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Caros associados,

Sejam bem-vindos à segunda edição de 2020 da APDI News. Entre o número anterior e este que têm agora nas mãos, o país mudou. 
Hoje olhamos para fevereiro (mês em que foi lançada a última revista) e parece-nos que foi há muito mais tempo, já que todas as 
mudanças e constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19 alteraram os nossos hábitos e o nosso modo de estar com 
o que nos rodeia.

Sim, o “novo normal” parece já durar há anos, tendo em conta todos os sacrifícios que o país teve de fazer ao longo deste tempo, 
numa pandemia de características globais que está a marcar, de forma irreversível, o futuro do nosso planeta e dos seres humanos.

No entanto, nestes tempos difíceis que temos todos de enfrentar, e apesar de todas as crises que cada vez mais dominam o nosso 
pensamento (não só a crise económica, como também a crise social e as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde no combate à 
pandemia), podemos assegurar que a APDI manteve-se, desde fevereiro e até hoje, sempre ao lado dos seus associados.

Ao longo dos seus 26 anos de existência, a APDI soube dar resposta a milhares de pessoas que, em todos os pontos do país, têm de 
lidar diariamente com a Doença Inflamatória do Intestino (DII). Passámos por outras crises e outros governos, mas mantivemos (e 
manteremos) sempre o foco nessa que é a nossa missão primordial: ajudar as pessoas com DII. E o atribulado e imprevisível ano de 
2020 não foi exceção.

Não ficámos parados, mantendo os nossos serviços de apoio disponíveis para os associados. Mantivemo-nos ligados convosco 
pelas mais diversas vias digitais que hoje, mais do que nunca, provaram ser uma ferramenta essencial. Apesar de estarmos longe 
fisicamente, quisemos que se sentissem próximos de nós e que as especificidades das DII não fossem esquecidas pelos governantes. 

Ajudámos a informar os nossos associados sobre a Covid-19, no que diz respeito, por exemplo, a respostas às questões concretas 
que se colocaram a quem vivia com DII, ao acesso aos medicamentos hospitalares, à necessidade de vacinação contra a gripe e 
contra a pneumonia, porque acreditamos desde sempre na importância da literacia para a saúde, essencial para uma melhor gestão 
da doença.

Organizámos também eventos online para ajudar a esclarecer a forma como a pandemia veio alterar o quotidiano dos doentes 
crónicos. O quarto congresso da APDI, por exemplo, teve também de se reinventar, sendo em modo webinar, contando com várias 
sessões esclarecedoras sobre a DII.

O que os próximos meses nos reservam é, ainda, uma incógnita. Mas queremos garantir a todos os associados um apoio contínuo, 
em qualquer altura, que possibilite uma melhor qualidade de vida a quem tem DII. Como sabemos as DII são doenças invisíveis que 
não são fáceis de lidar no dia-a-dia e que ainda carecem de um maior apoio e compreensão por parte da sociedade. Providenciar este 
acompanhamento é desde sempre o nosso objetivo, com ou sem pandemia, para que os doentes de DII não se sintam sozinhos e 
sejam felizes. Por mais confinamentos ou isolamentos que tenhamos de cumprir pelo bem da saúde pública, o apoio da APDI está 
sempre pronto a responder às suas perguntas e a encontrar soluções para os novos problemas que temos hoje de resolver. Porque 
estamos cá – hoje e sempre.

A Direção

Editorial
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A pandemia pelo coronavírus (SARS-CoV-2) tem alterado a gestão dos doentes com doença inflamatória do intestino (DII), afetando 
não só o seu seguimento, mas também a escolha das estratégias terapêuticas. Assim, elaborámos um questionário sobre as 
perspetivas dos doentes com DII, de forma a criar uma oportunidade para otimizar a prestação dos cuidados de saúde. O inquérito 
foi difundido pelas redes sociais da APDI e pela Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (CEREGA), entre maio e agosto/2020, 
com obtenção de 139 respostas (66% Doença de Crohn, 32% Colite Ulcerosa, 2% Colite não classificada).

Relativamente ao tratamento, mais de metade dos doentes (59,4%) considerou ter tido oportunidade de discutir com o seu médico 
assistente as melhores estratégias terapêuticas durante este período e 81% considerou estar informado relativamente aos riscos/
benefícios do seu tratamento. A maioria dos doentes não interrompeu o seu tratamento durante a pandemia (95%). Dos sete doentes 
que interromperam a terapêutica, dois interromperam por iniciativa própria e quatro por indicação médica (um doente não revelou o 
motivo da interrupção). 

Em relação à administração hospitalar de fármacos, a maioria dos doentes considerou que a utilização de máscara foi importante no 
combate à infeção pelo coronavírus (97%). Em 90% dos casos, os doentes consideraram que houve uma reorganização hospitalar, 
com um menor número de doentes durante a sessão de hospital de dia, e uma preocupação dos profissionais de saúde em explicar 
os riscos e cuidados associados à doença (60%). Em relação aos doentes que levantam a sua medicação nas farmácias hospitalares, 
65% considerou que a disponibilização destes fármacos nas farmácias comunitárias permitiria reduzir o risco de exposição ao vírus 
e, deste modo, reduzir a preocupação do doente com o possível contágio durante a ida ao hospital (68%). Por outro lado, os doentes 
consideraram ainda que a disponibilização dos medicamentos nas farmácias comunitárias pode levar a menos constrangimentos 
no seu emprego (59%). 

Em segundo lugar, relativamente ao seguimento dos doentes, 44% considerou que o seu seguimento foi afetado: 39% não teve 
consultas presenciais, 38% não realizou análises e 32% não realizou exames endoscópicos ou imagiológicos de seguimento. Nenhum 
doente viu a sua cirurgia adiada. Apenas 7% dos doentes considerou que as consultas virtuais não permitiram um seguimento 
adequado. Por outro lado, 66% dos doentes considerou que as consultas virtuais podem ser mantidas como alternativa às consultas 
presenciais, mesmo após terminar a pandemia.  

Por fim, o principal receio dos doentes foi a eventual necessidade de ventilação mecânica invasiva em Unidade de Cuidados 
Intensivos (72%), seguida da necessidade de internamento hospitalar (62%), morte por COVID 19 (53%), afastamento da família (35%) 
ou necessidade de interromper a medicação habitual após contrair a infeção (20%). 

Os resultados deste inquérito mostram que a maioria dos doentes conhece os riscos-benefícios do seu tratamento, com uma taxa 
de interrupção do tratamento de apenas 5%. Por outro lado, conseguimos identificar possíveis estratégias para otimizar a prestação 
de cuidados de saúde, nomeadamente através das consultas virtuais ou a disponibilização da medicação das farmácias hospitalares 
em farmácias comunitárias. 

Perspetivas dos doentes com 
Doença Inflamatória Intestinal 
durante a pandemia COVID-19 
(SARS-CoV-2) Por Catarina Gomes

Hospital Beatriz Ângelo
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O questionário lançado pela European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) foi elaborado em colaboração 
com o Prof. Silvio Danese, Diretor do Centro de DII do Hospital Universitário Humanitas em Milão, com o objetivo de compreender e 
analisar as preocupações, os receios e o tratamento das pessoas com DII durante a atual situação de emergência sanitária resultante 
da infeção por COVID-19. 

Os dados foram recolhidos no período entre 30 de março e 16 de abril. Do universo de 3815 participantes deste estudo, 58% tinham 
Doença de Crohn, 40% tinham Colite Ulcerosa, e os restantes 2% Colite indeterminada. 72% dos inquiridos foram do sexo feminino e a 
idade média de participantes foi de 41 anos. Do total de participantes, 233 foram de origem portuguesa, sendo o nosso país o quinto 
mais representado no estudo.

Dos resultados apurados desta investigação, publicados na revista The Lancet, podemos destacar que, em Portugal, um terço dos 
inquiridos gostaria de receber mais recomendações do médico sobre a Covid-19. 

A maioria, cerca de 70% dos inquiridos, confessou ter medo que a medicação aumentasse o risco de contrair a infeção por SARS-
COV-2, e 43% admitiu não estar otimista sobre a resolução rápida do problema. Por fim, mais de 64% dos portugueses inquiridos 
considerou que deveria ser feito o despiste aos doentes com DII, mesmo se estivessem assintomáticos. 

Resultados do Inquérito 
“COVID-19 e DII”
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Uma das sessões mais interessantes desta Semana Digestiva 2020 intitulou-se “IBD in 2020 and beyond: how to decrease disease 
burden?”, tendo sido abordados temas da atualidade e áreas de investigação ativa na doença inflamatória intestinal.

A Dra. Joana Torres, do Hospital Beatriz Ângelo, abordou o tema da prevenção da Doença Inflamatória do Intestino (DII), que é, neste 
momento, uma área de intensa investigação. Atualmente o estudo na área tem-se focado no seu tratamento e nas suas potenciais 
causas. É sabido que esta doença é multifatorial, podendo existir múltiplos fatores que levam ao seu aparecimento: como potenciais 
fatores genéticos (a doença inflamatória intestinal é mais frequente se existirem outros familiares próximos afetados), alteração da 
flora intestinal ou fatores ambientais como toma de múltiplos antibióticos na infância, tabagismo, entre outros. Se fosse possível 
prever quais os indivíduos que viriam a desenvolver DII poderíamos conseguir encontrar estratégias para prevenir que a doença 
aparecesse. 

A Dra. Joana apresentou vários estudos a decorrer nesta área, como o estudo Mecónio a decorrer nos Estados Unidos da América, 
no qual estão a ser avaliados bebés nascidos de mães com DII e bebés nascidos de mães sem doença para compreendermos as 
potenciais diferenças existentes (nomeadamente na sua microbiota intestinal) e se essas diferenças poderão estar associadas ao 
risco de desenvolver DII no futuro. Estes estudos implicam o seguimento dos indivíduos durante muitos anos, pelo que se prevê a 
apresentação de resultados apenas dentro de alguns anos.

