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Editorial

Caros associados,

Neste ano de 2019 é o ano em que comemoram-se os 40 anos do SNS e os 25 da APDI.

É um ano em que devemos fazer o balanço da saúde que queremos no nosso país e, em particular, para 
todas as pessoas com doença inflamatória do intestino (DII).

Uma nova lei de bases com uns alicerces fortes é essencial para delinear um caminho para o futuro da Saúde 
em Portugal, independentemente dos partidos que governem o país em cada momento.

Não podemos aceitar passivamente o estado em que se encontra o setor público da Saúde em Portugal, ou 
seja, o desinvestimento crescente naquilo que todos acreditamos como sendo o maior bem de qualquer ser 
humano – a Saúde.

Há um claro desrespeito por todos os profissionais de saúde do SNS que se encontram exaustos e 
desmotivados, e que deixaram de ter tempo para escutar o doente. Sim ouvir todos ouvimos mas escutar… é 
outra coisa. É preciso humanizar o sistema.

Quantos de nós não se depararam já com médicos que, se as análises ou os exames não lhe derem indicação 
de que algo não está bem, nos deixam ir para casa sem respostas às nossas questões. E quantos de nós 
continuam a sentir o mesmo desconforto e dor que ninguém entende e não se compadece com os timings 
do SNS? Uma colonoscopia agendada para daqui a uns meses ou um exame radiológico que demora tanto a 
chegar que, entretanto afetam o nosso quotidiano e ficamos presos a uma dor e a uma incompreensão que 
não tem nome nem diagnostico, quanto mais tratamento. Quando se tem uma doença crónica complexa 
como é a nossa, tudo é atribuido à doença e dificilmente se entende o que se passa com a nossa saúde.

Os gastos em saúde saem cada vez mais dos nossos bolsos levando muitas vezes as pessoas a terem de fazer 
escolhas que por vezes não são as mais indicadas para si ou para a sua doença, mas são as possíveis.

Este ano é ano de eleições e por isso sabemos que a sensibilidade política é maior para a voz do cidadão com 
doença – foi por este objetivo que nos batemos este ano: “Dar voz ao doente”. Seja na comissão de Saúde da 
Assembleia da República por altura do dia mundial da DII, seja nas várias oportunidades que foram surgindo 
(Convenção Nacional de Saúde, etc.) para que não se esqueçam que os doentes têm um rosto e têm de ser 
o centro do sistema. É para servir as pessoas que o SNS existe.

Um sistema de saúde que não está centrado no cidadão, e principalmente o doente que dele mais necessita, 
não serve.

Por tudo isto elegemos como tema do nosso congresso “Ser doente crónico em Portugal: a DII e o SNS”, no 
dia 12 de outubro, no Porto.

Participe nesta discussão que também é sua.

A Direção

A impressão desta revista teve o apoio de
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Cuidados preventivos e dieta na 
Doença Inflamatória Intestinal:

realidade Portuguesa 

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) pode aumentar o risco de infeções e neoplasia gastrointestinais 
e extraintestinais devido à desnutrição, uso crónico de imunossupressores e inflamação crónica. Para 
reduzir esses riscos, existem cuidados preventivos relacionados com a vacinação, proteção solar, 
rastreio de cancro de pele e do colo do útero e cessação do tabagismo. A dieta é considerada um dos 
principais fatores associados ao risco de DII. No entanto, a falta de evidência científica robusta para fazer 
recomendações dietéticas na DII tem levado a alguma indiferença dos gastrenterologistas sobre este 
tópico. Pelo contrário, a maioria dos doentes com DII acredita que a dieta pode agravar a sua DII e, por 
isso, procura informação sobre esse tópico na Internet e outras fontes e evita certos alimentos. Essas 
restrições alimentares se não forem adequadamente monitorizadas podem aumentar o risco de má 
nutrição. 

Não existem dados relativos aos cuidados preventivos (vacinação, proteção solar, cancro da pele e rastreio 
do cancro do colo do útero e cessação do tabagismo), aconselhamento dietético, crenças e práticas 
alimentares dos doentes portugueses com DII. Assim, os investigadores Daniela Soares, da Escola de 
Ciências da Saúde da Universidade do Minho, Juliana M. Moura e João Bruno Soares, do Serviço de 
Gastrenterologia do Hospital de Braga, desenvolveram um questionário para avaliar esses tópicos. Em 
parceria com a APDI, o questionário foi aplicado através do google forms a todos os membros da APDI 
e a alguns doentes com DII do serviço de Gastroenterologia do Hospital de Braga.

Obtiveram-se 528 questionários válidos, de 331 (63%) doentes com doença de Crohn e 185 (35%) com 
colite ulcerosa, com idade média de 49±13 anos e maioritariamente do género feminino (63%). Menos 
da metade dos doentes discutiu a vacinação com o seu gastroenterologista (49%), recebeu vacinação 
anual para a gripe (45%), recebeu aconselhamento sobre exposição solar (31%), realizou rastreio do 
cancro de pele (10%) ou rastreio anual do cancro do colo do útero (46%). A maioria dos doentes tinha 
o boletim de vacinas atualizado (93%) e comportamento adequado de proteção solar (70%). Em 

João Bruno Soares
Gastrenterologista
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comparação com os doentes que nunca fizeram imunossupressores, os doentes que fizeram ou fazem 
imunossupressores apresentaram taxas maiores de cuidados preventivos, mas ainda longe do ideal.  A 
maioria dos doentes recebeu aconselhamento do seu gastroenterologista sobre a dieta na DII (68,7%), 
mas apenas 19,6% dos doentes aconselhados estavam totalmente satisfeitos com esse aconselhamento. 
A maioria dos pacientes (88,4%) gostaria de ter mais informações sobre a dieta na sua DII. A maioria 
considera que a dieta pode desencadear crises (72%) e modificou a sua dieta após o diagnóstico da sua 
DII (82,1%). Fibras e produtos lácteos são os alimentados mais evitados para evitar crises.

Estes resultados realçam a necessidade urgente de melhorar a adesão dos gastroenterologistas e doentes 
portugueses com DII aos cuidados preventivos recomendados. Sugerem também a necessidade de 
uma melhor comunicação médico-doente e educação do doente sobre prevenção e dieta na DII.

EXPOSIÇÃO SOLAR
Todos os doentes com DII, mas particularmente aqueles sob terapêutica imunossupressora, deverão 
ter os seguintes cuidados na exposição solar:
- Reduzir ao máximo as atividades exteriores entre as 11h e as 17h;
- Usar um chapéu, uma camisa ou t-shirt de cor escura e óculos quando estiver ao sol;
- 30 minutos antes de ir para a praia ou piscina aplicar um creme protetor com um fator de proteção 
igual ou superior a 30. Renovar as aplicações de 2 em 2 horas e após o banho, mesmo que o protetor 
seja à prova de água;
- Evitar solários.

VACINAÇÃO 
Todos os doentes com DII deverão cumprir o plano nacional de vacinação. Deverão também discutir 
com o seu(sua) gastrenterologista a vacinação com as seguintes vacinas: vacina da hepatite A, hepatite 
B, gripe, pneumonia, varicela, zona e vírus do papiloma humano (independentemente do género).

RASTREIO DO CANCRO DE PELE
Todos os doentes com DII deverão realizar um auto-exame da sua pele pelo menos 1 vez por mês. Para 
isso, é importante examinar todo o corpo, à frente e atrás, utilizando de preferência um espelho de 
corpo inteiro. Os doentes que vão iniciar ou estão a fazer terapêutica imunossupressora deverão ser 
avaliados por dermatologia que definirá a frequência da vigilância posterior.

RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO
As mulheres com DII deverão seguir as recomendações do seu(sua) médico(a) “de família” ou 
ginecologista para o rastreio da cancro do colo do útero. As mulheres com DII sob terapêutica 
imunossupressora deverão realizar o rastreio anualmente.

TABACO
Todos os doentes com DII, particularmente os doentes com doença de Crohn, deverão ser aconselhados 
a deixar de fumar. Os doentes que não conseguem fazê-lo sozinhos poderão recorrer a uma consulta de 
cessação tabágica disponível em alguns centros de saúde/USF e hospitais. Para isso deverão informar-
se junto do seu(sua) médico(a) “de família”, gastroenterologista ou linha SNS 24 808242424.

