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Editorial
Estimados associados,

Esta é a primeira edição de 2021 da nossa revista. Desde a edição anterior a situação incerta mantém-se no país e no mundo,
se bem que, a pouco e pouco, vamos encontrando sinais de que estamos a regressar à normalidade: a vacinação contra a
pandemia da COVID-19 está em marcha, e apesar de alguns percalços, tem-se revelado muito positiva para as várias camadas
geracionais da população portuguesa.
Há, assim, razões para ter esperança, de que nos aproximamos da tão desejada imunidade de grupo criada pela vacina da
COVID-19. Alguns desafios continuam por resolver, como todos os que se relacionam com a capacidade de resposta dos
serviços de saúde a pessoas com outras doenças que não a COVID-19. Ao longo do último ano, enfrentámos problemas de
maior e menor dimensão relativos às doenças crónicas a que cada um de nós não ficou alheio.
Mas a APDI, enquanto associação que representa todos os que têm Doença Inflamatória do Intestino (DII), tem feito o seu
trabalho em várias frentes, tanto na comunicação com os associados, no que diz respeito à prestação de serviços fundamentais
para o bem-estar das pessoas, como dando a conhecer os problemas das pessoas com doenças crónicas no dia-a-dia a todas
as entidades governamentais da área da saúde.
Esta edição da nossa revista inclui uma série de artigos que consideramos pertinentes para todos os associados: desde
uma abordagem à dieta mediterrânica e a sua importância para quem convive todos os dias com a DII, até um texto da Dra.
Paula Ministro, Presidente do Grupo de Estudo Doenças Inflamatórias do Intestino (GEDII), que fez para nós uma relevante
apresentação desse projeto. Falamos também da série de webinares que preparámos este ano para o Dia Mundial da DII, a 19
de Maio, com temas relativos ao bem-estar das pessoas que vivem com DII, bem como da nossa contínua série online “Dar a
Volta à DII” em que ficamos à conversa com profissionais de saúde e pessoas com DII sobre temas relevantes para todos nós.
Aqui poderão encontrar outras temáticas e ideias para levar nas férias. Que os dias e semanas de descanso sejam frutíferos
para todos os nossos associados, não só para regressar, com forças renovadas, ao trabalho e à vida quotidiana, como também
para relaxar o corpo e a mente, aproveitando o tempo livre para usufruir das coisas boas que nos rodeiam: desde o magnífico
sol com banhos de mar até à extraordinária cultura que temos para descobrir em cada canto do nosso belo país.
Faremos uma pausa durante o mês de Agosto para descanso dos nossos colaboradores mas depois continuaremos cá
sempre ao longo dos próximos meses, garantindo a melhor ajuda a todos os nossos associados e às suas famílias.

Boas férias!

A Direção
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O Grupo de Estudos de Doenças
Inflamatórias Intestinais
Quem somos e o que queremos
para as DII em Portugal

Por Paula Ministro
Presidente do GEDII
Assistente Hospitalar Graduada do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV)
Responsável pela Consulta de DII do CHTV

O Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias do Intestino (GEDII) formou-se com o objetivo de melhorar e difundir o
conhecimento das doenças inflamatórias do intestino (DII) em Portugal.
Estes objetivos, parecendo simples, são difíceis de atingir e exigem persistência, organização e suporte financeiro. No entanto,
o esforço é gratificante se ele se refletir na melhoria da qualidade da assistência médica aos portadores de DII.
O GEDII integra sobretudo médicos, mas está aberto a outros profissionais cuja atividade assistencial ou de investigação
contribua para o tratamento ou conhecimento das DII. O grupo tem uma implantação nacional com representatividade de
centros do Sistema Nacional de Saúde de Norte a Sul do país, bem como nos Açores e Madeira. Os diferentes centros têm
contribuído de forma decisiva para o trabalho científico do GEDII. Os estudos colaborativos, na grande maioria clínicos, têm
permitido caracterizar as DII em Portugal, avaliar fatores determinantes de prognóstico, marcadores biológicos de atividade,
alvos terapêuticos, entre outros. Estes estudos têm sido publicados em revistas médicas prestigiadas internacionais.
Evidentemente que a investigação clínica não seria possível sem a colaboração dos portadores de DII os quais, têm
respondido positivamente aos pedidos de participação, nos diversos centros do país. Bem como não seria possível sem o
suporte económico da indústria farmacêutica.
A colaboração internacional com organizações como a European Crohn`s and Colitis Organization (ECCO), grupo Francês,
Espanhol, Italiano e Irlandês tem sido profícua no campo da investigação e da educação médica. Todos os anos o GEDII
organiza pelo menos duas reuniões, uma magna, onde habitualmente há um intercâmbio de experiências com palestrantes
internacionais, e outra, restrita em termos de participantes, que se destina à formação de jovens gastrenterologistas ou
internos.
Desde a sua formação o GEDII tem colaborado com a Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (APDI),
através de consultadoria científica e da participação regular em ações de formação para doentes. Tem sido uma colaboração
profícua juntando duas visões diferentes com um objetivo comum: melhorar a qualidade de vida dos portadores de DII.
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O tratamento das DII evoluiu muito nos últimos 20 anos, hoje dispomos de mais medicamentos, novas estratégias terapêuticas
com objetivos mais exigentes, novas técnicas cirúrgicas. Embora a causa ou causas das DII permaneçam desconhecidas,
alguns processos fisiopatológicos foram identificados, foram descobertos novos alvos terapêuticos que permitiram e vão
continuar a permitir uma capacidade de intervenção mais diversificada. Apesar destes avanços, que todos reconhecem, existe
uma percentagem importante de doentes que não respondem à terapêutica. Na Doença de Crohn esta atinge 30 a 50% no
primeiro ano de terapêutica, e na colite ulcerosa 20 a 40%. Isto fala por si e significa que muito ainda há por fazer. Portanto,
desde a etiologia, ao tratamento, existe um amplo caminho para ser percorrido. É esse o caminho que o GEDII privilegiará.
As DII, sendo doenças complexas com potencial de envolvimento multisistémico necessitam de uma abordagem multidisciplinar estruturada e centrada no doente. A cada momento da terapêutica, decisões relevantes deverão ser tomadas por médicos de diferentes especialidades, experientes no tratamento das DII, permitindo a discussão sobre a melhor terapêutica para
cada doente específico. Consequentemente, as DII necessitam de uma estrutura hospitalar robusta que envolve a consulta
específica de DII, o hospital de dia, o internamento, a urgência, unidade de técnicas endoscópicas, bloco operatório, unidade de
cuidados intensivos, laboratório e serviços farmacêuticos bem como a multidisciplinaridade com consultas periódicas para
discussão de casos clínicos. Esta é a visão que o GEDII tem para o tratamento das DII, e nela está implícita a necessidade
premente da criação de centros de referência de DII. Centros de referência, que queríamos que fossem centros de excelência,
com condições estruturais, técnicas e capacidade de resposta diferenciadora que se conjugassem com as necessidades e
expectativas dos portadores de DII. Esta é uma área de trabalho comum com a APDI em prol da assistência médica.
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APDI assinalou o Dia Mundial da DII
com uma série de webinares
especiais