A Dra. Maria José Moreira, do Hospital Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães, abordou o tema do uso precoce de biológicos 
(nomeadamente os anti-TNF como o infliximab e o adalimumab) para prevenção do dano intestinal. Esta estratégia de uso precoce 
de biológicos denomina-se “top-down” e pode ser considerada em doentes com doença de Crohn com maior risco de progressão 
para doença complicada como indivíduos jovens à data do diagnóstico, fumadores, com envolvimento do tubo gastrointestinal alto 
(esófago, estômago ou jejuno), com doença perianal ou com úlceras profundas na colonoscopia. Esta estratégia tem como objetivo 
evitar a progressão do dano intestinal, como o desenvolvimento de estenoses e fístulas.

A Dra. Carolina Palmela, do Hospital Beatriz Ângelo, abordou o tema da monitorização da doença com recurso à ecografia intestinal. 
A ecografia intestinal é um método não invasivo, sem radiação, barato e amplamente disponível. É um método centrado no doente 
que pode ser realizado na consulta ou na sessão de hospital de dia durante o tratamento com biológicos. Desta forma, permite 
avaliar de imediato sinais de inflamação intestinal e relaciona-los com os sintomas do doente. Vários estudos demonstram que a 
ecografia intestinal é dos métodos de monitorização melhor aceites pelos doentes, sendo preferida em relação a outros métodos 
como endoscopia ou ressonância. Hoje em dia já existe muita evidência para o uso da ecografia intestinal na doença inflamatória 
intestinal, seja na doença de Crohn ou na colite ulcerosa. Este método pode ser utilizado em múltiplas ocasiões: a) em indivíduos com 
sintomas suspeitos de doença inflamatória intestinal como uma das ferramentas para o diagnóstico; b) para detetar complicações 
da doença (como estenoses, fístulas ou abcessos); c) para avaliar a resposta ao tratamento e monitorizar a atividade da doença; d) 
para avaliar a recidiva (recaída) da doença após cirurgia; e) para diagnosticar e vigiar doença perianal.

Semana Digestiva 2020 
Novidades na Área da DII 

Por Catarina Gomes, Carolina Palmela
Serviço de Gastrenterologia, Hospital 
Beatriz Ângelo
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O Dr. Bram Verstockt, da Universidade de Leuven na Bélgica, abordou o tema da Medicina de precisão na doença inflamatória 
intestinal. Hoje em dia sabemos que os indivíduos com doença inflamatória intestinal são diferentes entre si e que provavelmente o 
mesmo tratamento não será o mais indicado para todos. A Medicina de precisão aborda precisamente a temática da individualização 
terapêutica e a pesquisa de marcadores de doença que possam prever quais os melhores tratamentos para determinado indivíduo. 
É essencial que se estratifique a doença de acordo com fatores de maior gravidade como o facto da doença aparecer numa idade 
mais jovem ou de existir, por exemplo, doença perianal. Nestes casos provavelmente será benéfico atuar mais precocemente com um 
tratamento que permita evitar dano intestinal no futuro. 

O Dr. Bram ilustrou vários exemplos de estudos a decorrer neste momento que pesquisam marcadores moleculares que parecem 
estar associados à resposta ao tratamento. No futuro, este tipo de marcadores pode ser benéfico para individualizarmos o tratamento 
de cada doente.

Outro tópico abordado foi a experiência portuguesa com novos medicamentos, nomeadamente com o tofacitinib, apresentado pela 
Dra. Sónia Bernardo. O tofacitinib é um medicamento atualmente aprovado no tratamento da colite ulcerosa moderada a grave 
em doentes com resposta inadequada ou que perderam resposta a outras estratégias terapêuticas. Tem ainda a vantagem de ser 
administrado por via oral. 

O Dr. Samuel Fernandes apresentou os dados recentes relativamente ao vedolizumab, focando a discussão no melhor doente 
candidato ao tratamento com este medicamento. De acordo com o estudo VERSIFY, na doença de Crohn, os doentes com menor 
duração de doença foram os que apresentaram maior taxa de remissão endoscópica após 26 semanas de tratamento. O vedolizumab 
tem também um bom perfil de segurança, sem aumentar o risco de infeções graves ou de cancro e com uma baixa taxa de reações 
infusionais. Assim foi discutido que o melhor doente candidato para tratamento com este medicamento poderá ser o que apresenta 
uma menor duração da doença, características inflamatórias, sem manifestações extraintestinais, com antecedentes de neoplasia ou 
com risco aumentado para infeções. Ainda na doença de Crohn, a Dra. Paula Ministro apresentou as novas estratégias terapêuticas 
na doença perianal. A injeção de células estaminais mesenquimatosas nos trajetos fistulosos em doentes com doença luminal 
controlada tem sido debatida e estudada. De acordo com os últimos estudos, esta opção terapêutica parece ser segura e eficaz no 
encerramento das fístulas perianais, após 1 ano de tratamento, alcançando taxas de cicatrização de 64.1% nas fístulas isoladas e de 
61.5% nas fístulas complexas. 
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A APDI, juntamente com a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) e o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal 
(GEDII) comemoraram este ano em conjunto o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, a 19 de maio. 

A celebração deste ano foi dedicada ao desafio de enfrentar o mercado de trabalho e viver com uma DII. Um tema pertinente, já 
que vários estudos demonstram que um emprego de qualidade tem efeitos positivos no bem-estar geral da pessoa com doença 
inflamatória intestinal. E sabe-se também que, com algumas estratégias abrangentes no local de trabalho, uma melhor compreensão 
da doença e um ambiente solidário, é possível trabalhar bem com a DII.

Segundo Ana Sampaio, Presidente da APDI, para que as pessoas com DII sejam dignificadas na sua atividade profissional há vários 
parâmetros que devem estar bem determinados: são eles “a consciencialização de toda a população para este problema, bem como 
dos empregadores e colegas; o acesso equitativo ao mercado de trabalho, com gestão de horários e condições laborais específicas, 
assim como incentivos para contratar pessoas com doenças crónicas” e ainda a criação de “práticas laborais não discriminatórias”.

Com todas estas razões em mente, a APDI recolheu testemunhos de norte a sul de Portugal continental e ilhas, que foram partilhados 
no YouTube e nas nossas redes sociais com o nome “A DII no Mundo do Trabalho”. De cada distrito ouvimos uma pessoa que vive 
com DII e que tem boas e más experiências no local de trabalho. Para ver e ouvir estes testemunhos basta visitar o nosso canal de 
YouTube, o nosso Facebook ou o nosso Instagram. Os vídeos estão disponíveis em todas as plataformas.

A APDI e o Dia Mundial da DII   
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O Custo e a Carga da DII 
em Portugal  Por João Condeixa

External & Policy Affairs Manager da Janssen

A informação em saúde é uma ferramenta essencial de apoio à decisão. Fundamenta processos de deteção precoce, prevenção, 
tratamento e permite aos sistemas de saúde ajustarem melhor os seus recursos às necessidades clínicas. Além do mais, permite aos 
decisores perceberem o impacto social e económico das doenças e como deverão adequar prioridades e estratégias para as mitigar. 

O estudo de custo e carga desenvolvido pela IQVIA, para a Janssen, recorreu a vários dados nacionais e fornece precisamente essa 
informação sobre o impacto socioeconómico da Doença Inflamatória do Intestino (DII). 

Sabíamos que a Doença de Crohn afeta atualmente cerca de 1,7 milhões de pessoas na Europa. Sabíamos que a Colite Ulcerosa 
impacta cerca de 2,6 milhões de pessoas na Europa. E em Portugal, que dados tínhamos senão aproximações? Que impacto tem a 
DII sobre o sistema de saúde? Que investimento representa? Que impacto social e laboral, inclusive sobre a produtividade, tem a DII 
em Portugal? 

A Doença Inflamatória Intestinal não tem cura, e a sua causa ainda não é atualmente conhecida, mas para estas perguntas temos 
agora resposta.

Em Portugal, vivem aproximadamente 24.000 pessoas com Doença Inflamatória do Intestino, número que tem aumentado 5% ao 
ano. 

Infelizmente, 6 mil pessoas têm a doença por controlar, algo que deveria ser uma prioridade para garantir a proteção da sua qualidade 
de vida e reduzir o impacto financeiro da doença. 

De acordo com o estudo, os custos associados à DII em Portugal chegam aos 146 milhões de euros por ano, considerando custos 
diretos e indiretos. 

Em Portugal, esta doença leva a que anualmente se registem 2.148 hospitalizações, 48.000 exames, 120.000 consultas e mais de 
270 cirurgias. Donde resulta que os custos diretos - custos com estas consultas, urgências, hospitalizações, cirurgias, medicamentos 
hospitalares, exames e transporte – sejam cerca de 87 milhões de euros, ou seja, cerca de 3.600 euros por doente. Do total de custos 
diretos, 12 milhões de euros são suportados pelo doente, ou seja, cada doente de DII suporta cerca de 500 euros, em despesas com 
medicação e despesas de deslocação, entre outras, o que representa um copagamento final de 14%.

Todos estes números têm uma expressão considerável nos custos globais e na qualidade de vida dos doentes, embora pudessem 
ser mitigados. 

O Professor Doutor Fernando Magro do Centro Hospitalar e Universitário de São João, num outro estudo que desenvolveu, identifica 
que 33% das hospitalizações são, de facto, re-hospitalizações que, além de mais onerosas, poderiam ser muitas vezes evitadas com 
um acesso atempado às terapêuticas adequadas e acompanhamento adequado da doença. 

Sabendo hoje o custo global dessas hospitalizações, conseguimos perceber quão importante é um diagnóstico atempado e um 
melhor acesso às terapêuticas certas no momento adequado. Os adiamentos pagam-se caro, em saúde, nas contas públicas e na 
qualidade de vida do doente.  

Por outro lado há também custos indiretos, relacionados com o absenteísmo, presenteísmo e reforma antecipada. Com este estudo 
ficamos a saber que representam 59 milhões de euros dos custos globais e também eles poderiam ser reduzidos com ganhos para 
todos. Os doentes faltam em média 15 dias por ano ao trabalho devido à doença e a redução de produtividade durante o horário de 
trabalho converte-se em 14 dias adicionais de absenteísmo, com tudo o que isso representa sobre os rendimentos e a precariedade, 
instabilidade e discriminação laboral de quem sofre de DII.