Recomendações
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Questionário sobre as características da 
doença em casais com Doença Inflamatória 

do Intestino e na sua descendência 

A Doença Inflamatória do Intestino (DII) (Doença de Crohn e Colite Ulcerosa) é uma doença crónica do 
tubo digestivo, sem causa conhecida.1,2 Atualmente, sabe-se que o principal fator para desenvolver DII é a 
presença de história familiar de doença.3 Estudos mostraram que se um dos cônjuges tem DII, o risco relativo 
dos descendentes desenvolverem doença aumenta 4-8 vezes, em relação a famílias sem história de DII. No 
entanto, o risco absoluto (risco real) é baixo, cerca de 3-5%. Curiosamente, alguns estudos demonstraram 
que a probabilidade de desenvolver DII após casamento com um indivíduo com DII é superior ao que seria 
esperado pelo acaso.4,5 Num estudo realizado por Bennet et al, foram avaliados 19 casais ambos com DII (a 
maioria de etnia judaica); em 14 casos, o segundo membro do casal desenvolveu DII após o casamento.4 Mais 
recentemente, Laharie et al, identificou 30 casais ambos com DII no Norte de França; em 22 casais, os dois 
membros do casal desenvolveram DII após o casamento, um número superior ao que seria esperado pelo 
acaso após um tempo médio de co-habitação de 8,4-9 anos.5 

Nestes estudos, verificou-se ainda que o risco dos descendentes desenvolverem DII é substancialmente 
superior quando ambos os cônjuges têm DII.4,5 No estudo realizado por Bennet el al, 36% dos filhos de casais 
com DII desenvolveram doença.4 Laharie el al verificou que a probabilidade de desenvolver doença em filhos 
de casais ambos com DII aumentava com a idade, com um risco de 33% aos 28 anos.5 Estas estimativas 
situam os filhos de casais em que ambos os membros do casal têm doença, entre os indivíduos com maior 
risco de desenvolver doença. No entanto, desconhece-se se estas probabilidades são aplicáveis a diferentes 
populações; como ambos os estudos foram realizados em populações com alto risco de desenvolverem DII 
(etnia judaica e numa área de elevada incidência), é possível que o risco para a descendência seja inferior ao 
originalmente descrito. 

Desde a publicação destes estudos, não foi realizada investigação adicional nesta área. No entanto, a 
identificação de casais em que ambos os cônjuges têm DII, pode oferecer a possibilidade para esclarecer 
a patogénese da doença. Além disso, o conhecimento da probabilidade dos filhos de casais com DII 
desenvolverem doença, poderá permitir melhorar o aconselhamento pré-concecional a futuros pais. 

Nesse sentido, estamos a realizar um questionário europeu com o objetivo de identificar casais em que 
ambos os cônjuges têm DII, caracterizar o tipo de doença e o seu fenótipo. Neste estudo, pretendemos ainda 
caracterizar o risco dos filhos destes casais desenvolverem DII e descrever com maior detalhe as características 
fenotípicas da doença. 

Joana Torres, Maria Pia Costa Santos
Serviço de Gastrenterologia do Hospital Beatriz Ângelo
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O questionário é preenchido numa plataforma eletrónica e está a ser distribuído pela European Crohn’s and 
Colitis Organization (ECCO), pela European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) 
e pela Associação Portuguesa de DII (APDI). A informação é recolhida de forma anónima e os dados são 
utilizados para efeitos de investigação.

Até ao momento, foram incluídos 17 casais com DII. Dos 34 doentes, 12% eram de etnia judaica e 29% com 
naturalidade Portuguesa. Dos 17 casais, 59% eram concordantes para o tipo de DII (7 com Colite Ulcerosa, 
3 com Doença de Crohn). Relativamente à data de diagnóstico, 4 (24%) casais desenvolveram DII antes do 
relacionamento; em 3 (18%) casos um membro do casal desenvolveu doença antes e o segundo depois do 
relacionamento, após um tempo mediano de co-habitação de 8 (1-9) anos; e 8 (47%) casais desenvolveram 
doença após relacionamento [o primeiro membro após um tempo mediano de 11 (4-27) anos e o segundo 
após 16 (5-39) anos]. Treze casais tiveram 19 filhos; 3 (16%) desenvolveram DII (probabilidade cumulativa de 
0,08 e 0,2 aos 6 e 15 anos, respetivamente).

No futuro, esperamos que este estudo forneça estimativas mais precisas para os casais e futuros pais com DII. 
Além disso, a identificação de famílias com alto risco de desenvolverem DII pode oferecer a oportunidade de 
criar uma coorte (grupo) de “alto risco” para futuros estudos. De facto, o estudo de familiares de primeiro grau 
de doentes com DII, oferece a oportunidade de compreender os eventos que precedem o desenvolvimento 
da doença. Vários estudos em familiares não afetados de doentes com DII demostraram que estes 
apresentam alterações da permeabilidade intestinal, calprotectina fecal elevada, alterações nos marcadores 
de imunidade inata e adquirida, alterações do microbioma, etc. Estes achados sugerem que o estudo de 
familiares não afetados permite investigar as fases precoces da doença o que poderá, em última análise, 
permitir desenvolver ferramentas de predição e estratégias de prevenção da doença. Assim, caso esteja a 
ler este artigo e seja filho de pais em que ambos têm DII, ou tenha DII assim como o seu companheiro(a), 
participe no nosso questionário! Basta clicar no link: https://is.gd/ibdcouples_survey_pt.

Referências

1. Torres J, Saurabh M, Colombel JF, Peyrin-Biroulet L. Crohn’s disease. Lancet. 2016;389(10080):1741–1755.

2. Ungaro R, Mehandru S, Allen PB, Peyrin-Biroulet L, Colombel JF. Ulcerative colitis. Lancet. 2016;389(10080):1756–1770.

3. Torres J, Burisch J, Riddle M, Dubinsky M, Colombel JF. Pre-clinical disease and preventive strategies in IBD: perspectives, challenges and opportunities. 
Gut. 2016;65(7):1061-1069.

4. Bennett RA, Rubin PH, Present DH. Frequency of inflammatory bowel disease in offspring of couples both presenting with inflammatory bowel disease. 
Gastroenterology. 1991;100(6):1638-1643.

5. Laharie D, Debeugny S, Peeters M, Van Gossum A, Gower-Rousseau C, Bélache J, et al. Inflammatory bowel disease in spouses and their offspring. 
Gastroenterology. 2001;120(4):816-819.



APDI NEWS8

“Nos doentes com DII, a anemia contribui 
muito para o mal-estar geral 

e para a perda de qualidade de vida”

O frequente estado de inflamação ativa, que condiciona a mal-absorção dos nutrientes ao nível intestinal 
e as perdas de sangue, faz dos portadores de doença inflamatória do intestino uma população de risco 
para a anemia.

De acordo com o Dr. Luís Correia, tanto a anemia como a ferropénia são condições que têm um forte 
impacto na qualidade de vida destes doentes, já por si reduzida por força das manifestações da doença 
de base. Leia aqui a entrevista do presidente do Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal e 
saiba como a anemia pode ser prevenida e adequadamente tratada neste grupo de doentes.

A anemia é uma complicação frequente nos doentes com doença inflamatória do intestino (DII)?

Sim. No entanto, os números da anemia na DII são absolutamente variáveis porque dependem das 
circunstâncias em que são obtidos e, especialmente, se os doentes estão ou não estão em fases ativas e 
inflamatórias da doença.

Há series em que os números rondam os 5/10% e, não obstante, há outras séries de doença mais ativa, que 
os números rondam os 70%. Na maioria dos casos, deve rondar os 20/30%. É um problema comum nesta 
patologia.

Luís Correia
Presidente do GEDII e responsável pela DII do CH Lisboa Norte
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A anemia é uma das comorbilidades que causam maior preocupação nos médicos que acompanham 
estes doentes?

Sim, por todos os motivos. A anemia tem repercussões graves sobre o estado de saúde da população geral e, 
em particular, nos doentes com DII. O estado de anemia, em si, agrava o prognóstico de todas as situações, 
exige o recurso a meios e tratamentos que têm as suas justificações e os seus riscos, nomeadamente, as 
transfusões.

Além disso, aumenta o recurso aos meios necessários para tratar os doentes, ou seja, a anemia gera despesa.

Nos doentes com DII, a anemia contribui muito para o mal-estar geral e para a perda de qualidade de vida.

O estado de anemia, manifestado pelo cansaço, pela dificuldade de memória, dificuldade de concentração, 
alterações do sono, entre outros sintomas igualmente debilitantes, contribui muito para esta nuvem em que 
os doentes com DII frequentemente vivem. A anemia torna-se particularmente mais importante porque é 
tratável, o quem não acontece com a maior parte dos parâmetros.

