida é buscar uma melhor 
qualidade de vida para pacientes 
com hemofilia. Ou seja, melhorar a 
assistência, dar mais adesão ao trata-
mento dos pacientes diagnosticados 
de maneira mais rápida e ter mais 
 voluntários para atuar na causa”.

Após visitarem o Rio de Janeiro, 
os representantes da AVH e FBH 
optaram por desenvolver o pro-
grama na associação desse estado.  
“O Rio de Janeiro é o segundo estado 
com maior número de pessoas com 
coagulopatias hereditárias no Brasil, 
de acordo com o Ministério da 
Saúde. O propósito é levar o modelo 
do programa a outros estados. 

cenário
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de recursos, advocacy e a identificação 
de novas lideranças para as entidades. 
“Todos esses progressos contribuem 
para o fortalecimento das organiza-
ções que, consequentemente, passam 
a ter maior credibilidade na busca por 
melhorias no tratamento. E o sucesso 
dessa busca se mostra no aumento 
do conhecimento das pessoas com 
coagulopatias e familiares, no atendi-
mento nos Centros de Tratamento de 
Hemofilia, na melhoria dos diagnósti-
cos e na amplitude da adesão aos tra-
tamentos”, diz Karina. 

Entre os principais objetivos do 
programa estão: divulgar os trata-
mentos implantados pelo Ministério 
da Saúde (profilaxia primária e secun-
dária, imunotolerância, aumento de 
Doses Domiciliares); levar educação 
a comunidade das pessoas com coa-
gulopatias, mostrando que, com tra-
tamento adequado é possível viver 
bem, brincar, estudar, trabalhar, pra-
ticar esporte, ter lazer, autonomia e 
independência; conscientizar sobre 
os direitos e deveres do portador de 

coagulopatia hereditária; divulgar as 
atividades da FBH e da AHPAD, bem 
como identificar de novos líderes. 

O programa visa ainda a des-
centralização do tratamento para 
que os hemocentros das capitais 
não sejam os únicos a terem capa-
cidade para atender de forma ade-
quada. Além disso, uma das metas 
é fazer com que os portadores de 
coagulopatias busquem o melhor 
tratamento, que existam mais pro-
fissionais capacitados, e que o tema 
ganhe visibilidade e incentive a des-
coberta de novos líderes. 

“Nesse ano daremos prossegui-
mento às visitas a mais hemonú-
cleos. Haverá um acampamento para 
jovens com hemofilia e o treina-
mento no Hemorio de dois profissio-
nais da área da saúde, de cada um dos 
locais visitados”, conta Neto. 

De acordo com Karina, a grande 
expectativa deste programa é levar 
essas atividades para outros estados do 
Brasil para que cada vez mais as asso-
ciações sejam capacitadas, se profis-

E a ideia é difundir educação nos 
quatro cantos deste País e fortale-
cer as associações filiadas à FBH”, 
explica Karina Pasquali, assistente da 
Federação Brasileira.

Benefícios da parceria
A primeira reunião entre a FBH e 

Associação Venezuelana ocorreu em 
julho de 2010, durante o Congresso 
Mundial de Hemofilia. Posteriormente 
foram feitas reuniões em Caracas, 
na Venezuela e em Montevidéu, no 
Uruguai, para definir quais ações seriam 
implementadas na sequência. Em 2011, 
aconteceu o 1o Acantonamento para 
Pessoas com Hemofilia, von Willebrand 
e outras Coagulopatias Hereditárias, na 
cidade de Petrópolis (RJ). O evento foi 
realizado para que houvesse intera-
ção da missão e das ações da FBH e da 
AHPAD, gerando integração e desper-
tando o interesse de novos líderes.

Já na segunda fase, que  aconteceu 
em 2011, foi feita uma visitação 
aos hemonúcleos de Campos dos 
Goytacazes, Cabo Frio e Nova Friburgo, 
no estado. Em 2012, foi a vez dos hemo-
centros de Bom Jesus de Itabapoana, 
Angra dos Reis e Nova Friburgo (esse 
último recebeu mais de uma visita por 
solicitação do hemocentro). 

Essas organizações buscam a me-
lhoria da qualidade do tratamento. 
Portanto, constituem uma poderosa 
voz que representa os interesses des-
sa comunidade. Sendo assim, as ações 
do Hermanamiento possibilitam um 
crescimento contínuo da FBH e as-
sociações em diferentes aspectos. 
Promovem a educação aos pacientes 
e familiares por meio da realização 
de acampamentos, reuniões, fóruns e 
distribuição de materiais educativos.

Há também o aprimoramento das 
práticas de gestão nas mais diversas 
áreas: finanças, marketing, captação 

1, 2 © FBH/Divulgação     3 © RS Press/Divulgação
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fatores de coagulação. Também o 
conhecimento das condições de 
tratamento e atendimento nos 
hemonúcleos e o contato direto 
com a comunidade com pessoas 
com hemofilia”, explica.

Para Manoel Rodrigues dos 
Santos, 1o Secretário da FBH e 
Tesoureiro da AHPAD, por ser um 
projeto piloto, os resultados do pro-
grama são significativos. “Os pro-
gressos que conquistamos foram 
imensos, somos o único estado com 
uma lei para portadores de coagu-
lopatias. A expectativa é de que essa 
experiência possa ser exemplo para 
outros estados e possamos assim 
melhorar a qualidade de vida de 
todas as pessoas com hemofilia no 
País”, relata.

Segundo o representante da AVH, 
foram obtidos bons resultados e isso 
se deve a capacidade profissional e o 
empenho dos brasileiros. “O que era 
necessário já está acontecendo e mos-
tramos a todos que é possível traba-
lharmos juntos, nos organizar, lutar e 

sionalizem e aprimorem suas práticas 
e ações. “A FBH vem trabalhando na 
capacitação e motivação de membros 
das associações filiadas para que se 
tornem multiplicadores das ações e 
geradores de conhecimento”.

resultados e expectativa
Segundo o presidente da AHPAD, 

o programa está conseguindo exce-
lentes resultados, como a publi-
cação da resolução no 300/2012 no 
Diário Oficial do Rio de Janeiro, 
que define a Política da Atenção 
Integral à Pessoa com Coagulopatia 
Hereditária, sob a coordenação da 
Secretaria Estadual de Saúde, por 
meio do Hemorio. Neto destaca 
que a assinatura do convênio tem 
possibilitado recursos financeiros 
para as visitas aos hemonúcleos 
do estado. Aumentando o canal 
de comunicação entre essas insti-
tuições e o número de associados 
da AHPAD. “Ocorreu também um 
crescimento de pacientes e fami-
liares treinados para infusão dos 

trabalhar com planos e políticas efi-
cientes para atingir um objetivo.”

