
Um retrato  
da hemofilia 
no Brasil

>>>

Pesquisa com pais e cuidadores de crianças e adolescentes  
com hemofilia tipo A revela os avanços e os desafios  
sob a ótica de quem convive com a doença no país

APRESENTA

APOIO

https://saude.abril.com.br/
https://www.roche.com.br/
https://www.hemofiliabrasil.org.br/


A causa está  
no nosso sangue

A hemofilia é um distúrbio hemorrágico grave que impede  
o sangue de coagular como deveria, resultando em sangramentos de difícil 
controle. Uma doença rara, que atinge cerca de 13 mil brasileiros, a maioria 
com hemofilia tipo A, caracterizada pela deficiência no fator VIII de coagulação 
do sangue. Quando não tratada corretamente, pode levar a sequelas físicas e 
dores permanentes, gerando um significativo impacto social aos pacientes e 
seus cuidadores. Por ser uma condição crônica, os cuidados adequados desde 
a infância ajudam a impedir o comprometimento da saúde no longo prazo  
e melhoram a qualidade de vida. E, embora o avanço das tecnologias  
e das terapias para profilaxia e tratamento sejam capazes de transformar  
a jornada de quem convive com a hemofilia, as barreiras de acesso  
a essas inovações ainda comprometem o bem-estar integral do paciente  
e de todos que estão à sua volta. 

Com um legado de 125 anos no mundo e 90 anos de história no Brasil,  
a Roche tem o propósito de fazer agora o que os pacientes precisarão 
amanhã, ou seja, antecipar e desenvolver soluções cada vez mais completas, 
estando um passo à frente para sanar necessidades médicas ainda  
não atendidas. A companhia, líder global em biotecnologia e inovação,  
está comprometida em buscar alternativas e parcerias sustentáveis  
para a cocriação de soluções que reduzam gargalos na saúde da maneira  
mais ágil possível e em prol dos pacientes brasileiros. 

Junto à Roche, em busca de mobilizar o ecossistema da hemofilia, está uma 
das principais instituições a trabalhar por essa causa, a Federação Brasileira  
de Hemofilia (FBH). Fundada em 1976 por um grupo de familiares, a FBH 
nasceu com a missão de advogar pelo tratamento e pela qualidade de vida  
de todas as pessoas com hemofilia e outras coagulopatias hereditárias no 
Brasil. Ao longo de sua existência, a instituição colocou o país na lista dos 
primeiros a filiar-se à Federação Mundial de Hemofilia (WFH). 

A pesquisa inédita, apresentada a seguir, possibilitará a promoção  
de mudanças positivas a partir do entendimento do que ainda é um  
desafio para quem, de fato, vive essa realidade e não tem acesso a todos  
os cuidados adequados. Escutando ativamente os cuidadores de pessoas  
com hemofilia, esperamos que você possa se envolver com a causa, 
contribuindo genuinamente para melhorias no cenário da doença  
e para a comunidade da hemofilia no Brasil. 

ROCHE E FEDERAÇÃO BRASILEIRA  
DE HEMOFILIA (FBH)
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Entender  
para transformar

As pesquisas realizadas por VEJA SAÚDE partem do princípio de 
que, ao ouvir os brasileiros que convivem com uma doença crônica, podemos 
vislumbrar melhor os avanços e as dificuldades que vivenciam, bem como as 
oportunidades de melhorar o ecossistema em que estão inseridos. Ouvir seus 
anseios, preocupações e desejos e traduzir suas impressões e experiências em 
dados palpáveis e significativos compõem a fórmula para conhecer e atender 
as demandas de pacientes e cuidadores e inclusive mostrar aos profissionais 
de saúde e outros atores o que deve ser feito para suprir as lacunas atuais. 

Essa filosofia se aplica tanto a doenças de alta prevalência como àquelas  
mais raras. E, nesse segundo grupo, talvez os estudos de percepção sejam 
ainda mais necessários, porque nem sempre as enfermidades consideradas 
menos frequentes contam com um olhar mais sensível e apurado da nossa 
sociedade. Assim chegamos à hemofilia. Ainda que não seja tão desconhecida 
do público brasileiro, a falta de informações, os mitos e os preconceitos  
a respeito sobrevivem, tornando mais árduo o acolhimento dos pacientes  
(e seus familiares) desde a infância. 