O Dia Mundial da DII foi assinalado, como sempre, no passado dia 19 de maio. Este ano, para assinalar a efeméride, de uma
forma diferente, a APDI preparou uma série de quatro debates semanais de uma hora, emitidos nas quartas-feiras desse mês
em direto, começando sempre às 18h30, na página de Facebook e no canal de YouTube da Associação. Esta iniciativa contou
com o apoio da MSD, da Janssen e da Takeda, a parceria da Federação Europeia das Associações de Colite Ulcerosa e Doença
de Crohn (EFCCA), bem como o apoio institucional do Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias Intestinais (GEDII) e da
Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG).
Foram quatro conversas sobre vários temas ligados à DII que contaram com a participação de um leque muito variado de
convidados, desde psicólogos, pessoas que vivem com DII e gastrenterologistas. Todas as sessões tiveram uma excelente
resposta por parte dos nossos associados, com muitas partilhas e comentários a circularem.
A primeira sessão, que decorreu a 5 de Maio, versou sobre o impacto psicológico da DII e contou com a participação dos
psicólogos clínicos Joana Pais e Jorge Ascenção. Falaram dos medos que as pessoas com DII sentem com esta patologia
onde “o que [a pessoa com DII] pensava ser [antes do diagnóstico] é posto em causa”, nas palavras de Jorge Ascenção, numa
situação onde se sente uma “perda do controlo” que nos leva a “adaptações que põem em causa quem somos”. Apesar de
haver pessoas com DII que consigam ultrapassar as dificuldades de uma forma mais fácil, não é o caso para muitos outros,
como referiu Joana Pais: “Não é assim tão simples. Há diferentes condições de doença” que não se aplicam a todos os casos.
Mas a perspetiva mais relativista perante o assunto é uma forma de aligeirar o efeito dos problemas no nosso dia-a-dia.
No dia 12 houve uma sessão sobre o impacto da DII no mundo profissional. Para falar deste tema contámos com Ana Isabel
Sampaio, que tem DII, e a gastrenterologista Joana Torres, do Hospital Beatriz Ângelo. Ana contou-nos a sua experiência com
a DII, salientando que lutou por condições de trabalho adequadas à sua nova condição, referindo como o gastrenterologista foi
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importante para “normalizar” a sua nova vida. Joana Torres comentou que “há dificuldade no acesso ao trabalho” quando as
pessoas têm um diagnóstico recente, e muitas pessoas que, tal como Ana, “têm dificuldade em adaptar a DII ao seu trabalho”
por desconhecimento da doença por parte do público geral.
Já no dia 19 falámos sobre como atingir a remissão (ausência de sintomas) na DII, através das propostas dos
gastrenterologistas Francisco Portela, em representação do GEDII, e Maria João Moreira, em representação da SPG. Francisco
Portela referiu que as doenças imunossupressoras como as DII têm uma remissão que “nunca pode ser declarada como
uma cura”, mas houve melhorias “com a introdução de mais medicamentos e possibilidades terapêuticas”, aumentando
o período de remissão para a maioria das pessoas. Maria João Moreira definiu os vários tipos de remissão e deixou “uma
palavra de força e alento” para todas as pessoas com DII. Foram também abordadas as primeiras reações à vacinação por
COVID-19 das pessoas com DII.
Por fim, a última sessão desta série, que decorreu a 26 de maio, teve como tema o impacto da DII na sexualidade. Contámos
com a participação do conhecido psiquiatra Júlio Machado Vaz e da gastrenterologista e presidente do GEDII Paula Ministro.
Ambos declararam a importância de não esquecer a sexualidade na DII, sendo que Paula Ministro apontou que podemos
gastar “milhares de euros em medicamentos que põem o doente melhor”, mas “existem outros aspetos fundamentais, sendo
a sexualidade um deles”. Opinião partilhada por Júlio Machado Vaz, que aproveitou para referir a escassez de psicólogos em
Portugal e a importância do psicólogo nas associações de doentes. No entanto, declarou que o acesso ao psicólogo deveria
ser um direito para todos: “uma boa saúde mental também diminui as queixas biológicas”.
Os quatro debates ficaram disponíveis na íntegra no Facebook e no YouTube da APDI.
Vale a pena (voltar a) ver.
Link para o canal:
https://www.youtube.com/canalapdi
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Já Conhece o DIImentoring?

O DIIMentoring é um projeto criado pela APDI, que procura criar uma rede social de apoio informal às pessoas com Doença
Inflamatória do Intestino (DII). É um programa de suporte informal e mentoria para as pessoas diagnosticadas há pouco
tempo com DII, onde prima a troca de experiências individuais sobre como lidar com os obstáculos da própria doença, se
promove um acompanhamento da doença mais eficaz e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida e bem-estar.
O apoio social terá influência na gestão da doença e consequentemente no controlo da sua vida, além de ser um elemento
facilitador do empowerment da pessoa que vive com Doença Inflamatória do Intestino (DII).