Sabemos que os doentes com DII vivem em média 40 anos com esta doença que traz uma redução de 25% na sua qualidade de vida. 
Não é um impacto de menosprezar sobre cada uma destas vidas e por isso mereciam outra atenção.

No ano em que se conhecem todos estes dados, vivemos uma desafiante cenário de saúde pública. Com a pandemia que 
atravessamos, todo este impacto da DII, que é apresentado no estudo, tenderá a agravar-se. Este ano muitos mais doentes viram a 
sua doença descontrolar-se devido à dificuldade de acesso a cuidados de saúde e com isso, a sua qualidade de vida terá piorado. 
Doenças como a DII não estão de quarentena e continuam bem presentes na vida de muitos doentes que têm ficado para segundo 
plano. Se queremos mitigar o custo e a carga da DII, adiar não pode ser solução.



Porque é que as 
Pessoas Mudam? 
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Por Jorge Ascenção
Psicólogo clínico APDI

Já lhe ocorreu pensar porque é que certas pessoas não mudam?

Porque é que continuam presas a maus vícios, hábitos prejudiciais, ideias erradas, factos desatualizados, ou simplesmente com 
medo de avançar ou de cumprir com algo?

Alguém que tem uma doença crónica e que não cumpre a medicação porque não “acredita” que funcione… Alguém que já teve mais 
que uma crise da doença, mas que continua a preferir “mezinhas” e truques da internet do que consultar um especialista em DII e 
seguir as suas orientações… 

Quem sabe, ou já ouviu inúmeras vezes os malefícios do tabaco para a saúde, bem como em particular para o Crohn, mas que 
continua a fumar porque “acalma” e “já não é agora que vou deixar” ou “um dia, quando quiser, deixo facilmente”…

Mesmo agora, nesta pandemia pela qual todos passamos, facilmente encontramos quem acredite que não se passa nada ou que é 
tudo uma grande fraude, ou quem julgue que é tudo uma questão de imunidade ou de suplementos, bem como quem se feche a sete 
chaves e tema pelo fim da vida e do mundo…

Supostamente não tem problema nenhum. Somos todos diferentes e temos todos “direito ao contraditório”. Mas, e quando a atitude 
ou a palavra dita ou escrita, factualmente não funciona, ou não é verdade, e até é autodestrutiva ou tem o poder de prejudicar o 
próximo ou a população?

Podíamos passar horas a encontrar exemplos de necessidade de mudança, mas não é o meu papel, enquanto psicólogo, de julgar, 
mas acompanhar, compreender e promover a auto compreensão. 

Sugeria assim que nos debruçássemos sobre algo muito interessante: o que realmente faz alguém mudar.

A evidência científica mostra-nos algumas informações-chave acerca desta questão.

Nomeadamente que a mudança acontece, em primeiro lugar, naturalmente. A abordagem psicoterapêutica para a mudança, mesmo 
que em intervenções breves, estimula e acelera o processo de mudança natural.

Além disto a influência das relações com os outros e as interações que temos com eles são fatores importantes para a mudança, 
dado que podem fornecer novas estratégias de resolução de problemas e até levar à evolução da personalidade.

A empatia, enquanto capacidade para sentir o que a outra pessoa sentiria caso estivéssemos no “lugar” dela, parece crucial para a 
mudança. Na falta desta, ou na falta de qualidade da mesma, a mudança pode mesmo ficar comprometida e não acontecer. Por outro 
lado, sentindo empatia por outrem, será mais fácil enveredar por um processo de mudança.

A nossa crença em nós mesmos é outro aspeto central. Acreditarmos que somos capazes de mudar facilita a mudança. Não 
acreditarmos que somos capazes de mudar dificulta a mudança. Dizerem-nos que não somos capazes de mudar, também irá tornar 
a mudança mais difícil. Seja ela qual for…

Forçar a mudança aumenta a resistência à mesma, enquanto compreender e gerir o processo e o tempo para a mudança permite que, 
mesmo lentamente, essa mudança ocorra de modo sólido.
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Se reduzirmos estes dados em três grandes fatores, teremos a importância, a confiança e a disponibilidade para a mudança.

É importante a pessoa em causa compreender, desejar ou querer a mudança. Pensem na perceção pessoal de mudança em particular: 
em todas as crises de colite que eu tive, depois de beber aquele chá, deixei de sentir sintomas. Então, perante as futuras crises de 
colite, o chá deve continuar a funcionar. Não preciso de medicação nenhuma. Preciso é de mais chá!

Este pormenor mostra-nos que se não existir uma discrepância entre o meu estado no presente e o que eu espero para o futuro, 
é provável que não acredite necessitar de alterar algo. Se estamos resistentes ou “em negação” de uma questão, será importante 
compreender bem a diferença entre o antes e o depois, o meu agora e o meu futuro, e desenvolver essa discrepância para aumentar 
a perceção da necessidade de mudar.

Então se a pessoa com Crohn ou Colite compreender que a doença inflamatória intestinal é progressiva se não for tratada, e que essa 
progressão é imprevisível, talvez esteja disposta a analisar melhor o que pode fazer para se manter “no controlo” da sua doença. Se eu 
perceber que existe uma grande diferença entre uma DII descontrolada, e uma DII controlada, e que a medicação permite uma grande 
parte desse controlo, talvez eu cumpra com mais facilidade essa mesma medicação.

O que também mostra que, enquanto profissionais de saúde, não devemos, ou pelo menos não vamos ter grandes resultados, em 
apenas “mandar” tomar algo porque nós sabemos que é melhor para a pessoa. É importante ajudá-la a compreender porquê e para 
quê que é melhor.

Mas por vezes, a pessoa até compreende que precisa de mudar, e até quer mudar, mas não se sente confiante. Não se sente capaz 
de mudar e se manter na mudança.

Quantos fumadores, alcoólicos, jogadores, querem mudar, reconhecem essa necessidade, mas pensam de forma pessimista ou 
mesmo catastrófica em relação a essa mudança – “não sou capaz”, “quem me dera conseguir,” …

Por vezes, a pessoa reconhece a necessidade de mudança, mas não compreende, ou não encontra, nenhum método eficaz para a 
mesma. Neste caso, muitas vezes encontraremos as estratégias clássicas de defesa, que tanto ouvimos durante esta pandemia, e 
que por vezes também ocorre nas DII’s. “Afinal também não é assim tão grave como isso”, ou “eu também não queria tomar aquilo e 
não”, ou “eles é que têm que criar as regras”, “o médico é que nunca me pergunta nada” …

Se pensarmos na eficácia geral como um caminho para a mudança, o “truque” será, na autoeficácia, criar pequenas mudanças de 
comportamento que a própria pessoa considere possíveis. Ou seja, dentro da sua capacidade, e por isso, ajustadas à sua confiança 
em si mesma.

Se eu acreditar que consigo colocar um alarme no telemóvel para me lembrar de tomar a medicação, será mais fácil confiar que serei 
capaz de não falhar tantas vezes com a mesma. Ou, por outro lado, se eu confiar que tendo sopa feita previamente, a incluirei mais 
vezes na minha refeição, então será mais fácil incluir mais vegetais e mais água na minha alimentação.

E chegamos agora a uma problemática comum: o terceiro fator. Alguém que quer mudar, e acredita que consegue mudar, mas não 
está pronto para essa mudança.

Eu sei que parece estranho. Normalmente nesta altura é quando perguntamos a essas pessoas ou a nós mesmos - “o que é que te 
falta?! Se queres, e confias que consegues, porque é que não fazes?”

E podemos ouvir alguém a dizer que, “eu quero deixar de beber, e sei que é importante para mim, e que até posso conseguir, mas isso 
não é o mais importante agora. Tenho outros problemas bem mais graves para resolver!”

Ou então, “a doença inflamatória intestinal é grave, mas enquanto não resolver os problemas no trabalho, não me consigo concentrar 
nisso.”

“Achas mesmo que me vou preocupar com um vírus quando estou sem emprego há mais de 3 meses? Quando tenho contas para 
pagar?”

Saber gerir as prioridades, estruturá-las adequadamente, e levar a pessoa, finalmente, a uma escolha pode resultar num comum, mas 
simples: “começo no próximo mês”, ou “para a semana eu ligo”, ou “na próxima consulta eu falo com o médico” …

Achamos que em muitas situações, a mudança acontece apenas porque eu percebo que se algo não mudar, algo de pior acontecerá. 
E então a mudança surge porque eu quero fugir ao desconforto, ao sofrimento…

Então o que fazemos é “castigar” os comportamentos errados… certo?

Por isso é que toda a gente muda quando os humilhamos. Quando os envergonhamos em público. Quando os ameaçamos ou 
atacamos, causando ansiedade, sofrimento ou dor… e que se não mudaram é porque ainda não sofreram o suficiente! Ou então 
somos nós que ainda não encontramos o seu ponto fraco, não é?

Pois… não.

Pense bem na quantidade de pais que já não sabem como castigar mais os filhos para que eles comam ou estudem ou sejam bem-
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comportados. Pense na quantidade de médicos e enfermeiros que avisam os seus utentes em risco de vida que, se não pararem 
de fumar, ou beber, ou de usar drogas, morrerão ou terão graves consequências. Pense ainda na quantidade de multas e outras 
condenações por infrações ao trânsito…

Resulta?

Na maior parte das vezes este tipo de escolhas pode até bloquear a pessoa, tornando a mudança numa hipótese cada vez mais 
longínqua. Por vezes, acrescentando novos problemas, sem falar em todo o desgaste envolvido nessas “batalhas”.

A humilhação, a vergonha, a culpa, e a angústia não são os principais “motores” da mudança. Pelo contrário, atrasam e bloqueiam 
essa mesma mudança.

A mudança acontece quando, em ambiente seguro e controlado, numa atmosfera de compreensão e aceitação do erro e de si 
mesma, a pessoa compreende de modo íntimo, que é capaz de explorar a diferença do que faz, e do que seria possível fazer de 
diferente, de modo a tentar, a seu tempo, alcançar o que valoriza e deseja.