Para mudar essa realidade, ampliar o acesso a um tratamento integral  
e de qualidade e investigar o que precisa ser aperfeiçoado, tanto do ponto  
de vista médico como social, concebemos, com o apoio da Roche e da 
Federação Brasileira de Hemofilia (FBH), a pesquisa Um Retrato da Hemofilia  
no Brasil. Esse estudo, realizado por uma plataforma online entre janeiro  
e fevereiro de 2022, convidou cuidadores de crianças e adolescentes com  
até 16 anos com hemofilia tipo A moderada ou grave a compartilhar  
vivências e visões sobre o assunto. Entrevistamos, assim, 65 familiares  
ou responsáveis de 17 estados, um número significativo do ponto de vista 
estatístico se lembrarmos que, nesse universo da hemofilia no Brasil,  
existem cerca de 1 500 pacientes de até 12 anos.

Os resultados que surgem desse trabalho permitem quantificar e entender 
melhor quais são os principais desafios na assistência, no tratamento  
e na qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, sugerindo  
um plano de ação que, se abraçado por todos os indivíduos e entidades 
envolvidos com a hemofilia, certamente há de resultar em mais bem-estar  
aos brasileiros que convivem com ela. 

VEJA SAÚDE
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Perfil da amostra

A criança ou o adolescente  
com hemofilia:

Qual é a escolaridade  
da criança ou do adolescente?

Região do  
Brasil em que  
a família mora

Qual é o grau  
da hemofilia?

Idade Escolaridade

Renda familiar mensal

Quantos anos tem a pessoa 
de quem você cuida?

Qual é o gênero  
da criança ou  
do adolescente?

Qual é a sua relação com  
a criança ou adolescente 
com hemofilia?

NORTE 

CENTRO-OESTE

NORDESTE

SUL

SUDESTE

60%  Sudeste

6%  Masculino

65 
  respondentes 

pais e cuidadores de crianças 
e adolescentes com hemofilia 
tipo A moderada ou grave

28%  Norte, Nordeste e Centro-Oeste

12%  Sul

94%  Feminino

86% 
Grave

14% 
Moderado

6% 
Feminino

3% 
Prefiro não 
responder

91% 
Masculino

21% 
Entre  
o 5º e o 9º ano

Sou mãe/pai

Sou avó/avô

Sou irmã/irmão

20% 
Nunca foi 
à escola

28% 
Entre  
o 1º e o 4º ano

8% 
Berçário

12% 
Pré-escola

6% 
Jardim

5% 
Maternal
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Até  

30  
anos

Até  

2  
anos

De  

31 a 40  
anos

De  

3 a 6  
anos

 

41  
anos 

e mais

De  

7 a 12  
anos

De  

13 a 16  
anos

19%

28%

29% 31% 12% 28%

55%

32%

26%

32% 8%

Superior completo

Fundamental I completo /  
Fundamental II incompleto

Até  
R$ 3.300

$

De R$ 3.301  
a R$ 11.000

$$

Acima de  
R$ 11.000

$$$ 

Prefiro não  
responder

(...)

Médio completo /  
Superior incompleto

Fundamental completo /  
Médio incompleto

6%

12%

42%

40%

95% 

3% 

2% 



cuidado

agulha • desafio • desespero • deficiência  
dificuldade • fator • hematomas • insegurança 
luta • preocupação • prevenção • profilaxia 
qualidade de vida • restrições • riscos • tratamento

sangue •  dor •  superação

sangramento 
hemorragia
medo

1Qual é a primeira palavra que lhe vem  
à cabeça quando pensa em hemofilia?

22% 
dos entrevistados 
mencionaram

Carro próprio 

Transporte público (ônibus, metrô, trem etc.) 

