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Todos os dias somos bombardeados por tantas notícias ruins que, 
às vezes, nossa esperança acaba ficando adormecida em um canto 
escondido do nosso coração. Então deparamos com histórias de 
solidariedade e amor ao próximo que inspiram e nos fazem recu-
perar a fé em nossos semelhantes. A vida da depiladora Maria do 
Carmo é um desses exemplos. Mesmo sem ter nenhuma ligação 
direta com a hemofilia, Dona Carminha (como é conhecida) man-
tém uma Casa de Apoio no Rio de Janeiro (RJ) para receber pessoas 
com a coagulopatia que fazem tratamento de radiossinoviortese. 
Tudo gratuito e mantido com muito amor e ajuda de doadores. 
Conheça essa inspiradora história na editoria Exemplo.
Nesta edição, você também vai conhecer as desordens hemorrá-
gicas que afetam as mulheres. Embora menos comum no sexo 
feminino, a hemofilia pode estar presente na vida delas e exige 
cuidados, principalmente em fases como menarca e gravidez. 
Outros transtornos da coagulação também afetam as mulheres 
e, quanto mais precoce o diagnóstico, mais possibilidades de uma 
vida plena e sem complicações.
Leia em Fatores a entrevista exclusiva com o presidente da 
Haemophilia Foundation of New Zealand (HFNZ), Deon York, 
que apresenta o panorama, os desafios e sua experiência com a 
hemofilia na Nova Zelândia, um país muito distante em quilô-
metros do Brasil, mas com um panorama de tratamento não tão 
distante assim. Na seção Saúde, dois pesquisadores falam sobre 
estudos que oferecem uma perspectiva bastante promissora e 
esperada para as pessoas com hemofilia: a terapia gênica.  Seria 
apenas mais uma opção de tratamento? Ou o tratamento pelo 
qual ansiamos há décadas? 

Que seja uma inspiradora e motivadora leitura!

Mariana Leme Battazza Freire

Presidente da FBH

Em busca dE 
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Exemplo vindo 
do outro lado 
do mundo
Presidente da Haemophilia Foundation of 
NewZealand (HFNZ),  Deon York fala sobre  
o panorama, os desafios e sua experiência  
com a hemofilia na Nova Zelândia

Por Mariana Battazza Freire e apoio Rodrigo Moraes
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Confira a seguir a entrevista exclu-
siva concedida à Fator Vida no início 
de março.

Qual o panorama do tratamento 
da hemofilia na Nova Zelândia?
A Nova Zelândia tem um sistema de 
saúde pública. Isso significa que todas 
as pessoas com hemofilia e distúrbios 
hemorrágicos relacionados têm livre 
acesso ao tratamento. Embora a assis-
tência integral seja variável em todo 
o país, a terapia de reposição de fator 
está prontamente disponível para todos. 
Apesar de a Nova Zelândia ser um país 
pequeno, ainda temos variações regio-
nais no atendimento. Há uma série de 
razões para isso: desde recursos dis-
poníveis em determinado distrito até 
a logística para áreas rurais ou remo-
tas do país.

Quantas pessoas com hemofilia 
há atualmente no país? Como 
é o registro desses pacientes?
Somos um país insular, pequeno, com 
uma população de aproximadamente 4,7 
milhões de habitantes. A Fundação de 
Hemofilia da Nova Zelândia tem mais 
de mil membros cadastrados, incluindo 
pessoas com hemofilia, von Willebrand, 
pessoas com outras coagulopatias raras 
e familiares em geral. Estima-se que 365 
pessoas tenham hemofilia A, 81 tenham 
hemofilia B, 228 tenham von Willebrand 
e 62 tenham outras coagulopatias raras. 
Sabemos também que aproximadamente 
230 são portadores de distúrbios hemor-
rágicos relacionados a hemofilia.

 Quantos centros de tratamento 
de hemofilia existem na Nova 
Zelândia? Como é a estrutura?
Existem seis centros de tratamento na 
Nova Zelândia. A realidade é que apenas 
dois deles podem ser classificados como 
prestadores de cuidados abrangentes, 

Auckland, capital da Nova Zelândia
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Deon York, presidente da HFNZ

ou seja, com acesso à hematologia, 
enfermagem especializada, fisiote-
rapia, trabalho social e odontologia. 
Em nossa maior cidade, Auckland, há 
espaço dedicado para um centro de 
hemofilia. Em outros lugares, o tra-
tamento é tipicamente ligado aos 
hemocentros e demais centros de 
tratamento de câncer.

Existem centros de reabili-
tação musculoesquelética 
para pessoas com hemofilia? 
Como funciona o tratamento 
ortopédico?
As opções de tratamento ortopé-
dico estão incluídas nas consultas 
em todo o país, embora a cirurgia 
não possa ser oferecida em todos 
os centros. Isso requer um planeja-
mento cuidadoso entre o hospital e 
as famílias para agendar cirurgias. Já 
o acompanhamento fisioterápico é 
um componente crítico dos planos 
de tratamento para pessoas com 
hemofilia, embora saibamos o quanto 
ele é fundamental para prevenir a 
progressão de danos articulares que 
requerem intervenção cirúrgica.

O tratamento é totalmente 
financiado pelo governo ou 
via planos de saúde?
O tratamento na Nova Zelândia é finan-
ciado exclusivamente pelo governo. 
As decisões sobre o financiamento do 
tratamento são tomadas pela Agência 
de Gestão Farmacêutica (PHARMAC, 
sigla em inglês). Ela é que decide, em 
nome do sistema de saúde, quais medi-
camentos e produtos farmacêuticos 
são subsidiados para uso na comuni-
dade e em hospitais públicos.

Mesmo os indivíduos que tenham 
seguro de saúde privado podem ser 
tratados por meio de um sistema 

público. No entanto, particularmente 
não conheço pessoas que usem pla-
nos de saúde para o tratamento da 
hemofilia ou qualquer outro trans-
torno hemorrágico.

Como é o tratamento padrão 
para os pacientes que são 
financiados pelo governo?
A profilaxia com fator recombinante 
e o acesso integral aos cuidados das 
pessoas com hemofilia são o trata-
mento usual. Às vezes, esse padrão 
fica aquém do que é preconizado.

Quais são os desafios 
enfrentados pela 
HFNZ nos últimos anos?
Somos muito afortunados na Nova 
Zelândia por termos uma organização 

bem administrada e assistida. Além 
da nossa rede de voluntários, esta-
mos bem equipados. A maior parte do 
nosso financiamento vem de órgãos 
do setor público. Em seguida, há o 
suporte e financiamento da pró-
pria indústria farmacêutica. Com a 
crescente concorrência pela doação 
pública, esse continua a ser um desa-
fio constante para a HFNZ. Existem 
muitas organizações que precisam de 
fundos no setor sem fins lucrativos. 
Entre os desafios, destaco nossa luta 
para defender e garantir que as pes-
soas no país continuem a ter acesso 
ao que há de mais atual em termos 
de tratamento disponível, além de 
cuidar para que os investimentos na 
área da hemofilia e demais coagulo-
patias não sejam cortados.
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Que tipo de apoio os pacien-
tes recebem da HFNZ?
Como muitas organizações de pacien-
tes ao redor do mundo, nosso obje-
tivo principal é fornecer apoio e edu-
cação para as pessoas com hemofilia e 
demais coagulopatias, seus familiares 
e amigos. Vincular as famílias é um 
dos primeiros passos para garantir 
o acesso a uma rede de compreen-
são e apoio.

A HFNZ emprega pessoas na área 
de divulgação e treinamento, cujo 
papel é dar suporte e oferecer meios 
de educação aos membros. Há quatro 
divisões, cada uma sendo responsá-
vel por determinada parte do país. 
Os profissionais têm como objetivo 
visitar cada pessoa com hemofilia, 
pelo menos uma vez por ano, com 
visitas suplementares e contatos para 
necessidades especiais, como interna-
ções em hospitais, períodos prolon-
gados fora do trabalho ou da escola, 
ou quando estão confinadas em casa.

Nosso principal meio de divulgar 
informações é via site e mídias sociais. 
Também nos esforçamos para publi-
car um boletim informativo, chamado 
Bloodline, trimestralmente.