Como funciona?
O mentorado (pessoa com DII que quer usufruir da mentoria com idade igual ou superior a 18 anos) inscreve-se através
do formulário que consta no nosso site. Depois será convidado por e-mail a preencher um questionário e passará por uma
entrevista on-line com a gestora do projeto, e, tendo em consideração o perfil de cada um, encontraremos o melhor mentor
para si de entre os 12 mentores que integram o projeto. Inscreva-se. Estamos aqui para si.
Até ao momento, da avaliação inicial às expectativas dos mentorados inscritos, percebe-se que a partilha de experiências
relativamente à gestão da doença é o foco central da sua motivação para participar. “…como é que posso ter uma vida
“normal”?...”e“…”o que posso fazer para ter maior controlo sobre a minha doença e ter maior qualidade de vida?...” são algumas
das questões que denunciam a procura de maior suporte e de interesse em entrar no projeto.
Os mentorados procuram esclarecer dúvidas, obter maior conhecimento acerca da doença e dos recursos que estão ao seu
dispor para uma melhor gestão da patologia.
A procura de esperança e de vivências positivas da doença são a motivação dos mentorados. A partilha, a solidariedade e o
espírito de entreajuda são alguns dos valores que motivam os mentores a integrar e dar estrutura a este programa.
O impacto que se espera deste suporte é uma aceitação e gestão positiva da doença para todos os intervenientes, que
fomente a sensação de domínio sobre a doença e permita que as pessoas que vivem com DII processem as experiências
negativas de uma forma mais leve.

E se eu quiser ser mentor e ajudar alguém mais jovem com a mesma DII?
Candidate-se a ser mentor em 2022. Envie-nos um e-mail para diimentoring@apdi.org.pt a informar-nos da sua intenção.
Os candidatos a mentores terão de fazer uma formação e um processo de entrevista para que lhes seja atribuído o título de
mentor.
Esperamos por si.
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Dieta
Mediterrânica.
Que papel na
doença
inflamatória
intestinal?
Por Carla Guimarães
Nutricionista APDI

A Dieta Mediterrânica (DM) teve a sua origem nos países banhados pelo Mar Mediterrâneo ou que por ele são influenciados.
A palavra “dieta” deriva do termo grego “diaita”, que significa estilo de vida equilibrado.
A Dieta Mediterrânica pode ser caracterizada por (Figura 1):
elevado consumo de alimentos de origem vegetal, entre eles a fruta, os produtos hortícolas (legumes e hortaliças), os
cereais pouco refinados, os frutos oleaginosos (nozes, amêndoas, etc.) e as leguminosas (feijão, grão, etc.)
utilização de azeite como principal fonte de gordura
consumo regular de peixe
consumo moderado de carnes brancas (frango, peru, coelho)
consumo moderado de lacticínios
baixo consumo de carnes vermelhas (bovino, suíno, caprino, ovino, equídeo, búfalo), de carnes processadas (ex.
charcutaria), de açúcares e produtos açucarados e de alimentos processados
consumo de água como bebida de eleição e consumo baixo a moderado de vinho a acompanhar as refeições principais
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Figura 1 – Pirâmide da Dieta Mediterrânica. Recomendações para a população adulta. Fonte: Fundación Dieta Mediterránea (2010).