Táxi ou transporte por aplicativo  

Transporte da saúde municipal 

Espera para ser atendido

Consulta com o médico

Acesso venoso

Coleta/realização de exames

Fisioterapia

Tempo e infusão do medicamento

Triagem com enfermeiros

18% 
dos entrevistados 
mencionaram

11% 
dos entrevistados 
mencionaram

8 a 6% 
dos entrevistados 
mencionaram

3 a 2% 
dos entrevistados 
mencionaram

!

3

5

7

2

4

6

8 9

Qual é o tempo gasto da residência até a unidade de saúde 
mais próxima no caso de complicações da doença?

Com que frequência a criança  
ou o adolescente vai ao hemocentro?

Qual etapa do atendimento leva mais tempo 
durante a visita ao hemocentro?

Qual é o tempo gasto entre a casa da criança  
ou do adolescente de quem você cuida  
e o hemocentro no qual ela é tratada?

Qual meio de transporte é utilizado para 
levar o paciente até o hemocentro?

Quanto tempo, em média, a criança ou o 
adolescente fica no hemocentro durante a visita?

Como é feita a infusão 
para o tratamento?

Quanto tempo levou  
até se sentir confiante para 

você realizar a infusão  
em casa sozinho?

BASE DE 42 RESPONDENTES

Mais de  
2 horas

Mais de  
2 horas

De 10 a 20  
minutos

De 10 a 20  
minutos

Mais de 1 hora e 
meia até 2 horas

Mais de 1 hora 
e meia até  
2 horas

De 21 a 40  
minutos

De 21 a 40  
minutos

De 1 hora a  
1 hora e meia

De 1 hora a  
1 hora e meia

De 41 a 59  
minutos

De 41 a 59 minutos

13%

28%

12%

6%

20%

31%

20%

5%

9%

15%

26%

15%

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

69% 

64% 

25% 

6% 

3% 

1% 

1% 

0% 

20% 

8% 

3% 

3% 
Três vezes por 
semana ou mais

45% 
A cada 3 meses

17% 
A cada 6 meses

4% 
Apenas quando 
necessário

11% 
Uma vez  
por semana

2% 
Uma vez  
a cada 15 dias

18% 
Uma vez  
a cada 30 dias

Até  
1 hora

Mais de 1 hora  
até 3 horas

Mais de 3 horas 
até 6 horas

12%
66% 22%

Quando somamos  
o deslocamento  
e o período dentro 
do hemocentro, 
as crianças e os 
familiares gastam 
pelo menos meio 
período do dia  
nessa demanda

65% 
Em casa, 
pelos pais  
ou outro 
familiar

12% 
Em casa, 
por um 
enfermeiro 
ou outro 
profissional 

5% 
1 semana

7% 
1 mês

2% 
15 dias

26% 
De 2 a  
4 meses

48% 
Mais de  
6 meses

12% 
Ainda não 
me sinto 
confiante

4% 
No hospital

14% 
No hemocentro 

5% 
Na Unidade 
Básica 
de Saúde 
(UBS) mais 
próxima
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12

14

16

Qual aspecto do tratamento da criança  
ou do adolescente você gostaria que melhorasse?

Quais são as principais dificuldades  
para fazer o tratamento?
(OS RESPONDENTES PODIAM MARCAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA)

Como você considera a qualidade de vida  
da criança ou do adolescente hoje?
(RESPONDENTES ERAM ORIENTADOS A CONSIDERAR O DESENVOLVIMENTO  
DE ATIVIDADES DIÁRIAS ENVOLVENDO ESTUDOS, LAZER, ESPORTES...)

A criança ou o adolescente já teve que faltar à escola  
devido a algum problema relacionado à hemofilia?

Reações 
adversas 

Solução para evitar  
os sangramentos

Número de aplicações 
por semana

Modo  
de aplicação

Risco de 
sequelas

Diminuição das  
restrições sociais

Tempo  
de infusão

5    PRECISA MELHORAR MUITO 4 3 2 1    NÃO PRECISA MELHORAR NADA

5    DIFICULTA MUITO 4 3 2 1    NÃO DIFICULTA NADA

5    DEPENDE TOTALMENTE 4 3 2 1    NÃO DEPENDE NADA

5    BARREIRA MUITO ALTA 4 3 2 1    NÃO HÁ BARREIRA

46%

15%

19%

12%

8%

26%

14%

19%

15%

26%

11%
6%

17%

18%

48%

37%

12%

17%

15%

19%

25%

12%

28%
9%

26%

35%

20%

14%
11%

20%

12%
14%

17%
18%

39%

Pelos dados obtidos e os comentários  
dos entrevistados, fica evidente que  
o maior desejo de melhora no tratamento  
se volta à prevenção de sangramentos.   