Oferecemos uma variedade de 
eventos educacionais, incluindo ofici-
nas, acampamentos e fins de semana, 
todos direcionados para pessoas 
com transtornos de sangramento e 
suas famílias.

Quais são os principais even-
tos e projetos da HFNZ para 
2017 e 2018?
Recentemente, em março, organiza-
mos um acampamento de adolescen-
tes e jovens. Em julho realizaremos 
um workshop nacional sobre inibi-
dores. Esses eventos são coordena-
dos nacionalmente. Cada uma das 

quatro regiões apoia a comunidade 
de maneira mais próxima e tem uma 
escala dos eventos planejados para 
acoplar com a comunidade. Enfim, 
essa é apenas uma amostra entre 
outras tantas atividades planejadas.

O que o senhor conhece e qual 
a sua avaliação sobre o traba-
lho realizado pela Federação 
Brasileira de Hemofilia (FBH)?
Sei que a FBH faz um trabalho incrí-
vel na defesa das pessoas com coa-
gulopatias no Brasil. Sei também 
que o trabalho é desafiador, mas o 
compromisso é inabalável.

Conte-nos sobre sua própria 
história e sua relação com a 
hemofilia.
Não havia histórico de hemofilia em 
minha família até que nasci, em 1980. 
Fui diagnosticado aos 18 meses. Certa 
manhã, meus pais entraram no meu 
quarto e eu estava deitado em uma 
poça de sangue. Havia machucado a 
língua enquanto mastigava um brin-
quedo. Isso resultou em um diagnós-
tico de hemofilia grave A. Vi muitas 
mudanças de tratamento na minha 
vida até agora. No início, fui tratado 
com crioprecipitado sob demanda. 
Em torno dos sete anos de idade, fui 
tratado com terapia de substituição 

de fator derivado do sangue. Consegui 
escapar de contrair HIV entre 1980 
e 1984, mas fui diagnosticado com 
hepatite C no início dos anos 1990. 
Felizmente, fui submetido à terapia 
combinada de interferon peguilado 
com ribavirina no início dos anos 
2000. Foi um sucesso e agora estou 
livre da hepatite C. Tenho sido tra-
tado essencialmente com profilaxia 
desde 1998.

Toda doença ou deficiência traz 
consigo alguns desafios – e, de fato, 
vivi e vivo alguns deles. No entanto, 
sem a hemofilia, eu nunca teria 
conhecido algumas pessoas mara-
vilhosas com quem tenho o prazer 
de conviver, tanto na Nova Zelândia 
quanto nas mais diferentes partes do 
mundo. Sou voluntário da Fundação 
de Hemofilia da Nova Zelândia desde 
1998 e presidente da organização 
desde 2007. Também atuo volunta-
riamente na Federação Mundial de 
Hemofilia (WFH, sigla em inglês) 
desde 2006 e faço parte da diretoria 
desde 2010, encerrando minha par-
ticipação em 2020. Continuo moti-
vado a servir a comunidade global, 
sabendo que ainda existem gran-
des desafios e um grande vazio em 
termos de cuidado e tratamento de 
pessoas com hemofilia e demais dis-
túrbios hemorrágicos. 

"sei que a fBH faz um trabalho  
incrível na defesa das pessoas com  

coagulopatias no Brasil. sei também  
que o trabalho é desafiador, mas  

o compromisso é inabalável.

Deon York
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Sangue 
feminino
Mesmo incomuns, as desordens hemorrágicas 
também podem afetar as mulheres. o diagnóstico 
precoce é fundamental para o melhor tratamento 
e prognóstico das coagulopatias

Por Daniella Pina

tratamento

10 Janeiro - abril 2017
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Embora comumEntE relacio-
nada ao sexo masculino, a hemofilia 
é uma coagulopatia hereditária que 
também pode atingir as mulheres. 
Segundo a hematologista do Hospital 
Universitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF), Dra. Sylvia Thomas, 
as mulheres que portam o gene da 
hemofilia A ou B podem apresentar 
sintomas hemorrágicos e se compor-
tar clinicamente como alguém com 
hemofilia leve. 

É o caso da artesã Danielle Teixeira. 
Ela conta que aos 14 anos foi levada 
ao posto de saúde para uma con-
sulta médica, pois havia dois anos 
que convivia com um problema não 
tão comum para a idade: longos 
períodos de menstruação. Ao relatar 
esse e outros sintomas, levantou-se 

© Shutterstock     © Arquivo pessoal

Danielle Teixeira foi diagnosticada com hemofilia B leve aos 14 anos

a suspeita de hemofilia. A coagulo-
patia, do tipo B leve, foi confirmada 
após a realização de alguns exames no 
Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Ceará (Hemoce).

As hemofilias A e B e a doença de 
von Willebrand (DvW) respondem 
por 95% das coagulopatias hereditá-
rias conhecidas. Os 5% restantes são 
denominadas coagulopatias raras, 
como as alterações no fibrinogênio 
(Fator I), na protrombina e nos fato-
res de coagulação V, VII, X, XI e XIII. 
Outro tipo de desordem hemorrágica 
é a trombopatia, condição rara pro-
vocada por distúrbios na função das 
plaquetas - seus tipos mais conhecidos 
são a Trombastenia de Glanzmann e 
a síndrome de Bernard-Soulier.

O  aumen to  e x c e s s i v o  d a 
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quantidade de fluxo menstrual, 
também conhecido como menorra-
gia, é um dos principais sintomas 
das desordens hemorrágicas que 
atingem as mulheres. “É conside-
rado um fluxo menstrual excessivo 
este quando dura mais de sete dias, 
encharca um absorvente grande 
em menos de duas horas, quando 
a menstruação surge inesperada-
mente, afeta a qualidade de vida ou 
causa anemia por perda de sangue”, 
explica Dra. Sylvia. 

Os sintomas geram impacto na 
rotina da mulher, principalmente 
antes do diagnóstico e do tratamento 
especializado. “Entre os sintomas há a 
fadiga pela anemia, depressão, medo 
de se sujar, mudanças na carreira e 
até a descrença nos médicos por não 
conseguirem compreender a situação”, 
afirma a hematologista do HUCFF . De 
acordo com ela, a cólica menstrual, 
endometriose, sangramento anormal 
em cirurgias e manipulação dentária 
também são frequentes na Doença 
de von Willebrand (DvW).

O diagnóstico tardio das desor-
dens hemorrágicas nas mulheres pode 
interferir diretamente na qualidade 
de vida da paciente, principalmente 
nas crianças. Segundo Danielle, os 
machucados na infância se agrava-
vam com facilidade. “Aos cinco anos, 
tive muitos sangramentos bucais por 
causa da troca dos dentes de leite. 
Fui uma criança levada e sempre tive 
vários hematomas. Já quebrei o nariz 
e sofri hemorragia na cirurgia, tanto 
que os médicos disseram que se sou-
bessem, não tinham nem operado. 
Já fiz cirurgia no pé e também tive 
hemorragia. Aos 12 anos, menstruei 
pela primeira vez e o fluxo era muito 
intenso, o que aumentou as suspei-
tas de uma desordem hemorrágica.” 

A artesã conta que a descoberta da 

Dra Sylvia Thomas

hemofilia foi um momento delicado, 
pois ela e a família não conheciam a 
coagulopatia. As dúvidas foram sendo 
esclarecidas com o tempo e muita 
pesquisa. “Já vivo com hemofilia há 
17 anos e, desde então, tenho cautela 
e faço tratamento para não ter mui-
tos sangramentos.” 

