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Editorial
Caros associados,

Bem-vindos à primeira edição de 2020 da APDI News.
No dia 10 de novembro de 2019 comemorámos 25 anos de existência. Já atingimos um quarto de século e temos vindo a
profissionalizar o apoio que prestamos a todos os associados, bem como às cerca de 20 mil pessoas que em Portugal (con)vivem
com a Doença Inflamatória do Intestino (DII).
Queremos chegar a todas as pessoas de Norte a Sul de Portugal, incluindo as ilhas, para que ninguém tenha de percorrer sozinho o
caminho da DII.
O Serviço Nacional de Saúde comemorou em 2019 os seus 40 anos. Foi uma solução sonhada e colocada em prática para que
nenhum cidadão ficasse desprotegido relativamente à sua saúde. Ainda assim, o SNS precisa de se adaptar às necessidades dos
doentes de hoje.
É preciso centrar o Serviço Nacional de Saúde no doente que dele necessita e o sistema não pode fechar os olhos às necessidades
de cuidados integrados dos doentes crónicos. É necessário reorganizar o SNS constituindo equipas multidisciplinares que estejam
preparadas para dar resposta às necessidades dos doentes aumentando a sua qualidade de vida.
O hospital do futuro tem de deixar de ser um conjunto de gabinetes de diferentes especialidades e passar a organizar-se em equipas
multi-profissionais com médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos que, em conjunto com o
doente, decidam qual o melhor tratamento e o tipo de apoio de que este necessita.
É preciso transformar o sistema de saúde para que se obtenham melhores resultados para o doente crónico, permitindo que estas
pessoas levem uma vida o mais semelhante possível a qualquer outro cidadão com a mesma idade.
Estamos cá para dar voz aos doentes e trabalhar em conjunto com os organismos do Ministério da Saúde para melhorar o sistema
de saúde tanto ao nível da sua humanização como da sua organização.
A promoção da medição de resultados em saúde pelos próprios doentes é um ponto que iremos defender junto das entidades de
saúde. É preciso saber em que ponto estamos e o que queremos atingir para se tomar medidas de melhoria não só clínicas, mas
também as que mais importam aos doentes.
A equidade de acesso aos cuidados de saúde em qualquer ponto do país, bem como o acesso à melhor terapêutica no tempo certo,
são para a associação pontos essenciais.
A literacia para a Saúde é também um ponto fundamental para a APDI porque acreditamos que um doente informado saberá gerir
melhor a sua doença contribuindo para a obtenção de maiores ganhos em saúde. Os riscos do tratamento devem ser explicados
aos doentes, bem como o risco de não o fazer. O doente tem de ser respeitado, informado e comprometido com a terapêutica, tendo
acesso ao suporte de que necessitar no melhor local para o fazer e no tempo adequado.
A remissão clínica é, para todos os profissionais, o mais importante. Porém, só por si não chega. Vamos tornar o invisível visível aos
olhos de todos. Porque afinal o que importa para todos dos doentes de DII é ser feliz!

A Direção
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A investigação na Doença
Inflamatória Intestinal.

Por Salomé S. Pinho
Investigadora Principal
–i3S/IPATIMUP
Professora Faculdade Medicina da
Universidade do Porto

Do laboratório para os doentes.

A Doença inflamatória do intestino (DII), que engloba a doença de Crohn (DC) e a colite ulcerosa (CU), são doenças imunomediadas
crónicas do trato gastrointestinal. A etiopatogénese, ou seja, as causas da DII ainda são desconhecidas e a doença permanece
incurável. As atuais estratégias terapêuticas para DII são ainda limitadas pela sua eficácia e/ou toxicidade, e a seleção dos pacientes
para uma terapia adequada continua um desafio. Estas preocupações clínicas destacam a necessidade urgente de identificar os
principais mecanismos (marcadores moleculares), capazes de serem alvos efetivos de novas terapias otimizadas.
O meu grupo de investigação no i3S-Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto tem como um dos
principais tópicos de investigação a DII. Um dos nossos principais objetivos é identificar novos mecanismos causais da DII que
estejam associados ao desenvolvimento da inflamação intestinal, antevendo assim identificar novos alvos para o desenvolvimento
de novas terapias na DII.
O sistema imune é controlado pela glicosilação, através da adição de carbohidratos (glicanos) a proteínas das células imunitárias.
Recentemente, observamos pela primeira vez que pacientes com colite ulcerosa exibem uma deficiência de açúcares (glicanos)
ramificados em linfócitos T intestinais (glóbulos brancos) e que essa deficiência acompanha a gravidade da doença. Além disso,
as células T da mucosa intestinal de doentes com CU exibiram níveis reduzidos do gene que codifica a síntese dessa glicosilação
ramificada. Estes resultados levaram-nos a explorar o papel destes glicanos na modulação/regulação da resposta imunológica de
células T em pacientes com DII. Se assim for, poderão estes glicanos proporcionar uma fonte para o desenvolvimento de uma nova
estratégia terapêutica eficaz na DII?
De facto, os nossos resultados utilizando biópsias do cólon de doentes com DII e modelos animais de DII (ensaios pré-clínicos)
revelaram o efeito imunomodulador e anti-inflamatório associado à suplementação de glicanos. A administração oral e rectal
(por enemas) de glicanos em modelos animais que desenvolvem a DII revelou o controlo da inflamação intestinal e um atraso na
progressão da doença tendo-se verificado este efeito mesmo em formas mais severas da doença.
Estes resultados ex vivo e pré-clínicos reuniram as evidências
experimentais necessárias para a realização de um ensaio clínico
da iniciativa do investigador que visa testar a eficácia terapêutica
deste agente em doentes com colite ulcerosa que cumpram
critérios de elegibilidade bem definidos. Este ensaio será realizado
em colaboração com o serviço de gastroenterologia do Centro
Hospitalar e Universitário do Porto.
O sucesso deste ensaio permitirá a identificação de um novo agente
terapêutico capaz de proporcionar benefícios adicionais para os
pacientes com DII, podendo constituir uma terapia simples que
evite estratégias de escalada terapêutica com efeitos preventivos
no desenvolvimento e progressão da DII.
Salomé Pinho lidera o grupo de investigação “Immunology, Cancer
& GlycoMedicine” no i3S. Trata-se de um grupo de investigação
multidisciplinar, constituído por biólogos, bioquímicos,
engenheiros e médicos de várias especialidades, e que tem
dedicado a sua investigação ao estudo de glicanos (açucares)
no desenvolvimento e progressão de doenças gastrointestinais e
especificamente da doença inflamatória do intestino (que inclui a
doença de Crohn e a colite ulcerosa) e do cancro gástrico e coloretal,
antevendo sempre uma aplicação clinica. A investigadora Salomé
Pinho tem sido distinguida com vários prémios internacionais
pela sua investigação na área da DII, como é o caso da ECCO
(European Crohns and Colitis Organization), CCFA (Crohns &
Colitis Foundation of America) e IOIBD (International Organization
for the study of Inflammatory Bowel Disease).
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Qualidade de vida Sexual
na Doença Inflamatória Intestinal
The SexIDI study
Por Joana Roseira e Helena Tavares de Sousa
Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal (GEDII)

