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«As imunoglobulinas não são intercambiáveis entre si, não são medicamentos genéricos, os prescritores têm 
de ter preparações facilmente acessíveis e duradouras.»1 

«É fundamental que a comunidade de pacientes hemorrágicos tenha acesso a uma vasta gama de terapias 
e que as prescrições de concentrados de fatores de coagulação específicos sejam respeitadas e comparticipadas.»2 

«Seguramente, os atributos mais importantes das terapias de proteínas plasmáticas são os benefícios que fornecem aos 
pacientes que as utilizam. As terapias de proteínas plasmáticas aumentam a esperança de vida, melhoram a qualidade 
de vida e reduzem as complicações relacionadas com as doenças. Sem estes tratamentos, muitos pacientes não 
sobreviveriam ou teriam uma qualidade de vida e produtividade substancialmente reduzidas.»3 

“How Is Your Day?”
Diariamente, em todo o Mundo, milhares de pessoas que vivem com doenças raras e debilitantes recebem terapias de 
proteínas plasmáticas para as ajudar a terem uma vida melhor. Elas oferecem um dia melhor a estes pacientes. «How Is 
Your Day?» é uma iniciativa global para informar e educar os decisores políticos e o público em geral sobre o valor único 
e imprescindível que as terapias de proteínas plasmáticas fornecem aos pacientes e aos seus familiares. 

«A NOSSA FILHA TEM UMA 
DOENÇA RARA INCURÁVEL. COM 
IMUNOGLOBULINAS, ELA É UMA 
CRIANÇA FELIZ, ANIMADA E ALEGRE!» 
Pais de Nele, que vive com IDCV

«NÃO CONSIGO EXPRESSAR EM 
PALAVRAS O QUÃO VALIOSA É A MINHA 
TERAPIA DERIVADA DO PLASMA E COMO 
CONSEGUIU, POR SI SÓ, DEVOLVER-ME 
A QUALIDADE DE VIDA.»
Sally, vive com Angioedema Hereditário

«HOJE EM DIA, EU E A MINHA FILHA 
TEMOS À DISPOSIÇÃO DIVERSOS 
FATORES DE COAGULAÇÃO. ELES 
SÃO UMA BÊNÇÃO E PERMITEM-NOS 
DESFRUTAR DAS NOSSAS AVENTURAS 
DIÁRIAS.»
Chris e Allyson, vivem com Hemofilia

«GRAÇAS AOS DADORES DE PLASMA, 
ACORDO TODOS OS DIAS E SEI QUE 
VOU PODER FAZER O TRABALHO QUE 
ADORO.»
Yves, vive com Alfa-1