Costumo dizer - e não é minha a frase – que “basta um psicólogo para mudar uma lâmpada mas a lâmpada tem que querer ser 
mudada.”

É habitual qualquer um de nós se sentir dividido, com medo, sozinho e/ou diferente.

Ouvirmos até ao fim, sem interromper, o que a pessoa tem para dizer, quais as suas dúvidas e quais as suas certezas.

Evitar o conflito ideológico, compreendendo cada aspeto, mas acrescentando nova informação ao que a pessoa nos expôs e deixar 
que essa mesma informação seja assimilada e compreendida.

Aguardar novas dúvidas ou simplesmente mostrar disponibilidade para esclarecer, ajudar, apoiar, e/ou, simplesmente estar lá em 
todo o processo, mais que a mudança, faz toda a diferença.

Estejamos lá para quem nos dá a honra de partilhar, connosco, esta viagem. Nos melhores e nos piores momentos. Juntos
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Enquanto a situação epidemiológica do país o justifique e de acordo com a informação do despacho n.º 5315/2020, os medicamentos 
dispensados na Farmácia Hospitalar em regime de ambulatório podem, a pedido do utente, ser também dispensados nas farmácias 
comunitárias por si indicadas, ou no seu domicílio.

Este serviço não continuou da mesma forma após o final da Operação Luz Verde (maio), no ativo durante o confinamento devido 
à pandemia da Covid-19, e apesar do referido despacho não se limitar a essa situação. Por isso, os doentes crónicos exigiram a 
continuidade da entrega de medicamentos hospitalares nas respetivas casas, farmácias comunitárias próximas da residência ou dos 
locais de trabalho.

Numa carta aberta divulgada na Comunicação Social e assinada por dez associações – entre as quais a APDI – e entregue junto dos 
principais responsáveis governamentais da Saúde, foi explicado que desde Maio passado que muitos doentes “ficaram sem acesso 
de proximidade à sua medicação hospitalar”, o que os obrigou a terem de fazer quilómetros até ao hospital onde são tratados ou, no 
pior dos casos, ficar sem tomar a respetiva medicação com todos os problemas inerentes a esta decisão.

De referir que a Operação Luz Verde durante o período de confinamento conseguiu fazer chegar a 15 mil pessoas os medicamentos 
hospitalares de que os doentes crónicos necessitavam.

Depois dessa carta aberta foi criado o grupo de trabalho para a dispensa de proximidade de medicamentos, e como resposta trinta 
associações de doentes participaram no projeto de elaboração da proposta para “Acesso em Contexto de Proximidade a Medicamentos 
Dispensados em Regime Ambulatório de Farmácia Hospitalar”.

Esta proposta foi apresentada no dia 10 de agosto pelas associações de doentes, em reunião realizada com responsáveis do 
Grupo de Trabalho para a Dispensa de Proximidade de Medicamentos, cuja criação foi declarada no Despacho n.º 6971/2020, da 
responsabilidade da Dra. Jamila Madeira, ex-Secretária de Estado Adjunta da Saúde, e tinha a seu cargo a orientação do Infarmed. 

Neste momento encontra-se para discussão pública o relatório final deste grupo de trabalho sobre a dispensa de medicamentos 
hospitalares num regime de maior proximidade apresentado pelo grupo ao Ministério da Saúde

Contudo o despacho n.º 5315/2020 contínua em vigor. Assim sendo, para usufruir deste serviço de entrega de proximidade do seu 
medicamento hospitalar deverá contactar o seu hospital para efetuar o pedido de entrega da medicação hospitalar na farmácia de 
rua (comunitária) ou em sua casa. Alguns hospitais têm no seu site a indicação de como deve proceder. 

Este serviço de proximidade do medicamento hospitalar deverá estar disponível em todos os hospitais do SNS, e para todos os 
medicamentos que levantava no seu hospital (incluindo os medicamento de frio).

Se precisar da nossa ajuda contacte-nos para geral@apdi.org.pt ou para 932086350 e agilizaremos o processo de entrega do seu 
medicamento hospitalar.

Os Doentes Crónicos e o Acesso 
a Medicamentos Hospitalares   
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Alimentação 
em Tempos 
de COVID-19

Por Carla Guimarães
Nutricionista APDI

Nenhuma dieta previne a transmissão da COVID-19 ou reduz a gravidade da doença. No entanto, há evidências que sugerem que a 
desnutrição piora o prognóstico para pacientes gravemente doentes ou aqueles com doença respiratória, e que a obesidade aumenta 
o risco de desenvolvimento de um quadro clínico mais grave e como consequência aumenta a probabilidade de hospitalização. 
Portanto, tanto a desnutrição quanto a má nutrição associada à obesidade e à doença crónica devem ser tidas em conta durante esta 
pandemia. 

A prevalência de desnutrição nos doentes com doença inflamatória intestinal (DII) é de 15% a 80%. As pessoas com DII têm um risco 
acrescido de carências nutricionais devido a vários fatores relacionados com a doença e com o próprio tratamento, nomeadamente 
ingestão alimentar inadequada, má absorção de nutrientes, aumento das perdas, aumento das necessidades energéticas e efeitos 
colaterais da medicação. Os défices nutricionais mais comuns nas pessoas com DII são os défices proteico-energéticos, os défices 
das vitaminas – D, B12 e ácido fólico, e os défices dos minerais – cálcio e ferro. A monitorização do estado nutricional e dos níveis 
destas vitaminas e minerais deve ser feito periodicamente, para que médico e/ou nutricionista possam intervir atempadamente. A 
vitamina D é um nutriente de interesse particular durante esta pandemia; a deficiência desta vitamina tem sido associada à gravidade 
da doença COVID-19 e a maior mortalidade. Assim sendo o profissional de saúde que acompanha o doente de DII pode considerar a 
hipótese de suplementação de vitamina D caso o paciente tenha baixos níveis desta vitamina. Da mesma forma, outros suplementos 
nutricionais poderão ser ponderados quando a ingestão alimentar é inadequada e para se corrigir deficiências de nutrientes. 

Por outro lado, o excesso de peso e a obesidade são também altamente prevalentes em pessoas com DII. Os dados recentes 
mostram que 15% a 65% das pessoas têm excesso de peso ou são obesas. As medidas adotadas para a prevenção da propagação 
da COVID-19, nomeadamente o isolamento preventivo (profilático), contribuem para a alteração dos comportamentos alimentares 
no sentido de aumentar os hábitos alimentares não saudáveis: ingestão de menos alimentos frescos, mais alimentos de elevada 
densidade energética (por exemplo bebidas açucaradas, doces, chocolates, etc), mais alimentos ultra-processados (por exemplo 
comidas já cozinhadas, alimentos embalados com longas validades), aumento do consumo de álcool e menos atividade física. 
Portanto, o ganho de peso em indivíduos com DII é preocupante durante esta pandemia. Sabemos que a obesidade está associada 
a atividade persistente da DII, que tem um impacto negativo na terapêutica com biológicos e nos resultados clínicos pós-cirurgia, e 
que está também associada a pior saúde mental (ansiedade e depressão). Além disso, como já referido, a obesidade está associada 
a aumento do risco de complicações em caso de infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19).

As recomendações alimentares para a DII nesta fase de pandemia visam a promoção de hábitos alimentares saudáveis, a otimização 
do estado nutricional e consequentemente a otimização do sistema imunitário, e, em última instância, permitir uma melhor recuperação 
dos indivíduos em caso de doença por SARS-CoV-2 (Covid-19).  Abaixo apresentam-se algumas recomendações alimentares para 
DII e também sugestões para ultrapassar constrangimentos impostos pela pandemia, tais como, dificuldade de acessibilidade a 
alguns produtos alimentares, necessidade de garantir compra de produtos para um período maior de tempo e de otimizar as idas aos 
supermercados.



Ingestão adequada de frutas e hortícolas. 

Comer sopa de hortícolas ao almoço e ao jantar e 3 peças de fruta por dia. Dentro do grupo das frutas e hortícolas optar por 
aqueles com maior durabilidade. Os produtos congelados também podem ser uma boa opção, uma vez que as suas propriedades 
nutricionais são mantidas.

Consumo adequado de carne e peixe.

Consumir menos carnes vermelhas e menos carnes processadas e mais carnes brancas. Nesta fase o uso de carnes ou peixes 
congelados ou peixes enlatados podem ser uma boa opção. Aproveitar para introduzir fontes proteicas de origem vegetal, 
tais como as leguminosas (ex: feijão, grão-de-bico, ervilhas, favas, lentilhas, etc) que estão disponíveis em formas com maior 
durabilidade - enlatadas ou secas.

Consumo adequado de alimentos fontes de hidratos de carbono (arroz, batata, massa, pão, etc), privilegiando, sempre que 
possível, o consumo das versões integrais.

Este grupo de alimentos são os fornecedores por excelência de energia.

Consumo adequado de lacticínios.

Nomeadamente iogurtes e leites fermentados pois são uma boa fonte de probióticos (bactérias benéficas).

Evitar o consumo de produtos açucarados.

Consumir menos gorduras saturadas (ex: manteiga, queijos gordos, produtos de charcutaria e salsicharia, gordura da carne de 
vaca) e consumir mais gorduras ricas em ácidos gordos essenciais ómega-3 (ex: peixes gordos como salmão, sardinha, atum)

Evitar os alimentos processados, nomeadamente os que contêm aditivos, tais como, emulsionantes ou conservantes. Ler os 
rótulos dos produtos pode ajudar a selecionar as melhores escolhas. 

Baixo consumo de bebidas alcoólicas.

Estar atento ao consumo que pode aumentar durante os períodos de distanciamento social.

Beber água ao longo do dia e sem açúcar.

Manter um bom estado de hidratação é essencial. Beber cerca de 1,5 a 1,9L de água por dia (cerca de 8 copos de água).

Manter as rotinas das refeições diárias, evitando snacks com excesso de açúcar e sal ao longo do dia. Optar por snacks mais 
saudáveis.