O trabalho “Qualidade de vida Sexual na Doença Inflamatória Intestinal – The SexIDI
study” foi um projeto de investigação desenvolvido pelo Grupo de Estudos Português
de Doença Inflamatória Intestinal (GEDII) com o apoio da Associação Portuguesa de
Doença Inflamatória do Intestino (APDI).
A sexualidade é um determinante importante da qualidade de vida. Relativamente à
Doença Inflamatória Intestinal, isto tornou-se mais expressivo após o survey europeu “life
impact”, onde 40% dos doentes referiu considerar que a doença limitava uma relação de
intimidade. Existem alguns estudos sobre sexualidade na Doença Inflamatória Intestinal
(DII). No entanto, a maioria destes trabalhos limita a avaliação da sexualidade à sua
componente física (disfunção sexual), por vezes com resultados inconsistentes. O
objetivo deste projeto foi avaliar a qualidade de vida sexual (nas suas componentes
física, emocional e social) na Doença Inflamatória Intestinal e controlos populacionais
saudáveis (dadores de sangue e alunos universitários de Medicina).
Após um estudo piloto inicial em 2016, procedeu-se à extensão multicêntrica do estudo,
que decorreu de novembro a dezembro de 2017. Neste trabalho participaram 6 Centros
Hospitalares Portugueses. Os questionários do estudo foram distribuídos nas consultas
hospitalares e hospitais-de-dia dos centros participantes, e foram disponibilizados
questionários online a uma coorte (grupo) de doentes associados da APDI.
Através deste questionário, foi possível avaliar a qualidade de vida global relacionada com
a Doença Inflamatória Intestinal, qualidade de vida sexual e sinais/sintomas de depressão.
Este questionário dirigiu-se a doentes com diagnóstico de DII há pelo menos dois anos,
com idades compreendidas entre os 18-60 anos.
Foram reunidos 1268 questionários – 869 doentes e 398 controlos saudáveis. Verificou-se
menor qualidade de vida sexual e maior incidência de depressão na Doença Inflamatória
Intestinal comparativamente aos controlos (dadores de sangue e alunos universitários
de Medicina) sendo que 27% dos doentes pontuaram para indicadores de depressão
moderada a severa. Para o Homem com Doença Inflamatória Intestinal, a idade, o estado
civil e a depressão foram os fatores determinantes (preditores) mais importantes de
qualidade de vida sexual. Para a mulher, a depressão foi o único fator determinante
(preditor) significativo. Comparativamente aos controlos (dadores de sangue e alunos
universitários de Medicina) e relativamente à sua qualidade de vida sexual, um número
significativo de doentes homens referiu frustração, depressão, ansiedade, vergonha,
culpa e perda de autoconfiança. Adicionalmente, as mulheres referiram menos prazer e
considerar a atividade sexual uma parte não agradável da sua vida.
Este trabalho permitiu estudar uma amostra de doentes muito robusta, representativa
do país e de todos os estádios da doença. Verificou-se uma taxa de resposta de 89 a
94%, muito superior à reportada em trabalhos espanhóis, franceses e australianos, o
que nos faz pensar que a esfera cultural e social abordada quer partilhar estas questões.
Em jeito de conclusão, os doentes referiram menor qualidade de vida sexual
comparativamente a indivíduos controlo saudáveis. A depressão, que se verificou grave
em cerca de ¼ da amostra, foi o preditor mais consistente de menor qualidade de vida
sexual para homens e mulheres com Doença Inflamatória Intestinal. O tom negativo dos
doentes prendeu-se essencialmente com questões emocionais e de autoestima. Cabe
aos clínicos a identificação de problemas do foro sexual, emocional e social na Doença
Inflamatória Intestinal e a sua abordagem num ambiente empático que vise a educação
e a terapêutica.
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Reunião Anual GEDII 2020

Por Bruno Arroja
Young GEDII

– dos médicos para os doentes

A reunião anual do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal (GEDII) teve lugar em Cascais entre os dias 22 e 25 de Janeiro
deste ano.
Reuniu cerca de 400 participantes entre médicos, cirurgiões, investigadores, enfermeiros e elementos da indústria farmacêutica.
Esta é a maior reunião realizada a nível Nacional sobre o tema e como não poderia deixar de ser, trouxe-nos algumas novas ideias e
discussões interessantíssimas que culminarão, garantidamente, num melhor tratamento dos doentes Portugueses.
Paralelamente à reunião médica decorreu a reunião de enfermeiros dedicados a auxiliar o tratamento dos doentes Portugueses,
principalmente em regimes de Hospital de Dia.
No primeiro dia teve lugar o “Workshop” organizado pelo Young-GEDII, direcionado para os médicos do internato complementar em
Gastrenterologia e onde foram abordados os temas relacionados com uma diferenciação futura na área da doença inflamatória
intestinal (DII) e os seus aspetos curriculares. O conhecimento médico tem enveredado cada vez mais por uma hiper-diferenciação. Se
no passado os doentes com Doença de Crohn ou Colite ulcerosa eram tratados por médicos de Gastrenterologia, de Medicina Interna,
de Cirurgia Geral ou mesmo de Medicina Geral e Familiar, hoje em dia esta tarefa está praticamente atribuída a Gastrenterologistas,
geralmente ligados a unidades Hospitalares sejam elas públicas ou privadas, e muito dedicados a estas doenças. O tratamento
cirúrgico destes pacientes, nomeadamente quando a doença tem atingimento perianal, tem vindo igualmente a ser atribuído a grupos
de cirurgiões devotados a esta área.
A doença perianal na Doença de Crohn foi o principal tema de debate durante a tarde do primeiro dia de reunião e focou-se na sua
abordagem multidisciplinar, isto é, na troca de informações que deverão existir entre gastrenterologistas, radiologistas e cirurgiões. A
ressonância magnética assume-se neste momento como a principal modalidade de imagem diagnóstica que permitirá ao cirurgião
uma melhor orientação para depois complementar com o exame objetivo sob sedação anestésica e consequentemente operar com
a melhor garantia de sucesso. Este sucesso passa por drenar complicações sépticas e evitar ao máximo o risco de lesão do esfíncter
anal, prevenindo operações futuras e abrindo caminho para um tratamento farmacológico precoce posterior, fundamentalmente com
os medicamentos biológicos.
No segundo dia de reunião começou-se por discutir as comorbilidades nos doentes com DII: o risco de cancro colorrectal, as
complicações cardiovasculares associadas a estas doenças e quais os melhores planos para lidar com estes desafios, nomeadamente
estratégias de vacinação. Para este painel contámos com a palestra da Dra. Alisa Hart de Londres para nos dar a perspetiva do Reino
Unido. Foi da responsabilidade desta colega Britânica a apresentação da experiência com uma das medicações mais recentes no
tratamento da doença de Crohn (ustecinumab) que muito recentemente obteve também autorização para o seu uso na colite ulcerosa.
Relativamente ao microbioma, um dos temas em voga, e muito invocado pelos pacientes a par da alimentação, houve uma mesa de
discussão acerca dos desenvolvimentos nesta área, nomeadamente na transplantação fecal e em métodos novos de administração
deste tratamento, estando já a encaminhar-se para a comercialização através de cápsulas ingeríveis. Porém, os resultados de
eficácia a longo prazo não parecem tão prometedores como se antecipava, ainda que a investigação neste campo esteja muito ativa.
Aguardemos por desenvolvimentos nos próximos anos.
A análise da correta posologia e as estratégias de cumprimento da medicação foram outros temas abordados. Se é certo que os
5-ASA (messalazina) se encontram em desuso na doença de Crohn, estes medicamentos continuam a ser a base do tratamento da
colite ulcerosa, sabendo-se que cerca de 70% dos doentes irão ter a doença devidamente controlada ao longo da sua vida, desde que
tomem a medicação seja ela na forma oral ou tópica (supositórios, enemas, espuma rectal). Foi realçada a importância da adesão
terapêutica, as novas formulações que garantem a mesma eficácia com uma toma diária, as doses máximas passíveis de ingestão
assim como os ajustes a efetuar nas agudizações.
Outro tema em destaque nas mesas e simpósios foi o da gestão de doentes em regime terapêutico biológico. Os medicamentos
anti-TNF (Infliximab, Adalimumab, Golimumab) marcaram uma revolução nos últimos 20 anos na terapêutica da DII, no entanto, a
experiência mostrou-nos que infelizmente muitos pacientes acabam por perder a resposta a estes fármacos. Por vezes isto sucede
por reações imunológicas com o organismo de algumas pessoas a desenvolver anticorpos que bloqueiam o medicamento, estando
em outras ocasiões demonstrado que para alguns doentes a perda de resposta reside em níveis sub-terapêuticos de fármaco na
circulação sanguínea. Se até há poucos anos as respostas aos tratamentos eram geridas de forma empírica, em função da clínica
e das análises dos doentes, nos últimos anos é possível, através de análise sanguínea, determinar as concentrações de fármacos
bem como reconhecer a presença de anticorpos bloqueadores. Deste modo, o médico pode mais facilmente decidir se é necessário
aumentar a dose de medicação seja através do encurtamento dos intervalos de administração e/ou de uma maior quantidade de
droga em cada toma. Por outro lado, torna-se possível identificar mais precocemente os doentes que irão beneficiar de uma mudança
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de classe de fármacos. Ainda que estes testes sanguíneos ainda não estejam comercializados em todos os Hospitais nem para todos
os biológicos, será certamente uma questão de tempo até a sua utilização ser generalizada.
Este dia terminou com a apresentação de diversos casos clínicos, maioritariamente situações especiais, raras ou difíceis de tratar,
principalmente em pacientes com colite ulcerosa, terminando com a colaboração do Professor D’Haens de Amesterdão que nos deu
a conhecer a sua experiência com o medicamento tofacitinib, uma novidade terapêutica de formulação oral com um custo muito
elevado. Neste momento, existem em Portugal cerca de 40 doentes que experimentaram tofacitinib e ainda que este não garanta a
eficácia sustentada em todos os doentes (nomeadamente os refratários a tratamentos biológicos), muitos conseguiram remissão
rápida e sem efeitos adversos graves a registar. Nos próximos anos iremos certamente conhecer melhor as potencialidades desta
droga, estando atualmente o acesso essencialmente limitado pelo elevado custo e não tanto pela eficácia/segurança.
No último dia do congresso esteve em discussão a problemática do dano intestinal na doença de Crohn. Esta doença provoca um
dano estrutural e perda de função de órgão importante, maioritariamente no intestino delgado. Classicamente a cirurgia era uma
inevitabilidade nestas situações. Com os novos conhecimentos da patofisiologia da doença tem-se colocado ênfase na possibilidade
de ser reverter no futuro este dano através de medicação específica. Os anos vindouros poderão trazer novidades a este nível.
Os planos de tratamento “treat to target” foram novamente debatidos. Isto passa por traçar objetivos e estratégias terapêuticas
partilhadas por médicos e doentes, que passam pela remissão clínica profunda e pela importância da cicatrização intestinal. Hoje em
dia pretende-se uma conjugação perfeita de dados clínicos, analíticos, radiológicos e endoscópicos que demonstrem cicatrização do
intestino dado que esta conjugação está associada a remissão prolongada e benefícios pessoais e sociais tremendos.
Para terminar importa referir que na reunião anual do GEDII foram apresentados vários trabalhos científicos dos centros nacionais
tanto na forma de posters como de comunicações orais. A atividade científica e de investigação tem sido um dos principais desígnios
deste grupo, com um investimento financeiro significativo em trabalhos multicêntricos da nossa autoria e participação em estudos
internacionais. Como tal, nada melhor do que a reunião anual para a divulgação destes resultados.
Uma coisa é certa: o número de doentes com Doença Inflamatória Intestinal tem vindo a aumentar. Contudo, os diagnósticos em
fase precoce são mais comuns, o leque terapêutico é mais vasto, a utilização de medicamentos está a aprimorar-se e a necessidade
de internamentos e cirurgias tenderá a reduzir-se. No futuro, cada doente irá beneficiar de tratamentos mais eficazes tendo em
consideração as especificidades da sua doença em função da sua carga genética, do seu sistema imunológico, do seu microbioma
e do meio biológico e social em que se insere.
Em jeito de conclusão, foram muitas as novidades, são cada vez mais comuns as perguntas com respostas e certamente que com o
trabalho de todos poderemos assegurar um futuro risonho para as pessoas com Doença Inflamatória Intestinal em Portugal.
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A tempestade perfeita!