Hoje, Danielle tem 31 anos e afirma 
que a coagulopatia não lhe atrapa-
lha. A menstruação foi suspensa com 
o uso de anticoncepcional e o fator 
é utilizado quando ocorre algum 
sangramento. “Tenho uma rotina 
normal, como de qualquer outra 

pessoa, porque o fator me dá essa 
possibilidade.” 

as dEsordEns
hEmorrágicas 
nas mulhErEs
De acordo com Dra. Sylvia, as desor-
dens hemorrágicas que podem atingir 
as mulheres vão desde as alterações 
nas plaquetas até os distúrbios nos 
fatores da coagulação. “Basicamente, 
há dois tipos de herança envolvida 
nas desordens hemorrágicas: a autos-
sômica e a ligada ao sexo (cromos-
somo X). As hemofilias (A ou B) têm 
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"o principal cuidado é acreditar 
e valorizar os sintomas que as 

pacientes relatam, já que muitos 
sinais (como a menorragia 

acabam negligenciados"

dra. sylvia thomas,  

hEmatologista

O acompanhamento das desordens hemorrágicas deve ser 
feito por hematologistas e uma equipe multidisciplinar nos 
Centros de Tratamento de Hemofilia. Alguns tratamentos 
disponíveis são:

•	 DvW,	hemofilia,	trombopatias	e	coagulopatias	raras:  
ácido tranexâmico em comprimidos

•	 DvW,	hemofilia,	trombopatias	e	coagulopatias	raras	
(exceto	em	alguns	tipos	2	de	DvW	e	hemofilia	B): des-
mopressina (DDAVP) injetável ou intranasal (a intrana-
sal não está disponível no Brasil)

•	 DvW: concentrados do fator VIII/vW

•	 Portadoras	sintomáticas	de	hemofilia	A	e	DvW	(na	falta	
do	fator	vW): concentrado do fator VIII

•	 Casos	mais	graves	de	portadoras	de	hemofilia	B: con-
centrado do fator IX

•	 Trombopatias,	principalmente	trombastenia	de	Glanzmann: 
fator VIIa recombinante

Tipos de TraTamenTo

herança ligada ao sexo e as demais 
(como a doença de von Willebrand, as 
trombopatias e outras coagulopatias 
raras) são autossômicas, ou seja, ocor-
rem em homens e mulheres. Também 
podem ocorrer casos decorrentes de 
novas mutações genéticas.” 

Entre as desordens autossômi-
cas, merece destaque a doença de 
von Willebrand. Estima-se que 1% 
da população mundial tenha DvW, 
porém, como as formas mais leves 
da doença (tipo 1) representam 75% 
dos casos, somente 1% dos casos aca-
bam sendo diagnosticados, pois os 
sintomas, às vezes, só surgem ao se 
extrair um dente ou durante uma 
cirurgia. No sexo feminino, o diag-
nóstico acaba sendo mais frequente 
devido à presença de menorragia e 
sangramentos associados ao parto. 

Semelhantemente à hemofilia, 
as hemorragias nas articulações 
(hemartroses) também podem acon-
tecer em casos mais graves de DvW 
como o tipo 3 e tipo 2N. “Nesses 
casos, está indicada a profilaxia com 
fatores de coagulação e tratamentos 
ortopédicos, como a radiossinovior-
tese e cirurgias. Em outras doenças 
hemorrágicas, a hemartrose é menos 
comum.”, diz Dra. Sylvia. 

diagnóstico E tratamEnto
Segundo a hematologista Dra. 
Alessandra Prezotti, do Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do 
Espírito Santo (Hemoes), o diagnós-
tico preciso das coagulopatias a par-
tir da história clínica e de testes 
laboratoriais é indispensável para 
o tratamento correto da doença. 
Dra. Sylvia acrescenta que o princi-
pal cuidado é acreditar e valorizar 
os sintomas que as pacientes rela-
tam, já que muitos sinais (como a 
menorragia) acabam negligenciados 
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no Ceará é fácil, já que o Hemoce 
disponibiliza os remédios. “Além dos 
medicamentos, podem ser utilizados 
nos casos de trombopatias, os concen-
trados de plaquetas; para menorragia, 
os tratamentos hormonais e para coa-
gulopatias raras, os concentrados de 
fatores específicos. Em alguns casos, 
está indicada a profilaxia com fatores 
de coagulação, tanto para as formas 
graves da DvW quanto para outras 
coagulopatias”, explica Dra. Sylvia. 

Dependendo do diagnóstico, con-
forme explica Dra. Sylvia, podem 
ocorrer sangramentos durante o 
parto e depois de alguns dias. Dra. 
Alessandra acrescenta que, por serem 
doenças hemorrágicas hereditárias, 
os filhos dessas mulheres poderão 
ter as mesmas patologias. “É indis-
pensável que as crianças sejam ava-
liadas, principalmente se apresenta-
rem sangramentos aumentados”, diz.

O conselho que ambas as hema-
tologistas dão às mulheres com 
desordens hemorrágicas é conhe-
cer outras que tenham o mesmo 
problema, buscar informações a 
respeito do assunto, assim como 
procurar apoio das organizações 
de pacientes como as Associações 
Estaduais e a Federação Brasileira 
de Hemofilia (FBH). “Dessa forma, 
não se sentirão sozinhas e terão uma 
rede de suporte para encontrar solu-
ções para sua vida”, diz Dra. Sylvia. 
Também é importante que se cadas-
trem em um Centro de Tratamento 
de Hemofilia (CTH), onde poderão 
encontrar profissionais qualifica-
dos e medicamentos apropriados 
e custeados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).   

© Divulgação

por serem considerados uma carac-
terística comum a outras mulheres 
da família. 

Os cuidados ao longo da vida 
dependerão do diagnóstico de cada 
pessoa. O consenso é que todas as 
mulheres com desordens hemor-
rágicas sejam acompanhadas nos 
hemocentros e por ginecologistas/
obstetras com conhecimento de sua 
condição hemorrágica e seu trata-
mento hematológico. Também é 
importante que a pessoa com uma 
desordem hemorrágica porte iden-
tificação de seu diagnóstico e orien-
tações para tratamento emergencial 
e evite o uso de ácido acetilsalicílico 
(AAS) e seus compostos, bem como 
anti-inflamatórios.

O tratamento das desordens 
hemorrágicas também depende do 
tipo de doença (confira na tabela). 
Todos os medicamentos são fornecidos 
pelo Governo e estão disponíveis nos 
hemocentros - Danielle afirma que o 
acesso ao tratamento para hemofilia 

As desordens hemorrágicas nas mulheres são o tema escolhido 
pela Federação Mundial de Hemofilia (WFH, da sigla em inglês) 
para o Dia Mundial da Hemofilia, datado em 17 de abril. De acordo 
com a entidade, o objetivo é chamar a atenção da sociedade para 
as mulheres e meninas que vivem com distúrbios hemorrágicos. 
Visite www.wfh.org e saiba mais sobre as atividades e recursos edu-
cacionais sobre o tema desenvolvido pela WFH.

Tema do dia mundial da Hemofilia 

Dra. Alessandra Prezotti

"É indispensável 
que as crianças 
(filhos de pessoas 
com coagulopatias) 
sejam avaliadas, 
principalmente 
se apresentarem 
sangramentos 
aumentados"

dra. alEssandra 

prEzotti, 

hEmatologista
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POR Madson de Moraes

Há mais de 20 anos, os primeiros testes em terapia 
gênica para hemofilia eram realizados. De lá para 
cá, os estudos clínicos mais recentes oferecem uma 
perspectiva bastante promissora para os pacientes 
com a coagulopatia
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Fazendo um exercício de imagina-
ção, pense na possibilidade de tro-
car o gene que causa a hemofilia 
por um gene saudável dentro das 
células do corpo com o objetivo de 
tratar ou prevenir uma coagulopa-
tia. Esse é o princípio por trás da 
terapia gênica: substituir os genes 
defeituosos do Fator VIII ou do 
Fator IX que causam a hemofilia, 
por genes normais. Em tese, isso 
aumentaria a quantidade desses 
fatores e transformaria os casos de 
hemofilia grave e moderada para 
hemofilia leve e mudaria substan-
cialmente sua qualidade de vida. 
Mais do que imaginação, hoje isso 
está próximo de se tornar realidade. 
A ideia central dos estudos envol-
vendo terapia gênica e hemofilia é 
oferecer aos pacientes a possibili-
dade de que eles recebam em uma 
única injeção, os novos genes que 
serão responsáveis pela produção do 
fator de coagulação e assim  livrá-los 
de uma vida inteira feita de múlti-
plas injeções de fator VIII ou IX.