98% dos cuidadores registram 
alguma dificuldade para realizar 
o tratamento, um dos percentuais 
mais elevados entre as pesquisas de 
percepção em saúde do Grupo Abril

11

13

15

17

Quanto o acesso venoso para as infusões dificulta o tratamento 
e a qualidade de vida da criança ou do adolescente?

Em relação ao tratamento, quanto a criança ou  
o adolescente depende dos seus cuidados?

Em relação à qualidade de vida do paciente,  
como avalia as barreiras a serem enfrentadas?

Na escola, algum profissional teve treinamento 
específico para acompanhar ou socorrer a criança  

ou o adolescente com hemofilia?
BASE DE 47 RESPONDENTES

42%

86%

18%

9%

23%

3%

6%

2%

11%

0%

66%

A frequência 
de aplicação do 
medicamento

23%

Dificuldades  
financeiras

9%

Indisponibilidade/ 
falta do tratamento  

na sua região

6%

Outras

62%

A forma de aplicação  
do medicamento

22%

Dificuldade de 
deslocamento  

até o hemocentro

9%

Dificuldade de 
armazenamento

29%

Aceitação da criança  
ao tratamento

14%

Pouco conhecimento  
sobre como lidar com  

as intercorrências  
do tratamento

2%

Nenhuma 
dificuldade

!

25% 
Ótima

52% 
Boa

21% 
Nem boa  
nem ruim

2% 
Ruim

0% 
Péssima

Falta de conhecimento da sociedade sobre a hemofilia

Falta de conhecimento da escola para acolher e incluir a criança

Limitação de atividade física

Limitação de brincadeiras e convivência com outras crianças

Preconceito

81% 9% 5% 2% 3%

43% 20% 22% 9% 6%

34% 21% 28% 8% 9%

25% 23% 23% 17% 12%

18% 25% 11% 15% 31%

Sim, frequentemente

Sim, de vez em quando

Sim, raramente

Não

Não frequenta a escola

8% 

29% 

20% 

28% 

15% 

4% 
Sim

62% 
Não, mas julgo 
importante ter

34% 
Não
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18

“ “

Você gostaria que a criança tivesse mais liberdade 
para fazer exercícios físicos, brincar, viajar, entre 
outras atividades?

19

21

Acredita que há preconceito contra  
a pessoa com hemofilia no Brasil?

Em relação ao compartilhamento de informações  
e à educação sobre hemofilia, o que você  

acredita que precisa melhorar? 
(OS RESPONDENTES PODIAM MARCAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA)

55%

6% 21% 31% 20%

45%

22%

12% 
Sim, mas 
gostaria de 
ter mais 
informações 
para me sentir 
seguro(a)

9% 
Não, pois  
a criança leva  
uma vida normal 19% 

Sim, e já estou 
orientando a 
criança nesse 
sentido

60% 
Sim, mas tenho 
receio de que a 
criança possa ter 
sangramentos

Sim Não

As pessoas que não conhecem  
a hemofilia têm receio de cuidar  
de uma criança com a doença,  
e isso ocorre até dentro da família. 
Tive dificuldade de encontrar uma 
escola que aceitasse meu filho. 
Tudo isso acontece por falta  
de informação”

Meu filho foi rejeitado  
em uma escola por ter 
hemofilia. Sugeriram  
que eu o matriculasse  
em outro lugar”

São os familiares os que mais 
sofrem. O povo tem muito 
preconceito, às vezes até 
pensa que a criança está sendo 
agredida em casa devido  
aos hematomas frequentes.  
Não é nada fácil, mas vamos 
vencendo um dia por vez”

Acredito que, no geral,  
o mercado de trabalho  
no Brasil é preconceituoso 
com portadores de doenças, 
principalmente quando há 
algum risco de afastamento 
temporário”

20

22

24

Quanto avalia que o Brasil está preparado  
para atender pessoas com hemofilia?