E conclui: “Ao longo do processo, a 
missão e a visão de cada organização 
envolvida continua a ser independente, 
mas ambos os princípios e ações sem-
pre estão de acordo com os da WFH 
e buscam uma melhor qualidade 
de vida para pacientes com hemofi-
lia (PCH), ou seja, busca uma melhor 
assistência por parte dos profissionais 
da saúde, maior aderência ao trata-
mento, melhora no registro de pacien-
tes diagnosticados, maior participação 
de voluntários, maior arrecadação de 
fundos para apoiar as atividades, entre 
outras ações. O que fazia falta no Brasil 
esta acontecendo que é romper para-
digmas, fazer os pacientes sentirem 
que se trabalham juntos e organiza-
dos obterão benefícios mais rápidos 
e melhores, porém terão que lutar e 
trabalhar com uma nova imagem e 
com inovação, com planos, com políti-
cas previamente desenhadas, não com 
ações espontâneas e não eficientes.”

3

1 - Karina Pasquale, da FBH; 2 - Representantes de associações 
regionais brasileiras; 3 - Emilio Rocha Neto, presidente da AHPAD 
e vice-presidente da FBH
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Método rápido
e efetivo

Sinovectomia radioisotópica é realizada com 
anestesia local, sem a necessidade de internação. 

o especialista faz uma infiltração dentro
da articulação com material radiotivo e

cauteriza a membrana sinovial 

A sinovectomiA radioiso-
tópica, que também é conhecida 
como  sinovectomia radioativa, ou 
ainda radiossinoviortese, é um tra-
tamento de nome complicado, mas 
que veio para facilitar a vida de espe-
cialistas e pacientes. O método con-
siste na injeção de medicamentos 
radioativos (radiofármacos) dentro 
das articulações. E o objetivo é de 
inativar a membrana sinovial hiper-
trofiada e inflamada, responsável por 
produzir os sangramentos (hemar-
troses). Dessa forma, há diminuição 
das hemartroses e, consequente-
mente da dor melhorando também 
a função da articulação tratada.

Inicialmente, a técnica era utili-
zada no tratamento de artrite reu-
matoide e passou a auxiliar pessoas 
com hemofilia apenas no ano de 
1971, quando começou a ser ampla-
mente usada em diversos países. 
Porém, ela é aplicada há pouco 
tempo no Brasil, somente desde o 

ano de 2003. Até então, era mais 
comum a utilização da sinovecto-
mia cirúrgica, uma técnica mais 
complexa, que exige internação, 
altas doses de fator e oferece mais 
riscos aos pacientes.

O procedimento é recomendado 
quando a membrana sinovial atinge 
grandes volumes ou os portadores 
de coagulopatias apresentam sangra-
mento intra-articular, mesmo reali-
zando o tratamento profilático ideal. 
Para restaurar o volume e a função 
sinovial, é recomendada a remo-
ção da membrana, podendo ser por 
 sinovectomia radioisotópica, química 
ou cirúrgica. O procedimento é reco-
mendado a pacientes que tenham 
tido mais de três sangramentos em 
um período de seis meses.

“O tratamento por meio da sino-
vectomia radioisotópica é a pri-
meira opção para tratar a sinovite 
crônica, diagnosticada pela ultras-
sonografia e pela ressonância mag-

nética, em casos em que o paciente 
não responde à profilaxia com 
fatores de coagulação. Considerada 
mais efetiva do que a sinovectomia 
química, a radioativa é bem menos 
agressiva que a cirúrgica e possui 
menos efeitos adversos”, relata Dra. 
Sylvia Thomas, médica hematolo-
gista e pesquisadora responsável 
pelo estudo de radiossinoviortese no 
Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). A especia-
lista ressalta que o procedimento 
do tipo químico não é utilizado 
no Brasil há mais de dez anos. Isso 
acontece porque a rifampicina na 
forma injetável não é mais produ-
zida no País e a oxitetraciclina é res-
trita ao uso veterinário. 

Já a sinovectomia radioisotópica 
é realizada apenas com anestesia 
local, sem a necessidade de inter-
nação. O especialista faz uma infil-
tração dentro da articulação com 
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material radioativo e cauteriza a 
membrana. O procedimento dura 
aproximadamente três minutos. 
Mas antes da sinovectomia, durante 
uma consulta médica, o paciente 
passa por uma avaliação, na qual 
é explicada a técnica, os cuidados 
necessários após o procedimento, 
além do esclarecimento de dúvidas 
de pacientes e familiares.

O método é considerado pelos 
especialistas como uma opção te-
rapêutica que, quando corretamen-
te utilizada, apresenta resultados 
excelentes. Diminuindo os episó-
dios hemorrágicos, deixando as ar-
ticulações menos expostas a lesões, 
o que melhora a qualidade de vida 
dos portadores de coagulopatias. 
“Pela ação da sinovectomia ra-
dioisotópica há uma importante 
 diminuição do número de hemar-
troses, consequentemente da dor 
da articulação tratada. Os estudos 
mostram redução que varia de 40 a 
80% das hemartroses, que em alguns 
casos podem cessar definitivamente. 
É um procedimento fácil, acessível 
financeiramente e efetivo para re-
duzir a frequência e intensidade dos 
sangramentos dentro do espaço arti-
cular”, explica Dra. Sylvia.  

Em setembro de 2012, o 
estudante de informática Alan 
Guimarães Dutra, 26 anos, realizou 
o procedimento pela segunda vez. 
Ele conta que os resultados foram 
melhores do que o esperado. “Só 
tive dificuldades para caminhar 
na primeira semana, precisei de 
apoio de muletas e não consegui 
apoiar o pé direito no chão nesse 
período. Depois tive que fazer 
três meses de fisioterapia e agora 
iniciei musculação por indica-
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com hemofilia. Isso ocorre porque 
sinovite hemofílica se inicia muito 
precocemente, logo após o surgi-
mento das primeiras hemartroses. 
“Em nosso estudo, a média de idade 
foi de 14 anos, havendo crianças a 
partir de 3 anos de idade. Mais de 
75% dos pacientes tratados na pes-
quisa que começamos em Cuiabá, 
em 2003, e que continuamos no Rio 
de Janeiro (na UFRJ), tinham menos 
de 25 anos quando tratados com a 
técnica”, explica a especialista.