“E se pudéssemos substituir o 
gene do fator VIII ou IX defeituoso 
por um gene normal? Isso é o que 
a terapia gênica pode fazer. O gene 
normal pode, então, tornar ativo 
esse fator (o fator VIII no caso de 
quem tem hemofilia A e o fator IX 
no caso de quem tem hemofilia B) e 
corrigir a deficiência de coagulação 
em pessoas com hemofilia. Muitos 
ensaios clínicos em hemofilia estão 
em andamento, e alguns estão 
mostrando resultados notáveis”, 
afirmou em entrevista por e-mail 
à Fator Vida o pesquisador médico 
norte-americano Glenn Pierce, que 
tem 30 anos de experiência em pes-
quisa e desenvolvimento de biotec-
nologia em hemofilia.

O fato é que, após mais de 20 anos 
de pesquisas e estudos envolvendo 
terapia gênica e hemofilia, cientistas 
têm afirmado que os estudos mais 
recentes vêm apresentando resulta-
dos promissores. Só que o processo 
não é tão simples. O “veículo” (ou 
vetor, como os cientistas costumam 
chamá-lo) que se revelou mais efi-
ciente para fazer esse gene saudável 
ser levado ao interior das células e 
ocupar o lugar do gene defeituoso 
é um tipo de vírus adeno-associado 
(AAV, sigla em inglês), que pratica-
mente não causa nenhum problema 
ao organismo. Ele provocaria menos 
reações do sistema imunológico e 
traria menos efeitos colaterais. Ao 

invadir as células, o vírus mistura seu 
material genético ao DNA destas e, 
em tese, começaria a fabricar a pro-
teína normal do Fator VIII ou Fator 
IX. O complicado, afirmam os cientis-
tas, é fazer esse vírus misturar o gene 
desejado ao DNA das células sem 
causar algum tipo de resposta imu-
nológica do paciente que combata o 
gene saudável. Os estudos recentes 
utilizam o AAV com algumas modifi-
cações que não causa doenças e têm 
ajudado a evitar esse efeito. 

A pergunta que médicos e pacien-
tes têm feito é quando um produto 
de terapia gênica para hemofilia 
estará disponível no mercado. De 
acordo com Dr. Pierce, nos EUA, por 
exemplo, ainda não há nenhum pro-
duto autorizado pela agência regula-
dora de remédios e alimentos, a FDA 
(sigla em inglês), para hemofilia até 
o momento. A precaução é também 
porque ainda há questões a serem 
resolvidas, como a dos anticorpos. 
Devido ao fato de que para chegar 
ao interior das células é necessário 
um vetor modificado a partir de 
um vírus presente na natureza, tal 
como o AAV, algumas pessoas que 
entram em contato com ele podem 
ter anticorpos que podem atacá-lo e 
neutralizá-lo, impedindo assim que 
o DNA com o gene normal chegue 
ao núcleo e resulte na produção do 
fator VIII ou IX. 

 Na hemofilia A, o gene do fator 
VIII é maior e mais difícil de ser 
“empacotado” no interior do AAV 
e transportado para o núcleo das 
células. Apesar desses desafios, o 
que entusiasma os cientistas como  
Dr. Pierce é que os estudos clínicos rea-
lizados mais recentemente são muito 
promissores e trazem esperança para 
as pessoas com hemofilia A e B.

“e se pudéssemos 
substituir o gene 
do fator VIII ou 

IX defeituoso por 
um gene normal? 

Isso é o que a 
terapia gênica 

pode fazer”

Dr. Glenn Pierce
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Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Dra. Margareth Ozelo, 
há uma nova geração de tratamento 
baseado no princípio da terapia 
gênica em hemofilia. “Todos esses 
estudos, utilizando diferentes estra-
tégias, têm conseguido resultados 
muito similares. Eles já estão pas-
sando das fases 1 e 2 para começar 
estudos na fase 3 com a inclusão de 
mais pacientes. É um avanço extra-
ordinário na possibilidade de terapia 
gênica não apenas para a hemofilia 
B, mas também para a hemofilia A.”

A cientista participou dos pri-
meiros estudos clínicos no final da 
década de 1990 envolvendo pacientes 
com hemofilia e terapia gênica. Ela 
explica que eles não saíram das fases 
1 e 2 porque os pesquisadores consi-
deraram na época que a resposta ao 
tratamento não foi a ideal, princi-
palmente pelo desconhecimento em 
relação à reação imunológica ao AAV, 
um subtipo de vetor similar ao utili-
zado nos estudos atuais. De lá para 
cá, levou-se um tempo para descobrir 
e estudar os efeitos desses vetores e 
como evitar que as células que rece-
biam o novo gene fossem destruídas, 
evitando a produção do fator. Outra 
novidade foi utilizar sequências do 
gene do fator IX com mutações que 
conseguem ter uma atividade maior, 
uma coagulação muito melhor e 
mais eficaz com pouco fator IX.

estuDos e seus resulta-
Dos Promissores
Dr. Pierce explica que, até o 
momento, os estudos de terapia 
gênica para hemofilia foram segu-
ros e existem cerca de uma dúzia 
em andamento ou sendo planejados. 
Dessas pesquisas, ele destaca o traba-
lho recente feito pela farmacêutica 
BioMarin para hemofilia A, em que 
o cientista atua como consultor. “É o 
primeiro a mostrar sucesso com seis 
de sete indivíduos no grupo de dose 
alta alcançando níveis de fator VIII 
acima de 50%. Não sabemos quanto 
tempo os indivíduos permanecerão 
curados, mas eles estão estáveis um 
ano após uma dose única de terapia 
gênica”, relata.

Nessa pesquisa, desses seis 
pacientes tratados com dose alta 
que estavam previamente em 
regime profilático com fator VIII, 
a taxa média anual de hemorragia 
diminuiu 91%. O resultado, segundo 
dados do estudo, pode mudar signifi-
cativamente a qualidade de vida das 
pessoas com hemofilia. “Isso torna 
esse um momento muito emocio-
nante na pesquisa de hemofilia”, 
celebra Dr. Pierce, que afirma, no 
entanto, que os cientistas ainda não 
sabem dizer se a terapia gênica fun-
cionará em indivíduos que têm inibi-
dor. “Essa é uma questão importante 
que será respondida à medida que o 
campo avança”, ressalta Dr. Pierce, 
que é membro do Conselho de 
Administração da Federação Mundial 
de Hemofilia (WFH, sigla em inglês). 
De acordo com dados da entidade, 
aproximadamente 30% das pessoas 
com hemofilia A grave desenvolvem 
inibidor ao fator de coagulação em 
algum momento da vida.

Outro estudo que apresentou 
resultados animadores, segundo  

Dr. Pierce, é o da Spark Therapeutics, 
que concorre lado a lado com a uni-
Qure para lançar a primeira terapia 
gênica para a hemofilia B – ambas 
receberam recentemente da FDA a 
designação ‘breakthroughtherapy’, 
que é concedida com o intuito de 
acelerar o desenvolvimento e revi-
são de medicamentos que possam 
demonstrar uma melhoria subs-
tancial em relação à terapêutica 
disponível. “Ambos os estudos - da 
BioMarine e da Spark- continuam 
a inscrever pacientes para acumu-
lar mais dados sobre segurança e 
assegurar como a terapia gênica 
funciona”, informa.

A Spark Therapeutics e a  
uniQure lideram os estudos para a 
hemofilia B, enquanto a BioMarin 
saiu na dianteira em seus ensaios 
de hemofilia A. Cada terapia experi-
mental demonstrou ser promissora 
para ajudar os pacientes a produzir 
níveis significativos das proteínas 
de coagulação, os fatores VIII e IX. 
Por enquanto, mais dados precisam 
ser acumulados para que se possa 
responder a questões como durabi-
lidade, segurança e reação imunoló-
gica do paciente às terapias.

Para a hematologista, pesqui-
sadora em terapia gênica e dire-
tora da Divisão de Hematologia do 
Departamento de Clínica Médica da 
Faculdade de Ciências Médicas da 

“a pergunta que médicos e pacientes 
têm feito é quando um produto de 
terapia gênica para hemofilia estará 
disponível no mercado. Nos eUa, 

por exemplo, ainda não há nenhum 
produto autorizado pelo Fda, a agência 

reguladora de remédios e alimentos”
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A hemofilia é um campo de estudo que o médico norte-america-
no Glenn Pierce conhece bem e não apenas por seus 30 anos de 
experiência em pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia em 
hemofilia. Ele nasceu com hemofilia A grave, em uma época que 
o tratamento atual ainda não estava disponível e, por isso, teve de 
passar parte da infância no hospital com problemas graves nas ar-
ticulações e sangramentos musculares que ameaçavam sua vida.