Quais os fatores que potenciam a anemia nos doentes com DII?

Existem múltiplas causas para o desenvolvimento de anemia nos doentes com DII, mas podemos dizer que, 
no geral, temos dois grandes fatores: a ferropenia – défice de ferro – e o estado inflamatório. Na maioria dos 
doentes, nomeadamente em fase ativa, o que acontece é a coexistência das duas circunstâncias. Existem 
múltiplas outras causas de anemia: défice multivitamínico, excecionalmente situações medulares, hemólise.

Mas o défice de ferro e o estado inflamatório, ou seja, a anemia inflamatória por não absorção do ferro 
intestinal na presença de proteínas inflamatórias, são sem dúvida os mais importantes.

O tratamento adequado da DII reduz o risco de anemia?

O tratarmos a inflamação, numa questão de tempo, permitiria melhorar a anemia, na medida em que cessam 
as perdas e melhora o apetite, por exemplo. Mas tudo passa por esperar o tratamento da inflamação, o que 
não é uma boa estratégia porque pode ser lento e o doente não deve ser mantido em estado de anemia, 
quando ela pode ser corrigida rapidamente como um problema independente. E nem sequer devemos 
esperar para que haja um estado de anemia para começarmos a tratar. Basta que haja uma ferropénia, um 
défice de ferro que, por si, já condiciona o estado de saúde e que é facilmente corrigível, melhorando muito 
a qualidade de vida dos doentes.

Como é que deve ser tratada a anemia ou deficiência de ferro?

Os estados de deficiência de ferro devem ser tratados, obviamente, através do tratamento das causas que 
provocam esse défice e que, no doente com DII, o mais frequente é a inflamação. É necessário controlar as 
doenças com recurso a medicamentos e a estratégias que são devidamente conhecidas pelas pessoas que 
se dedicam a esta área. Mas dado que a anemia e o défice de ferro são um problema independente, podem 
e devem ser tratados de forma independente.

Na maioria das vezes acabamos por verificar que, estando o doente com uma situação inflamatória ativa, 
a absorção do ferro oral é muito má. Portanto a via oral não deve ser a eleita para a administração de ferro. 
Até porque a suplementação oral de ferro pode agravar a situação da doença inflamatória e os sintomas no 
trato gastrintestinal.

A percentagem das pessoas, mesmo não doentes, que são intolerantes ao ferro é muito significativa. Com 
inflamação, essa percentagem de intolerância torna-se ainda maior. Muitas vezes, a solução passa pela 
administração endovenosa do ferro. Há que ter em atenção que os défices de ferro devem ser calculados, e há 
formas muito simples de os calcular, em função da hemoglobina e do peso. A partir dos valores encontrados, 
é determinada a quantidade de ferro que deve ser administrada por via endovenosa. Se não existir 
propriamente anemia, o simples doseamento do ferro e das suas proteínas de transporte e armazenamento 
permite fazer um cálculo da quantidade de ferro a ser administrado, com muitos bons resultados sobre o 
estado de saúde do doente.

* Texto e Fotografia autoria Raio X
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100 Comparações

As comparações! Como não comparar doenças e doentes, se precisamos de fazer comparações para aprender, 
para crescer e para evoluir? O antes e o depois, o presente e o futuro, o aqui e o além, o eu e o outro, os outros 
entre si, este e aquele… um sem fim de dados para um fim comum: Eu e a minha jornada pela Vida.

Mas, também facilmente se repara que nem sempre usamos esta capacidade de comparar as “coisas”, 
para crescer e para evoluir. Uma boa parte das vezes usamos a comparação para nos inferiorizarmos. Para 
continuarmos no bloqueio, na procrastinação, no “porquê fazer amanhã, quando podemos fazer depois de 
amanhã…”

O que é que você costuma fazer com a sua doença crónica autoimune? Você é mais ou menos “doente” que 
o próximo? Que o outro? Quem é o mais “doente”?

O que é que nos carateriza como “doentes” de modo a que, numa sala repleta de pessoas com doenças 
variadas consigamos medir o impacto que cada doença teve em cada um?

E isto, sem esquecer aqueles que não têm doença física, mas também não têm a “típica” doença mental. Falo 
dos que sentem dor “da mente”. Dos que deprimem, mas não são compreendidos; dos que sentem pânico, 
mas não sabem porquê; dos que fazem “coisas estranhas” com sentido, mas que os torna diferentes…

Outra coisa… há que lembrar dos que têm duas e três e mais doenças. Há quem tenha espondilite anquilosante 
e doença inflamatória intestinal, os que têm colite ulcerosa e EM, os que sofrem de artrite reumatoide e 
hipertensão, psoríase e depressão, …

Vamos então medir os sintomas? Pode ser uma hipótese válida. Ver quem tem as “piores dores”… os piores 
espasmos… Perceber quem perde urina ocasionalmente, ou quem já só se apercebe do esvaziar da bexiga 
até ser tarde demais…

Mas isto trará outra problemática igualmente válida. Imagine uma descoordenação nas pernas que altere a 
forma como a pessoa caminha. Que até a limite no seu “andar” de forma moderada… Um camionista ou um 
psicólogo, talvez continuasse a trabalhar e a seguir com a sua carreira profissional… Por outro lado, um atleta, 
um empregado de mesa ou uma atriz poderiam ter de alterar o seu percurso de Vida?

Ou quem tem maior índice de incapacidade? Serão estes os maiores “doentes”? Quem tem 90% de 
incapacidade sentir-se-á sempre mais doente do que quem tem 60% ou menos? Lembro-me sempre 
nestas alturas daquelas pessoas que, sem terem qualquer índice de incapacidade atribuído, se sentem 
impossibilitadas de viver... Sentem-se presas dentro delas mesmas… Raptadas pelos seus pensamentos…

“Parece difícil, mas não é fácil…” – costuma um amigo meu repetir…

Vamos tentar ver isto por outra perspetiva… Imagine-se agora sem qualquer doença. Você é agora 100% 
saudável! (Lembra-se??) Contudo, tem de escolher conjuntos de sintomas ou uma ou mais doenças com as 
quais vai ter de aprender a viver a partir daí. No momento em que tiver tomado a decisão, basta carregar 
num botão e a doença começa a desenvolver-se.

Jorge Ascenção
Psicólogo APDI
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Na página do Núcleo de Estudos da Doenças Autoimunes (NEDAI.org) conseguem ver-se, neste momento, 
118 doenças autoimunes diferentes. Pode pensar, por exemplo, em escolher entre elas. E, agora, imagine-se 
com o botão à frente.

Será que conseguia escolher as doenças ou os conjuntos de sintomas com que viveria para sempre? E de 
seguida, conseguia carregar no botão? Naquele botão…?

Claro que terá de somar as consequências e mudanças que, alguns, infelizmente, já conhecem. Ou seja, 
depois da doença aparecer, há que contar com idas ao hospital, exames mais ou menos invasivos, medicações 
para os sintomas e para modificar o curso natural da doença, mais ou menos compreensão e conhecimentos 
da família e dos amigos, entre tantas outras questões que fazem parte do “ter uma doença autoimune”.

Mas a verdadeira questão é que ser-se “doente” é mais do que “apenas” ter uma ou mais doenças crónicas. É 
a forma como se vê, e como se sente, e como se projeta nos outros, e no seu futuro, a partir do momento em 
que já não é “saudável”. Não é apenas pegar nas regras do jogo desta ou daquela doença e passar a cumpri-
las como se de uma checklist de tarefas se tratasse… quem dera…

É duvidar de si mesmo e dos outros. É questionar se se tem algo ou se a vida conspira contra nós. É imaginar 
que deus nos montou uma piada de mau gosto… É querer fugir de tudo e não ter para onde ir, porque a 
única pessoa de quem queremos realmente fugir somos nós mesmos.

E o pior de tudo é que não é preciso ter uma doença para isto.

Basta sentirmo-nos o Doente. Basta que nos coloquem essa etiqueta para que, mesmo sem doença, mesmo 
com erro de diagnóstico ou mesmo em remissão, sem sintomas, eu me sinta o pior dos seres humanos e o 
último dos seres vivos.

Um fardo para os outros e uma tonelada dentro de mim.

Ser um “doente” consegue ser isso mesmo. Não pode ser uma comparação porque haverá sempre alguém 
pior e alguém melhor do que nós. Haverá sempre um sintoma ou uma doença que parece mais leve que a 
minha. “O jardim do vizinho é sempre mais verde que o meu” não é?