Por Jorge Ascenção
Psicólogo clínico APDI

Introdução a uma adolescência com DII
Adolescência… A fase transitória de crescimento e desenvolvimento entre a infância e a idade adulta…
Podemos pensá-la apenas como um ciclo de mudanças físicas que culminará na maturidade reprodutiva, reduzindo-a à puberdade…
contudo, seria incompleto e mesmo incorreto, ignorar todo o desenvolvimento psicológico, social e moral desta “fase”.
A construção da personalidade, de quem se é, de quem é o outro e que mundo é este em que estou… Como funciono e como funcionar
com os outros que são mais novos, mais velhos ou da mesma idade… Os pais, os irmãos, os professores, os amigos e conhecidos,
e os “outros”, todos…
E descobrir tudo isso no meio de tanta mudança… Mudam a escola, os colegas, os professores, as relações amorosas e de amizade,
do adolescente, dos amigos e por vezes até dos pais…
E sempre tudo tão intenso… tão “para já” e “para sempre”…
Como as escolhas a fazer! Mil e uma escolhas que os adultos fazem por nós, ou que “do nada” atiram para o nosso lado e querem
que saibamos como fazer, e que tenhamos auto-regulação emocional suficiente para encarar com leveza e naturalidade, algo que
descrevem como “vai definir a tua vida para sempre! Vê bem o que decides fazer com a tua vida!”
Neste quadro de desafio diário em que todos os “atores” se sentem inseguros, em que o adolescente nem sabe bem o que está a
sentir ou como agir, podemos ver a Doença Inflamatória Intestinal (DII) como a “enxurrada que faz transbordar o copo”.
A Doença de Crohn e a Colite Ulcerosa são, internacionalmente, as patologias intestinais mais comuns nos adolescentes, com
impacto prejudicial na sua qualidade de vida relacionada com a Saúde.
Consegue imaginar o quanto os sintomas de uma Doença Inflamatória Intestinal (DII) podem interferir com o nosso dia-a-dia?
Consegue imaginar-se adolescente de novo, e acrescentar o que sente hoje com a sua doença, a tudo o que passou naquela altura?
É a “tempestade perfeita”…
Por exemplo, um adolescente com doença de Crohn (DC) pode ter sérias preocupações com a sua estatura, atrasos na sua puberdade
ou no seu desenvolvimento geral, com a fadiga, a falta de energia ou simplesmente sentir limitações nas atividades normais do diaa-dia, como a escola ou o desporto.
Por outro lado, outro adolescente com Colite Ulcerosa (CU), poderá sofrer com os distúrbios gastrointestinais como a diarreia, o
sangue nas fezes, flatulência ou a urgência intestinal…
Em conjunto, todos os que têm DII revelam preocupações e stress com as crises e a progressão da doença, com os exames médicos
e os tratamentos, bem como o com impacto que a DII tem e/ou poderá trazer para si e para a sua família no futuro.
Assim, parece, pois, quase natural que adolescentes e adultos jovens com DII tenham um risco acrescido, em relação a quem não
tem DII, de desenvolver quadros de ansiedade e/ou de depressão, provavelmente devido também ao curso imprevisível da doença.
Esta ligação entre inflamação-depressão/ansiedade sugere até a hipótese bidirecional que a inflamação da DII aumenta a
vulnerabilidade aos sintomas emocionais e que, tratando estes sintomas, poderemos também ajudar a diminuir a inflamação, e por
isso melhorar o curso da doença.
Um outro exemplo desta “tempestade” é o que se passa na medicação oral, como componente no tratamento. É essencial para iniciar
e manter a remissão da doença, bem como para prevenir futuras crises da mesma, nas pessoas com DII.
Contudo, verifica-se nos adolescentes com DII uma enorme e perigosa variabilidade na adesão à mesma. Em alguns estudos, esta
falta de adesão à medicação oral atinge quase os 50%.
E, claro, todas estas questões afetam e pioram a qualidade de vida relacionada com a Saúde do adolescente, que, felizmente, não está
sozinho(a). Está inserido(a) numa família que, com ele(a) vive a doença…
Ouço algumas vezes a frase “ser pai não é fácil”, e penso para mim que ser filho(a) também não o será. Principalmente, quando temos,
além da DII, esta “tempestade” cá dentro.
A maior atividade da doença dos filhos, aumenta ainda mais a perceção de incerteza dos pais acerca da DII. Se estavam inseguros,
então passam a sentir-se realmente perdidos… fizeram alguma coisa a mais? A menos? Errada? O quê?
E estas incertezas dos pais, sob a forma de medo ou insegurança, poderão ter influência no modo como os filhos vivem a sua própria
DII. O que também se poderá traduzir em sintomas depressivos ou ansiosos mais intensos.