 
Riscos à saúde

De acordo com o Manual de 
Reabilitação em Hemofilia do 
Minis- tério da Saúde (MS), o pro-
cedimento apresenta poucos riscos 
à saúde. Um deles é a agudização 
da sinovite ocasionada pela ação do 
fármaco aplicado após a sinovecto-
mia radioisotópica. Ou seja, ocorre 
um edema articular na região, mas 
o inchaço melhora em poucos dias 
após o uso de antiinflamatórios. 

Dra. Sylvia explica que o extra-
vasamento de radiofármacos é uma 
complicação rara, podendo decorrer 

ção médica. O procedimento foi 
muito simples, aumentei as doses 
de fator antes da sinovectomia 
radioisotópica e posso garantir 
que o método melhorou muito a 
minha qualidade de vida”, conta. 
O estudante afirmou ter tido con-
tato com outros jovens que reali-
zaram o procedimento e eles tam-
bém se mostraram satisfeitos com 
os resultados.

De acordo com Dra. Sylvia, a téc-
nica é mais indicada para crianças 

© Sylvia Thomas/Arquivo pessoal     © Alan Guimarães/Arquivo pessoal     

21

1 - Paciente com sinovite 
antes do tratamento.  
2 - Antes da sinovectomia, 
o paciente recebe anestesia. 
3 - Aspiração do sangue 
na articulação. 
4 - Injeção de radiofarmáco

Respectivamente: Dra. Sylvia Thomas, pesquisadora responsável pelo estudo de 
 radiossinoviortese da UFRJ e Alan Guimarães que realizou o procedimento por duas vezes
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da regurgitação do radiofármaco do 
interior da cavidade articular para 
a pele. Sendo assim, pode resultar 
em lesões profundas desse tecido. 
“Em uma série de 700 articulações 
tratadas no Brasil, ocorreram dois 
casos de extravasamento cutâneo, 
que não resultaram em  sequelas 
graves após o tratamento”, diz. 
Ela explica que se após três sino-
vectomias radioisotópicas o trata-
mento falhar, o profissional deve 
indicar a sinovectomia artroscópica, 
removendo grande parte da mem-
brana sinovial. 

Em relação ao potencial de indu-
ção ao câncer, os estudos revelam 
casos em que a técnica não foi con-
siderada como a causa de tumores 
em pacientes que apresentaram a 
enfermidade. Além disso, o Manual 
cita os seguintes riscos: ulcerações, 
necrose de tecidos periarticulares, 
infecção articular, tromboembo-
lismo e extravasamento articular. 
Entretanto, os especialistas afir-
mam que esses problemas são mini-
mizados com a utilização correta da 
técnica do procedimento.

1 - 4 © Serviço de Medicina Nuclear da UFRJ/Divulgação

“Ele precisa ser bem orientado sobre 
todos os aspectos que envolvem o 
procedimento para que possa aderir 
ao tratamento fisioterapêutico após 
esta intervenção, que é simples, não 
requer ferramentas especiais, porém, 
está diretamente relacionado com 
um bom prognóstico”, afirma.

Para Dra. Sylvia, este é um 
recurso terapêutico fundamental no 
tratamento da principal complica-
ção da hemofilia, a sinovite crônica. 
“Até que a profilaxia com fatores de 
coagulação venha prevenir as hemar-
troses e consequentemente a sino-
vite nas crianças de hoje, a sinovite 
ainda é o principal problema que 
afeta a população com hemofilia. 
Atualmente a sinovectomia radioativa 
é um recurso extremamente necessá-
rio no País e precisa ser implantado 
nos centros qualificados, de forma 
sólida e responsável”. E finaliza: “Esse 
procedimento ainda se constitui na 
esperança para centenas de crianças e 
adultos jovens de diminuir a dor arti-
cular e melhorar a qualidade de vida 
dessas pessoas”. (SC)

Pós-procedimento  
e recuperação

Por ser um método simples, são 
poucas as recomendações médicas 
antes do procedimento. É necessária a 
infusão de fatores de coagulação antes 
e até dois dias após a sinovectomia. O 
paciente é orientado a evitar grandes 
esforços e colocação de carga (peso) 
na articulação tratada. Geralmente, 
no caso de tornozelos e joelhos, é 
preciso utilizar apoio por, no mínimo, 
dois dias. Além disso, deve-se também 
retornar ao centro de hemofilia de ori-
gem para dar continuidade ao acom-
panhamento da coagulopatia, ano-
tando qualquer evento que se suceda 
após a sinovectomia, principalmente 
hemartroses nas articulações tratadas.

Segundo Janaína Bosso da Silva, 
fisioterapeuta da unidade de hemo-
filia Claudio Luiz Pizzigatti Corrêa — 
International Hemophilia Treatment 
Center (IHTC), do hemocentro da 
Unicamp, do ponto de vista da fisio-
terapia, os riscos e benefícios da sino-
vectomia radioisotópica estão dire-
tamente relacionados à conduta do 
paciente antes e após o  procedimento. 

43
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No aNo passado, o Ministério 
da Saúde anunciou em todo o Brasil 
a recomendação ao tratamento de 
profilaxia primária para pacientes 
com até três anos de idade com he-
mofilia A e B grave. Recomendou a 
profilaxia secundária de longa du-
ração para pessoas com hemofilia 
grave acima dos três anos. E ainda 
avançou na questão do tratamento 
de imunotolerância e aumentou a 
distribuição de Doses Domiciliares 
em todo o País. 

Para isso, uma das medidas ado-
tadas pelo Ministério foi a aquisição 
de mais de 640 milhões de Unidades 
Internacionais (UIs) de fatores de 
coagulação com a meta de consu-
mo mensal de 50 milhões de UI’s 
pelos Centros de Tratamento de 
Hemofilia (CTH’s) do País. E os re-
sultados dessa ação já podem ser 
conferidos. Entretanto, essa mensa-
gem ainda precisa ficar clara para 
os brasileiros, já que a utilização de 
fatores de coagulação pelos CTH’s 
atinge somente em torno de 30 mi-
lhões de UI’s por mês. “Se você é ou 
conhece alguma pessoa com hemo-
filia – seja em grandes cidades, inte-
rior ou litoral –, exija seu direito ao 
tratamento preventivo que é gra-
tuito e fornecido pelo SUS.” As UIs 
adquiridas em 2012 pelo Ministério 
da Saúde garantem abastecimento 
necessário para os mais de 5 mil 
municípios brasileiros.