Quantas pessoas com incontinências, disfunções, parestesias, défices e outros sintomas já encontrou hoje?

Quantos ansiosos, stressados, deprimidos, obsessivos, ou perturbados já cruzaram o seu caminho esta 
semana? Conseguiu ver no autocarro ou do metro todos os que provavelmente não chegarão vivos ao final 
deste ano? Ou ao final desta semana?

Conseguiu distingui-los do resto da multidão “saudável”? Afinal quem é que é verdadeiramente saudável 
nos dias que correm? E será que isso faz com que a sua dor seja menor? O seu sintoma mais fácil de lidar? 
Incomoda menos a medicação que faz? Custa menos todos os medos que sente quanto à evolução da(s) 
sua(s) doença(s)?

Mais que tudo não podemos esquecer quem somos. A Luisa, o Pedro, a Joana, o José, e não o doente! Esse 
“doente” somos por vezes, quando a doença resolve dar “dor”. Aquela dor que falávamos há pouco. A dor “da 
mente”. Quando realmente nos sentimos frágeis, cansados, ou até mais dependentes. E isso até pode surgir 
quando a gripe aparece… quando o medicamento “me cai mal”… Quando o chefe me “dá cabo do juízo!”

Não é sempre. No resto do tempo eu sou aquilo que era antes de ter a doença mais aquilo que aprendi “a 
ferro e fogo” desde que a tenho. Conheço melhor os meus limites e as forças que nem sabia que tinha. A 
doença tem o seu tempo, mas não tem todo o meu tempo.

Estou mais inteiro. Sou mais completo. Sou “um prédio de 100 andares, em que um deles é a doença, mas os 
outros 99 são toda a minha vida”. Com outras dificuldades, outras questões, outros desafios. Tenho de cuidar 
daquele “andar” nos dias e nos momentos em que ele precisa. Mas não é sempre.

“É, mesmo com o medo de uma crise ou com a fadiga que nos assombra, planear a rotina com a certeza 
de que se vai fazer algo. Com a convicção de que se vai conseguir. E se correr mal, se não chegar lá, terá 
eventualmente outro dia e outra oportunidade para fazer de novo. Dê a si mesmo(a) essa oportunidade.”

“Afinal, se calhar você no dia em que não conseguiu estava Doente… mas esta “dor” da mente só dura o 
tempo que nós deixarmos. Hoje você já não é a doença. Voltou a ser uma pessoa com uma doença. Terá de 
ter cuidado com a doença e com as “regras” que ela trouxe para o “jogo”.

Aceitem uma sugestão: estejam doentes sempre que for necessário ou inevitável, mas sejam cada vez menos 
“Doentes”.

Bem hajam pela vossa força e exemplo!
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Como gerir a sua alimentação durante 
a fase ativa da doença

Durante a fase de remissão da doença (i.e. quando a doença não está ativa) a maioria das pessoas com doença 
inflamatória intestinal (DII) conseguem (e devem) seguir uma dieta saudável, isto é, uma dieta completa, 
equilibrada e diversificada, tal como recomendado para a população em geral. No entanto, durante as fases 
de agudização da doença poderá haver necessidade de se modificar essa dieta. Também as pessoas com 
doença de Crohn estenosante poderão ter que modificar a sua dieta até que as estenoses sejam resolvidas.

Alguns alimentos ou bebidas podem causar alguma irritação no trato digestivo e agravarem os sintomas, 
especialmente durante fases de agudização da doença. Nem todas as pessoas com DII serão afetadas do 
mesmo modo, pelo que manter um diário alimentar, onde registam o que comeram, o horário e os sintomas 
(se os houver), pode ser útil para determinar aqueles alimentos que não toleram.

O facto de não tolerar um dado alimento não significa que o tenha que excluir definitivamente da sua dieta. 
Pode não o tolerar quando estiver numa fase aguda da DII, mas quando a doença deixar de estar ativa 
poderá vir a tolerá-lo novamente. Muitas das intolerâncias são passageiras, por isso, logo que possível devem 
ser testados e tentar reintroduzi-los na dieta. 

Caso descubra que tem algum alimento ou grupo de alimentos que lhe agravam os sintomas não deve 
excluí-los sem o aconselhamento de um profissional de saúde devidamente habilitado, que o irá orientar 
sobre a melhor forma de o fazer para evitar impactos negativos no seu estado nutricional.

Devido à natureza individual da doença não há uma lista definitiva de alimentos que afetam todas as pessoas 
com DII. Os alimentos que têm um efeito positivo/negativo numa pessoa podem não afetar outra pessoa do 
mesmo modo.

Alguns alimentos/nutrientes ou grupos de alimentos que têm sido reportados no que respeita a agravamento 
da sintomatologia incluem: alimentos ricos em fibras; lacticínios; açúcares; comida picante; gorduras; álcool; 
cafeína; glúten; alimentos processados e alimentos ricos em FODMAPS (Oligossacáridos, Dissacáridos e 
Monossacáridos e Polióis Fermentáveis). Sendo que os mais comuns são os alimentos ricos em fibras e os 
lacticínios.

Os alimentos ricos em fibras e os lacticínios englobam um leque muito vasto de alimentos muito importantes 
do ponto de vista nutricional e de saúde, pelo que eliminá-los a todos indiscriminadamente pode ser 
prejudicial. Então como lidar com isto? 

Os alimentos ricos em fibras incluem os alimentos vegetais tais como: hortícolas (hortaliças e legumes), 
frutas, cereais, frutos secos oleaginosos e leguminosas.

Carla Guimarães
Nutricionista APDI
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Existem 2 tipos de fibras: fibra solúvel e fibra insolúvel. A fibra solúvel, tal como o nome indica, é solúvel 
em água. Ajuda a absorver a água no intestino, aumentando o tempo de trânsito intestinal. Pode ajudar a 
reduzir a diarreia, formando uma consistência tipo gel e atrasar o esvaziamento do intestino. A fibra insolúvel 
não se dissolve na água. É mais difícil de digerir e aumenta o trânsito intestinal. É uma fibra mais dura que 
se encontra na pele e nas sementes dos alimentos vegetais. Quando há inflamação ou estreitamento grave 
do intestino (estenoses), consumir fibras insolúveis pode levar ao agravamento dos sintomas e a um bloqueio 
no trato intestinal, pelo que o seu consumo deve ser limitado nesta fase.

A maioria dos alimentos vegetais contêm uma combinação dos 2 tipos de fibras, mas em diferentes 
proporções, pelo que se deve reduzir a ingestão dos alimentos mais ricos em fibra insolúvel e potenciar a 
ingestão dos mais ricos em fibra solúvel (que tem até benefícios).

Abaixo pode encontrar algumas dicas para tornar a seleção dos alimentos mais fácil e algumas estratégias 
para minimizar os efeitos negativos das fibras insolúveis quando o intestino está inflamado.

• Selecionar hortícolas e frutas mais fáceis de digerir (ex: hortícolas pouco fibrosas e sem caules, hortícolas 
cozinhadas, puré de maçã, banana, melão, etc)

• Retirar a casca e evitar as sementes (que são as partes onde se encontram mais fibras insolúveis).

• Cozer os alimentos e se necessário fazer puré.

• Usar caldos de legumes se não tolerar de todo os legumes. Este caldo é rico em nutrientes (vitaminas e 
minerais) e pode ser usado para adicionar em massas e arroz.

• Usar frutas em calda ou cozidas (se a diarreia for severa). Os sumos de fruta coados (para retirar a fibra) 
são também uma opção.

• Evitar hortícolas fibrosas e com caules - “folhosos verdes” que incluem por exemplo: grelos, nabiças, 
couve-galega, espinafres, etc.

• Evitar hortícolas que provoquem gases (caso isso seja um problema): brócolos, couve-de-bruxelas; 
couve-flor, etc.

• Evitar frutas com sementes e com elevado teor de fibra insolúvel (ex: kiwi, laranja, papaia, manga, etc)

• Evitar fruta desidratada (ex: sultanas, figos secos, etc) e frutos secos oleaginosos (ex: nozes, amêndoas, 
etc)

• Quanto aos cereais, evitar os integrais (pão integral ou com sementes, arroz e massa integrais) e preferir 
os mais refinados (ex: pão branco) ou com menor teor de fibra insolúvel (ex: aveia).

• Evitar leguminosas (ex: feijão, grão, etc)

• Evitar milho e derivados.