Otimizar as idas ao supermercado. Planear bem as refeições, fazer uma lista de compras para comprar apenas o que necessário, 
optar por alimentos com prazo de validade mais longo, mas não esquecer de incluir, sempre que possível, alimentos frescos.

De referir que as recomendações alimentares apresentadas são gerais. Indivíduos com doença estenosante ou em fase aguda da 
doença deverão seguir recomendações específicas e personalizadas prescritas por um profissional de saúde habilitado.

Por fim, não esquecer que além de se consumir uma dieta equilibrada e saudável, também é essencial incentivar a atividade física 
diária, mantendo as diretrizes de distanciamento físico, para otimizar a saúde física e mental, que se sabe poder influenciar os 
comportamentos alimentares.
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No passado dia 17 de outubro, entre as 10h30 e as 18 horas, decorreu o 4.º congresso da APDI com o tema “DII hoje a pensar no 
amanhã”. Devido às circunstâncias trazidas pela pandemia da Covid-19, o congresso decorreu em modo virtual, sendo que o webinar 
pôde ser visto em direto na nossa página no Facebook e no nosso canal de YouTube.

Com o “novo normal” a assistência em saúde das pessoas com doenças crónicas ficou em suspenso. Perante um agravamento da 
situação devido à 2.ª vaga, o congresso serviu para pensar no que o futuro reserva para os doentes. Assim, estiveram em discussão 
temas essenciais da atualidade, como as circunstâncias enfrentadas pelas pessoas com DII nestes tempos de receio e incerteza 
pessoal e coletiva, bem como as novidades no que diz respeito às terapêuticas para as pessoas com DII.

O congresso foi composto por três sessões, cada uma com mais de uma hora de duração, e nele participaram gastrenterologistas, 
infeciologistas, professores, representantes do GEDII e da SPG e os psicólogos e nutricionista da APDI. Os debates contaram com a 
moderação de Marina Caldas.

4º Congresso APDI em Modo Webinar
“DII Hoje a Pensar no Amanhã” 

Reunião Ministra da Saúde no âmbito grupo Mais Participação Melhor Saúde

Reunião Convenção Nacional de Saúde na Universidade do Porto 

Reunião preparação Dia Mundial da DII (APDI, GEDII, SPG) 

Participação no painel “Acesso ao SNS: Desafios e Oportunidades para 2020” 
na sessão “Gestão do Acesso à Consulta Externa” promovida pela ACSS

Fevereiro
11

24

27

28

Time-Line APDI

Reunião com Bastonário da Ordem dos Médicos - Dr. Miguel Guimarães

Reunião virtual com Comissão de Inovação e Valor em Saúde do Health 
Parliament Portugal

Reunião virtual com Infarmed sobre “Acesso de Proximidade ao Medicamento”

Março
02

16

27

Reunião virtual Ministra da Saúde no âmbito grupo Mais Participação 
Melhor Saúde

Reunião virtual de apresentação Operação Luz Verde de entrega de 
medicação hospitalar

Sessão virtual de esclarecimento da Plataforma Saúde em Diálogo de 
apresentação da Operação Luz Verde’

Reunião virtual DGS -Divisão da Literacia, Saúde e Bem-Estar sobre a 
comunicação com os doentes

Abril
03

08

16

21

Reunião virtual com Ordem dos Farmacêuticos “Acesso à medicação 
hospitalar em ambulatório”

27
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O evento contou com centenas de seguidores ao longo do dia, sendo que os participantes estiveram ativamente envolvidos no 
desenrolar dos debates, colocando questões pertinentes, enviadas previamente à emissão e durante a mesma, que foram respondidas 
pelos nossos convidados.

O dia foi inaugurado com um pequeno discurso de Cândida Cruz, Vice-Presidente da APDI. Ao dar as boas vindas aos palestrantes, 
aproveitou para agradecer “a todos que se têm envolvido com a APDI na resolução dos problemas dos doentes de DII ajudando a 
encontrar soluções”, neste que tem sido um “ano atípico”, para todos os portugueses mas, em especial, para as pessoas com DII, que 
viram consultas canceladas, fornecimento de medicamentos em risco e, em consequência, aumento da ansiedade. Intensificaram-
se os medos e dúvidas dos doentes crónicos sobre o futuro, e a Vice-Presidente da APDI aproveitou para exemplificar algumas das 
ações que a associação promoveu em prol dos seus associados.

De seguida passámos à primeira sessão deste 4º congresso, intitulado “A Realidade da DII na Pandemia – Dúvidas e Constrangimentos”. 
Para este debate inicial Marina Caldas recebeu Ana Sampaio (presidente de Direção da APDI), a gastrenterologista Marília Cravo (Vice-
presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia) e a infeciologista Cândida Abreu (do Centro Hospitalar de São João).

As palestrantes transmitiram boas notícias às pessoas com DII, um motivo de esperança nestes tempos estranhos e que tanto 
desespero têm provocado aos doentes crónicos dada a conjuntura atual que se vive no país e no mundo

Cândida Abreu referiu ser importante desconstruir a preocupação exacerbada à volta da Covid-19, que teve início numa altura em 
que ainda pouco se sabia desse vírus, mas que foi crescendo exponencialmente ao longo dos meses seguintes, com o confinamento 
a adicionar uma dose extra de medo e ansiedade em todos nós. Mas hoje, como temos muita mais informação sobre a doença, é 
possível acalmar um pouco e aguardar pela vacina – até lá, teremos de saber viver com a COVID-19 sem continuar a descurar a nossa 
saúde mental e a atividade física. 

Os anti-TNF parecem ser de alguma forma “protetores” de formas mais graves por cortarem a resposta inflamatória, e a tempestade 
de citocinas que se fala nas formas graves de Covid-19

Time-Line APDI

Reunião virtual Ordem dos Farmacêuticos e Ordem dos Médicos - Retoma da 
prestação de cuidados de saúde não COVID-19

Reunião virtual com Ministra da Saúde conjuntamente com SPEM

Dia mundial da DII - participação virtual no noticiário Edição da Manhã da SIC 
Noticias

Webinar “VIVER COM DII NA ERA COVID-19”

Presença na Conferência on-line “Impactos da Covid-19 nos Ensaios Clínicos”

Participação da Vice-Presidente Cândida Cruz no Programa Júlia na SIC

Reunião virtual Ordem dos Farmacêuticos - Operação Luz Verde
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Participação no painel da Webconference da APAH “O regresso à 
“Normalidade” & a Participação do Cidadão na era COVID-19”

Participação na reunião do Conselho Consultivo do CHUSJ 

Reunião virtual com Infarmed sobre “Acesso de Proximidade ao Medicamento”

Participação da Presidente da APDI como palestrante no Seminário virtual 
da ENSP “A necessidade e a (re)invenção - as respostas das Associação de 
Doentes à Covid-19”

Webinar EFCCA “COVID-19 and medicines supply: “Are we running out of 
medicines?

Assembleia Geral Virtual- Plataforma Saúde em Diálogo”
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01

17

19

23

25
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Marília Cravo ressalvou que em março estávamos todos em pânico pelo facto de os doentes de DII fazerem terapêutica 
imunossupressora e a questionar o que é que aconteceria com estes doentes se tomassem contacto com o vírus. No entanto, nesta 
fase da pandemia, podemos dizer que é possível as pessoas com DII poderem ficar um pouco mais tranquilas, porque a terapêutica 
biológica para a DII não aumenta o risco de contrair COVID ou a gravidade do quadro. Importa sim, manter a remissão da doença e, 
se for caso disso, manter a terapêutica com Biológicos. De facto um doente em remissão tem menor expressão dos recetores de 
covid-19 que se encontram nas células intestinais.

No entanto, apesar deste pequeno alívio que é tão importante para todos aqueles que, para além de terem de viver com uma pandemia 
à sua volta, têm diariamente de lidar com as complicações da DII, Ana Sampaio salienta que as boas notícias não significam que 
se possa desleixar os cuidados no que toca à segurança contra o SARS-COV-2. Convém nunca esquecer o distanciamento social, a 
utilização de máscara, a não-circulação em espaços fechados ou com muita afluência de pessoas, bem como as outras medidas que, 
por esta altura, já fazem parte da vida quotidiana de todos nós. 

Mas é positivo notar, de facto, que os doentes com DII já não tem esse peso grande em cima de si relativamente à terapêutica, e se 
continuarem a cumprir estas regras, que são comuns a toda a população, poderão ter a sua vida normal. Muitas pessoas com DII 
ficaram fechadas em casa mesmo já depois de terminado o confinamento, mas para o seu bem-estar físico e emocional, devem 
poder sair e praticar exercício físico, tão importante e, infelizmente, posto de parte por muitos doentes durante o auge da pandemia 
e do medo generalizado.

Depois de um intervalo para almoço, o congresso regressou para mais uma sessão, desta vez subordinada ao tema “As Terapêuticas na 
DII – O que há de novo?”. Para nos revelar todas as novidades neste setor, Marina Caldas recebeu três convidados o gastrenterologista 
Luís Correia (Presidente do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal - GEDII), Paulo Teixeira (Vice-Presidente da Apifarma 
- Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica) e o Farmacêutico Hospitalar Pedro Soares (Diretor dos Serviços Farmacêuticos 
do Centro Hospitalar Universitário de São João).