Aos 12 anos, Pierce ficou confinado a uma cadeira de rodas e 
sua perspectiva só foi mudar no ano seguinte, quando o criopreci-
pitado – concentrado precipitado a frio do fator VIII que começou a 
ser utilizado a partir de 1965 – se tornou disponível em quantidades 
limitadas. Dr. Pierce conta que isso foi como um milagre: o sangra-
mento parou imediatamente após a infusão do crio. A descoberta 
abriu caminho para o desenvolvimento dos processos de purifica-
ção e liofilização do fator VIII e passou a permitir a administração 
da terapêutica profilática por via intravenosa.

“Quando eu tinha 21 anos, os concentrados de fator de coa-
gulação derivados de plasma liofilizado estavam disponíveis. Eles 
realmente permitiram a normalização da minha vida. Assim, quan-
do estava sangrando, poderia levar 10 a 15 minutos, me tratar e 
continuar minhas atividades. Essa liberdade recém-descoberta 
me permitiu ir para a escola médica e de pós-graduação, obter um 
doutorado em medicina e levar uma vida muito ativa”, contou Dr. 
Pierce em entrevista à Fator Vida.

No entanto, já na década de 1970, ele acabou infectado com 
hepatite C por causa do plasma derivado dos fatores de coagula-
ção. Em razão da doença, teve de se submeter a um transplante de 
fígado em 2008. Como efeito colateral, sua hemofilia foi curada. O 
fator VIII, fabricado no fígado, passou a ser produzido normalmen-
te em seu órgão transplantado. Essa situação acontece em alguns 
casos específicos de transplante. “Foi um tremendo presente. Eu 
me sentia terrível antes do transplante, mas agora cada dia é um 
grande dia”, celebra o pesquisador. Por causa disso, ele explica 
que pretende iniciar uma empresa para pesquisar a regeneração de 
fígados danificados e doentes.

Para ele, seu trabalho mais gratificante é o que faz em nome da 
WFH. “Participo de programas de treinamento para alguns dos 57 
países ao redor do mundo que recebem produtos de ajuda humani-
tária, que estão salvando inúmeras vidas.”

Uma vida dedicada à 
pesqUisa da hemofilia

“Foram mais de 10 anos para 
encontrar as alternativas para uma 
resposta mais eficaz e, a partir de 
2011, voltou-se a fazer novos estudos 
clínicos, mas com novas estratégias. 
Os vetores utilizados nos estudos 
atuais são o AAV, porém, de subti-
pos diferentes, que evitam o efeito 
do anticorpo. Os resultados recentes 
são, sem dúvida, muito promisso-
res”, garante Dra. Margareth.

Sobre a possibilidade de cura, 
Dr. Pierce explica que o objetivo 
atual é dar qualidade de vida e 
reduzir a gravidade da hemofilia em 
pacientes, fazendo com que estes 
passem de grau grave para leve. 
“Níveis superiores a 30% (fator IX) e 
superiores a 50% (fator VIII), tanto 
para a hemofilia A quanto para a B, 
seriam considerados curativos”, ava-
lia. Para Dra. Margareth, é preciso 
cautela ao se falar em cura. “Isso 
ainda é especulativo porque agora 
é que será possível avaliar os efeitos 
da terapia gênica em um número 
muito maior de pacientes para ver 
se há algum outro efeito além do 
esperado. Acredito que em torno de 
cinco anos haja uma chance de ter 
algum desses produtos disponíveis 
no mercado”, aposta. 

Dra. Margareth Ozelo
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Um verdadeiro exemplo de amor ao 
próximo, solidariedade e humildade: a 

definição da história de Maria do Carmo
Por Verônica Monteiro
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Foi durante uma viagem 
a Belo Horizonte (mg) 
para acompanhar um parente em 
tratamento médico que Maria 
do Carmo e seu marido, Pedro de 
Souza, sentiram na pele as dificul-
dades que envolvem fazer o trata-
mento fora da cidade de origem. Na 
oportunidade, ambos sofreram para 
encontrar acomodação em uma 
cidade grande como BH, com hotéis 
a preços altos. Após passar por essa 
situação, o casal teve a ideia de criar 
uma Casa de Apoio em sua cidade 
natal, o Rio de Janeiro (RJ). 

“Depois do que enfrentamos 
em Minas, coloquei na mente que 
quando tivesse condições financei-
ras, teria um quartinho para abrigar 
e atender quem precisasse passar por 
acompanhamento médico”, explica 
Dona Carminha, como é conhecida.
Com o passar do tempo, o sonho foi 
além e, em vez de apenas um quarto, 
Dona Carminha conseguiu uma casa 
para realizar seu sonho. A ideia ori-
ginal sempre foi acolher quem real-
mente precisasse, sem uma con-
dição específica das pessoas que 
seriam acolhidas. A decisão de rece-
ber pessoas com hemofilia e demais 
coagulopatias só veio depois de seis 
meses que o local já estava pronto, 
com a ajuda de uma cliente do salão 
de beleza onde Maria do Carmo 
é depiladora e Pedro é barbeiro. 
“Uma de nossas clientes trabalhava 
com a Dra. Sylvia Thomas, hema-
tologista e coordenadora do Grupo 
de Radiossinoviortese do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). ”Essa cliente 
sabia da existência da minha casa. 
Um dia, ela ouviu a doutora falar 
que precisava montar uma Casa de 
Apoio para os pacientes e contou 

sobre nós”, relata Dona Carminha.
Foi assim que ela decidiu atender 
as pessoas com a coagulopatia. Até 
aquele momento, ela não conhecia 
nem havia tido qualquer contato 
com a hemofilia. 

Desde 2011, Dona Carminha e 
Pedro recebem pessoas com coagulo-
patias que vêm ao Rio de Janeiro para 
fazer o tratamento de radiossinovior-
tese no HUCFF. “Deus nos abençoou 
com uma casa e hoje temos 10 camas 
para hospedar pacientes e acompa-
nhantes”, comemora. 

atendimento
O primeiro contato das pessoas 
com a casa se dá a partir da indi-
cação da equipe do HUCFF e, princi-
palmente, pela Dra. Sylvia. Ao faze-
rem o atendimento, eles já indicam 
a Casa de Apoio e passam o número 
do telefone.

O coração de Dona Carminha 
e a vontade de ajudar o próximo 
são bem grandes, porém, mesmo 
com as camas disponíveis, a casa é 
pequena para a quantidade de pes-
soas que a procuram para se hospe-
dar. Infelizmente, muitas vezes os 
responsáveis se veem obrigados a 
recusar a chegada de novos pacien-
tes em razão da falta de espaço e 
camas para acomodá-los. “As mães 
me ligam, eu explico que a casa está 
cheia, mas elas insistem e pedem, 
por favor, para eu deixar. Algumas 
chegam a dizer que não precisam de 
cama, só de um cantinho para ficar 
para que o filho possa fazer o trata-
mento. Isso dói muito.”

Apesar de querer ajudar priori-
tariamente as pessoas sem condi-
ções financeiras de ficar em outro 
lugar, a voluntária nota que muitas 
não precisavam estar ali, mas afirma 

Dona Carminha
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Meu nome é Lucivania Oliveira, tenho 28 anos e 
moro em Canaã dos Carajás (PA), mas nasci em uma 
cidade no Tocantins. Conheci a casa da Dona Carmi-
nha quando fazia tratamento para a doença de von 
Willebrandtipo 3. 

Nunca havia estado no Rio de Janeiro. Ao chegar 
a casa, encontrei outros pacientes e todos foram mui-
to acolhedores. Senti como se estivesse na minha 
própria casa. 

Dona Carminha trata todos com igualdade, res-
peito e, principalmente, muito carinho. Estar próximo 
a ela e aos outros pacientes me fez sentir acolhida 
durante o tratamento. Além disso, durante o tempo 
em que fiquei na casa, nós recebemos a visita de 
missionários. Pudemos orar e conversar para que 
tudo ficasse mais leve. Toda a experiência na casa  
foi simplesmente maravilhosa. 