Quais são os seus sonhos para o futuro da criança 
ou do adolescente de quem você cuida?
(OS RESPONDENTES PODIAM MARCAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA)

Você precisou parar de trabalhar para cuidar  
da criança ou do adolescente com hemofilia?

5    MUITO PREPARADO 4 3 2 1    NADA PREPARADO

86%

Troca de informações com  
a sociedade sobre como  

é conviver com a hemofilia

95%

Que ele(a) cresça com 
qualidade de vida e sem 

sequelas da hemofilia

74%

Esclarecimento de mitos 
sobre a hemofilia

63%

Vê-lo(a) formando  
uma família

0%

Não tenho sonhos para 
a criança, prefiro focar  

no presente

82%

Informações sobre  
o que é a hemofilia

85%

Que ele(a) se torne uma 
pessoa independente  

e capaz de realizar  
seus próprios sonhos

68%

Campanhas  
de inclusão

63%

Que ele(a) não sofra 
preconceito pela sua 

condição nos ambientes 
que frequentar

77%

Informações sobre 
tratamentos

82%

Vê-lo(a) se formar  
e trabalhar na profissão 

que escolheu

62%

Maior divulgação sobre as 
informações disponíveis na 

Federação Brasileira de Hemofilia

5%

Que haja  
uma cura

Ainda que a qualidade de vida da criança  
e do adolescente seja uma preocupação 
geral, o preconceito diante de quem  
tem hemofilia está no radar de seis  
em cada dez cuidadores

5    AVALIA MUITO BEM 4 3 2 1    AVALIA MUITO MAL

23

25

Como avalia a evolução no tratamento da hemofilia 
e seus impactos na rotina de quem você cuida? 

Como você se atualiza e se informa sobre  
a hemofilia e seu tratamento hoje?

(OS RESPONDENTES PODIAM ESCOLHER MAIS DE UMA OPÇÃO)

42% 34% 22% 1% 1%

3% 
Não, eu não tinha 
uma atividade 
remunerada

9% 
Sim, perdi meu 
emprego devido às 
ausências para 
o tratamento 

39% 
Não, continuo 
trabalhando

49% 
Sim, decidi parar 
de trabalhar para 
acompanhar  
o tratamento

Médico

Federação Brasileira de Hemofilia

Redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter etc.)

Associações de pacientes

Sites especializados em saúde

Google

Outros profissionais de saúde 

Sites de notícias

Familiares

Revistas

TV

Rádio

Outros

Não costumo buscar informações sobre hemofilia

85% 

25% 

85% 

14% 

68% 

8% 

43% 

5% 

35% 

2% 

35% 

6% 

31% 

0% 

49% 24% 17% 5% 5%

26Até que ponto a tecnologia (aplicativos de celular, sites e 
dispositivos para tratamento) facilita a rotina de cuidados?

5    FACILITA MUITO 4 3 2 1    NÃO FACILITA NADA

O estudo confirma que, 
junto ao médico que 
acompanha a família,  
a Federação Brasileira  
de Hemofilia (FBH)  
exerce papel fundamental  
na disseminação de 
informações sobre 
a doença em nossa 
sociedade
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Aprendizados
Ainda existe um caminho a percorrer para oferecer mais qualidade de vida  
e reduzir as sequelas da hemofilia no Brasil. Abaixo, os principais achados da 
pesquisa que podem ajudar a balizar a evolução no tratamento multidisciplinar, 
as ações na comunidade e as políticas públicas em prol desses pacientes

A falta de informação  
e o preconceito
O desconhecimento da sociedade 
brasileira sobre a hemofilia é um 
ponto de atenção levantado por 
parcela significativa dos cuidadores 
entrevistados. E ele está intimamente 
ligado ao preconceito sofrido pelos 
pacientes e os familiares, gerando 
desconforto, insegurança e ainda  
mais preocupação com as crianças  
e adolescentes com a condição.  
Há uma oportunidade de alavancarmos 
campanhas de conscientização sobre  
a doença e suas diferentes abordagens 
terapêuticas a fim de esclarecer  
mitos ainda difundidos e realizar  
um trabalho de sensibilização a  
respeito nos setores dedicados à 
atenção básica e à primeira infância. 