Os convidados desta sessão foram chamados a responder a inquietações quanto às terapêuticas. Enquanto lidamos com a pior das 
situações, como se estão a comportar as novas terapêuticas? No futuro, que se pretende melhor do que o presente que estamos 

Reunião virtual com o Instituto de Segurança Social no âmbito grupo Mais 
Participação Melhor Saúde

Reunião virtual do grupo de trabalho das associações de doentes sobre 
Acesso de Proximidade ao Medicamento Hospitalar

Sessão Plataforma Saúde em Diálogo de divulgação dos resultados do 
estudo: “Cedência em ambulatório de medicamentos de dispensa exclusiva 
hospitalar

Reunião virtual com ADIFA sobre Acesso de Proximidade ao Medicamento 
Hospitalar

Reunião virtual do grupo de trabalho das associações de doentes sobre 
Acesso de Proximidade ao Medicamento Hospitalar
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14

Time-Line APDI
Reunião virtual com APIFARMA sobre Acesso de Proximidade ao 
Medicamento Hospitalar

Reunião virtual do grupo de trabalho das associações de doentes sobre 
Acesso de Proximidade ao Medicamento Hospitalar
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Acesso de Proximidade ao Medicamento Hospitalar
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Reunião virtual com Infarmed sobre “Acesso de Proximidade ao 
Medicamento” - apresentação proposta das associações de doentes

Reunião virtual do grupo de trabalho das associações de doentes sobre 
Acesso de Proximidade ao Medicamento Hospitalar

Agosto
10

10
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Time-Line APDI

Reunião virtual com ADIFA e Groquifar sobre Acesso de Proximidade ao 
Medicamento Hospitalar

Reunião virtual do grupo de trabalho das associações de doentes sobre 
Acesso de Proximidade ao Medicamento Hospitalar
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Participação virtual no Patient Innovation Bootcamp - Lisbon Week

Reunião virtual com APAH sobre Acesso de Proximidade ao Medicamento 
Hospitalar

Assembleia Geral APDI - Reunião Extraordinária de Aprovação do Relatório e 
Contas de Gerência 2019

Assembleia Geral virtual - Plataforma Saúde em Diálogo
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Reunião virtual com Comissão de Inovação e Valor em Saúde do Health 
Parliament Portugal

Reunião virtual do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP com 
Associações de Doentes

Participação da Presidente da APDI no 2º Plenário Virtual do Health 
Parliament Portugal como mentora da Comissão de Inovação e Valor em Saúde

Formação virtual APDI DII Mentoring para mentores

Reunião virtual com Infarmed sobre “Acesso de Proximidade ao Medicamento”

Reunião virtual do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP com 
Associações de Doentes

Participação da Presidente da APDI como comentadora na apresentação 
pública do Movimento “Saúde em Dia – Não Mascare a Sua Saúde”
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a viver, com o que poderemos contar? Teremos fármacos mais seguros, eficazes e com menos efeitos adversos? Que armas 
terapêuticas vamos ter para o futuro? 

Tem havido uma enorme e assinalável evolução nas terapêuticas das DII. E Luís Correia garante que o futuro continuará a ser 
risonho nos próximos anos, graças a novos fármacos e, num futuro mais próximo, a consolidação dos que obtiveram recentemente 
autorização de comercialização em maior escala. Garante que o que temos de ter mais em conta, não são só os fármacos e as suas 
características, mas acima disso a maneira como os utilizamos, a rapidez e os objetivos para os quais os usamos. 

Sublinhou a importância da utilização das mesalazinas, na Colite Ulcerosa, e a utilização cada vez menor dos corticoides, bem 
como a utilização dos imunossupressores clássicos e as terapias biológicas, e agora as pequenas moléculas. A grande novidade, é 
o tratamento com pequenas moléculas, com capacidade de utilização oral, que começa a ser mais utilizado. Já os fármacos anti-
integrinas, como já existe uma experiência mais sedimentada quanto aos seus efeitos, têm sido mais utilizados. Estamos também a 
começar a utilizar as anti-interleucinas 12/23 para as quais já deveríamos ter mais experiência e a tentar posicionar esses fármacos. 

Mas se Luís Correia reconhece que existe algum atraso na evolução e consolidação de certas terapêuticas, é sempre importante dar 
todas as alternativas possíveis aos doentes crónicos.

E para Pedro Soares, no contexto de uma doença como a DII, todas as alternativas acabam por ser poucas. Durante o curso da 
sua vida, os doentes passarão por múltiplos regimes terapêuticos, e por isso, quantas mais opções tivermos disponíveis a nível 
farmacológico, melhor – até porque nem toda a gente responde da mesma forma aos mesmos fármacos. 

Reconhece que tem sido conseguida alguma inovação nas terapêuticas biológicas, nas quais se centra o trabalho das farmácias 
hospitalares. Mas assegura que os circuitos de acesso a medicamentos hospitalares não comparticipados, como foi o caso do 
ustecinumab até há uns meses atrás, são obstáculos ao tratamento dos doentes, pela sua excessiva carga burocrática. 

O subcutâneo do Infliximab que virá aí num futuro próximo permitirá ao doente ter mais autonomia. Só esperamos,  que não tenha 
um processo tão demorado de comparticipação, como o que aconteceu no ustecinumab.
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Mais alternativas que ajudem o doente a auto administrar a sua medicação são importantes não a nível terapêutico, mas diminuindo 
a necessidade de deslocações regulares ao hospital, para efetuarem as profusões. 

Aproveitando a temática da inovação, Paulo Teixeira analisou aprofundadamente um estudo, promovido pela Apifarma, que procurou 
avaliar o impacto da inovação na saúde, socorrendo-se para tal a três dimensões: social, económica, e a dos próprios doentes. 

Foram analisadas oito doenças, o que corresponde somente a cerca de 20% da totalidade das doenças em Portugal. No fim, os 
resultados do estudo foram claros no que toca à importância da inovação: na sociedade há uma poupança anual equivalente a 280 
milhões de euros para as famílias, ou trocando por miúdos, representa cerca de mais 1000 euros por cada agregado familiar; para 
a economia há uma poupança de 4.3 mil milhões de euros por ano, o que representa 2,3 % do Produto Interno Bruto, e que é um 
retorno superior à média das indústrias que operam no país. Por cada euro investido na inovação terapêutica existe um retorno de 1,2 
euros para a sociedade. Por isso, não restam dúvidas a Paulo Teixeira que deve ser feito tudo para que se consiga proporcionar aos 
doentes as opções terapêuticas mais inovadoras e que conseguem ter mais ganhos em saúde, levando também em consideração a 
capacidade que o país tem de pagar. 

Luís Correia afirma ainda que um dos tratamentos inovadores, já autorizado, são a utilização de células estaminais nos doentes com 
doença de Crohn fistulizante perianal complexa, e que pode ajudar a modificar uma área com pouca inovação e que é particularmente 
sombria e de má qualidade de vida para os doentes.

Luís Correia diz ainda que esta questão da pandemia veio clarificar aos doentes que a toma de imunossupressores tem como objetivo 
controlar o sistema imunitário que está hiperativo, e não suprimir totalmente esse sistema imunitário.

Após mais um intervalo pela hora do lanche, deu-se início à terceira e última sessão deste quarto Congresso. Para nos falar sobre “Os 
receios nos tempos da pandemia – A segunda Vaga”, Marina Caldas esteve à conversa, ao longo de uma hora, com a nutricionista 
Carla Guimarães e os psicólogos Jorge Ascenção e Nuno Marques. Os três têm colaborado regularmente com a APDI e, num registo 
mais informal mas não menos acutilante, abordaram as problemáticas psicológicas associadas a estes tempos de pandemia, 
proporcionando uma série de conselhos úteis para todos os doentes crónicos.

Foram abordados os vários problemas psicológicos que surgiram com a pandemia da Covid-19. A paranoia do vírus, o medo de 
se perder o emprego ou as condições básicas de vida são preocupantes para as pessoas com DII, que ao contrário da maioria das 

Reunião virtual do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP com 
Associações de Doentes
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pessoas, já viviam com outro peso em cima antes do SARS-COV-2. Assim, acabaram por sentir duplamente os efeitos da pandemia, 
o que resultou em consequências graves ao nível da saúde mental e da condição física.

Carla Guimarães mostrou as suas preocupações quanto à alimentação das pessoas com DII, e que, agora que estamos mais 
habituados a esta nova vida, devemos voltar a reencontrar os bons hábitos alimentares. Jorge Ascenção e Nuno Marques, que viram 
o número de consultas aumentar, mostraram como o “abanão” da Covid-19 teve efeitos nos seus pacientes mas que, na atualidade, 
começam finalmente a perder a ansiedade perante o vírus. Falou-se também da questão do teletrabalho, e da necessidade da gestão 
do tempo e ajustes dos objetivos para que não se prejudique o equilíbrio entre a parte laboral e a parte de descanso e lazer.

No entanto, convém não “relaxar” demasiado e nunca esquecer que a pandemia continua a existir. Mas é importante relativizar o 
perigo, claro que de uma forma ponderada, para que, assim, não se descure a alimentação e a saúde mental. E tendo em conta estas 
circunstâncias, os três palestrantes deixaram uma série de conselhos úteis para as pessoas com DII, quer a nível de dieta, quer a nível 
de lidar com os constrangimentos da Covid-19. O conselho final para as pessoas com DII foi o de que não deixem de ir aos hospitais, 
não evitem as vacinas, não descurem a vossa saúde. O risco é maior no caminho para o hospital do que no hospital propriamente 
dito. Tenham cuidado com as notícias falsas veiculadas na internet (fake news) e esclareçam as vossas dúvidas com o profissional 
de saúde que vos acompanha. 

O Congresso terminou com Sandra Catarino, Tesoureira da APDI, a fazer um pequeno resumo do dia e a expressar os devidos 
agradecimentos a quem tornou possível este evento que, apesar de todas as novas condicionantes trazidas pela Covid-19, acabou 
por ser um sucesso tão grande como as edições anteriores.

Se não pôde acompanhar em direto e quiser saber mais sobre o que foi dito nas três sessões, pode ver ou rever, sempre que quiser, 
o congresso da APDI, de forma integral, no nosso canal de YouTube ou na nossa página de Facebook.

Time-Line APDI

Participação virtual na Semana Digestiva 2020 da SPG

EFCCA Patient Talk “Seasonal vaccines and IBD” 
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Covid-19”

Participação Virtual nas Oficinas de Cocriação de Conhecimento do IGAS - 
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Participação da presidente da APDI como palestrante no Webinar Alô, alô Sr. 
Doutor: o doente em tempos de pandemia!
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Estudo “Fada dos Dentes”...
...o que aprendemos  até agora

Por Catarina Gouveia, 
Susana Saraiva, 
Raquel Ribeiro, Joana Torres
Hospital Beatriz Ângelo

O estudo “Fetal and postnatal metal dysregulation as environmental risk factors for IBD” é fruto da colaboração entre a Prof.ª Dr.ª 
Joana Torres, e o grupo de Investigação doença inflamatória do intestino (DII) do hospital Mount Sinai nos Estados Unidos da América, 
e tem como objetivo perceber se a exposição a metais pesados em fases precoces do desenvolvimento fetal pode estar associada à 
doença inflamatória do intestino (DII). Para isso estão a ser analisados dentes de leite de indivíduos saudáveis e com DII, uma vez que 
os dentes de leite, à medida que se desenvolvem, armazenam informação sobre os diversos compostos aos quais somos expostos 
desde a vida intrauterina até à altura em que o dente cai. 