Marlon Leandro Grünhäuser, 20 
anos, morador de Venâncio Aires, 
no Rio Grande do Sul (RS), costuma 
dizer que é de uma geração que in-
felizmente não pôde contar com 
o melhor tipo de tratamento. Ele 
lembra que sua mãe, Delci Haacke 
Grünhäuser, teve muita dificuldade 
para descobrir o que ele tinha. Os 
hematomas eram frequentes e, com 

© Shutterstock
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11 meses de vida, ele foi encaminha-
do para um hospital de Porto Alegre, 
onde finalmente descobriram que 
ele tinha hemofilia do tipo B grave. 
“Nessa época, todas as vezes que ti-
nha uma hemartrose tinha que me 
deslocar cerca de 140 km para me 
internar. Eram vários dias aplicando 
plasma, até ficar bom e poder retor-
nar para casa”, conta. Marlon rece-
beu esse tratamento até os seis anos, 
até que a mãe descobriu que havia 
uma clínica de tratamento para pes-
soas com hemofilia, o Hemocentro 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(Hemorgs), onde ele fez a primeira 
dose de fator. “A partir daí, aos pou-
cos, a vida começou a mudar.” 

Nesse meio tempo Marlon pas-
sou por algumas dificuldades por 
conta de episódios de sangramen-
tos, como quando houve a troca dos 
dentes. Mas ainda assim, insistia 
em ter uma vida normal e chegou 
a praticar natação durante nove 
anos. Formou-se em Gestão Pública 
pela Faculdade de Tecnologia 
Internacional (Fatec) e agora está 

Portadores de hemofilia e familiares elogiam política de 
prevenção adotada pelo Ministério da Saúde em 2012

Universalização 
da tranquilidade

POR tatiana piva
COLABOROU anderson dias

cheio de planos para o futuro. Ele 
pretende fazer pós-graduação em 
Administração e Finanças, além de 
casar oficialmente com a namora-
da, Camila, com quem está junto há 
quatro anos. “Tenho pretensões de 
noivar, casar e constituir uma fa-
mília. Quero ter minha casa e levar 
uma vida com saúde”, conta. 

Entretanto, para poder ter esse 
tipo de objetivos e sonhos, as pers-
pectivas só se tornaram possíveis 
graças ao tratamento profilático 
que ele faz desde o início desse ano. 
“Como estava sempre no Hemorgs, 
lia a revista Fator Vida da FBH. Então 
entrei em contato com a Tânia 
Pietrobelli, presidente da Federação, 
peguei várias informações sobre o 
assunto e passei a fazer a profila-
xia. A princípio eram muitas dú-
vidas, se realmente iria dar certo, 
se meu corpo ia reagir bem, entre 
outras coisas”, lembra. Junto com a 
profilaxia, Marlon começou a fazer 
academia e não teve mais proble-
mas com a hemofilia. “Minha vida 
mudou completamente, hoje posso 

trabalhar e praticar exercícios com 
segurança. Tenho minhas horas de 
lazer com total tranquilidade.”

opinião de mãe
Vanessa Racioppe, professora de 

35 anos e moradora de São José dos 
Pinhais, na região metropolitana de 
Curitiba (PR), acompanhou de perto o 
progresso do tratamento da hemofilia 
no Brasil. Seu filho, Kauã, de quase três 
anos de idade, é portador de hemofilia 
do tipo A grave, assim como seu pai, 
Sérgio Luiz Racioppe, de 58 anos. O 
sobrinho de Vanessa, Danilo Racioppe, 
apenas alguns dias mais velho que 
Kauã, também tem a coagulopatia. 

Como vivenciou a hemofilia 
com o marido, quando engravidou, 
Vanessa ficou preocupada com a 
possibilidade de o filho ter a coagu-
lopatia e que passasse por algumas 
limitações, como aconteceu com o 
pai. “Sonhava com o dia em que o 
nosso País passasse a utilizar um 
método preventivo de tratamento”, 
confessou. E isso foi possível desde 
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dessas opções no Brasil veio para 
acalmar o coração dos pais. Hoje, 
não precisamos diferenciar nossos 
filhos para tratá-los de maneira 
adequada”, elogiou. Para finalizar, 
Marlon deixa uma frase de incen-
tivo a todas as pessoas com hemo-
filia do País: “Recomendo a todos 
o tratamento de profilaxia. É claro 
que é preciso ter também muita 
força de vontade. Problemas todos 
nós temos. Uns mais, outros me-
nos. Mas temos de superá-los com 
muita garra”. O jovem aproveitou 
a oportunidade para parabenizar 
Tânia Pietrobelli pelo belo trabalho 
que vem desenvolvendo a frente da 
FBH. “Sou muito grato pela ajuda 
oferecida pela Federação.”

o início de vida do seu filho. “Ele foi 
submetido ao tratamento profiláti-
co desde criança, ou seja, pôde ter 
uma vida normal, e sempre brincou, 
pulou e correu, e nunca teve um 
sangramento mais grave”, contou 
a mãe.

Antes mesmo do nascimento 
de Kauã, Vanessa teve contato com 
um jovem alemão de 19 anos com 
hemofilia que explicou a ela sobre 
o tratamento profilático e segundo 
ele, foi graças a isso que pode ter 
uma infância e juventude normais. 

O uso das Doses Domiciliares e 
do tratamento preventivo no Brasil 
trouxe um novo momento na vida 
de pacientes e familiares. Antes pre-
ocupada com possíveis quedas, cor-
tes e quaisquer acidentes, Vanessa 
diz que agora tem apenas as nor-
mais ‘inquietações de mãe’. 

Já a mãe de João Vitor, de 3 anos, 
a advogada Giovana Zanardi, lembra 
que logo que recebeu o diagnóstico 
do filho foi como se o seu ‘mundo 
tivesse caído’. “Chorei um mês se-
guido e demorei para me recupe-
rar”. Mas depois disso, vieram os 
primeiros tratamentos com o fator 
e as Doses Domiciliares que a tran-
quilizaram e auxiliaram bastante na 
saúde do filho. Logo em seguida, ela 
comenta que as coisas efetivamente 
começaram a mudar com a criação 
do programa que recomenda a pro-
filaxia primária para pacientes com 
hemofilia B grave de até três anos de 
idade. “Antes tinha medo de soltar 
ele até para andar. Depois da profila-
xia, ele pode correr, cair, brincar, jo-

1 © Marlon Grünhäuser/Arquivo pessoal     2 © Vanessa Racioppe/Arquivo pessoal

gar bola. Enfim, ter uma vida plena e 
totalmente normal”, afirma Giovana. 