Depoimento

que mesmo assim as recebe com o 
coração aberto. São atendidas pes-
soas de todas as idades e do Brasil 
todo. “Lembro que nossos primeiros 
pacientes eram do Amapá.” 

Assim que as pessoas chegam, 
Dona Carminha faz uma espécie de 
cadastro, onde põe os dados princi-
pais como nome, telefone, endereço, 
data de entrada e data de saída. Ela 
disse que nunca contou quantas pes-
soas já foram acolhidas ao longo des-
ses seis anos. “Mas se tiver que pro-
jetar um número, eu diria que foram 
mais de 400 pessoas no período.” 
Ela explica que as estadas duram, 
em média, uma semana. Por isso, 
ela tenta organizar a chegada e a 
saída das pessoas de acordo com a 
data da consulta do paciente e, con-
sequentemente, do período do trata-
mento. Na turma recebida nas últi-
mas semanas de 2016, por exemplo, 
foram hospedadas 16 pessoas. 

diFiculdades 
Para manter a Casa de Apoio, Maria 
do Carmo e o marido encaram todos 
os meses a mesma batalha: acertar 
as contas e comprar alimento para 
os pacientes. Sem nenhum emprego 
luxuoso, os donos da casa sem-
pre pagaram água, luz e alimenta-
ção para atender com o necessário. 
Antes das turmas agendadas chega-
rem, o casal vai ao supermercado e 
faz a compra do básico: arroz, feijão, 
macarrão, molho de tomate, óleo e 
temperos. “Mesmo com o aumento 
dos preços, nunca faltou carne 
para os visitantes”, afirma Dona 
Carminha, enquanto agradece, em 
primeiro lugar, a Deus.

De acordo com a proprietária, a 
crise econômica tem afetado con-
sideravelmente a administração 

Pedro de Souza e Dona Carminha
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A Casa de Apoio aceita diver-
sos tipos de doações: alimen-
to, roupa para os pacientes, 
brinquedos para as crianças 
e até mesmo dinheiro para 
ajudar com as despesas. Para 
ajudar, entre em contato com a 
Dona Carminha pelo telefone 
(21) 999357808 ou deposite 
qualquer quantia na conta 
poupança a seguir:

Banco: Bradesco (237) 
Nome: Maria do Carmo Oliveira
CPF: 259632606-04
Agência: 2912 
Conta: 0006847-0

Como ajuDar

da casa. O planejamento para a 
sequência de 2017 segue indefi-
nida. “Meu trabalho no salão de 
beleza vem sofrendo com a crise. 
A clientela do salão reduziu muito.
Não está sendo fácil, mas Deus está 
dando uma ajudinha e estamos  
conseguindo segurar do nosso jeiti-
nho humilde.” 

O casal juntou as economias e 
comprou um terreno ao lado da atual 
casa para poder aumentá-la, mas até 
o momento, a obra que garantiria ao 
menos seis novos quartos e atendi-
mento a mais 24 pessoas está parada 
por falta de recursos financeiros. A 
voluntária não recusa doações, afi-
nal, toda ajuda é bem-vinda. Ela já 
ganhou brinquedos que deixa para as 
crianças durante o tratamento e rou-
pas que dispõe para quem precisar 
usar ou levar embora. “Tem algumas 
famílias que, como forma de agrade-
cimento, até ajudam com uma quan-
tia em dinheiro para colaborar no 
pagamento de algumas contas.”

apego
Entre tantas pessoas já atendidas 
nesses anos, Dona Carminha conta 
que algumas voltam para retomar o 
tratamento ou apenas para visitá-los. 
Isso gera um sentido todo especial 
de família.“Essas pessoas são como 
irmãos, pais e filhos para mim. É um 
amor genuíno”, emociona-se. Hoje, 
através dos aplicativos para celular, 
a senhora afirma que ficou mais fácil 
manter contato com os pacientes 
que já foram embora. Alguns man-
dam mensagem e ela fica sabendo 
como estão. Com outros tantos, ela 
acabou perdendo o contato. “Gosto 
de pensar que estão todos bem e 
vivendo suas vidas. Por isso, não pre-
cisaram mais voltar.”

Emocionada ao relembrar his-
tórias, Dona Carminha comparti-
lha uma das situações mais mar-
cantes em sua vida.“Certa vez, um 
rapaz de João Pessoa (PB) chegou na 
casa em uma cadeira de rodas. Ele 
perguntou se poderia ficar na cama 
que tem na sala porque assim ele 
ficaria mais próximo ao banheiro e 
seria mais fácil para ele ir se arras-
tando até lá. Ver aquela situação 
me deixava muito triste. Seus dois 
tornozelos estavam comprometi-
dos. Ele contou que quando a Dra. 
Sylvia viu seus exames, disse que iria 
fazer a radiossinoviortese, mas que 
havia pouco a ser feito em razão do 
grau de comprometimento das arti-
culações e que, talvez, só a prótese 
pudesse ajudar. O jovem insistiu. 
Finalizado o tratamento, ele voltou 
para João Pessoa, ainda de cadeira de 
rodas.Um ano depois, a campainha 
da casa tocou e, ao abrir o portão, 
ele estava lá, em pé e sem qualquer 
apoio ou necessidade da cadeira. 
Ele nos contou que estava vivendo 
e trabalhando normalmente. O tra-
tamento representou uma revolu-
ção e uma nova vida para aquele 
rapaz.” Hoje, segundo informa-
ções recebidas pela Dona Carminha, 
esse jovem é representante de uma 
grande empresa na Paraíba e viaja 
pelos quatro cantos do País.“São his-
tórias de pessoas como ele que nos 

“são histórias de pessoas como 
ele que nos inspiram e motivam a 

seguir com nosso trabalho” 

inspiram e motivam a seguir com 
nosso trabalho.” 

E é em meio a tantas histórias e 
tantas vidas que passam diariamente 
pela casa de Dona Carminha que 
ela consegue forças para continuar 
lutando. Para ela, o “pouco” que faz 
pelos outros gera uma corrente do 
bem. “Sempre ouvi algumas pessoas 
dizendo que ‘o testemunho arrasta’. 
Só que a sociedade em geral tende 
a só mostrar os maus exemplos. Por 
que não mostrar os bons?”  

dona carminHa
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UMA EM UM 

MILHÃO
Deficiência de fibrinogênio ou fator I  
é uma coagulopatia hereditária rara
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Segundo a Federação Mundial de 
Hemofilia (WFH, sigla em inglês), 
uma a cada 10 mil pessoas nasce com 
hemofilia. A proporção em si já carac-
teriza essa coagulopatia como sendo 
rara, mas o que muita gente não sabe 
é que há outras coagulopatias que, 
ainda mais raras, acabam sendo pouco 
conhecidas mesmo para profissionais 
de saúde. Em um levantamento de 
2015 feito pela WFH, que incluiu 111 
países (representando aproximada-
mente 91% da população mundial), 
foram identificados 42.360 pessoas 
com coagulopatias hereditárias raras 
(CHRs). Desse levantamento, o Brasil, 
na época, contribuiu com 2.576 pes-
soas com CHRs.

De acordo com o Manual de 
Tratamento das Coagulopatias 
Hereditárias, publicação do Ministério 
da Saúde, são consideradas raras as 
coagulopatias hereditárias dos fato-
res I, II, V, VII, X, XI e XIII. Desses fato-
res, a deficiência do fator I ou fibri-
nogênio – uma proteína do plasma 
sanguíneo produzido pelo fígado – 
desempenha um papel fundamen-
tal na coagulação. Quem nasce com 
alteração do fator I pode não produ-
zir nenhum fibrinogênio, produzir 
uma quantidade reduzida ou pro-
duzir fibrinogênio que não funciona 
corretamente. Assim, quando a pes-
soa tiver um sangramento, o coágulo 
não será formado ou será alterado, 
resultando em hemorragia. As altera-
ções do fator I também podem estar 
associadas a trombose. 