Os dentes de leite começam a desenvolver-se entre a 14ª e 19ª semana de gestação e no nascimento forma-se uma linha neonatal 
(“birth-line”) que permite delinear as exposições pré e pós-natais da criança. Através da análise do dente por “espectrometria de 
massa com plasma indutivamente acoplado” é possível avaliar as exposições cumulativas desde o 2º trimestre do desenvolvimento 
pré-natal até à primeira infância (6 anos).

Analisámos num estudo piloto, 28 dentes de leite de 12 doentes com DII (7 doentes com Doença de Crohn e 5 doentes com Colite 
Ulcerosa) e 16 controlos saudáveis portugueses que doaram os seus dentes para este projeto. A média de idade dos participantes foi 
de 26,6 anos e 79% foram mulheres. Encontrámos diferenças significativas entre a concentração de metais nos dentes de doentes 
com DII e dos controlos, nomeadamente chumbo, cobre, zinco e crómio, em diferentes fases do desenvolvimento intrauterino. Os 
indivíduos que vieram a desenvolver DII absorveram maior quantidade destes metais pesados do que os controlos. Doentes com DII 
tiveram uma exposição mais elevada ao chumbo desde as 15 semanas antes do nascimento até às 35 semanas após o nascimento. 
O zinco foi associado ao desenvolvimento de DII, tendo-se observado uma exposição mais elevada nos doentes em relação aos 
controlos saudáveis, desde as 12 semanas antes do nascimento. De forma semelhante, o cobre foi associado com o diagnóstico 
de DII, com uma exposição mais elevada desde as 15 semanas antes do nascimento até às 18 semanas após o mesmo. Por fim, 
os níveis de crómio foram também associados com a doença, tendo-se observado uma exposição mais elevada entre a 9ª e a 15ª 
semana antes do nascimento, em indivíduos que vieram a desenvolver doença.

Esta análise preliminar mostrou uma associação entre exposições a metais pesados em fases precoces do desenvolvimento fetal 
e no período pós-natal precoce e o desenvolvimento de DII. Contudo, com base no número de doentes limitado é difícil saber se 
estes achados são coincidência ou se replicariam numa amostra mais alargada. Além disso, estes resultados apenas evidenciam 
associação e não causalidade. Contudo, sabe-se que a exposição a metais pesados pode levar a alterações da microbiota intestinal 
(conjunto de micro-organismos que vivem no intestino) que podem ter como consequência alterações nas respostas imunes e 
inflamatórias do organismo. 

Com base neste estudo piloto, o mesmo grupo de investigação foi contemplado com uma bolsa de investigação do Internal Organization 
for Inflammatory Bowel Disease (IOIBD). Assim, neste momento, em colaboração com a APDI, estamos a tentar aumentar o número 
de doentes e controlos que participam nesta segunda fase do estudo.

Se tem dentes de leite seus ou de familiares com ou sem DII conhecida que possa doar para este projeto envie-nos email para estudo.
fada.dentes@gmail.com.

Ajude-nos a contribuir para um melhor conhecimento dos fatores de risco desta doença.

Desenho do estudo “Fetal and postnatal metal dysregulation as environmental risk factors for IBD”. Fonte: Nair N, et al. Gastroenterology 2020;159:383-385. 
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Vacinação: 
Uma Prevenção para o Inverno

O inverno é a estação que pede cuidados especiais aos doentes imunodeprimidos. Nesta altura mais fria do ano, convém não se 
esquecer de tomar a vacina da gripe e verificar se tem em dia as vacinas da pneumonia (Pneumovax 23 e Prevenar 13).

Se precisar de avaliar esta situação, não se esqueça de falar com o seu médico.

Quanto à vacina da gripe, segundo a norma 16/2020 da DGS (quadro II), os doentes imunodeprimidos, a fazer medicamentos 
biológicos ou corticoides em doses altas, são um grupo de risco clínico, estando por isso abrangidos pela vacinação gratuita, que é 
administrada nos centros de saúde. Mas para beneficiar desta situação precisa de uma declaração médica a atestar a sua inclusão 
no grupo de risco clínico. 

Relativamente à Prevenar 13 (vacina pneumocócica), segundo a norma 011/2015 da DGS (quadro I parte B), também pode ser 
gratuita para as pessoas imunodeprimidas que se encontrem com profunda imunossupressão iatrogénica, caso a vacina lhes dê 
imunização mas por decisão clínica, equacionada caso a caso. Para usufruir deste benefício tem de conversar sobre este assunto 
com o seu médico. 

Em princípio, os doentes que já iniciaram terapêutica imunossupressora já tomaram as vacinas da pneumonia antes desta medicação. 
Contudo, se tiver dúvidas, verifique no seu boletim de vacinas ou junto do seu centro de saúde. 

 A APDI solicitou um parecer ao Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal (GEDII) sobre estas vacinas. A vacina da gripe 
é absolutamente necessária por o risco de infeção ser elevado nos doentes imunodeprimidos com DII, bem como as vacinas da 
pneumonia. O documento encontra-se no nosso site e recomendamos a sua leitura.

A vacinação é a melhor forma de prevenção e salvar vidas. Nesta fase da pandemia que estamos a viver, é especialmente importante 
que tome a vacina da gripe e as vacinas da pneumonia, visto que os sintomas respiratórios são coincidentes.



Já passou mais de um ano desde que foi lançado o nosso canal na plataforma YouTube. Desde então temos apostado em vários 
conteúdos que têm reforçado uma das funções principais da associação: melhorar a Literacia para a Saúde relativamente à Doença 
Inflamatória do Intestino (DII), quer das pessoas que tenham a doença, quer do público que sabe pouco sobre o tema.

Em maio lançámos a campanha “A DII no Mundo do Trabalho”, uma iniciativa para comemorar o Dia Mundial da DII (19 de maio), onde 
revelámos as histórias, em pequenos vídeos, da vivência de pessoas com DII na área profissional. Para este projeto contámos com 
mais de vinte depoimentos, fazendo um roadmap por todos os distritos de Portugal, incluindo ilhas e dando um salto até ao nosso 
país irmão, Brasil.

No YouTube também poderá ver ou rever, de forma integral, o 4.º Congresso da APDI, que decorreu no passado mês de outubro em 
modo webinar. O Congresso foi composto por três sessões principais que contaram com profissionais de saúde dedicados a DII. 
Sobre o tema principal “A DII hoje a pensar no amanhã”, discutiu-se a realidade da DII na pandemia e os receios destes tempos de 
Covid-19, bem como as novidades nas terapêuticas da DII.

Continuamos a publicar os episódios mensais da série “Dar a Volta à DII”, que vai neste momento na terceira temporada. Partilhámos 
dois “best of” das temporadas anteriores, e agora já estamos a meio desta nova série, que conta com convidados especiais a 
conversarem sobre temas como a utilização de biossimilares na DII, as diferenças entre a doença de Crohn e a Colite Ulcerosa, e o 
impacto psicológico da Colite Ulcerosa. Mais três episódios se seguirão até fevereiro do próximo ano, sempre lançados na terça-feira 
seguinte ao dia 15 de cada mês no YouTube e também na Lifestyle Sapo Saúde, numa parceria estabelecida com o Canal SAPO. 

Canal APDI no YouTube 
com Muitos e Novos Conteúdos 

Link para o canal: 
https://www.youtube.com/canalapdi
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O projeto DIImentoring tem como principal objetivo criar uma rede de apoio informal para pessoas recentemente diagnosticadas 
com Doença Inflamatória do Intestino (DII), contribuindo para uma maior compreensão da patologia, as respetivas implicações, 
e para uma aceitação positiva da doença. Assim, a experiência de alguém que (con)vive com a DII há mais tempo pode contribuir 
positivamente, aumentando o conhecimento sobre a doença e a sua gestão, e potenciando a qualidade de vida. 

Utilizando as tecnologias de comunicação, o projeto propõe a criação de pares de pessoas com DII - mentores e mentorados – que 
poderão partilhar experiências e informações sobre a gestão e conciliação das várias tarefas do quotidiano com uma DII.

Os mentores são pessoas com DII com mais experiência e uma vivência adaptativa da doença, sendo também associados da APDI.

As inscrições estão abertas para todas as pessoas com um diagnóstico mais recente de DII e com idade igual ou superior a 18 anos.

Os mentores já estão preparados para receber os seus mentorados. Do que estão à espera para se inscrever? 

As conversas entre mentores e mentorados poderão funcionar através de e-mail, SMS, Messenger, WhatsApp, o que for mais prático 
para cada par.

Será uma experiência única e uma forma de ajudar a perceber melhor a sua DII e como se deve adaptar à nova realidade que a doença 
vai trazer.

DIIMentoring
Inscreva-se já!

Se pretende inscrever-se, por favor envie-nos um e-mail para diimentoring@apdi.org.pt. 

A equipa do projeto irá contactá-lo.
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A APDI sabe o quanto é importante, para cada um de nós que vive com Doença Inflamatória do Intestino (DII), poder contar com o 
apoio, na fase do diagnóstico ou mesmo na fase ativa, de alguém que sabe o que é e passou pelo que é ter Doença de Crohn ou Colite 
Ulcerosa.

Ao longo da sua existência a APDI teve sempre como principal preocupação acompanhar e ajudar para que ninguém se sentisse só 
nesta caminhada, com obstáculos por vezes difíceis de ultrapassar.