Portanto, existe um sentimento 
coletivo. Para ela, assim como para os 
demais os entrevistados dessa maté-
ria, a profilaxia foi o maior benefício 
alcançado até hoje para o tratamento 
da hemofilia. “Nem consigo dimen-
sionar o quanto a profilaxia mudou 
a vida do meu filho, e claro, a minha. 
Com ele é possível que crianças e pes-
soas com hemofilia sejam normais de 
verdade”. Agora, lembra Giovana, o 
desafio é continuar lutando para que 
todos tenham acesso a isso. 

Em contato direto com outros 
pais e parentes de portadores da 
coagulopatia, Vanessa afirma que 
os novos tratamentos oferecem 
tranquilidade. “A disponibilidade 

2

1 - Marlon Leandro Grünhäuser, recebe o tratamento profilático desde o início do ano
2 - Vanessa ao lado do marido,  filho e sobrinho, todos portadores de hemofilia

1
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Via de  
duas mãos
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A prevenção é A chAve 
do sucesso para a manu-
tenção da saúde bucal, na opinião 
de Leandro Dorigan de Macedo, 
cirurgião dentista responsável pelo 
Serviço de Odontologia da Fundação 
Hemocentro de Ribeirão Preto. Para 
isso, a pessoa com hemofilia deve ser 
inserida em uma rotina educativo-
-preventiva, pois a melhor forma de 
ela contribuir para a manutenção de 
sua saúde bucal é estar ciente de sua 
responsabilidade e ser corresponsá-
vel por seu tratamento. 

O acúmulo de placa bacteriana, 
resultante de uma higiene oral ina-
dequada, pode gerar sangramento 
bucal devido à instalação de qua-
dros de inflamação gengival e de 
outros tecidos de suporte dos dentes. 
“Muitos pacientes com hemofilia que 
apresentam sangramento gengival 
por gengivite, por exemplo, deixam 
de usar fio dental por receio de agra-
var o sangramento”, observa Macedo. 

Maria Elvira Pizzigatti Correa, 
cirurgiã dentista e coordenadora do 

Prevenção e promoção da saúde oral de
pessoas com hemofilia depende de profissional 

qualificado e paciente consciente 

POR Marina PanhaM

Serviço de Odontologia do Centro 
de Hematologia e Hemoterapia da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), enfatiza que a higiene oral 
deve ser iniciada ainda na infância, sob 
os cuidados dos familiares. “O paciente 
tem que ter consciência de que ele 
precisa escovar os dentes e usar fio 
dental. Boca limpa deixa a gengiva 
sadia e gengiva sadia não sangra.” 

Para prevenir a doença perio-
dontal (gengivite e periodontite) 
e agravos, o cirurgião dentista da 
Fundação Centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará (Hemopa), 
Eduardo Lima Padua, aconselha que 
a pessoa com coagulopatia siga as 
instruções repassadas pela equipe 
odontológica, não falte às consul-
tas agendadas e procure o serviço 
de odontologia de sua região assim 
que suspeitar de possíveis proble-
mas bucais. “Pacientes que recebem 
instruções de higiene oral e que 
visitam periodicamente o dentista, 
têm menores chances de apresenta-
rem quadros hemorrágicos.” 

Segundo Padua, os pacientes do 
Hemopa são encaminhados pelo he-
matologista ao consultório odontoló-
gico após a conclusão do diagnóstico 
da coagulopatia e, em seguida, cadas-
trados em um programa permanente 
de saúde oral, que atualmente conta 
com 357 pacientes com hemofilia e 216 
com von Willebrand e outras coagulo-
patias hereditárias. Além das consultas 
eletivas, Padua ressalta que o serviço 
atua com abordagens de urgência, 
 visando solucionar os casos de sangra-
mentos orais com maior rapidez.

O consultório odontológico do 
Hemopa dispõe de profissionais espe-
cializados em  odontopediatria, cirur-
gia e traumatologia buco maxilo-facial, 
e mantém parceria com clínicas- 
escolas (Universidade Federal do Pará, 
Centro Universitário do Pará e Escola 
Superior da Amazônia) e Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO’s), 
em especial nas especialidades de 
endodontia (responsável pelo estudo 
da polpa dentária), periodontia (ciên-
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tas, psicólogos, fisioterapeutas, te-
rapeutas ocupacionais, pedagogos, 
assistentes sociais, equipe de enfer-
magem e outros. “A odontologia é 
parte integrante de uma abordagem 
multiprofissional e multidisciplinar 
voltada à pessoa com hemofilia e 
outras coagulopatias hereditárias”, 
observa Padua. Segundo ele, o resul-
tado dessa harmonia entre pessoas 
envolvidas com a  hemofilia resulta-
rá em constantes melhorias e otimi-
zação da qualidade de vida.

Maria Elvira enfatiza que des-
mistificar o tratamento dentário do 
paciente foi a sua maior luta. “Hoje 
em dia temos profissionais capacita-
dos para atender esse paciente em 
quase todos os centros de tratamento 
de hematologia do País.” Ainda de 
acordo com ela, esses mesmos cen-
tros capacitam dentistas interessados 
em ingressar na área. Além de ofere-
cer orientação sobre atenção odon-

© Leandro Dorigan de Macedo/Arquivo pessoal     © RS Press/Divulgação

cia que trata as doenças do sistema 
de implantação de dentes) e pacien-
tes com necessidades especiais.

As condutas odontológicas volta-
das a esses pacientes são embasadas 
por publicações como o Manual de 
Atendimento Odontológico a Paci-
entes Portadores de Coagulopatias 
Hereditárias, publicado pelo MS, 
e Protocolos Operacionais Padrão 
(POP’s), elaborados pelos serviços de 
odontologia de Centros de Tratamento 
de Hemofilia (CTHs). Segundo Padua, 
as experiências adquiridas ao longo 
dos anos contribuem na elabora-
ção dessas publicações, juntamente 
com os resultados de pesquisas 
bem conduzidas. 