É importante realçar que se tratam de orientações gerais e que deverão ser ajustadas à realidade de cada 
pessoa. Por exemplo, no caso das frutas pode-se começar por retirar a casca e selecionar as que têm menos 
fibras insolúveis. Se a sintomatologia não melhorar, escolher frutas em calda ou cozidas e se necessário em 
puré. Os sumos de fruta coados são também uma opção a considerar pois têm menos fibra insolúvel e têm 
ainda alguns nutrientes importantes – vitaminas e minerais.

Todos estes alimentos para além de serem ricos em fibra são também importantes fontes de outros nutrientes, 
tais como vitaminas e minerais, entre outros, pelo que são essenciais para uma dieta saudável. Dada a sua 
importância não os devemos restringir por muito tempo, pelo que, logo que os sintomas melhorem, se deve 
ir tentando reintroduzi-los gradualmente.

Os lacticínios são um grupo de alimentos que incluem o leite e seus derivados, tais como iogurtes e queijo, 
entre outros. Na sua composição apresentam um açúcar, a lactose, que poderá ser responsável por alguma 
eventual intolerância aos lacticínios.
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Convenção Nacional de Saúde:
Conferência “A Agenda da Saúde para o 

Cidadão”

A 2ª edição da Convenção Nacional da Saúde ocorreu no dia 18 de junho sobre o tema “A Agenda da Saúde 
para o Cidadão” e contou com uma forte presença das associações de doentes no Conselho Superior. 
Também estão representadas neste Conselho a Ordem dos Médicos, dos Farmacêuticos, dos Nutricionistas 
e dos Psicólogos entre muitas outras associações de profissionais de saúde. 

Debateram-se temas como a centralidade do cidadão e do doente no sistema de saúde, o estatuto do 
cuidador informal, a igualdade de acesso a cuidados de saúde, a prevenção, a literacia em saúde e o impacto 
da doença na economia. Realizaram-se sessões paralelas sobre os temas “As associações de doentes podem 
fazer a diferença para um sistema de saúde mais justo”, “A importância dos Cuidados de Saúde Primários”, 
“Um serviço de urgência mais eficiente”, e “Por um acesso à saúde igual em todo o território”. “A importância 
da Inovação em Saúde” e “o Futuro e a Saúde” também foram discutidos. 

Deixo-vos aqui o texto que a presidente da APDI apresentou na sessão de encerramento em nome das 
associações de doentes que resume o trabalho elaborado.

“Caros cidadãos,
Foi com muita satisfação e esperança que as 70 associações de doentes que aqui estão hoje representadas 
aceitaram o desafio, desta Convenção Nacional de Saúde, de que todos fazemos parte, de definir o plano 
integrado das doenças crónicas e raras para a próxima década.

As associações de doentes existem para dar voz aos doentes, lutando pelas suas necessidades e direitos e 
complementando muitas vezes o papel do Estado no bem-estar e na saúde da pessoa com doença e do seu 
cuidador.

Estabelecemos 14 pontos, que para nós são essenciais, para um futuro com maior qualidade de vida para 

Time-Line APDI

dezembro 2018

Presença na Conferência “Investir em Saúde - 
Financiar anos de vida” organizada pelo Jornal de 
Negócios e pela Janssen. 
Presença na Sessão Pública de apresentação da 
proposta de Lei de Bases da Saúde pela Ministra 
da Saúde. 
Ação de Sensibilização sobre DII da APDI em 
Portimão organizada conjuntamente com o 
serviço de gastrenterologia do hospital. 
Participação na audiência DGS sobre "Nutrição 
Clínica".

04

13

15

20

Visita ao Hospital Santa Maria  a convite do Diretor 
Serviço Gastrenterologia.
Presença na Reunião Anual do GEDII.
Presença no lançamento do "Livro Branco dos 
Biossimilares" organizado pela ENSP e pela Sandoz. 
Presença na reunião " O doente no centro dos ensaios 
clínicos" da APLL. 
Presença para gravação do programa SIC Mulher | 
Expresso Janssen "Que saúde faz sentido

10

16 -18
25

26

30

janeiro 2019
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todas as pessoas e que constitui a Agenda da Saúde para o Cidadão.

Hoje é o dia zero, mas a partir de amanhã e durante os próximos 12 meses iremos envolver-nos com todos os 
parceiros aqui presentes para que se atinjam os objetivos que para nós são essenciais.

A equidade do acesso e da prestação de cuidados de saúde em qualquer ponto do país é um aspeto 
prioritário.

Queremos para todos os cidadãos um sistema de saúde integrado de cuidados de saúde, sejam eles primários, 
hospitalares ou continuados, garantindo-se que existe um único sistema de informação clínico do doente. 

A humanização dos cuidados ao doente deverá ser assegurada em todas as políticas envolvendo não só o 
Ministério da Saúde, mas também o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Não queremos mais políticas de saúde de “gabinete”, mas sim políticas definidas com a participação ativa de 
todos, cidadãos, representantes dos doentes e cuidadores.

Os registos de saúde são um elemento fundamental para a definição dos cuidados a prestar a cada um dos 
cidadãos proporcionando também a hipótese de avaliação dos resultados em saúde, e como tal devem ser 
normalizados e possibilitar o acesso de qualquer profissional de saúde em qualquer ponto do país.

Pensando no futuro, temos de nos dedicar à prevenção e ao diagnóstico precoce para que com o tratamento 
atempado das patologias se consigam obter ganhos em saúde.

É necessário dar mais enfase à educação e à promoção da saúde, e à prevenção da doença para que as novas 
gerações, estando mais informadas, possam viver mais e melhor. Para tal é necessário garantir uma maior 
articulação entre os Ministérios da Saúde, da Educação e da Ciência e Ensino Superior.

Promover e apoiar a investigação científica e a inovação em saúde, garantir o acesso à inovação terapêutica e 
às novas tecnologias são fatores muito importantes para colocar Portugal na linha da frente na manutenção 
da saúde e bem-estar dos seus cidadãos.

O Estatuto do doente crónico e do cuidador informal bem como o seu enquadramento jurídico são, para 
nós, da máxima urgência.

Os cuidados domiciliários com recurso a profissionais capacitados serão, para muitos cidadãos, a melhor 
forma de aceder a cuidados de saúde que os apoiem de uma forma integrada e no seu ambiente familiar.

Mas não podemos esquecer que temos de garantir o acesso a uma reabilitação célere e multidisciplinar 
de que o doente necessite em cada fase da sua doença crónica, prevenindo assim outras complicações de 
saúde ou até a incapacidade permanente para o trabalho.

É necessário também incluir todos os parceiros, incluindo também os Ministérios do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social e da Saúde nos projetos de apoio aos doentes crónicos para possibilitar o enquadramento 
destas pessoas no mercado de trabalho, bem como reduzir o absentismo dos cuidadores informais, 
melhorando assim as condições económicas das famílias.

Tudo isto só será possível se todos hoje aqui assumirmos o compromisso de trabalhar em conjunto para 
um fim maior, o de centrar o sistema de saúde no cidadão garantindo a melhor qualidade de vida de cada 
um de nós. Para tal contamos com o empenho e colaboração de todos os ministérios, ordens e associações 
profissionais, instituições de saúde e do sector social aqui presentes.

Juntos podemos fazer a diferença para que no final possamos dizer que atingimos os objetivos.

Amanhã contamos convosco para iniciarmos os trabalhos com o objetivo de melhorar o estado da saúde 
em Portugal.”

Mais informações em www.cnsaude.pt.

fevereiro 2019
Participação na formação "Podem os doentes 
influenciar a agenda política?" da ACAD da ENSP.
Presença no debate "Biossimilares - A Perspetiva 
do Doente na Decisão Terapêutica" organizada 
pela ENSP. 
Participação no painel de discussão da Conferência 
"Sistemas de Saúde Baseados no Valor e Medição 
de Resultados" organizada pela APIFARMA. 
Concerto Solidário no Mosteiro Leça do Balio
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13

20

22

Presença na audição conjunta no âmbito do Grupo 
de Trabalho Lei de Bases da Saúde da Assembleia da 
República.
Presença na XXXII Reunião Anual da Sociedade 
Portuguesa de Gastroenterologia, Hepatologia e 
Nutrição Pediátrica (SPGP).
Presença na Conferência "O Sistema de Saúde para 
o cidadão".
Participação na Assembleia Geral Plataforma Saúde 
em Diálogo.
Participação na Conversa "Que Saúde Faz Sentido?" - 
Liderança no feminino: desafios na saúde promovido 
pela SIC mulher/Expresso/Janssen.
Assembleia Geral APDI.
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30

março 2019
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A APDI realizou no dia 6 de abril o seu 3º Workshop intitulado “Ser Doente Crónico em Portugal: A Doença 
Inflamatória Intestinal (DII) e o SNS” para profissionais de saúde e com a participação de pessoas com DII, 
como ferramenta de preparação para o respetivo congresso que terá lugar a 12 de outubro no Porto.