09

E os “bons pais fazem tudo pelos filhos”, não é? Pois, a questão complica quando os pais começam a fazer pelos filhos. Ao invés
deles. Como se fosse deles a doença.
É muito comum na DII, serem os pais a assumirem as responsabilidades dos filhos. Os pais controlam a medicação, a alimentação, o
horário de cada coisa, os exames e as consultas, as dúvidas importantes para colocar ao médico… As deles e as que acham que são
do(a) adolescente… e o adolescente ali de lado…
E, claro, com muita razão, dizem “se eu não fizer isso, o meu filho não vai fazer nada! Ele não tem noção da gravidade da doença que
tem! Nem tem cuidado nenhuma com a doença!”
Os adultos com DII até querem que os seus gastrenterologistas façam mais perguntas acerca da sua doença, porque não fazê-lo
também com os mais novos?
Ultrapassar estas barreiras de adesão ao tratamento, à toma das medicações, falando mais, perguntando mais, sem necessariamente
impor… Talvez até nem o seja necessário fazer… Talvez não seja necessário impor ao adolescente ou ao jovem adulto com DII a toma
da medicação se ele sair da consulta a entender a importância da mesma, graças a uma comunicação personalizada e pedagógica.
Com ele(a)!
Mas, quando é que acha que isso vai mudar? Que o seu filho ou filha com Crohn ou com Colite Ulcerosa vai começar a ter noção da
doença se, na realidade, no primeiro impacto e durante meses ou anos, o pai e/ou a mãe é que viveram a doença por eles? Sem lhes
deixar espaço? Com dez ou cem vezes mais medo que eles?
Será que eles têm tempo na consulta do gastrenterologista para colocar as suas dúvidas? Será que eles sabem que podem ir ao
psicólogo falar dos seus medos?
Eles talvez até queiram ter noção da doença… ou pelo menos terem um contato útil, em caso de dúvida ou medo, que não tenha de
passar pelos pais… então e a privacidade da adolescência?
Acha mesmo que o filhote vai falar à vontade do que fez, ou pensa fazer naquela festa, ou com a namorada ou namorado consigo ali
a ouvir? Eu sei que lhe diz que ele pode “estar à vontade”, para “perguntar tudo”, mas será que ele pergunta? Será que, ao sentir as suas
dúvidas e medos, o adolescente também não prefere poupar a mãe e o pai aos seus medos e “asneiras”?
Com alguma ironia à mistura, realmente até deve ser a coisa mais fácil de imaginar… o adolescente ao lado do pai ou da mãe a
perguntar ao médico se pode beber álcool com aquela medicação… ou até quantos shots o intestino aguenta… ou se ter dores durante
o sexo é normal… claro… fácil…
E já agora, e a sua privacidade? Consegue colocar todas as suas dúvidas de pai ou mãe ao médico em frente ao seu adolescente com
DII? Consegue explorar todos os terrores que já lhe passaram pela cabeça sobre a saúde dele com ele ali ao lado? Chora à vontade
quando ele está?
Muitas vezes os jovens adultos com DII têm fracas competências para lidar com a doença, em grande parte por falta de oportunidade
para o ter aprendido durante a adolescência. Porque não precisavam. Os pais tratavam de tudo… tinham as dúvidas e as certezas e
os pânicos por eles. E não com eles…
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E ao mesmo tempo, os pais sentem que não sabem, não querem, ou simplesmente têm medo de “passar o testemunho”…
A culpa não é sua, nem é do adolescente. Mas, por mais que a sinta, com todos os complementos que isso traz consigo, a doença é,
no final de contas, dele(a).
É responsabilidade dele aprender a cuidar-se, e sua responsabilidade tentar ensiná-lo e estar lá. Estar presente. Disponível sem ser
invasivo.
Confiar nele gradualmente, deixando-o, controladamente, aprender com os sucessos e com os erros. Não é assim que também faz
e que fez na sua adolescência?
Na sua vida, e na doença deles? Tentativa e erro… passo a passo.
Como não há livro nem manual para seguir, são os pais e os filhos adolescentes que escrevem dia após dia, esse livro de aventuras
que é a DII na adolescência.
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11

O papel da
alimentação
nos jovens
com DII
Por Carla Guimarães
Nutricionista APDI

Ter uma alimentação saudável é importante na gestão e superação de qualquer doença, especialmente na doença inflamatória
intestinal (DII). A má nutrição em jovens com DII é causada por muitos fatores. Durante uma crise ou período de aumento da
inflamação gastrointestinal, o apetite pode diminuir. Isso torna difícil comer alimentos suficientes para suportar o crescimento, para
ter energia e para recuperar da própria crise. Além disso, a inflamação diminui a capacidade do trato digestivo para absorver os
nutrientes necessários dos alimentos. Por último, alguns medicamentos usados para tratar a DII também podem afetar o apetite
e o estado nutricional. Como os jovens com DII terão períodos em que há diminuição da ingestão e da absorção de alimentos, é
importante que escolham alimentos nutritivos para comer que sejam ricos em calorias, proteínas, vitaminas e minerais, para cobrir
as necessidades nutricionais tão particulares desta faixa etária.
É habitual julgar-se que a doença foi causada por algo que se comeu, mas isso não é verdade. Não há nenhuma evidência de que
a alimentação cause, por si só, a doença, nem mesmo que trate. No entanto, sabemos que há alimentos que podem agravar os
sintomas (não a doença!), levando ao agravamento da dor abdominal e a diarreia. Não existe uma lista única desses alimentos, pois
cada pessoa tem uma resposta diferente face aos diferentes alimentos. Para se conseguir saber os alimentos que não se tolera e
assim poder ajustar a dieta, é útil ter um diário alimentar, onde se regista o que se comeu e os sintomas associados.

A alimentação durante os períodos de crise
Durante os períodos de crise há certos tipos de alimentos que são mais vezes associados com o agravamento da sintomatologia,
como por exemplo os alimentos ricos em fibras insolúveis, que incluem os vegetais com folhas verdes e caules, as frutas com casca,
as sementes, os cereais integrais, leguminosas, etc. Essas fibras insolúveis podem agravar os sintomas (por exemplo a diarreia) pois
são muito difíceis de digerir e aceleram o trânsito intestinal. Frutas e legumes cozidos, bem como produtos de farinhas refinadas (ex:
pão branco) podem ser melhor tolerados temporariamente até que a crise se resolva. Outros alimentos que poderão também agravar
os sintomas são: açúcares; gorduras; comidas picantes; álcool; cafeína.
A ingestão de lacticínios (leite, queijo, iogurtes, etc) deverá ser feita de acordo com a tolerância. Se necessário optar por produtos
lácteos sem lactose e se mesmo assim não tolerar pode optar por substitutos do leite (bebida de soja, bebida de arroz, etc)
Se estiver a tomar corticosteroides, deve limitar a ingestão de sal para evitar inchaço e retenção de líquidos.
Refeições pequenas e frequentes a cada 3-4 horas podem ser melhor toleradas do que refeições grandes. Mastigar bem os alimentos
é importante para iniciar o processo de digestão. Lembre-se de beber muita água, pois pode correr o risco de desidratar, especialmente
em caso de diarreia.
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Quando a inflamação leva ao estreitamento do intestino (estenoses) certos alimentos podem causar obstrução intestinal. Nestas
situações, será aconselhável uma dieta com baixo teor de fibras insolúveis (isto é, uma dieta em que se restringe a ingestão dos tais
alimentos ricos em fibras insolúveis, mencionados acima).
Quando os nutrientes que chegam ao organismo não são suficientes para assegurar um bom crescimento e desenvolvimento, quer
seja porque não se consegue comer por falta de apetite, quer seja porque o intestino não consegue absorver os nutrientes porque
está inflamado, pode haver a necessidade de se recorrer a uma “alimentação” especial - nutrição entérica. A nutrição entérica é
uma dieta artificial líquida feita à base de fórmulas ricas em nutrientes que pode ser tomada oralmente ou por via de uma sonda
nasogástrica (tubo fino que vai do nariz até ao estômago). Pode ser usada como um complemento à dieta convencional ou pode ser
usada em exclusivo (substituindo por completo a alimentação convencional). É frequente usar-se a nutrição entérica em exclusivo em
crianças e jovens recentemente diagnosticados com Doença de Crohn moderada como forma de tratamento para induzir a remissão.
Comer fora de casa pode ser desafiante quando se está em crise. Eis algumas dicas que podem ser úteis para quando comer na
escola, em restaurantes ou em festas:
Não deve sair de casa com fome, pois isso poderá afetar de forma negativa as suas escolhas alimentares porque estará a ser
impulsionado pela fome e pela vontade de comer.
Comer pequenas porções.
Na dúvida, optar por comidas “simples”. Optar por cozidos, grelhados ou assados e estufados com poucos molhos e poucos
condimentos.
Se for a uma festa ou piquenique, leve uma comida que saiba que pode comer e leve o suficiente para o grupo.
Se não puder comer, segure um copo na mão. Não há nada de errado em beber líquidos se não consegue encontrar uma refeição
que seja adequada para si.
Se os seus amigos fizerem comentários, ajude-os educando-os sobre a alimentação na DII.