O tratamento adequado de pa-
cientes com hemofilia deve contar 
com uma equipe que atue em con-
junto, envolvendo não só médicos 
hematologistas e de outras espe-
cialidades, mas cirurgiões dentis-

Equipe do Serviço de Odontologia 
da Fundação Hemocentro de 
Ribeirão Preto: Leandro Dorigan 
de Macedo (cirurgião dentista), 
Josimara de Souza e Fernanda 
Nery (auxiliares) e Tatiane Cristina 
Ferrari (cirurgiã dentista)
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tológica ao paciente com hemofilia e 
outras coagulopatias hereditárias, o 
Comitê de Odontologia da FBH pre-
tende dispor um representante em 
cada região do País para capacitar 
novos profissionais. “Nosso objetivo 
é divulgar o tratamento do paciente 
com hemofilia para facilitar o acesso 
à atenção odontológica básica”, 
explica Maria Elvira.

progresso parcial
Os centros especializados têm 

apresentado evolução significativa 
na prestação de atendimento odon-
tológico, segundo Leandro Dorigan 
Macedo. No Serviço de Odontologia 
da Fundação Hemocentro de Ribeirão 
Preto, o cirurgião dentista conta que 
são realizados procedimentos como 
tratamento periodontal, restaura-
ção, prevenção, aplicação de flúor, 
educação e instrução de higiene oral, 
cirurgias menores, controle de san-
gramentos e outros. Procedimentos 
cirúrgicos mais extensos como extra-
ção de terceiros molares inclusos 
(dentes do Ciso) e correções cirúr-
gicas de fraturas dos maxilares são 
realizados no Serviço de Odontologia 
de Estomatologia do Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Na opinião de Macedo, esse pro-
gresso foi possível graças ao desen-
volvimento técnico dos profissionais, 
o uso de hemostáticos locais (coagu-
lantes) e a utilização de medicamen-
tos como antifibrinolíticos e os deri-
vados de desmopressina (DDAVP). 
Isso fez com que a necessidade de uti-
lização de fatores de coagulação nos 
tratamentos dentários, por exemplo, 
fosse reduzida de forma significativa 
nos últimos anos. Manobras locais 
diante de quadros de sangramen-
tos da cavidade oral podem reduzir 

ou até mesmo evitar o uso de con-
centrados de fatores de coagulação. 
“Aplicação de hemostáticos locais 
de baixo custo relativo, associada à 
compressão local, podem resolver 
casos de sangramentos, mes- mo 
que o paciente não tenha feito infu-
são prévia de fator”, explica. 

Entretanto, Macedo observa que 
ao contrário dos centros especiali-
zados, o atendimento odontológico 
prestado pelos centros não especia-
lizados não progrediu. “Salvo raras 
exceções, a falta de informação dos 
profissionais gera um estigma.” 
Frente o impasse, pacientes que 
poderiam ser atendidos de forma 
convencional em suas cidades, preci-
sam enfrentar viagens desgastantes 
para a realização de procedimentos 
sem risco de sangramentos. “Um 
exemplo marcante em nosso serviço, 
é de uma família carente que viaja 10 
horas de ônibus para que as crian-
ças recebam atenção odontológica 
básica”, conta Macedo. Para resolver, 
o cirurgião dentista conta que o 

serviço tentou encaminhar esses 
pacientes de várias formas, inclusive 
com textos explicativos e os cuida-
dos necessários, mas a falta de infor-
mação e a insegurança dos profissio-
nais da região prevaleceram. 

Aos 23 anos, Breno Jorge de Melo 
tem hemofilia A moderada e desde 
a infância é atendido na Fundação 
Hemocentro de Ribeirão Preto. Mo- 
rador de Rifaina – município  situado no 
interior de São Paulo, Melo viaja 160 km 
para receber atendimento. “Sempre 
fui muito bem atendido em Ribeirão 
Preto, mas a viagem é cansativa.”

Em sua opinião, o cuidado ao 
paciente deveria ser incluído na gra- 
de curricular das faculdades de odon- 
tologia para que o atendimento a 
esse paciente fosse mais acessível. 

A expectativa, segundo Macedo, 
é conseguir sensibilizar as entidades 
públicas da necessidade de treina-
mento dos profissionais e conseguir 
estreitar os laços com os serviços de 
atenção  primária e secundária.

Maria Elvira Pizzigatti Correa coordena o Serviço de Odontologia do Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
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Uso correto 
dos fatores de 

coagulação

GUILHERME GENOVEZ
é Coordenador Geral de

Sangue e Hemoderivados

do Ministério da Sáude

D
esde 2005, o Pro-
grama Nacional 
de Coagulopatias 
tem se empenha-
do em interagir de 
modo mais direto 

com outras esferas do Ministério da 
Saúde (MS) para a aquisição de nú-
meros expressivos de medicamentos. 
A partir de 2009, com a implantação 
em todas as Unidades Federadas do 
País do Sistema Hemovidaweb Coagu-
lopatias (HWC), foram eliminadas as 
divergências entre os cadastros dos 
serviços e o do MS, já que foi consti-
tuída uma única base de dados para o 
cadastramento e informações de pa-
cientes. Esses dados, além de permiti-
rem um conhecimento pleno de in-
fusão e consumo, possibilitaram uma 
distribuição dos produtos baseada na 
necessidade e demanda dos Centros 
Tratadores de Hemofilia (CTH).

Em 2011 as distribuições do medi-
camento pró-coagulante FVIII atingi-
ram 25 mil UI /paciente /ano ou 1,13 
UI per capita. A meta do MS em 2012 
foi a de distribuir 47,7 milhões de UI 

por mês, porém o consumo médio 
nos CTH’s atingiu apenas em torno 
de 30 milhões de UI por mês. No 
ano passado, atingimos patamares 
semelhantes a países desenvolvidos 
em quantitativos adquiridos como os 
preconizados pela Federação Mundial 
de Hemofilia (WFH, sigla em inglês).

Porém, o consumo nos estados 
ainda está a pouco mais da metade 
da meta do MS. Pode-se considerar 
que a aquisição de quantitativos con-
sideravelmente maiores de fator VIII 
incluindo o tratamento profilático 
primário e secundário, e a aquisição 
de FVIII para imunotolerância reali-
zadas em 2011, foram diferenciais na 
melhora do tratamento de pacientes.