Ancel Keys foi o investigador americano responsável pela divulgação da Dieta Mediterrânica, após realização de um estudo
em diversos países do Mediterrâneo nos anos 50 (século XX), onde verificou o impacto positivo da alimentação praticada
nesses países na doença cardiovascular, em comparação com a dieta praticada em outras áreas do globo. Desde então, a
Dieta Mediterrânica tem sido o padrão alimentar mais estudado no mundo e os vários estudos científicos têm demonstrado
vários benefícios da DM a nível de saúde, incluindo a proteção contra doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doenças
neurodegenerativas e vários cancros. A DM tem sido também associada a uma maior longevidade. Sendo, por isso, um dos
padrões alimentares mais recomendados para a prevenção de doença crónica e inclusive na promoção de um envelhecimento
saudável.
Os benefícios deste padrão alimentar advêm, possivelmente, de um conjunto de fatores:
(1) uma ingestão aumentada de fibra alimentar, micronutrientes (vitaminas e minerais) e fitoquímicos bioativos
(substâncias protetoras existentes nos vegetais), decorrentes de um maior consumo de hortofrutícolas;
(2) uma maior proporção de gordura insaturada, particularmente monoinsaturada, oriunda do azeite e de gordura
polinsaturada amplamente presente no peixe, e
(3) diminuta ingestão diária de gordura saturada e de produtos processados.
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Muitos dos componentes alimentares mencionados no ponto (1) e (2) têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias,
que poderão estar na base dos efeitos benéficos observados. Melhorias ao nível do perfil lipídico (ex. colesterol), redução da
pressão arterial e da resistência à insulina, diminuição dos marcadores séricos de inflamação, bem como melhorias a nível
da microbiota intestinal (conjunto de microrganismos que vive no nosso intestino e que têm influência na saúde do indivíduo),
parecem estar associados aos efeitos protetores reportados.
Sendo a Doença Inflamatória Intestinal (DII) caracterizada por inflamação, stress oxidativo e desregulação da microbiota
intestinal, seria de supor que a DM poderia também trazer benefícios aos doentes com DII. Além disso, estudos mostraram um
efeito preventivo da DM no cancro colorretal e outros estudos mostraram um efeito na redução do risco de desenvolver doenças
autoimunes, tais como psoríase e artrite reumatoide, o que veio acrescentar ainda mais interesse no potencial papel da DM na DII.
Só muito recentemente a comunidade científica se dedicou a estudar o efeito da DM na DII, quer a nível de prevenção como
de controlo e até tratamento da doença. Vários estudos mostraram que populações com maior adesão à DM têm menor risco
de vir a desenvolver DII. Estudos observacionais com pessoas com DII verificaram que uma maior adesão à DM parece estar
associada a menor atividade da doença, a melhoria de alguns parâmetros inflamatórios e a uma melhor qualidade de vida. No
entanto, estes estudos, como são apenas observacionais, não permitem estabelecer uma causalidade, i.e. saber se a DM é a
causa dos benefícios observados, pelo que são necessários ensaios clínicos para confirmar esses efeitos. De facto, os ensaios
clínicos levados a cabo em pessoas com DII que foram submetidas a uma dieta mediterrânica durante períodos de 6 semanas
a 6 meses mostraram que o consumo de uma dieta mediterrânica parece estar associado a melhoria da sintomatologia,
melhoria de alguns parâmetros inflamatórios, diminuição da gravidade da doença, normalização da microbiota intestinal e a
uma melhoria da qualidade de vida.
Os mecanismos envolvidos nos efeitos benéficos da DM na DII são ainda desconhecidos, mas os investigadores apresentam
várias hipóteses: alterações na microbiota intestinal, a nível de normalização da sua composição e melhoria da sua
funcionalidade; presença de gorduras mais saudáveis (mais ácidos gordos ómega-3 e mais gorduras insaturadas e menos
saturadas); eliminação de aditivos, devido ao menor consumo de alimentos processados; entre outras.
As evidências apresentadas apontam para um efeito benéfico da DM a nível da prevenção e controlo da evolução da doença.
Relativamente ao efeito a nível de tratamento, os resultados são ainda muito preliminares e mais estudos são necessários
antes de uma recomendação formal de uso da DM como terapêutica.
Dados os benefícios apresentados, a DM parece ser indicada como padrão alimentar a seguir pelas pessoas com DII no sentido de
melhor gerirem a sua doença. Sabemos, no entanto, que em fase ativa da doença, ou em caso de doença de Crohn estenosante,
poderá ser mais difícil a adesão a este padrão alimentar, devido ao elevado teor de fibra, mas, dentro das possibilidades, manter-se o mais próximo possível das recomendações alimentares da Dieta Mediterrânica parece ser o mais adequado.
Fontes:
Ananthakrishnan AN, Khalili H, Song M, et al. High School Diet and Risk of Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis. Inflamm Bowel Dis 2015;21:2311-9.
Associação Portuguesa de Nutrição (2014) Dieta Mediterrânica – um padrão de alimentação saudável, e-book (https://www.apn.org.pt/documentos/
ebooks/Ebook_Dieta_Mediterranica.pdf)
Chicco F, Salvatore, M, et al Multidimensional impact of Mediterranean diet on IBD patients. Inflamm Bowel Dis 2021; 1:1-9.
Donovan M, Selmin O, et al. Mediterranean Diet: Prevention of Colorectal Cancer. Front.Nutr. 2017;4:59.
Forsyth C, Kouvari M, D’Cunha NM, et al. The effects of the Mediterranean diet on rheumatoid arthritis prevention and treatment: a systematic review
of human prospective studies. Rheumatol Int 2018;38:737–47.
Fundación Dieta Mediterránea. A Pirâmide da Dieta Mediterrânica: um estilo de vida para os dias de hoje. 2010. (https://dietamediterranea.com/piramidedm/piramide_PORTUGUES.pdf)
Khalili H, Hakansson N, Chan SS, et al. Adherence to a Mediterranean diet is associated with a lower risk of later-onset Crohn’s disease: results from
two large prospective cohort studies. Gut 2020;69:1637-1644.
Lewis J, Sandler R et al. A Randomized Trial Comparing the Specific Carbohydrate Diet to a Mediterranean Diet in Adults with Crohn’s Disease. Gastroenterology 2021. doi: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2021.05.047.
Marlow G, Ellett S, et al. Transcriptomics to study the effect of a Mediterranean-inspired diet on inflammation in Crohn’s disease patients. Human
Genomics 2013, 7:24
Papada E, Amerikanou C, Forbes A, et al. Adherence to Mediterranean diet in Crohn’s disease. Eur J Nutr 2020;59:1115-1121.
Phan C, Touvier M, Kesse-Guyot E, et al. Association between Mediterranean anti-inflammatory dietary profile and severity of psoriasis: results from
the NutriNet-Santé cohort. JAMA Dermatol 2018;154:1017–24.
Pinho I, Rodrigues S, Franchini B e Graça P (2016) Padrão Alimentar Mediterrânico: Promotor e saúde, Lisboa: PNPAS, DGS.
Strisciuglio C, Cenni S., et al. Effectiveness of Mediterranean Diet’s Adherence in Children with Inflammatory Bowel Diseases. Nutrients 2020, 12, 3206;
doi:10.3390/nu12103206.
Tian Z, Zhuang X, et al. Index-Based Dietary Patterns and Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review of Observational Studies. Adv Nutr. 2021
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Apresentação no 1º Congresso da RIESDM