Alimentação quando não estiver em crise
Quando a doença está em remissão é especialmente importante ter uma alimentação saudável, pois pode ajudar a evitar novas
crises. Uma alimentação saudável inclui alimentos de todos os grupos. Escolha proteínas magras, como aves, ovos, peixe ou feijão.
Inclua uma grande variedade de frutas e verduras frescas ou cozinhadas e cereais integrais (os jovens apresentam geralmente
baixas ingestões destes alimentos, mas estes grupos de alimentos são muito benéficos para quem tem DII). Inclua laticínios para
atender às recomendações diárias de cálcio, escolhendo, se necessário, produtos sem lactose se isso melhorar a tolerância. Inclua
alimentos ricos em ómega-3 (ex: peixes gordos – salmão, sardinha, atum, cavala) e alimentos com probióticos (ex: iogurtes e leites
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fermentados), pois têm efeitos benéficos na DII. Limite a carne vermelha, os produtos açucarados e os alimentos ricos em gorduras
saturadas (ex: manteiga, queijos gordos, produtos de charcutaria e salsicharia, gordura da carne de vaca). Evite fast-foods e alimentos
processados (ex: refeições já prontas que basta levar ao micro-ondas ou forno, alimentos com aditivos, tais como: conservantes,
emulsionantes, entre outros). Quanto menos processada a dieta, melhor.

Défices nutricionais
Sabendo que os défices nutricionais são comuns nestes doentes, é importante que tanto o nutricionista como o médico estejam
atentos aos sinais destes défices para atuarem atempadamente, quer seja a nível do ajuste da alimentação quer seja a nível de uma
possível suplementação dos nutrientes em falta, para evitar o agravamento do estado nutricional e evitar todas as consequências
que daí advêm. Alguns dos défices mais comuns são os défices proteico-energéticos, os défices de vitamina D, de cálcio e de ferro.
As carências nutricionais não só podem afetar a evolução da própria doença, pois podem comprometer a eficácia da medicação
e também afetar o processo de cicatrização e de reparação dos tecidos e a função do sistema imunitário, como poderão trazer
complicações a longo prazo, tais como: atraso no crescimento e desenvolvimento em crianças e adolescentes; osteopenia;
osteoporose; anemia; baixo peso; entre outras.
Em resumo, uma alimentação adequada pode reduzir o impacto negativo que a própria doença tem no estado nutricional, pode ajudar
a controlar os sintomas e ajudar a evitar novas crises, contribuindo para nos sentirmos melhor e termos melhor qualidade de vida.
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25 anos a ajudar e a ensinar
25 anos a melhorar a qualidade de vida
25 anos de conquistas
25 anos a mudar mentalidades
25 anos a esclarecer mitos, medos e dúvidas
… Seja feliz com DII

A Família APDI
A APDI nasceu há 25 anos!
Doentes, médicos e outros parceiros quiseram que nascesse, como forma de ajudar todas as pessoas que, um dia, foram ou viriam
a ser diagnosticadas com doença de Crohn ou Colite Ulcerosa.
Um quarto de século é muito tempo. Apesar das muitas mudanças ocorridas, tanto sociais, como políticas e económicas, o espírito
da APDI mantém-se. Nascemos como uma Família, crescemos como uma Família e queremos que, no futuro, continuemos a ser
uma Família.
Nestes 25 anos de existência, tivemos connosco pessoas que nos ajudaram a evoluir e a crescer. Desde Tavarela Veloso, a João
Galrito, a Álvaro Coelho, passando por tantas outras personalidades que estiveram e continuam a estar connosco. Somando também
outras que se juntaram agora à APDI. Podemos dizer que todas elas contribuíram e/ou contribuem para que o caminho se faça com
consistência, com certezas e com determinação.
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Desde os tempos em que cada um dos membros da direção contribuía com o que podia para ajudar no dia-a-dia da associação até à
decisão de fazer mais e melhor por quem tem doenças inflamatórias intestinais (DII), percorremos uma longa estrada que nos enche
de orgulho.
Estivemos na primeira linha de todas as batalhas que foi necessário travar: desde informar e formar as pessoas sobre as patologias,
até “bater o pé” junto dos sucessivos governos pela comparticipação dos custos associados à DII, tais como medicamentos e
exames complementares de diagnóstico, passando pela reivindicação de uma discriminação positiva de todos os que sofrem destas
patologias. E continuamos a estar presentes nas frentes que são importantes e determinantes para que as pessoas com DII estejam
devidamente informadas e esclarecidas sobre onde, como, porquê e quando tratar as respetivas doenças.
Existirão novas batalhas para travar! Nomeadamente o combate à iliteracia em Saúde, porque queremos continuar a fazer mais e
melhor por todos aqueles que vão chegando à APDI.
Somos reconhecidos como uma associação transparente e credível e queremos continuar a nortear o nosso trabalho e abnegação
por estes princípios que estiveram na base do nosso nascimento e que fizeram de nós uma Família.
Parabéns à Família APDI e que venham mais 25 anos.

Já viu o nosso vídeo dos 25 anos? Está no nosso canal do YouTube.
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3º Congresso APDI

Ser doente crónico em Portugal: A DII e o SNS
O 3.º Congresso Nacional da APDI realizou-se no dia 12 de outubro de 2019 na Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos,
no Porto.
A sessão de abertura foi realizada pelo Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêutico, Franklim Marques e
pela Presidente da APDI, Ana Sampaio

Time-Line APDI
Setembro
14 Ação de Sensibilização sobre DII da APDI no Hospital do Funchal
24 Reunião grupo 70 associações de doentes com Infarmed
30 Participação na Reunião do Conselho Consultivo do Infarmed

Outubro
1 Participação no Workshop “Aumentar a Capacidade de Acesso a
Financiamento (inter)nacional para Projetos na área da Saúde”
2 Presidente da APDI foi comentadora na Conferência Investir em Saúde
Saúde “Financiar Anos de Vida” do Jornal de Negócios
12 3º Congresso APDI - Ser doente crónico em Portugal: A DII e o SNS