Outro grande passo foi a im-
plantação do Tratamento Domici-
liar Pleno que compreende a dis-
tribuição pelos estados, do número 
necessário de doses calculadas indi-
vidualmente aos pacientes, com as 
aplicações preventivas realizadas 
em domicílio. O uso correto des-
ses medicamentos pró-coagulantes 
deve ser incentivado tanto ao tra-
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O uso correto desses medicamentos
pró-coagulantes deve ser incentivado

tanto ao tratador como (e principalmente)
ao usuário que pode ter um estoque

racional deles em sua residência

tador como (e principalmente) ao 
usuário que pode ter um estoque 
suficiente deles em sua residência. 
É fundamental que MS, CTHs e con-
trole social trabalhem em parceria 
para que os tratamentos cheguem 
a todos os pacientes e se atinja a 
meta de consumo de fatores de co-
agulação preconizada pelo MS.

Com auxílio do sistema HWC po-
demos avaliar a validade e o quanti-
tativo dos medicamentos existentes 
nos hemocentros coordenadores. 
Entretanto, orientamos que os CTHs 
disponibilizem para remanejamento 
todos os pró-coagulantes com valida-
de a vencer nos próximos seis meses, 
se não tiverem previsão de consumo, 
a fim de que o medicamento possa 
ser utilizado dentro de seu prazo de 
validade e não haja perda.

Referente aos estoques vale res-
saltar a importância de armazena-
mento adequado dos medicamentos, 
conforme orientações contidas na 
bula. A maioria deles deve ser acon-
dicionada a temperatura de 2 a 8°C, 
e tem validade de 2 a 3 anos. No mês 

de fevereiro, o Ministério iniciou a 
distribuição do fator VII em tempe-
ratura ambiente. Essa nova formu-
lação, estável em temperatura am-
biente, pode ser armazenada entre 2 
e 8°C, ou em ambiente com tempe-
raturas de até 30°C. Portanto, o pa-
ciente pode escolher entre manter a 
medicação na geladeira ou num am-
biente que não ultrapasse 30°C.

O MS adquire e distribui gratui-
tamente ao SUS, os seguintes medi-
camentos pró-coagulantes: Concen-
trado Plasmático de Fator VIII (UI), 
Concentrado Plasmático de Fator 
IX (UI), Concentrado Plasmático de 
Fator VIII para doença de Von Wil-
lebrand (UI), Complexo Protrombí-
nico Parcialmente Ativado – CPPA 
(UI), Concentrado de Fator VII ati-
vado recombinante (KUI), Acetato 
de Desmopressina (frasco-ampola 4 
e 15 mcg), Ácido Tranexâmico (com-
primidos), Fator XIII (UI), Fibrino-
gênio (frascos 1.000 mg), Complexo 
protrombínico – CPP (UI) e Fator 
VIII para imunotolerância (UI).
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INCQS e ANvISA fIrmAm termo pArA moNItorAmeNto dA hepArINA

O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS) e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) firmaram um termo de coope-
ração para análise de 130 amostras de heparina 
(medicamento anticoagulante), nas formas de 
insumo e produto acabado nos próximos três anos. 
O monitoramento desse produto ocorre graças à 

ocorrência de relatos nacionais e internacionais 
sobre sua inefetividade.
A Anvisa identificou o INCQS como o laboratório 
oficial preparado para realizar as análises necessá-
rias sobre esse produto. A Agência será responsável 
pelo acompanhamento das atividades previstas no 
termo assinado pelas duas instituições.

© FBH/Divulgação     © Shutterstock     © AHEPI/Divulgação

Evento reuniu representantes de 24 associações estaduais

fBh realiza fórum sobre 
transferência de tecnologia 

No dia 22 de fevereiro, líderes de 24 associações 
estaduais de hemofilia estiveram reunidos em São 
Paulo para participar do Fórum sobre a Transferência de 
Tecnologia do Fator VIII Recombinante, promovido pela 
Federação Brasileira de Hemofilia (FBH).

Na ocasião, o diretor técnico da Empresa Brasileira 
de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), Luiz 
Amorim, abordou temas sobre a produção do fator VIII 
recombinante, a evolução do produto desde a primeira 
geração, diferenças entre ele e os hemoderivados, bem 
como sobre os termos da Transferência de Tecnologia. 
Tania Pietrobelli, presidente da FBH, salientou que essas 
conquistas no tratamento da hemofilia foram alcança-
das através da união dos esforços da FBH, das associa-
ções estaduais, do Ministério da Saúde e de todos os 
órgãos do controle social.

medICAmeNtoS  
dA LfB São 
SuSpeNSoS 
peLA ANvISA

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) suspendeu a im-
portação dos medicamentos hemo-
derivados produzidos pela empresa 
francesa LFB Medicaments. De acor-
do com a decisão do órgão, publica-
da em dezembro no Diário Oficial 
da União (DOU), a LFB não cumpriu 
determinadas práticas de fabrica-
ção exigidas pela Anvisa após uma 
inspeção na empresa em agosto de 
2012. O Ministério Público decidiu 
abrir uma investigação “para apurar 
o contrato milionário firmado entre 
o Ministério da Saúde e a LFB para a 
transformação de plasma brasileiro 
em medicamentos hemoderivados”. 
Uma auditoria do MP chegou à 
conclusão que “a produção de me-
dicamentos feita pelo LFB a partir 
do plasma brasileiro ficou sempre 
no que o contrato estipula como 
mínimo aceitável”. Vale lembrar 
que hemoderivados podem ajudar 
no tratamento de doenças como 
hemofilia, câncer, Aids e imunode-
ficiência adquirida.
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Brasil vai produzir 
drogas biológicas 
100% nacionais

No último dia 19 de fevereiro, 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) concedeu registro 
para fabricação de um medicamento 
biológico no Brasil. O Reumatocept, 
nome comercial do Etanercepte, que 
trata artrite, artrose e demais doen-
ças circulatórias, será desenvolvido 
pela BioNovis em parceria com os 
laboratórios públicos Instituto Vital 
Brasil e Biomanguinhos/Fiocruz.

Como o medicamento é 100% 
nacional, em cinco anos, deverá 
custar até 50% menos que o impor-
tado, o que economiza R$ 726 
milhões do Ministério da Saúde no 
mesmo período. A previsão inicial 
é que o remédio esteja disponível 
para comercialização em 2016.