A visão do tratamento
Apesar dos avanços tecnológicos 
recentes, 98% do público relata alguma 
dificuldade com a terapia hoje, sendo 
que a frequência e a forma de aplicação 
são as mais citadas – pelo menos 
seis em cada dez entrevistados as 
apontam. As infusões feitas em casa 
são reconhecidas como bem-vindas 
por evitar deslocamento e espera nos 
hemocentros, mas a complexidade 
do tratamento e a necessidade de 
treinamento para aplicação endovenosa 
fizeram com que praticamente metade  
dos cuidadores tenha levado  
mais de seis meses para se sentir 
confortável em realizar a infusão  
em casa – um fator que também  
pesa para a insegurança no manejo  
da hemofilia no ambiente escolar. 

Um balanço sobre  
a qualidade de vida 
A maioria dos cuidadores nutre uma 
visão positiva sobre a evolução no 
controle da hemofilia: oito em cada  
dez avaliam a qualidade de vida da 
criança ou do adolescente como boa 
ou ótima. O dado conversa com o 
reconhecimento do avanço tecnológico 
pelo público – tanto nas medicações 
como em serviços como aplicativos de 
celular para gerenciar o tratamento –, 
que hoje se traduz em maior perspectiva 
de proteção às crianças e uma vida 
com menos restrições sociais. Ainda 
assim, desafios persistem: 90% dos 
respondentes gostariam que o filho 
tivesse uma vida com maior liberdade 
para brincar, fazer exercícios e viajar; 
60% relatam receios com sangramentos 
durante essas atividades; e boa parte 
expressa o desejo de melhorias  
no tratamento em si. 

Escolas sem capacitação
Uma parcela expressiva dos pacientes 
desta amostra convive com faltas e 
repercussões no desempenho escolar 
em função de problemas associados  
à hemofilia, mas o que choca é saber  
que apenas 4% das escolas contam  
com profissionais capacitados a 
acompanhar e socorrer crianças  
e adolescentes com hemofilia – há 
relatos inclusive de rejeição à matrícula 
em decorrência disso. Desse modo,  
é preciso fomentar políticas públicas 
que contemplem o sistema educacional 
para que as crianças e os jovens sejam 
acolhidos e contem com uma rede de 
apoio mais preparada para atender  
suas necessidades específicas, atuar 
junto à família e prevenir qualquer  
tipo de discriminação.  

Os impactos na família 
O retrato focado em crianças e 
adolescentes de até 16 anos comprova 
que a dependência do cuidador é 
enorme, e isso tem reflexos na rotina 
e na economia doméstica. Quase 60% 
dos entrevistados deixaram de trabalhar 
para se dedicar aos cuidados com  
o filho, o que certamente afeta a renda 
familiar. É mais um fator que, somado 
aos receios com o controle do quadro 
e a necessidade de ajustes no dia a 
dia em razão do tratamento, contribui 
para limitar a inclusão e o convívio 
social das crianças, adolescentes e 
famílias. É preciso, portanto, planejar 
ações que propiciem maior integração 
socioeconômica (inclusive no mercado 
de trabalho) a essa comunidade.

A vida nos hemocentros
As unidades de referência para o manejo 
do quadro e a aplicação das infusões são 
ponto inescapável na rota e no cotidiano 
das famílias. Um terço dos entrevistados 
visita esses centros pelo menos uma 
vez por mês e 58% contam que gastam 
mais de uma hora no deslocamento até 
o local. Para seis em cada dez familiares, 
a ida ao hemocentro dura entre uma e 
três horas, sendo que parte considerável 
desse tempo corresponde à espera para 
ser atendido. Isso evidencia dificuldades 
para a adesão ao tratamento e uma 
sobrecarga à família, uma vez que 
crianças, adolescentes e cuidadores 
precisam se ausentar da escola  
e do trabalho para cumprir a rotina  
de cuidados.  
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