Outubro
15 Reunião grupo 70 associações de doentes com Infarmed
18 a 21 Participação na reunião da ECCO “1st Council of National Representatives
Meeting” em Barcelona
18 Participação na Audição de stakeholders no âmbito da elaboração do
Plano Estratégico do INFARMED
19 Presidente da APDI foi comentadora na 7ª Conferência de Valor APAH
“Modelos de Gestão Centrados no Cidadão e na Comunidade”
21 Reunião da direção da APDI com Infarmed
31 Presidente da APDI foi comentadora na Conferência “SNS 40 Anos
– Saúde para todos” da ordem dos farmacêuticos
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Durante a manhã, teve lugar a mesa redonda sob o tema “Ser Doente Crónico em Portugal: a Doença Inflamatória Intestinal (DII) e
o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, momento em que a Vice-Presidente da APDI, Cândida Cruz revelou os resultados do workshop
sobre o mesmo tema. Os dados deram o mote ao debate com Bruno Arroja, Gastrenterologista do Hospital de Braga, João Oliveira,
Administrador Hospital de Braga, Lurdes Gandra, representante da Ordem dos Médicos Norte, Rui Tato Marinho, Presidente do
SPG (Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia) e Paulo Carinha, Assessor do Presidente do Conselho Administração do Centro
Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) para a área do medicamento.
Foram muitas as questões colocadas pela plateia, composta por mais de 130 participantes, o que demonstrou o interesse nos temas
abordados por esta mesa.
De seguida, tivemos a oportunidade de ouvir Chantal Dufresne, Presidente da AFA (associação francesa de DII). “França aqui tão perto
– A mesma realidade na Doença Inflamatória do Intestino” revelou os projetos desenvolvidos para os doentes de Crohn e de Colite
Ulcerosa, bem como a sua intervenção junto das entidades governamentais com o objetivo de melhorar a qualidade de vida destas
pessoas.
Após o agradável convívio que se proporcionou durante o almoço, a mesa redonda sobre “O tratamento da doença Inflamatória do
Intestino na próxima década”, juntou Raquel Gonçalves, Representante do GEDII, Salomé Pinho, Investigadora I3S, Isabel Redondo,
representante da AMPIF (Associação dos Médicos Portugueses da Industria Farmacêuticos) e Filipe Pimenta, enfermeiro responsável
pelos ensaios clínicos do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV).
O último debate sobre “Bem-estar e qualidade de vida na Doença Inflamatória do Intestino” reuniu Carla Guimarães, nutricionista da
APDI, Jorge Ascenção e Nuno Marques, psicólogos da APDI.
Os participantes aproveitaram o momento para o esclarecimento de inúmeras dúvidas partilhando os seus testemunhos.
A sessão de encerramento foi realizada por Cândida Cruz, vice-presidente da APDI.
Muito agradecemos a todos os que contribuíram para que o 3.º Congresso APDI fosse um sucesso. Em especial à Ordem dos
Farmacêuticos e aos laboratórios farmacêuticos que nos apoiam na nossa missão de melhorar a qualidade de vida dos doentes de
DII.

Time-Line APDI
Novembro
12 Presença na Conferência da Convenção Nacional da Saúde “Saúde:
A Prioridade da Legislatura”

20 Participação no Workshop Projeto HTA (Health Technology Assessment)
da IQVIA

14 Presença na Conferência INOFARMA Digital + Healthcare

28 Participação na Reunião do Conselho Consultivo do CHUSJ

14 Presença na AR para ouvir discussão em plenário dos projetos de
resolução da petição “Melhoria das condições para portadores de DII”
15 Presidente da APDI foi comentadora no FÓRUM DO MEDICAMENTO
“Equidade, Efectividade e Sustentabilidade no acesso à inovação” da APAH
18 Emissão da gravação da Mesa Redonda TSF sobre Acesso à Inovação
terapêutica em Portugal com a participação da presidente da APDI

29 Participação na Formação “Empreendedorismo e Sustentabilidade
Associativa” da CMM
30 Assembleia Geral APDI
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Conclusões do Workshop 2019
No ano em que o SNS comemorou 40 anos de vida e a APDI 25 anos; estando as Doenças Inflamatórias Intestinais (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 APDI lançou o debate “Ser Doente Crónico em Portugal: a DII e o SNS”.
Não sendo já novidade a realização destes workshops que anualmente junta doentes, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas,
farmacêuticos, administradores hospitalares, indústria farmacêutica, entre outros para pensar e discutir vários temas.
O objetivo do workshop, que se realizou a 6 de abril de 2019, foi através do diálogo obter respostas para questões que chegam
diariamente à APDI. Desde o acesso a terapêuticas biotecnológicas, os seus constrangimentos e benefícios; passando pelos
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
intestinal, mesmo com o apoio do SNS.

MESA 1
Acesso a terapêuticas biotecnológicas
– constrangimentos, dificuldades e benefícios.
Os medicamentos biotecnológicos são encarados por muitos doentes como os “salvadores da pátria” quando todos os outros
medicamentos clássicos não resultaram. São a esperança de uma melhor qualidade de vida, pois desde que surgiram, as pessoas
com DII mais grave sentiram melhorias muito significativas no seu dia-a-dia.
Contudo, os doentes têm um certo receio das consequências a longo prazo na toma dos medicamentos biológicos e sabem que
cada caso é um caso, sendo difícil prever o futuro. A taxa de remissão a longo prazo com a terapia biológica é muito melhor do que
as terapias clássicas que já existiam mas, os receios em relação a tudo que é inovador mantêm-se.
A substituição de um medicamento biológico por outro também gera muitas dúvidas e receios, principalmente se se muda para um
biossimilar ou para um medicamento aprovado recentemente. Por isso também, os benefícios e os custos das terapias devem ser
dados a conhecer aos doentes que delas necessitam.
A decisão sobre a terapêutica adequada para cada doente deve ser partilhada com o próprio, mas a falta de tempo do gastroenterologista
especializado em DII muitas vezes impede que isso aconteça.
A falta de comunicação entre médico e doente gera muitas vezes dúvidas e inseguranças
O que fazer para melhorar?
A existência de equipas multidisciplinares no Serviço Nacional de Saúde (SNS) é muito importante para que a pessoa com DII possa
tomar uma decisão informada e esclarecedora. O médico de família de cada doente também deveria participar neste acompanhamento
integrado e centralizado no doente.

Time-Line APDI
Dezembro
7 Sessão Comemorativa dos 25 anos da APDI
13 Participação na Reunião do Conselho Consultivo do Infarmed
20 Presença no seminário do Prof. Jean Frederic Colombel:
“Can we prevent Inflammatory Bowel Disease?”

27 Assembleia Geral APDI

Janeiro
15 Presidente da APDI foi comentadora no painel “Envolver o Cidadão”
na Sessão Comemorativa dos 27º aniversário do Infarmed
22 a 24 Presença na Reunião Anual 2020 GEDII
24 Participação da presidente da APDI como comentadora na 4ª edição do
Curso de Enfermagem na DII do GEDII
29 Entrevista para projeto de avaliação do sistema de compra centralizada de
medicamentos em Portugal
31 Participação da Presidente da APDI no Health Parliament Portugal
como mentora da Comissão de Inovação e Valor em Saúde
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É necessário retirar os doentes de DII das urgências criando condições para serem recebidos no hospital de dia e encontrando
também soluções para que os doentes não se percam nos corredores dos diferentes serviços dos hospitais ou mesmo entre
diferentes hospitais.
O nosso sistema de saúde, e o nosso SNS em particular, deve organizar-se de baixo para cima em função do doente, aumentando
assim a humanização dos serviços.
A APDI quer continuar a promover a informação junto dos doentes através de panfletos, folhetos, brochuras informativas dentro dos
hospitais com o intuito de vencer as barreiras dentro dos mesmos e informar os doentes de DII.

MESA 2

O doente com DII perdido no sistema
As principais razões identificadas para que o doente com DII se perca no sistema é a falta de ligação entre os diversos serviços dos
hospitais, a falta de comunicação entre os profissionais de saúde que acompanham o doente, e a falta de informação ao doente.
Esta falta de informação leva a que o doente não tenha autonomia e conhecimento, dessa forma sente dificuldade na gestão da
sua própria doença, bem como na navegação no sistema de saúde como um todo. Isto potencia a falta de adesão aos tratamentos
prescritos e, por vezes, à procura de terapêuticas sem evidência científica.
Como formas de ultrapassar estas questões surgiram várias ideias como a criação de um guia que explique ao doente as questões
relacionadas com a doença, melhorando a sua autogestão e autocuidado. Foi sugerida a constituição de consultas especializadas
de enfermagem com contactos diretos, quer seja por e-mail ou telefone. Anotámos também a possibilidade da criação de centros de
referência nos hospitais centrais, assim como da formação para médicos de família e cuidadores de doentes sobre a DII.
Concluiu-se que é essencial a informação e formação do doente de DII acerca da sua própria doença e da rede de cuidados
especializados a que poderá aceder em caso de necessidade.