A partir de agora, com o regis-
tro da Anvisa liberado, os labo-
ratórios podem construir uma 
fábrica no Brasil para que sejam 
iniciados os ensaios clínicos com 
o medicamento. Para comerciali-
zação, no entanto, é necessária a 
emissão de um segundo registro 
da instituição. WFH nomeia nova 

diretora de operações
John E. Bournas, CEO da World Federation
of Hemophilia (WFH), anunciou no dia 13 de
fevereiro a nomeação de Elizabeth Myles para
o recém-criado cargo de diretora de operações
da WFH. Elizabeth, que já era diretora de 
comunicações e políticas públicas da Federação,
faz parte da entidade desde 1998.
Essa nova área foi criada com o intuito de garantir
a troca permanente de informações e colaboração
entre todos os departamentos da WFH.

Anvisa concedeu registro para fabricação do medicamento

presidente da AhepI 
recebe homenagem

A presidente da Associação dos Hemofílicos do 
Estado do Piauí (AHEPI), Isabel Virgília Batista de 
Carvalho, recebeu uma homenagem do Conselho 
Curador da Medalha do Mérito Legislativo da Câmara 
Municipal de Teresina. O prêmio se deu por trabalhos 
realizados em prol das pessoas com hemofilia e demais 
coagulopatias hereditárias do Piauí. O evento de pre-
miação foi realizado no início de janeiro. 

Isabel foi parabenizada oficialmente pela FBH pelo tra-
balho realizado na melhoria da qualidade do tratamento 
dos piauienses com hemofilia e pela homenagem recebida.

Prêmio por trabalhos realizados em prol de pessoas com hemofilia
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hemocentro de Brasília 
oferece transporte 
gratuito a pacientes

Desde o começo do ano, a Fundação Hemocentro de 
Brasília (FHB) disponibiliza para os   doadores voluntá-
rios de sangue e pacientes do Ambulatório de Hemofilia, 
uma linha de transporte gratuito que faz o percurso 
Rodoviária do Plano Piloto/Hemocentro/Rodoviária do 
Plano Piloto. A medida visa dar mais conforto e facilitar 
a vinda daqueles que procuram o hemocentro da capital 
federal. Para utilizar o transporte, basta procurar o ôni-
bus ou van  vermelhos do hemocentro que ficam esta-
cionados na plataforma inferior da Rodoviária do Plano 
Piloto, do lado Asa Sul. Os veículos saem de lá a partir das 
8h30, de meia em meia hora, de segunda à sexta-feira.

Cerca de 10 mil brasileiros com he-

mofilia do tipo A deverão receber 

gratuitamente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) um medicamento 

de alta tecnologia no controle de 

sangramentos. O Ministério da 

Saúde aprovou, no dia 7 de março, 

o uso do  fator VIII recombinante, 

que estará disponível em até seis 

meses nos hemocentros do País. 

O Brasil produzirá o medicamen-

to por meio de transferência de 

tecnologia, devido a Parceria de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

firmada em outubro de 2012, com 

a Empresa Brasileira de Hemoderi-

vados e Biotecnologia (Hemobrás). 

Em nota divulgada pela pasta, o 

ministro da Saúde, Alexandre 

Padilha, afirmou que esse trata-

mento é o que há de mais avan-

çado no mundo. “Com a produção 

nacional, o Brasil atenderá cerca 

de 90% dos portadores da doença, 

com exceção dos pacientes intole-

rantes ao tratamento”, diz.

sUs oFertará 
novo medicamen-
to a pessoas com 
HemoFilia 

Ônibus realiza percurso entre Rodoviária do Plano Piloto e a FHB

dIA muNdIAL dA hemofILIA CoNtArá Com progrAmAção eSpeCIAL

A Federação Brasileira de Hemofilia (FBH) em parceria 
com a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do 
Ministério da Saúde (MS)  realizará em abril, mês no qual 
se celebra o Dia Mundial da Hemofilia (17), um evento que 
pretende reunir a liderança das associações filiadas à FBH 
para discutir assuntos do interesse da coagulopatia.
O foco do encontro será informar sobre os novos tratamen-
tos disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS) como 
profilaxia primária, secundária, imunotolerância, aumento na 
dispensação das Doses Domiciliares (DD) e fazer com que 

os hematologistas dos Centros de Tratamento de Hemofilia 
(CTHs) de todo o País contribuam para o acesso ao trata-
mento preventivo para todas as pessoas com a coagulopatia 
— única forma de impedir deformidades físicas, além de um 
maior número de DD, independente de onde residam. 
Além disso, a Federação quer conscientizar CTHs, associa-
ções e profissionais para que atuem juntos nessa conquista. 
Esse esforço é fundamental para que o avanço do tratamento 
disponibilizado pelo MS realmente chegue aos pacientes, 
afirmou Tania Pietrobelli, presidente da FBH.
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Realizado para médicos, residentes e equipes mul-
tiprofissionais, esse evento de revisão e atualização 
em hematologia, hemoterapia, onco-hematologia e 
transplante de medula óssea reunirá importantes 
nomes das especialidades do País e profissionais in-
ternacionais para discussão das melhores práticas na 
área. Com a participação de especialistas de entida-
des como o MD Anderson Cancer Center, alguns dos 
principais temas abordados serão neoplasias mieloi-
des, neoplasias linfoides, transplante de medula ós-
sea e hematologia benigna. No pré-evento, será reali-
zado um workshop sobre biologia molecular.

7º Board review - Curso de 
revisão em Hematologia e 
Hemoterapia e worksHop 
Biologia moleCular
data: 25 de junHo
loCal: Hospital alBert einstein, em são paulo-sp
informações: www.einstein.Br

Programa-se para 
conferir os eventos 

de 2013 e prepare-se 
para um novo ano 

repleto de congressos 
importantes na área

Mais
21º simpósio de Hematologia, Hemoterapia 
e terapia Celular
data: 22 e 23 de março de 2013
loCal: São Paulo, SP
informações: www.einStein.br/eventoS

1º enContro do Comitê de Hematologia 
e Hemoterapia pediátriCa da aBHH
data: 24 e 25 de maio de 2013
loCal: São Paulo
informações: www.abhh.org.br

Hemo.eduCa – Hemofilia
data de insCrições: março a abril de 2013
Curso gratuito
informações: httP://www.abhh.org.br/Pt-br/
educacao/fique-Por-dentro/hemo-educa

Hemo.eduCa – Curso on-line soBre 
defiCiênCia de ferro
data de insCrições: março a agoSto de 2013
Curso gratuito
informações: www.abhh.org.br/Pt-br/educacao/
fique-Por-dentro/hemo-educa
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