Para além dos membros dos órgãos sociais da associação e dos colaboradores, contamos com a ajuda preciosa de associados que 
através da sua experiência de vários anos com a doença se disponibilizam a apoiar outros com o mesmo tipo de problema.

Agradecemos à Maria José e a todos os outros que ao longo destes 25 anos têm estado sempre disponíveis para ajudar a ultrapassar 
os momentos mais complicados de um “amigo” com a mesma doença.

O testemunho que publicamos é o exemplo de todo esse trabalho de bastidor, constituído por pessoas que connosco trabalham e 
disponibilizam com prazer um pouco do seu tempo para que o outro “amigo” com DII aprenda a “Ser Feliz com DII”.

Neste momento estamos a desenvolver um programa mais estruturado chamado DIIMentoring com mentores que irão desenvolver 
este trabalho.

Se conhece alguém que precisa de apoio de outra pessoa que (con)vive com a mesma DII sugira que nos envie um e-mail  para 
diimentoring@apdi.org.pt. Encontraremos um mentor para o/a orientar nesta caminhada (ver condições do programa na página 
25).

Testemunho
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28 anos, Doença de Crohn, Ileostomizada. 

17 anos de idade, entrada na faculdade, desporto alta competição, primeiros sintomas. Vómitos, diarreia, cansaço. Exames, colonoscopias, 
TAC, análises, e em Março de 2020 surgiu o diagnóstico – Doença de Crohn, que afetava esófago, estômago, intestino delgado e cólon. 
“Crónica, para a toda a vida”, lembro-me destas palavras como se fosse ontem.

Aceitar foi o passo mais complicado porque como se explica a uma miúda de 18 anos que tem uma condição de saúde para toda a vida!? 
Não se explica porque ninguém sente o que nós sentimos. Por isso decidi continuar focada nos meus objetivos e, mesmo com uma 
anemia grave, consegui terminar o Mestrado, treinar e dar treinos de voleibol. Ainda hoje me pergunto onde arranjei essas forças, mas o 
que é verdade é que se nós quisermos, nós conseguimos tudo e eu decidi que não era uma alteração na minha saúde que me iria impedir 
de concretizar os meus objetivos.

Com os anos a passarem foram muitos os fármacos que tomei, cortisona, imunossupressores, imunomoduladores, entre outros. Sendo 
que, infelizmente, apenas com cortisona existiam ligeiras melhorias, mas com o colón a ficar cada vez mais afetado. A minha qualidade 
de vida estava claramente afetada (também devido a problemas reumatológicos, que afetavam o andar), mas eu sempre lutei contra os 
sintomas, mesmo com todos a questionar onde iria eu buscá-las. “Estóica” diziam, e sim, aprendi a viver com a dor, porque não era a dor 
que me ia desviar do meu caminho.

Por esta altura surgiu a hipótese de remoção do intestino afetado, que no meu caso significaria colocar um saco... definitivo. Não aceitei. 
Mais 2 anos, 3 anos, sempre a piorar e sem aceitar. Até que em plena pandemia da COVID-19, uma das minhas médicas sugeriu que eu 
falasse com alguém ileostomizado, para perceber as implicações que traria para a minha vida. Neste momento, a APDI teve um papel 
fundamental não só pela prontidão na ajuda como pela “escolha” da pessoa que me ajudou a entender que não era o fim do mundo. Tive a 
maior das sortes no anjinho que me “calhou” porque me mostrou e me fez ver que uma ileostomia não é, de todo, o fim do mundo. Várias 
chamadas e muita reflexão da minha parte fez com que contactasse a médica a dizer “Eu aceito”. 

E desde aí, Julho de 2020, que a minha vida mudou muito. Passei o Verão na praia, que desde que fui diagnosticada nem sol conseguia 
apanhar. Passeei. Almocei e jantei o que me apeteceu, “porcarias” em algumas vezes. O meu guarda roupa não mudou. A minha confiança 
também não. A qualidade de vida, mudou, muito e para melhor.

E se hoje estou tão bem, o devo a todos os que me apoiaram desde sempre, família, médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos e o 
meu anjinho (ela sabe quem é). 

E sim, acreditem quando nos dizem que somos fortes, porque somos. Porque é difícil a sociedade compreender e aceitar doenças invisíveis, 
mas cabe-nos a nós traçar o nosso caminho e não desistir, mesmo que tudo pareça mau, porque há sempre algo positivo, nem que seja 
agradecer por estarmos cá.

“O Universo só coloca no nosso caminho aquilo que sabe que somos capazes de ultrapassar.” – Partilho esta frase que me tem vindo a 
motivar e que me ajudou na reflexão e a encarar a cirurgia que mudou a minha vida.

Testemunho Por Sara

A APDI já iniciou um novo projeto que poderá ser útil para melhorar a sua qualidade de vida. 

“Capacitar e Apreender na DII” é uma capacitação, dividida em duas primeiras sessões dedicada a ajudar as pessoas com DII 
a empoderar e tomar melhores decisões em saúde, conhecendo os seus direitos e deveres enquanto doente. 

- 28 de novembro 2020 - Direitos e Deveres dos doentes – já realizada

- 9 de janeiro 2021 – Direitos laborais dos doentes de DII

Ainda estão abertas as inscrições para a capacitação “Direitos laborais dos doentes de DII” que será feita em modo virtual, 
através da plataforma Zoom. As inscrições são limitadas. Para mais informações visite o novo site em www.apdi.org.pt.

Capacitar e Apreender na DII



As Consultas de Nutrição pela internet são à 6.ª feira, entre às 9h e às 13h, por marcação junto da APDI.

Consultas de Nutrição

Consultas de Psicologia
Consultas pela Internet: 3.ª e 5.ª feira, entre às 10h e às 13h, através de marcação junto da APDI. 

Consultas em Lisboa presenciais e por internet: 5.ª feira de tarde, na seguinte morada – Travessa Luís Pereira da Mota, n.º 3 – 2.ºA, 
2670-488 Loures, através de marcação junto da APDI 
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Sabia que se teve reações adversas (ou efeitos secundários) de 
um medicamento ou vacina deve notificar a situação no portal 
RAM? 

O portal RAM permite aos utentes e aos profissionais de saúde 
comunicarem diretamente ao Infarmed as suas suspeitas de 
Reações Adversas a Medicamentos (RAM), contribuindo para a 
monitorização contínua da segurança e a avaliação do benefício 
e do risco dos medicamentos. 

Comunicar efeitos adversos verificados é, por isso, uma forma 
de garantir a segurança do medicamento quer seja para si no 
futuro, quer para outros doentes com DII.

Portal RAM

Aceda ao portal através do link:
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram 

Boas Festas
Os colaboradores e membros dos órgãos sociais da Associação 
Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino desejam, 
a todos os associados e suas famílias, um feliz Natal e um 
Bom Ano Novo. Apesar do país e do mundo não viverem uma 
situação fácil, em que a própria festa da consoada pode não 
ser concretizada nos moldes mais tradicionais, esperamos que 
a consigam aproveitar da melhor forma. E que 2021 seja um 
ano repleto de saúde, e esperemos que já sem a pandemia no 
horizonte.

Boas Festas!
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No dia 7 de Dezembro de 2019 tomaram posse os seguintes associados da APDI como membros dos Órgãos Sociais:
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Órgãos Sociais APDI
2020-2023

Direção

Presidente: 
Ana Sotomaior Costa Bastos Sampaio

  

Vice-Presidente: 
Maria Cândida Baltazar Cruz

Tesoureiro: 
Sandra Cristina Costa Catarino

1º Secretário: 
Ana Cristina M. P. Ferreira 
de Oliveira

  

2.º Secretário: 
Beatriz Lordelo Moreira 

  

1.º Vogal: 
Bárbara Andreia 
Araújo Correia 

2.º Vogal: 
Nuno Miguel Casal 
dos Santos Luzio 

Assembleia Geral
Presidente: Agostinho Francisco de Sousa Fernandes

1.º Secretário: Laurinda da Conceição Moutinho Pereira Martins

2.º Secretário: Maria João Vilas Boas Loureiro Gonçalves

Conselho Fiscal
Presidente: José Miguel Moreira Silva

1.º Vogal: Pedro Nuno Simão Alves 

2.º Vogal: Victor Manuel de Jesus Lourenço 
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APDI - Associação Portuguesa da Doença Inflamatória 
do Intestino, Colite Ulcerosa e Doença de Crohn

Morada:
Avenida Rodrigues Vieira, nº 80 - sala A 
Leça do Balio
4465-738 Matosinhos

Telefone: 22 208 6350

Telemóvel: 93 208 6350  

E-mail: geral@apdi.org.pt

Site: www.apdi.org.pt

Faça-se Sócio
Para se fazer associado da APDI basta enviar um 
e-mail para geral@apdi.org.pt ou uma carta para a 
nossa morada. A ficha de inscrição encontra-se no 
nosso site em “Faça-se socio”.

Os sócios pagam uma quota anual no valor de 15 
euros. 

Poderá efetuar o pagamento por transferência 
bancária para: 

conta nº 46633377 do Banco MillenniumBCP 
NIB: 0033 0000 00046633377 67
IBAN: PT50 0033 0000 00046633377 67 

SWIFT: BCOMPTPL

ou enviando um cheque à ordem da APDI escrevendo 
o nome no verso.

No caso de efetuar o pagamento por transferência 
bancária, envie-nos o comprovativo por correio ou 
por e-mail para geral@apdi.org.pt.

Eventos Futuros
 09   JAN

19MAIO

    MAR

   19 MAI

    OUT

    NOV

Capacitar e Apreender na DII - Direitos laborais dos doentes de DII

Assembleia Geral - por Zoom

Comemoração Dia Mundial DII

Congresso APDI

Assembleia Geral

Nota: Esteja atento a eventuais alterações de datas. Siga-nos no nosso site e facebook.  

Sigam-nos para estar sempre a par das novidades.

APDI  nas Redes Sociais

https://www.facebook.com/apdi.portugal

https://www.instagram.com/apdii__/ 

https://www.youtube.com/canalapdi

https://www.facebook.com/apdi.portugal
https://www.instagram.com/apdii__/
https://www.youtube.com/canalapdi