Para conhecer o papel do fibri-
nogênio, é preciso entender o pro-
cesso de coagulação do sangue. Nele, 
várias proteínas - chamadas fatores 
de coagulação - atuam para formar 
um coágulo. Existem 13 fatores de 
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coagulação que entram em cena, ao 
serem acionados, e como um time, 
ajudam a estancar a hemorragia 
quando ocorre o rompimento da 
parede do vaso sanguíneo. Nesse pro-
cesso, o fibrinogênio se transforma 
na fibrina, o produto final da coagu-
lação. A fibrina envolve as células no 
sangue chamadas plaquetas e, juntas, 
formam o coágulo. 

“Costumo sempre explicar aos 
leigos que a formação de coágulos 
é semelhante à da construção de 
uma parede. Os tijolos seriam as pla-
quetas e o cimento seria a fibrina. 
Se você não tem um cimento forte, 
não tem uma parede forte”, ilustra 
a Dra. Mônica Hermida Cerqueira, 
hematologista com doutorado em 
clínica médica na área de hematolo-
gia pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e coordenadora do 
Grupo de Hemostasia do Hemorio.

Dra. Mônica Hermida Cerqueira

Tipos de deficiência  
do faTor i
A deficiência do fator I foi descrita pela 
primeira vez em 1920, pelos médicos 
alemães Fritz Rabe e Eugene Salomon. 
Eles estudaram o caso de um menino 
de nove anos que apresentava pro-
blemas de sangramento sem explica-
ção desde o nascimento. Exames de 
sangue finalmente demonstraram a 
ausência de fibrinogênio no sangue 
da criança. Seus pais eram primos, 
mas eles não mostraram problemas 
de sangramento. Os dois pesquisado-
res estabeleceram que era uma coa-
gulopatia hereditária frequentemente 
encontrada em indivíduos cujos pais 
eram parentes de sangue. Desde então, 
o conhecimento sobre essa coagulo-
patia avançou consideravelmente.

A deficiência do fibrinogênio é 
caracterizada em três tipos. A afi-
brinogenemia é a condição em que 

há ausência completa de fibrinogê-
nio. Segundo a Sociedade Canadense 
de Hemofilia (CHS, sigla em inglês), 
cerca de cinco pessoas de 10 milhões 
são afetadas. Dos três tipos, é o que 
provoca o sangramento mais grave 
e cerca de 20% dos que sofrem de 
afibrinogenemia apresentam sangra-
mento nas articulações. Devido a essa 
característica particular, o distúrbio 
pode ser confundido com hemofilia 
A ou B. Os episódios hemorrágicos, 
embora precoces, são geralmente pós-
traumáticos, mas indivíduos com a 
desordem podem permanecer sem 
sintomas por longos períodos. O san-
gramento de cordão umbilical pode 
ser uma das primeiras manifestações 
e deve chamar atenção para o diag-
nóstico da doença.

Na hipofibrinogenemia, por sua 
vez, o fibrinogênio está presente, 
mas em um nível em torno de 100 
mg/dl, número bem inferior à quan-
tidade normal no sangue, que é de 
200 a 400 mg/dl (miligramas por 
decilitro). O padrão de sangramento 
é similar ao das afibrinogenemias, 
mas com uma característica de 
menor gravidade, sendo mais rela-
cionado com procedimentos invasi-
vos e grandes traumas. Os sintomas 
que mais comumente podem ocor-
rer são menorragias (sangramento 
menstrual aumentado), hematomas 
musculares e, mais raramente, san-
gramentos gastrointestinais.

Já a disfibrinogenemia é impre-
visível. A quantidade de fibrinogênio 
é normal, mas não funciona como 
deveria. De acordo com o Manual 
de Tratamento das Coagulopatias 
Hereditárias, os pacientes podem 
ser assintomáticos (53% dos casos) 
e identificados por meio de exames 
de rotina. Nesses casos, hemorragias 
podem ocorrer em aproximadamente 
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as manifestações 
clínicas das deficiências 

do fibrinogênio são 
variadas, podendo o 

indivíduo acometido ser 
assintomático ou apresentar 
manifestações hemorrágicas 
leves, moderadas ou graves, 

assim como trombose

25% dos pacientes, e tromboses em 
20%. Há ainda, segundo Dra. Mônica, 
um quarto tipo: a hipodisfibrinogene-
mia, que envolve tanto baixos níveis 
de fibrinogênio quanto a função pre-
judicada da pequena quantidade de 
fibrinogênio que é produzida.

A afibrinogenemia é um transtorno 
recessivo em que a pessoa herda a 
desordem do fator I do pai e da mãe. 
A pessoa que tem apenas um gene 
é considerada um portador e pode 
transmitir para os filhos. A disfibri-
nogenemia e hipodisfibrinogenemia 
podem ser recessivas ou dominan-
tes (quando apenas um dos pais é 
portador e pode transmitir o distúr-
bio). Vale dizer que as deficiências do 
fator I podem afetar tanto homens 
quanto mulheres.

TraTamenTo depende  
do grau de deficiência
O diagnóstico da deficiência de fator 
I inclui um teste específico que mede 
a quantidade de fibrinogênio no san-
gue, além de exames de sangue para 
detectar problemas de coagulação. A 
dosagem de fibrinogênio é feita como 
parte da investigação de um distúrbio 
hemorrágico e, no geral, o médico pede 
ainda outros exames, como tempo de 
protrombina, tempo de tromboplas-
tina parcial e dosagens de outros fato-
res de coagulação. Níveis baixos de 
fibrinogênio ou seu funcionamento 
anormal podem sugerir outros distúr-
bios como transtornos hepáticos ou 
renais. Portanto a consulta com um 
especialista em distúrbios hemorrá-
gicos é muito importante. 

O tratamento, ressalta a coorde-
nadora do Grupo de Hemostasia do 
Hemorio, depende do grau de defi-
ciência do fibrinogênio. “Algumas pes-
soas com baixa de fibrinogênio têm 
indicação de profilaxia e de tomar o 

concentrado de fibrinogênio a cada 
15 a 20 dias. Pacientes que têm hipo-
fibrinogenemia não necessitam de 
profilaxia, mas precisam de acompa-
nhamento e orientação no momento 
em que vão fazer algum tipo de cirur-
gia ou procedimento invasivo. Com os 
pacientes com disfibrinogenemia, é a 
mesma situação: não precisam de tra-
tamento, mas, numa situação de pro-
cedimento invasivo, vão precisar de 
orientação médica”, explica.

A profilaxia primária não é reco-
mendada nas desordens de fibri-
nogênio e muitas pessoas que têm 
hipofibrinogenemia ou disfibrinoge-
nemia não precisam de tratamento. 
No entanto, a profilaxia secundária 
pode ser considerada após sangra-
mento recorrente grave com risco 
de morte (em geral, sangramento 
intracraniano). A periodicidade é, no 

© Arquivo ABHH

geral, de uma infusão a cada duas 
semanas. O produto para a profila-
xia é o concentrado de fibrinogê-
nio, distribuído gratuitamente pelo 
Ministério da Saúde e cuja dose deve 
ser suficiente para manter o fibri-
nogênio entre 50 e 100 mg/dl. Na 
ausência do concentrado de fibri-
nogênio, pode-se optar pela infusão 
de crioprecipitado ou plasma fresco 
congelado. Anticoagulantes são por 
vezes utilizados para reduzir o risco 
de trombose entre os doentes com 
disfibrinogenemia.

Também é importante que as 
pessoas acometidas pelas desordens 
do fator I aprendam a reconhecer os 
sinais e sintomas de sangramento 
que podem ameaçar sua vida ou a 
integridade de um membro de seu 
corpo - tudo para saber reagir ade-
quadamente e a tempo quando uma 
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Monumentos foram 
iluminados nas cidades de 

Campo Grande (MS), Curitiba (PR), 
Maceió (AL) e Teresina (PI)

FBH une 24 associações filiadas e 35 hemocentros para 
realizar eventos em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia
em abril, Federação brasileira de Hemofilia, associações estaduais 
e Centros de Tratamento de todo o País realizaram atividades 

O mês de abril inclui uma das datas 
mais importantes para a comuni-
dade dos transtornos da coagula-
ção: 17 de abril, o Dia Mundial da 
Hemofilia.