No ano em que o SNS comemora 40 anos de vida e a APDI 25, e estando as Doenças Inflamatórias do 
Intestino (DII) – Doença de Crohn e Colite Ulcerosa - muito presentes na vida de cerca de mais de 20 mil 
portugueses que vivem com as patologias em questão, a associação lançou o debate à volta da temática “Ser 
Doente Crónico em Portugal: a DII e o SNS”, tentando através do diálogo obter respostas para questões que 
chegam diariamente à APDI, como por exemplo o acesso a terapêuticas biotecnológicas constrangimentos 
e benefícios; os problemas que enfrenta a pessoa com DII que fica perdida entre serviços e corredores de 
hospitais, devido aos diferentes problemas que a patologia vai criando ao longo da vida; e, também, os 
excessivos encargos financeiros para a pessoa com doença inflamatória do intestino, mesmo com o apoio 
do SNS.

Para conhecer as conclusões do Workshop venha ter connosco no dia 12 de outubro à Ordem dos 
Farmacêuticos no Porto. Teremos transporte a partir de Lisboa e Coimbra, e ajudamos a organizar a sua vinda 
de qualquer outro ponto do país. 

Contamos consigo.

Workshop APDI 
Ser doente crónico em Portugal: A doença 

Inflamatória Intestinal (DII) e o SNS

abril 2019
Presença no XXI Congresso Anual da APNEP 
2019. 
Participação na reunião de preparação da 
Cimeira de Cascais. 
Presidente da APDI, Ana Sampaio, foi oradora 
convidada na Palestra do Projeto Alentejo 
Saúde 2019 (DGEstE) sobre DII. 
Participação na Formação " Gerir projetos e 
design thinking (da teoria à prática)" da ACAD 
da ENSP.
Workshop da APDI - "Ser doente Crónico em 
Portugal - A DII e o SNS". 

01-02

04

05

06

abril 2019
Participação no Advisor Board Phizer "Abordagem 
Multidisciplinar dos Doentes com Colite Ulcerosa". 
Presidente da APDI foi oradora no Seminário "Liderar 
em Patient Experience" da FMUP. 
Gravação spot publicitário APDI para o Dia Mundial da 
DII na RTP. 
Presença na inauguração do hospital de dia de 
gastrenterologia do Hospital Santa Maria.
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29
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Time-Line APDI



17

No dia 19 de maio comemorou-se o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino (DII) em 50 países de 
todo o mundo, de Portugal à Austrália passando pelo Bangladesh.

O lema de 2019, definido pela Federação Europeia das Associações de Doentes de Crohn e de Colite Ulcerosa 
(EFCCA – European Federation of Crohn`s and Ulcerative Colitis Associations), foi “tornar o invisível visível”. 
Para tal, a APDI mobilizou esforços e os resultados não poderiam ter sido melhores.

Com o intuito de informar e alertar para a existência de cerca de 20 000 pessoas com doença de Crohn e 
colite ulcerosa em Portugal, festejamos este ano o Dia Mundial em Lisboa com um concerto, na Praça do 
Intendente, com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios, que contou com a participação do Nuno Rosário, 
Pedro Fonseca, a Banda Rock Sugiro e a DJ Sara Ribeiro.

Foi uma tarde muito animada, com o objetivo de divulgar ao público em geral o que é viver com a DII.

O nosso agradecimento às Câmaras Municipais de Lisboa, Faro, Braga, Viana do Castelo, Leiria, Bragança, 
Aveiro, Funchal, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, por terem aceitado o desafio de iluminar de cor púrpura 
os edifícios emblemáticos das suas cidades, e à Câmara de Cascais e do Porto pela divulgação nos seus 
meios de comunicação.

A todos muito obrigada pela colaboração e empenho que tornou possível atingir o objetivo traçado. 

Contamos convosco no próximo ano.

Dia Mundial da DII – 19 de maio  
“Making the invisible visible”

maio 2019
Presença na audiência da Comissão de Saúde da 
Assembleia da República a pedido da APDI.
Participação no Think Tank Laclis "Inovação e Literacia 
em Saúde" da UPorto.
Presença na Cimeira de Cascais da UNova de Lisboa.
Assinatura pública do "Compromisso Nacional por uma 
Agenda de Valor em Saúde em Portugal". 
Participação na Formação "Pensar e Fazer em 
Cooperação – Esboço de projetos em parceria" da ACAD 
da ENSP.
Conferência de imprensa para jornalistas no âmbito do 
Dia Mundial da DII.
Participação na experiência "In Their Shoes" da Takeda.
Presença para gravação do programa no Canal S+ no 
programa "Saúde em Dia". 
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16

17

maio 2019
Presença para gravação do programa no Canal S+ no 
programa "Ajudar quem ajuda"
Participação no Advisory Board Abbvie sobre "O valor da 
investigação clínica em Portugal". 
Participação na Formação “Direitos dos Doentes. 
Desafios legais e éticos" da ACAD da ENSP.
Ação de Sensibilização sobre DII da APDI em 
Évora organizada conjuntamente com o serviço de 
gastrenterologia do hospital.
Participação na Assembleia Geral da EFCCA. 
Participação na Reunião do Conselho Consultivo do 
Infarmed. 
Presença na Semana Digestiva 2019 da SPG. 
Presidente da APDI foi oradora na Conferência “Viver 
com Doença Crónica” da Plataforma Saúde em Diálogo.

20

22

24

25

24-26
29

30-31
31
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No dia 25 de maio de 2019 estivemos em Évora para a realização de mais uma ação de sensibilização 
organizada em conjunto com o serviço de gastrenterologia do Hospital do Espírito Santo.  

A sessão de abertura foi realizada pela Dra. Isabel Medeiros, diretora do serviço de gastrenterologia do 
Hospital do Espírito Santo, e por Ana Sampaio, presidente da APDI.

Foi efetuada uma breve apresentação da associação e do seu trabalho aos cerca de 80 participantes 
desta reunião.

De seguida a Dra. Ana Laranjo e a Dra. Andreia Rei apresentaram as semelhanças e as diferenças entre a 
Doença de Crohn e a Colite Ulcerosa em termos de características da doença, sintomas mais frequentes 
referindo também as manifestações extra intestinais.

A Dra. Irina Mocaru apresentou as diferentes terapêuticas para a Doença Inflamatória do Intestino (DII). 
A questão da necessidade de vacinação do doente com DII e, no caso de grávidas, da vacinação dos bebés 
das mulheres com DII no primeiro ano de vida, também foram abordados pela Dra. Maria Margarida 
Carvalho.

O nosso psicólogo, Dr. Jorge Ascensão, falou sobre as fases de aceitação da doença por que a pessoa 
com DII passa e da necessidade da família e dos amigos terem de ser envolvidos para o poderem ajudar.
A seguir ao lanche convívio, o Dr. Rogério Godinho apresentou o tema “O papel da microbiota intestinal” 
de uma forma simples e acessível a todos os participantes na sala, deixando no ar que ainda há muita 
coisa para descobrir pois temos mais microrganismos no nosso intestino do que células do nosso corpo.

A Dra. Carla Guimarães, nutricionista da APDI, falou sobre o papel da alimentação na DII, desmitificando 
também alguns dos mitos principais tais como a questão do leite e do glúten, bem como a ingestão de 
fibras em cada fase da doença. Também foi abordada a questão dos probióticos e que existem alguns 
alimentos que pela sua natureza têm as mesmas características.

No final a Dra. Rita Lima falou sobre a questão da necessidade, por vezes, da cirurgia na doença 
inflamatória, dos vários tipos de técnicas cirúrgicas que se podem aplicar a determinadas apresentações 
da doença.
O encerramento foi efetuado também pela Dra. Isabel Medeiros e por Ana Sampaio agradecendo a 
presença de todos.

Foi um dia repleto de informação que aproximou quer os doentes quer os seus familiares da equipa 
médica do hospital, bem como da associação de doentes.

O nosso obrigado à equipa do serviço de gastrenterologia do Hospital do Espírito Santo pela forma 
como se envolveram para a realização desta ação.