MESA 3

Encargos financeiros excessivos para as pessoas com DII
São vários os encargos a que as pessoas com DII estão sujeitas. Desde o impacto financeiro relativo às ausências no trabalho, às taxas
moderadoras para consultas e exames complementares de diagnóstico. Assim como também os custos com medicamentos não
comparticipados pelo Estado, como sendo o cálcio, vitamina D, ferro, ácido fólico, vitamina B12, suplementos alimentares, nutrição
entérica, produtos dermatológicos e probióticos. E também a vacina da gripe recomendada a todos os doentes imunossuprimidos.
Não faltaram propostas para soluções, desde o alargamento do horário dos hospitais de dia para pós-laboral e ao fim de semana;
passando pela disponibilização, aos próprios médicos, de informação sobre o valor das taxas moderadoras que o doente vai pagar
pelos exames complementares que o mesmo está a solicitar de forma a ser estabelecida uma ordem de prioridades em função
da disponibilidade financeira do doente. Foi ainda sugerida a existência de consultas de nutrição e de psicologia no próprio serviço
para uma recuperação mais célere do doente. Na área da Medicina Geral e Familiar foi frisada a necessidade de formação a estes
profissionais, por parte de gastroenterologistas, sobre a doença e o seu tratamento. No que toca à medicação sugeriu-se uma
maior articulação entre a prescrição dos medicamentos clássicos pelos médicos de família e os gastroenterologistas; assim como
embalagens maiores de alguns medicamentos, como supositórios e enemas evitando deslocações desnecessárias dos doentes
para solicitar a emissão de receitas.
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Ação Sensibilização no Funchal DII
No dia 14 de setembro de 2019, a APDI, em
colaboração com Henrique Morna, diretor do serviço de
gastrenterologia do Hospital Central do Funchal, realizou
uma ação de sensibilização sobre doença inflamatória do
intestino (DII) destinada a pessoas com doença e seus
familiares e com a participação de alguns profissionais
de saúde.
A ação foi realizada na biblioteca do Hospital Dr. Nélio
de Mendonça sendo a sessão de abertura presidida por
Henrique Morna, diretor do serviço de gastrenterologia, e
por Ana Sampaio, presidente da APDI.
Após uma breve apresentação da associação e do seu
trabalho aos 80 participantes desta reunião, Henrique
Morna explicou o que é a Doença de Crohn e a Colite
Ulcerosa, nomeando não só os sintomas mais frequentes
como também as manifestações extra intestinais de
ambas as doenças.
Rute Gonçalves, pediatra que trata os doentes com DII,
falou sobre as especificidades da doença de Crohn e da
Colite Ulcerosa em idade pediátrica, bem como sobre os
cuidados a ter em atenção, para que o desenvolvimento
das crianças não fique comprometido. Momento que
mereceu a melhor atenção dos jovens presentes.
Não ficaram esquecidas as diferentes terapêuticas
para a Doença Inflamatória Intestinal. Carla Andrade,
gastroenterologista, explicou as terapêuticas existentes
tanto para a doença de Crohn como para a Colite
Ulcerosa.
“Como encarar o diagnóstico” foi tema de conversa a
cargo do psicólogo da APDI, Jorge Ascenção. Neste
tópico não foi esquecida a necessidade de partilha de
informação com quem está mais próximo do doente,
desde família a amigos.
Houve também a participação da nutricionista do
Hospital Central do Funchal, Paula Bettencourt, que falou
sobre os tipos de alimentos que o doente tolera melhor
ou pior. Catarina Rodrigues, descreveu os vários tipos de
cirurgia a que os doentes de DII podem ser sujeitos.
O encerramento deste dia enriquecedor ficou a cargo
de Cândida Cruz, vice-presidente da APDI, e Henrique
Morna, diretor do serviço.
Agradecemos a Henrique Morna pelo empenho e
dedicação neste evento de elevado interesse para os
doentes de DII.
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Novo Projeto APDI
– DIIMentoring

O que é?
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.

Porquê?
O diagnóstico de uma doença crónica implica um processo de adaptação e de reorganização do quotidiano para lidar, por exemplo,
com consultas médicas, exames médicos, sintomas da doença, toma de medicamentos, relações familiares e sociais, vida profissional,
entre outros. Os estudos demonstram que, para além do controlo dos sintomas físicos da doença, o bem-estar emocional das
pessoas com DII, é fundamental.
As pessoas recém diagnosticadas com uma DII deparam-se, diariamente, com questões e dúvidas que vão para além dos aspetos
médicos discutidos nas consultas de especialidade. 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.

Quem vai ser mentor?
Pessoa com DII com mais experiência e uma vivência adaptativa da doença e associado da APDI.

Quem vai ser mentorado?
Pessoa com um diagnóstico mais recente de DII e com idade entre os 18 e os 35 anos.

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

Se pretende inscrever-se como candidato a mentor ou mentorado,
por favor envie-nos um e-mail para diimentoring@apdi.org.pt.
A equipa do projeto irá contactá-lo.
Este projeto tem um número máximo de participantes.
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Canal Youtube APDI já está no ar…

Em Setembro de 2019 lançámos o nosso canal na plataforma YouTube criando um novo marco na Literacia para a Saúde da Doença
Inflamatória do intestino (DII). A nossa expectativa é a de que estes vídeos contribuam para esclarecer e motivar os jovens com DII a
encarar a doença com curiosidade e otimismo.
Todos os meses publicamos um vídeo com o mote “Dar a Volta à DII”. Da primeira temporada já estão disponíveis cinco episódios
com entrevistas e dicas muito úteis de vários especialistas. Desde o apoio do psicólogo Jorge Ascenção em “Tenho DII e agora?”;
passando por temas pertinentes como a medicação, os exames e as viagens, com as médicas Joana Torres, Diana Carvalho e Liliana
Carvalho; até à alimentação com a nutricionista da associação, Carla Guimarães.
Os vídeos são também disponibilizados na Lifestyle Sapo Saúde, numa parceria estabelecida com o Canal SAPO. Na terça-feira
seguinte ao dia 15 de cada mês há um novo episódio disponível para visualização.
Os primeiros cinco vídeos gravados contaram com a Bolsa de Cidadania atribuída pela Roche, e também com o apoio da Ordem dos
Médicos, que disponibilizou o espaço para as gravações.
Estes conteúdos audiovisuais foram ainda divulgados pela nossa congénere DII Brasil.
Mantenha-se atento ao nosso site e redes sociais. O próximo episódio é já no dia 18 de Fevereiro.
Link para o canal:
https://www.youtube.com/canalapdi
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Estudo “Fada dos Dentes”
Tem os seus dentes de leite?
E os dentes de leite de um familiar?
Se a resposta a ambas ou uma das perguntas do título for “sim”,
responda ao questionário “Estudo da exposição na infância a
metais como fator de risco para desenvolvimento da DII” que se
encontra na secção de notícias do nosso site.
www.apdi.org.pt
ou em https://is.gd/projecto_fada_dos_dentes.
Este estudo, realizado pela Joana Torres, investigadora na área da
Doença Inflamatória do Intestino (DII), pretende perceber, através
dos dentes de leite, se na DII existem exposições distintas durante
as fases precoces de desenvolvimento. Apesar de as causas da
doença serem desconhecidas, alguns estudos sugerem que os
fatores ambientais e determinadas exposições em fases precoces
da vida possam ter um papel na génese da DII.
Recorrendo a tecnologias com laser é possível avaliar a matriz
dos dentes de leite e perceber possíveis associações entre
exposições nestas fases do desenvolvimento e associação com
doenças.
Colabore com este estudo. Basta responder ao questionário para
que a equipa o contacte e combinem a entrega dos dentes de
leite que pretende doar.

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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Consultas
de Nutrição
As Consultas de Nutrição no Porto são à 6ª feira, entre às 9h e às
13h, na sede da associação por marcação junto da APDI.
A nossa nutricionista também disponibiliza apoio nutricional por
skype através de marcação junto da APDI.