A data possibilita a divulgação da 
hemofilia e seus tratamentos para 
a sociedade em geral, além de aler-
tar as pessoas com hemofilia e seus 
familiares sobre a importância da 
adesão ao tratamento preventivo 
(profilaxia), assim como os bene-
fícios que impactam diretamente 
a qualidade de vida dos que hoje 
se beneficiam desse tratamento 
no Brasil. Considerado o país com 
a terceira maior população regis-
trada de pessoas com transtornos 
hemorrágicos do mundo, o Brasil 
soma 12 mil pessoas com hemofilia 
e mais de 22 mil pessoas com dis-
túrbios da coagulação, incluindo a 
doença de von Willebrand e outras 
coagulopatias raras.

A Federação Brasileira de Hemo-
filia (FBH) tem a missão de advogar 
pelo melhor tratamento e qualidade 
de vida de todas as pessoas com 
hemofilia, von Willebrand e outras 
coagulopatias hereditárias do País. 
Ela atua com os órgãos governamen-
tais na garantia da implementação 
e melhoria das políticas públicas de 

atenção às pessoas com coagulopa-
tias, assim como desempenha papel 
de suma importância na promoção de 
educação e informação aos usuários.

Por isso, durante todo o mês, a 
FBH apoiou as ações do Dia Mun-
dial da Hemofilia em todo o Brasil, 
enviando materiais educativos e 
recursos para realização dos even-
tos. As atividades, programadas pelas 
associações estaduais em parceria 
com os Centros de Tratamento de 
Hemofilia, contribuíram para cons-
cientizar a sociedade em relação à 
hemofilia; promover informações 
sobre hemofilia e seus tratamentos 
para pacientes e familiares; mos-
trar os benefícios da profilaxia e 
tratamento domiciliar; incentivar 
a independência e autonomia do 
paciente; promover a integração 
entre pacientes, familiares, asso-
ciações e profissionais dos CTHs.

Os eventos contemplaram ati-
vidades para crianças e adultos 
com coagulopatias hereditárias, 
assim como familiares, cuidadores 
e interessados em saber mais sobre 
o assunto.
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1 - Belém (PA) 

2 - Belo Horizonte (MG)

3 - Curitiba (PR)

4 - Fortaleza (CE)

5 - Florianópolis (SC)

6 - Manaus (AM)

7 - Porto Velho (RO)

8 - Salvador (BA)

9 - São Paulo (SP) 

10 - São Luís (MA)
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Federação 
participa da 
5th Global 
Hemophilia 
Advocacy 
Leadership 
Summit
Entre 15 e 17 de janeiro, a FBH par-
ticipou da quinta edição da Global 
Hemophilia Advocacy Leadership 
Summit, que aconteceu em Ams-
terdam, Holanda. O evento, orga-
nizado pelo Hemophilia Advocacy 
Advisory Board da Bayer, trouxe 
palestrantes reconhecidos para 
promover a discussão de temas 
que envolvem as melhores manei-
ras de identificar e capacitar 
uma rede global de líderes para 
advogar por mudanças positivas 
e efetivas na hemofilia.

Representada por sua presi-
dente, Mariana Battazza Freire, 
e pela psicóloga Frederica Cas-
sis, do CAT da FBH, a Federação 
recebeu menção honrosa pelo 
pôster apresentado no evento, 
sob o título: Uso bem-sucedido 
de mídias sociais na promoção 
da comunicação fluida entre 
pacientes, famílias, associações 
de pacientes e Federação Brasi-
leira de Hemofilia.

Confira o conteúdo do
trabalho no site da FBH. 

© Arquivo FBH
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Organizações de pacientes de 
53 países reunidas na Espanha
A presidente da FBH, Mariana  
Battazza Freire, e a Associação dos 
Hemofílicos da Região Nordeste 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(AHEMORS) participaram do Inter-
national Experience Exchange for 
Patient Organizations, de 15 a 17 de 
março, em Madri, na Espanha. O 
evento, cujo tema foi Amplifying 

the Patient Voice (“Amplificando 
a voz do paciente”), reuniu 296 
representantes de organizações de 
pacientes de 53 países, com o obje-
tivo de trocar e discutir habilidades 
e informações que as organizações 
podem utilizar para contribuir com 
a melhoria das políticas públicas 
em suas realidades locais. 

© Reprodução

Todas as informações fornecidas 
pela Federação Brasileira de Hemo-
filia (FBH) via site, Facebook, revista 
Fator Vida e grupos de WhatsApp 
são embasadas cientificamente, 
orientadas por profissionais espe-
cializados na área das coagulo-
patias, reconhecidos nacional e 
internacionalmente.
Esses especialistas são membros 

do Comitê de Assessoramento Téc-
nico (CAT) da FBH, profissionais 
que estudam, participam de con-
gressos e eventos científicos e se 
atualizam continuamente quanto 
às novidades e demais descobertas 
científicas da área. Portanto fique 
atento às fontes das informações 
que estiver recebendo e procure 
segurança e comprovação científica!

Comunicado da FBH

Em 13 de janeiro, a FBH foi 
uma das 12 associações de 
pacientes do mundo con-
vidadas para participar do 
Global Advisory Board Meeting 
da Roche Farmacêutica. O 
encontro teve por objetivo 
prestar consultoria sobre o 
engajamento das associações 
de pacientes de hemofilia 
com as empresas. A iniciativa 
pode colaborar com a aten-
ção e o melhor tratamento 
às pessoas com coagulopa-
tias em diversos países. A 
FBH foi a única associação 
da América Latina presente 
na reunião.

Presença 
no Global 
Advisory 
Board 
Meeting da 
Roche
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O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) inaugurou, em 18 de abril, as novas ins-
talações destinadas a receber os pacientes que 
são encaminhados dos centros de hemofilia de 
todo o País. Abril também é o mês que celebra 
os 14 anos desde que a hematologista Sylvia 
Thomas, que coordena o Grupo de Radiossino-
viortese do HUCFF, deu início à prática desse 
tratamento no Brasil. As novas instalações 
devem trazer mais conforto aos pacientes e 
familiares, além de contribuir com o trabalho 
dos profissionais dedicados ao tema. “Em um 
ambiente bonito, nossos pacientes, majorita-
riamente crianças, se sentem mais acolhidos. 
Em vez de uma sala cinza, teremos um local 
mais adequado para o público infantojuvenil, 
com uma cara mais alegre e uma mensagem 
de esperança. Além disso, os profissionais se 
sentem mais valorizados, trabalhando em um 
lugar com melhor estrutura”, explica Sylvia.

Segundo a hematologista, o Brasil tem o 
maior número de casos documentados do tra-
tamento na hemofilia, o que nos torna refe-
rência internacional. “Enquanto temos mais de 
1.300 casos, a Espanha, que é o segundo que 
mais realiza o tratamento com pessoas com 
hemofilia, tem 500. Nosso grupo de pesquisa 
multidisciplinar tem participado de eventos 

no Brasil e no mundo. Como o tratamento é 
pouco invasivo e bastante efetivo (cerca de 
80% de sucesso), queremos treinar outros pro-
fissionais aqui e lá fora para expandir o proce-
dimento”, ressalta.

A médica, que é pioneira na utilização da 
técnica no Brasil, também tem um filho com 
hemofilia. “Inicialmente, em 2003, oferecíamos 
a radiossinoviortese no Mato Grosso, por meio 
de um projeto de cooperação técnica entre o 
governo do estado, a clínica de medicina nuclear 
IMN e o Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen). Em 2008, com o término do 
convênio, ficamos sem ter como atender essa 
clientela. O mestrado no IPPMG e doutorado 
na Medicina Nuclear da UFRJ possibilitaram 
continuar as pesquisas e logo a assistência aos 
pacientes“, lembra a médica. ”Agradeço o apoio 
irrestrito da direção do HUCFF, do Departamento 
de Radiologia, do chefe da Medicina Nuclear, 
da Faculdade de Medicina e dos meus orienta-
dores por manter aberta essa porta”, completa. 
Ela ressalta ainda que o mérito é do grupo de 
15 profissionais brilhantes e empolgados, que se 
uniu para estudar e aprimorar a técnica.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)

Tratamento no HUCFF beneficia pacientes 
com hemofilia do Brasil e exterior
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