Ação Sensibilização Évora

junho 2019
Receção do Prémio das Bolsas de Cidadania 2019 
da Roche.
Participação na Formação “Comunicação 
integrada: A chave do sucesso na era digital. As 
novas regras dos Social Media, Comunicação e 
ferramentas digitais, Storytelling" da ACAD da 
ENSP.
Participação no "IV PATIENT DAY - Desafios de uma 
gestão sustentável" da Merck e AESE.
Participação no "I Encontro Participação dos 
Cidadãos no SNS" promovido pela Ministra da 
Saúde. 
Presidente da APDI foi oradora no encerramento 
da Convenção Nacional da Saúde "A Agenda da 
Saúde para o Cidadão".
Piquenique da APDI.

03

07

12

15

18

30

julho 2019
Participação na mesa de discussão do workshop 
“O Papel dos Departamentos Médicos da Indústria 
Farmacêutica na Sociedade” da AMPIF.
Participação no Workshop "Literacia em 
Biossimilares" organizado conjuntamente pela 
ENSP e AMGEN.
Participação na mesa de discussão na 
"GastroImmunology Talk" da Roche.
Presença na "Apresentação do projeto Plataformas 
de Apoio à Decisão Clínica: Uma Nova Era no SNS" 
da Ordem dos Médicos. 
Participação no Seminário de Encerramento 
"Pensar e Fazer em Cooperação: Apresentação de 
Projetos " da ACAD da ENSP.

04

08

12

18

19

Time-Line APDI

PROGRAMA

MEDICAL

O PAPEL DOS DEPARTAMENTOS MÉDICOS 
DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NA SOCIEDADE

Chairman - Dra. Paula Martins de Jesus | Dr. João 
Almeida Lopes (APIFARMA)
Moderadora - Marina Caldas

Investigação Básica, Pré-Clínica e Translacional
Statement - Dra. Patrícia Parada
Convidados: Prof. Jorge Lima (Ipatimup); Profª 
Doutora Helena Canhão (Nova Medical School); 
Engº Joaquim Cunha (Health Cluster); Prof. 
Doutor Manuel Carrondo (IBET)

O PRINCÍPIO

14h20

14h30

Desenvolvimento Clínico
Statement - Dra. Isabel Fonseca Santos
Convidados: Profª Doutora Cristina Gavina (SPC); 
Dra. Rita Birne e Dra. Patrícia Branco (APDP); Dr. 
Miguel Sanches (GTIC); Prof.ª Doutora Maria José 
P. Santos (CEIC) 

O MEIO

15h30

Comercialização | Acesso
Statement - Dra. Inês Nobre Guedes
Convidados: Dr. Rui Ivo (Infarmed); Dra. Teresa 
Branco (APECS); Dra. Ana Sampaio (APDI); Dr. Luís 
Rocha (Novartis); Profª. Doutora Joana Alves 
(ENSP)

O FIM e o novo PRINCÍPIO

16h30

ENCERRAMENTO17h30

AUDITÓRIO PFIZER
Lagoas Park, Edifício 10,
2740-244 Porto Salvo

ORGANIZAÇÃO
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No dia 8 de maio de 2019, associada às comemorações do Dia Mundial da Doença Inflamatória do 
Intestino (DII), fomos recebidos pela Comissão de Saúde da Assembleia da Republica numa audiência de 
sensibilização para esta doença e na qual apresentamos vários aspetos que interessam particularmente 
a todos os doentes de DII.

A primeira necessidade abordada foi a da eliminação das taxas moderadoras para os doentes com 
DII. Estas taxas condicionam muitas vezes o acesso do doente aos cuidados de saúde, o que poderá 
agravar a sua doença. Como exemplo foi dado o caso da colonoscopia cuja taxa moderadora pode 
atingir em média 85 EUR. Este facto condiciona não só o doente como, frequentemente, o próprio 
médico, que, muitas vezes, adia a prescrição deste exame para uma altura em que o doente tenha 
maior disponibilidade financeira. Acontece que a colonoscopia é um dos exames essenciais para todos 
os doentes de DII, inclusive para o rastreio do cancro colon-retal.

O segundo ponto apresentado foi a eliminação da desigualdade e iniquidade regional no caso de doentes 
que necessitam de alimentação entérica. Esta alimentação é utilizada muitas vezes como tratamento 
para a DII, em vez de medicação, principalmente no caso da pediatria. Alguns hospitais em algumas 
zonas do país fornecem esta alimentação aos doentes ao passo que outros não o fazem.

A possibilidade das equipas domiciliárias dos hospitais permitirem aos doentes fazer alimentação 
parentérica em casa (sem necessidade de hospitalização) foi outra das necessidades apresentada. 

A terceira pretensão apresentada foi a igualdade e equidade de acesso dos doentes à vacinação. Por 
exemplo os doentes de DII imunossuprimidos deveriam ter acesso à vacina da gripe gratuitamente.

O quarto ponto referido foi a necessidade de revisão do código de trabalho relativamente ao requisito 
do índice de profissionalidade no caso de subsídio de doença. Este índice significa que se um doente 
estiver de baixa e for trabalhar porque já se sente melhor, mas se, nos 60 dias subsequentes a retomar 
o trabalho se agravar o seu estado de saúde, só beneficiará de subsídio de doença  se tiver efetuado 
descontos  para a Segurança Social em pelo menos 12 dias,  nos 4 meses anteriores ao mês que antecede 
o da data de início da baixa.

Este índice não deveria existir no caso da DII devido ao curso imprevisível da doença. Este facto adia 
muitas vezes a retoma ao trabalho por parte do doente.

Os deputados ouviram as nossas pretensões e informaram que este último ponto terá de ser discutido 
com a comissão de trabalho dado ultrapassar as competências desta comissão.

Fomos também questionados relativamente ao cartão de acesso prioritário a uma casa de banho e 
esclarecemos que o mesmo não se trata de uma medida discriminatória, mas sim de uma necessidade 
para os doentes de DII.

Os deputados mencionaram também a necessidade de elaboração do estatuto do doente crónico, 
tendo a APDI manifestado total disponibilidade para colaborar com eles na respetiva elaboração. 

Para visualizar na íntegra a audição pode aceder à hiperligação no nosso site. 

Audiência na Comissão de Saúde 
da Assembleia da República
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As Consultas de Nutrição do Porto são à terça-feira, entre as 14h e as 18h, na sede da associação. 
A marcação deverá ser efetuada através dos contactos da APDI: 222 086 350, 932 086 350, 
geral@apdi.org.pt.

A nossa nutricionista também disponibiliza apoio nutricional por skype através de marcação junto 
da APDI.

Consultas no Porto: 3ª e 6ª feira, entre as 10h e as 13h na sede da APDI através de marcação.
Consultas em Lisboa: 5ª feira de tarde na seguinte morada: Travessa Luís Pereira da Mota nº 3 - 2º 
A, 2670-488 Loures, através de marcação junto da APDI. 

Consultas em Faro: mediante marcação direta com o Espaço Saúde em Diálogo, apresentando o 
cartão de associado da APDI com vinheta atualizada: 3ª feira entre as 9h e as 13h;  5ª feira entre as 
14h e as 17h e 6ª feira entre as 9h e as 13h. Morada: Praceta Azedo Gneco, 17 Bloco E, Faro | Telefone: 
289 829 132 | e-mail: esd.faro@gmail.com.

Consultas de Nutrição

Consultas de Psicologia

Piquenique APDI
um momento de partilha…

No último domingo de junho realizamos o piquenique no Parque da Cidade do Porto com a participação 
de vários associados. Foi um momento de partilha e de conversa entre famílias que (con)vivem com uma 
pessoa com DII. Para animar e promover o exercício físico tivemos uma aula de dança ao som de diversos 
ritmos latinos. Um momento agradável a repetir.
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O NOTIFICA é uma plataforma anónima e confidencial da Direção-Geral da Saúde, onde utentes e 
profissionais de saúde podem comunicar incidentes ocorridos em instituições do Serviço Nacional de 
Saúde ou do setor social/privado, no âmbito da prestação de cuidados de saúde.

É uma plataforma destinada à gestão de incidentes ocorridos no Sistema de Saúde, na qual o cidadão 
ou o profissional de saúde podem reportar três tipos diferentes de incidentes:

- Relacionado com a prestação de cuidados de saúde;
- Relacionado com a violência contra profissionais de saúde ocorrida no local de trabalho;
- Relacionado com a utilização de dispositivos médicos corto-perfurantes.

FONTE: Site DGS, Facebook “Mais participação, melhor saúde

Sistema Nacional de Notificação 
de Incidentes - NOTIFICA 

Portal RAM

Sabia que se teve reações adversas (efeitos secundários) de um medicamento deve notificar no portal RAM?

