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dia mundial da hemofilia negligenciar reconhecer    
as mulheres
da hemofilia

HEMOFILIA NO MUNDO

pessoas têm
hemofilia1–3

dessas pessoas são 
diagnosticadas com  
hemofilia  A ou B4

Aproximadamente 
1/3 das portadoras 
do gene da hemofilia 
experienciam 
sangramentos7

Algumas mulheres vivem 
com os sintomas por anos 
sem ser diagnosticadas  ou 
até mesmo sem suspeitar 
que tenham um distúrbio 
hemorrágico8

440.000

187.000

HOMENS & MULHERES

As mulheres portadoras do 
gene da hemofilia têm 50% de 
chance de passar o gene para 
seus filhos6

A maioria das pessoas com 
hemofilia são homens, mas 
as mulheres são portadoras 
do gene da hemofilia5 

VOCÊ TEM HEMOFILIA SE

MULHERES E SINTOMAS MULHERES E DIAGNÓSTICO

Seu sangue não possui fator de co-
agulação suficiente, uma proteína 
que controla sangramentos9

TIPOS DE HEMOFILIA

1 em 10.000 
nasce com hemofilia A
– a falta de fator coagulante VIII10

1 em 50.000 
nasce com hemofilia B
– a falta de fator coagulante IX10

ANTICORPO INIBIDOR

25–30% 
das pessoas com hemofilia A grave 
desenvolvem inibidores11

Os inibidores são considerados uma condição médica grave que 
impede que o tratamento de fator coagulante funcione. Um tipo 
diferente de medicamento chamado agente de bypass pode ser 
usado como opção.11

1– 6% 
das pessoas com hemofilia B 
desenvolvem inibidores11

A hemofilia afeta a vida das pessoas durante toda a sua vida. Neste 17 de abril, Dia Mundial da Hemofilia, reconhecemos as heroínas da hemofilia. 

#HeroínasDeVerdade                         mudandoahemofilia.com.br
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