Consultas
de Psicologia
Consultas no Porto: 3ª e 5ª feira, entre às 10h e às 13h, na sede
da APDI através de marcação.
Consultas em Lisboa: 5ª feira de tarde, na seguinte morada –
Travessa Luís Pereira da Mota, n.º 3 – 2ºA, 2670-488 Loures,
através de marcação junto da APDI
Consultas em Faro: 3ª feira entre às 9h e às 13h, 5ª feira entre às
14h e às 17h e 6ª feira entre às 9h e às 13h. Mediante marcação
direta com o Espaço Saúde em Diálogo, apresentando o cartão
de associado da APDI com vinheta atualizada, na seguinte
morada – Praceta Azevedo Gneco, 17 Bloco E, Faro. Contactos:
289 829 132 / esd.faro@gmail.com
Os nossos Psicólogos também disponibilizam apoio psicológico
por skype através de marcação junto da APDI.

APDI
nas Redes Sociais
A APDI já está no Instagram e no Facebook.
Sigam-nos para estar sempre a par das novidades.
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Testemunho

Por Sónia Cruz

O meu nome é Sónia, tenho 41 anos, vivo no Porto e fui diagnosticada com doença de Crohn definitivamente em 2019. Não consigo dizer
quando comecei a sentir alguma coisa, pois quando olho para trás, toda a minha vida se pautou por más disposições, más digestões,
vomitar após refeições, o chegar ao fim do dia e estar tão dilatada que nem as calças conseguia apertar. E tudo o que me diagnosticavam
era ansiedade.
Após o curso de Engenharia Civil, e já estar a trabalhar, volta e meia tinha de faltar porque tinha passado a noite no hospital sem conseguir
parar de vomitar, com dores abdominais desesperantes, e acabava por vir com nenhuma indicação do que seria. As consultas com o
médico de família terminavam em atribuir tudo isso à minha passagem pela morte da minha mãe aos 20 anos. Cheguei a efetuar consulta
de gastro no hospital em que mais uma vez me atribuíram a ansiedade.
Quando decidi mudar de médico de família, para a atual médica que me segue, descobriu que tinha a bactéria Helycobacter Pilory, o que
parecia ser responsável por variados sintomas. Respirei de alívio que talvez afinal aquilo tudo se devia a essa bactéria. Depois de erradicada
com antibióticos, quando me dei conta, parecia pior e andei mais de um ano com diarreias que eu própria ia atribuindo a ansiedade, ao
trabalho, etc…até porque desde muito jovem era o discurso a que me havia habituado.
Até que surgiu um episódio de febre, dor abdominal, que foram tratados como gastroenterite pelo médico de consulta aberta. No entanto
após duas semanas algo continuava errado. Fui à médica de família, e ela verificou que afinal era um abcesso e eu tinha uma fistula
perianal. E tudo surgiu em cascata a partir daí.
Consulta de cirurgia e de gastro no hospital em 2017, antibiótico enquanto realizava vários exames. Demorou um ano a ser diagnosticada
(2018), simplesmente porque eu não me encaixava num doente típico desta doença. Os valores das análises não eram consistentes com a
doença, sou uma pessoa que luta com excesso de peso, não tenho todos os sinais e sintomas que caracterizam a doença, o que levava a
algumas reticências por parte da especialidade nesta patologia. Até que após o exame com cápsula, ficou confirmado.
Tinha agora uma fistula complexa, que me impedia de correr, e até o simples sentar me custava. Tinha deficiência de ferro, vitaminas,
dores articulares, e no meio disto tudo tinha decidido que queria tirar outro curso superior, o meu sonho, medicina! Enquanto estudava
para me preparar para exames nacionais que tinha feito há 20 anos atrás, sentia a minha cabeça num nevoeiro, parecia que não conseguia
concentrar-me, cheguei a adormecer várias vezes em cima dos livros de cansada que me sentia. O meu cérebro não funcionava direito!
Com antibiótico a fistula encerrou, o que não é normal, o que levou os médicos a recuar no diagnóstico. Andei mais um ano a pensar, tenho
a doença, não tenho a doença? As diarreias com sangue, o cansaço e as dores continuavam, até que a fístula voltou e efetuei cirurgia para
colocação de seton.
No meio disto, experimentei diversas dietas que se revelaram não ser adequadas a esta patologia. Sentia-me perdida na alimentação,
já nem era só a questão do peso, mas sim alimentar-me com o quê, numa doença que um dia um alimento cai bem, e no outro dia não.
Sentia a ansiedade crescente de me preparar para me candidatar a medicina. Pensei várias vezes na idade que tenho, nesta doença, e
no futuro. Pesquisei muito na internet, e fui lendo estudos, medicação, efeitos secundários da mesma, testemunhos de quem já tinha
feito mil e uma cirurgias e até já incapacidades tinha. E perguntava-me se viria a ser este o meu futuro. Um dia, no início de 2019, senteime ao computador, e pesquisei, desta vez por ajuda, até que me surgiu a APDI. Como moro perto, fui até lá.
Ofereceram-me ajuda com consulta de nutrição com a Drª Carla Guimarães, e com consulta de psicologia com o Drº Jorge Ascenção os
quais me ajudam até hoje. Durante 2019, o diagnóstico confirmou-se definitivamente, foram-me prescritos imunossupressores, e com eles
os medos e as dúvidas assaltaram-me devido aos efeitos secundários possíveis. Pensamentos como: “não morro da doença, morro da
cura”, se calhar ando a perder tempo a estudar para o curso com que sempre sonhei, e se calhar esta doença não me vai deixar seguir o
meu sonho.
Com a Drª Carla, aprendi a alimentar-me corretamente. Percebi que não o fazia, e penso que até vem dos anos em que trabalhava como
Engenharia Civil e comia qualquer coisa a qualquer hora em qualquer lugar. Percebi o que posso comer, quando posso comer determinado
alimento e a disciplinar-me, uma vez que tenho excesso de peso. Como ando a correr do trabalho para a faculdade, é fácil de repente comer
um bolo, e não só afeto o meu peso, como afeto as dosagens do imunossupressor, devido ao aumento de peso, como afeto o meu intestino.
Tem sido um trabalho árduo, onde sinto que estou a criar fundações para o futuro.
Com o Drº Jorge, tem vindo a ser desmontada pedra a pedra, o muro que eu tinha construído, de dúvidas, crenças limitantes, pensamentos
e conclusões distorcidas. Aprender a controlar a ansiedade tornou-se fundamental para a minha vida, estudos e principalmente para a
“saúde mental do meu intestino”. Dúvidas sobre se deveria tomar os imunossupressores ou não, o medo de ficar com cancro, o medo de
uma pancreatite, o pensar que se calhar era melhor ficar com uma realidade que já conhecia, e não fazer nada.
E o que mudou? Muita coisa! Com a toma do imunossupressor, a fístula fechou, o seton foi retirado, não tenho diarreias, e poucas ou nenhumas
dores. Mas este é só um dos pilares da melhoria da minha vida. A parte emocional e a alimentação vieram a revelar-se fundamentais. Neste
momento estou no curso de medicina a experimentar fazer metade do primeiro ano, enquanto trabalho simultaneamente.
E seria muito difícil se não fizesse este percurso acompanhada pela APDI!
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Órgãos Sociais APDI
2020-2023

No dia 7 de Dezembro de 2019 tomaram posse os seguintes associados da APDI como membros dos Órgãos Sociais:

Direção

Presidente:
Ana Sotomaior Costa Bastos Sampaio

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

Vice-Presidente:
Maria Cândida Baltazar Cruz

2.º Secretário:
Beatriz Lordelo Moreira

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

1.º Vogal:
Bárbara Andreia
Araújo Correia

Tesoureiro:
Sandra Cristina Costa Catarino

2.º Vogal:
Nuno Miguel Casal
dos Santos Luzio
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Eventos Futuros
14 MAR

Formação mentores

28 MAR

Assembleia Geral - sede Porto

		 ABR

Ação Sensibilização

18 ABR

Workshop APDI

19 MAI

Comemoração Dia Mundial DII

19
MAIO

JUN

17 OUT
28 NOV

Ação Sensibilização
Congresso APDI
Assembleia Geral - sede Porto

Nota: Esteja atento a eventuais alterações de datas. Siga-nos no nosso site e facebook.		
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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
Facebook: https://www.facebook.com/apdi.portugal
Instagram: https://www.instagram.com/apdii__/
Canal Youtube: https://www.youtube.com/canalapdi

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.