O portal RAM permite aos utentes e aos profissionais de saúde comunicarem ao Infarmed suspeitas de 
reações adversas a medicamentos (RAM), contribuindo para a monitorização contínua da segurança e a 
avaliação do benefício/risco dos medicamentos.
Comunicar efeitos adversos verificados é uma forma de garantir a segurança do medicamento quer para si 
no futuro, quer para outros doentes de DII.

Aceda ao portal através do link:
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram
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No dia 15 Dezembro de 2018 decorreu mais uma ação de sensibilização para doentes com Doença 
Inflamatória do Intestino (DII), em parceria com o serviço de gastrenterologia do hospital de Portimão, 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Os doentes e seus familiares do Algarve apareceram em força, superando as nossas melhores expectativas, 
contando com mais de 90 presenças. Obrigada Dra. Helena Tavares de Sousa pelo empenho e dedicação.
 
Excelente momento de partilha. 

Ação Sensibilização Portimão

A APDI foi uma dos seis vencedores das Bolsas de Cidadania da 
Roche. O Projeto “Criação canal Youtube APDI Canal” foi um dos 
vencedores de entre 25 projetos apresentados. 

Este projeto tem em vista a conceção e realização de vídeos 
e programas, sobre a Doença Inflamatória do Intestino, com 
profissionais de saúde e elementos da APDI, com carácter 
informativo que serão colocados num canal de YouTube da APDI 
e partilhados também nas redes sociais e no site da associação.

Estas Bolsas de Cidadania são uma iniciativa da Roche que 
reconhece projetos e ideias de associações de doentes e outras 
Organizações Não Governamentais que promovem a saúde e 
informação dos doentes.

Mantenha-se atento ao nosso site e redes sociais.

APDI vence Bolsas de Cidadania 2019
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No dia 4 de Abril a APDI esteve no agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, em Évora, a falar 
para jovens do secundário sobre como é viver com DII e o trabalho que a APDI desenvolve. 

Alentejo Saúde 2019 é um projeto apoiado pelo Orçamento Participativo Portugal para a região do 
Alentejo criado por um jovem médico, João Figueira. O projeto tem como objetivo principal educar e 
ativar a população, complementando os serviços médicos assistenciais. A ativação dos cidadãos consiste 
na aquisição de conhecimentos por parte destes, que os habilitam a intervir mais sobre a sua própria 
saúde, complementando o trabalho de toda a equipa assistencial.

Mais informação em www.alentejosaude2019.pt 

Projeto Alentejo Saúde 2019  
Educar, Prevenir, Poupar

APDI nas redes sociais

A APDI já está no Instagram sigam-nos em: https://www.instagram.com/apdii__/
Também no facebook em: https://www.facebook.com/apdi.portugal/
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O meu nome é Isabel, tenho 36 anos, vivo no Alentejo e tenho Colite Ulcerosa diagnosticada em janeiro 
de 2014.

Comecei com perdas de sangue, muco e muitas idas à casa de banho, fui ao médico de família e ele 
disse que eu tinha hemorroidas. Entretanto receitou-me medicação para o suposto problema que eu 
tinha, mas só estava a agravar o estado do meu intestino. Depois de várias idas à urgência, também com 
diagnóstico de hemorroidas, e cada vez mais perdas de sangue, decidi pedir uma segunda opinião onde 
me disseram que tinha cancro no intestino e devia ir a um gastroenterologista com urgência.

Na consulta de gastro é que fiquei a saber que tinha uma doença crónica no intestino e ia ser para toda 
a vida. Não foi fácil lidar com a doença nem com as limitações que ela traz.

Durante 2 anos estive com a doença sempre ativa, tive que deixar de trabalhar e ia muitas vezes à casa 
de banho (cerca de 20 vezes por dia) com muitas perdas de sangue e muco, nem dava para sair de casa 
porque a maior parte das vezes não conseguia chegar a horas à casa de banho e sujava-me toda.

O cansaço físico e psicológico era muito.

Em 2016 iniciei um biológico e realmente estive durante 1 ano com a doença em remissão, mas este 
deixou de fazer efeito e voltou tudo ao mesmo, perdas de sangue, muco, muitas idas à casa de banho e 
várias Uveítes. Depois de vários dias internada e sem saber mais o que fazer contatei a APDI.

Nesta fase, o apoio da associação foi precioso. Ajudou-me a manter a calma, a ficar mais informada sobre 
a minha patologia e aprendi a ser mais participativa no controlo da minha colite ulcerosa.

Entretanto falei com o meu gastro e iniciei outro biológico e graças a Deus desde essa altura tenho a 
doença em remissão e as Uveítes também não voltaram.

O hospital onde era seguida ficou sem a especialidade de gastro.

Pedi ajuda à APDI nesta situação e neste momento já estou a ser seguida em outro hospital. 

Tive muitos dias difíceis e sem saber o que fazer, mas sempre que precisei, a APDI esteve sempre do meu 
lado para me ajudar e esclarecer as minhas dúvidas. Deste já o meu muito obrigado.

A todos os que têm uma DII, não importa qual, nunca desistam e sigam sempre em frente e lembrem-se, 
sempre que se sentirem perdidos ou tiverem alguma dúvida poderão sempre contar com a APDI.

IMPORTÂNCIA DA APDI NA VIDA DA PESSOA COM DII
(Testemunho)



10h30 

11h00

11h30

12h30

13h00

14h30

16h00

17H30

Receção aos convidados

Sessão de Abertura 
Ana Sampaio, Presidente APDI
Franklim Marques, Presidente da Secção Regional do Norte 

da Ordem dos Farmacêuticos*

“Ser doente crónico em Portugal: a Doença Inflamatória do Intestino e o SNS”
Cândida Cruz revela resultados do Workshop
Moderadora:
Marina Caldas
Convidados:
Bruno Arroja, Gastrenterologista Hospital Braga 
João Oliveira, Administrador Hospital de Braga
Lurdes Gandra, Secretaria CRN da Ordem dos Médicos Norte
Rui Tato Marinho, Presidente da SPG
Paulo Carinha, Diretor Farmácia Hospitalar de São João*

França aqui tão perto – A mesma realidade na Doença Inflamatória do Intestino?
Chantal Dufresne, Presidente AFA (associação francesa de DII)*

Almoço

O tratamento da Doença Inflamatória do Intestino na próxima década
Moderadora:
Marina Caldas
Convidados:
João Gonçalves, professor Faculdade Farmácia UL
Raquel Gonçalves, representante do GEDII
Salomé Pinho, investigadora i3S
Representante da AMPIF*
Enfermeiro Ensaios Clínicos*

Bem-estar e qualidade de vida na Doença Inflamatória do Intestino
Carla Guimarães, Nutricionista APDI
Jorge Ascenção, Psicólogo APDI
Nuno Marques, Psicólogo APDI

Encerramento (Cândida Cruz / Ana Sampaio)
*a confirmar

Programa Ordem dos Farmacêuticos 
Secção Regional do Norte - Porto

12 de outubro 2019
Sede da APIFARMA - Lisboa

3º Congresso APDI
Ser doente crónico em Portugal:

A DII e o SNS



Setembro Ação sensibilização Funchal

EVENTOS
FUTUROS

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

Outubro 3º Congresso Nacional APDI - Porto

Novembro 10 Comemorações 25 anos da APDI - 
Porto

12

Assembleia Geral - Sede Porto30

14

APDI - Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do 
Intestino, Colite Ulcerosa,  Doença de Crohn

Avenida Rodrigues Vieira, nº80 - sala A, Leça do Balio
4465-738 Matosinhos
(Refª Antiga EB1 de Araújo)

Telefone: 222 086 350
Telemóvel: 932 086 350
E-mail: geral@apdi.org.pt
Site:www.apdi.org.pt
Facebook: /apdi.portugal/

Como chegar:
Metro: Araújo
Autocarro: STCP 602, 3 ou Resende 130 (sair na R. do 
Araújo - em frente ao Banco Santander)

Desde janeiro encontra-se a pagamento a quota 
relativa ao ano de 2019. O valor da quota anual é 
15€.Poderá efetuar o pagamento enviando um 
cheque à ordem de “APDI - Associação Portu-
guesa da Doença Inflamatória do Intestino” ou 
transferência bancária para:
NIB: 0033 0000 00046633377 67
IBAN: PT50 0033 0000 00046633377 67
Swift: BCOMPTPL
Não se esqueça de enviar o comprovativo de 
pagamento para o email: geral@apdi.org.pt

Quota 2019


