Fórum Hematológico do Norte

As doenças do sangue
vão estar em debate no Porto
Com organização do Fórum Hematológico do Norte, a cidade Invicta vai receber o 16º Simpósio
Internacional de Trombose e Hemostase. Perto de completar 40 anos de existência, esta bienal
vai contar com a presença habitual de reputadas figuras nacionais e internacionais, sendo um
dos temas fortes em debate a Hemofilia em Portugal e no mundo.

O Fórum Hematológico do Norte é
uma organização de apoio à ciência
médica, fundamentalmente ligada às
áreas de hematologia, cuja constituição
remonta à década de 80 do século passado.
Durante os seus largos anos de atuação, o Fórum tem apoiado a investigação clínica e laboratorial nas áreas de
hematologia clínica, nomeadamente
nas temáticas relacionadas com o sangue, as doenças da coagulação e as
doenças hematológicas, a par da organização de reuniões e congressos sob
estas questões.

16º Simpósio Internacional de
Trombose e Hemostase
O 16º Simpósio Internacional de
Trombose e Hemostase e a 8ª Reunião
do Fórum Hematológico do Norte terão
lugar na Fundação Cupertino de Miran-

da, no Porto, nos próximos dias 18 e
19 de outubro, direcionadas para os
profissionais de saúde que trabalham
com indivíduos que padecem de doenças da coagulação, técnicos de laboratório e diagnóstico, assim como associações ou grupos de doentes.
Falamos de um evento que se prepara
para comemorar 40 anos de existência
— primeira edição data de 1979 — sendo reconhecido por fazer confluir à cidade do Porto reconhecidos profissionais de todos os hospitais e centros de
referência nacionais que trabalham as
doenças do sangue. Este ano, segundo
o presidente do Fórum Hematológico
do Norte, Manuel Campos “teremos um
programa muito ambicioso”, que conta
com a presença de reputadas figuras nacionais e internacionais, experts no estudo destas áreas, que irão debater temas do interesse geral, a par da apresentação de comunicações orais e posters.
O primeiro dia de trabalho inicia-se
com o foco nas doenças de coagulação
na pediatria e na mulher, seguido da temática Trombose e Neoplasia e Anticoagulação na Vida Real e em Situações
Limite. O dia termina com uma sessão
designada Controvérsias na Hemostase,
sendo ainda de referir a palestra de Manuel Canpos sobre a Hemostase em
Portugal.
O segundo dia de trabalho — 19 de
outubro — principia com “um dos temas base deste evento”, a Hemofilia e
Centros de Referência. Manuel Campos
salienta que a Hemofilia, doença da
coagulação, apresenta um forte impacto no mundo”. Nesse sentido, serão discutidos os centros de referência nacionais e europeus de Hemofilia com o importante contributo e experiência de Vi-

tor Jimenez do La Paz University
Hospital, em Espanha, e de Cedric Hermans, “uma referência europeia na matéria dos desafios globais da Hemofilia”,
vindo do Saint-Luc University Hospital,
na Bélgica.
O grande tema “Tratamento da Hemofilia”, para além da preciosa colaboração de profissionais nacionais, vai
contar com a presença de “uma das primeiras figuras europeias a trabalhar a
problemática da Hemofilia”, Johannes
Oldenburg da University Clinic Bonn,
na Alemanha, que irá falar sobre as estratégias de otimização do tratamento
desta doença. Terminando Vitor Jimenez com a análise sobre “o futuro da hemofilia – novas perspetivas para o tratamento”.
Para aprofundar a discussão sobre
as doenças plaquetárias congénitas,
estarão presentes no Simpósio referência internacionais como Patrizia
Noris da University of Pavia, Itália, José Rivera da University of Murcia, Espanha, e Catarina Lau do Centro Hospitalar do Porto.
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Hemostase em Portugal
A área da trombose e hemostase
teve o seu ponto alto na década de
70, quando se começaram a organizar os primeiros centros de estudo das doenças de coagulação. Figuras como o Dr. Benvindo Justiça,
no Hospital de Santo António, o
Dr. Rosa Araújo, no Hospital de
São João e o Prof. Pina Cabral na
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto permitiram que a região se tornasse uma referência
nestas matérias, muito por força do
desenvolvimento de uma visão e filosofia, pouco habituais à época,
assentes na centralização das vertentes clínica e laboratorial da doença. A preocupação de manter um
profícuo contacto com os grandes
centros de referência europeus,
através do diálogo e da formação
dos profissionais nacionais em importantes espaços de investigação
europeus foi outro dos passos que
permitiu ao Porto assumir um reconhecido papel no diagnóstico, tratamento e investigação das doenças
da coagulação sanguínea (trombose
e hemostase).

À semelhança do sucesso verificado
nos anos transatos, o nosso entrevistado espera “que este ano se cumpra,
mais uma vez, os objetivos de excelência” que o Fórum Hematológico do
Norte prima por manter.

