
Editorial

As terapêuticas derivadas do plasma humano constituem um grupo de medicamentos
particular, não sendo possível a sua sintetização pelos métodos convencionais.
Acresce a isto, o facto de o plasma humano ser um bem escasso que limita o acesso a
estes medicamentos e, ao longo dos últimos anos, termos vivido momentos de grande
procura a nível mundial. Esta situação piorou desde 2020 no contexto da atual pandemia,
uma vez que as dádivas têm diminuído drasticamente a nível mundial e por sua vez, o
próprio panorama de pandemia por coronavírus fazer aumentar significativamente a
utilização de derivados do plasma.

A Takeda tem um legado de mais de 75 anos como pioneira na produção de tratamentos
com derivados do plasma e está estabelecida como uma companhia no top três a nível
global com recursos que abrangem a cadeia de valor do plasma do dador ao doente.
Apresenta um portfólio alargado e diversificado de produtos derivados do plasma, incluindo
mais de 20 terapêuticas para múltiplas patologias.

Desta forma, nasce a newsletter “O Valor do Plasma”, que procura evidenciar a importância
deste recurso limitado e ao mesmo tempo partilhar o que está a ser feito pela Takeda e
pelos mais importantes parceiros e entidades no sentido de melhorar o fornecimento e
sustentabilidade do plasma e das terapêuticas derivadas do plasma.
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Giles Platford foi eleito o novo Chair of the Global Board da PPTA

Como anunciado pela Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) no LinkedIn, Giles 
Platford ajudará a associação a aumentar os seus esforços internacionais de forma a 
defender uma suficiência sustentável de plasma a nível mundial, direcionar políticas de 
incentivo às doações de plasma e aumentar o acesso dos doentes às terapêuticas 
derivadas do plasma. 

International Plasma Protein Congress 2022 (IPPC) 

Decorreu nos dias 14 a 15 de Junho em Berlim. É a primeira reunião presencial da 
PPTA desde 2019 e teve uma presença impactante da Takeda com mais de 30 
pessoas na audiência.  

Dia Internacional da Dádiva de Sangue - 14 de Junho 

A Takeda e a Biolife associaram-se a esta efeméride com campanhas externas e internas 
nas redes mediáticas e sociais, aumentando a sensibilização para este tópico e 
posicionando a dádiva de sangue e plasma como igualmente importantes.  

Takeda e a PPTA reuniram-se com o gabinete da Presidente do Parlamento Europeu 
para discutir a Directiva Europeia do Sangue

Richard Corliss e a PPTA encontraram-se com a Presidente Roberta Metsola para alinhar 
alguns pontos a trabalhar no âmbito da nova Directiva Europeia do Sangue. A posição da 
Takeda direcionada para o doente teve um resultado muito positivo, principalmente 
porque colocou as reais necessidades de aumento da sustentabilidade do plasma no 
radar da Presidente do Parlamento Europeu seguindo-se uma campanha intensiva junto 
do parlamento europeu. 
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https://www.linkedin.com/posts/giles-platford_it-is-with-great-pleasure-that-the-plasma-activity-6942091509060001792-tL5G?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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https://www.donatingplasma.org/