Adesão à dieta Mediterrânica
em indivíduos com DII
No passado dia 1 de Julho, a aluna Sónia Dias da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, apresentou os
resultados do estudo “Adesão à Dieta Mediterrânica em indivíduos com Doença Inflamatória Intestinal” no 1º Congresso da Rede
das Instituições de Ensino Superior para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica (RIESDM).
Este trabalho foi desenvolvido pelos estudantes Bernardo Lopes, João Duarte, Pedro Machado e Sónia Dias do Curso de
Licenciatura em Dietética e Nutrição, sob a orientação da professora Cidália Almeida Pereira e da professora Carla Guimarães e
com a colaboração da professora Sara Dias e da APDI.
O estudo teve como objetivo a avaliação da adesão à dieta mediterrânica (DM) em indivíduos com doença inflamatória intestinal.
Para o efeito foi elaborado um questionário online dividido em duas partes, uma primeira com o questionário PREDIMED (para
avaliar a adesão à DM) e uma segunda constituída por perguntas sobre aspetos sociodemográficos; clínicos e alimentares. Este
questionário foi respondido pelos associados da APDI.
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Os principais resultados foram:
A maior parte dos participantes aderentes a este padrão encontram-se em fase não ativa da doença (51,9%). Este resultado
é esperado de acordo com a literatura, uma vez que, pessoas em fase não ativa da doença podem ter uma dieta menos
restrita e mais completa, de forma a poderem inserir na sua alimentação muitos dos alimentos que a DM prioriza.
Apenas 17% dos participantes apresentaram elevada adesão à DM, não se verificando diferenças com significado estatístico
na adesão à DM em função do tipo de patologia.
Contudo, a fase da doença mostrou ser influente na adesão a este padrão, sendo superior na fase inativa (p=0,014). A
adesão à DM em função da fase da doença mostrou-se superior, em cerca de 7 vezes, nos participantes que se encontram
na fase não ativa da doença, ainda que grande percentagem não adira ao padrão mediterrânico.
Tentou-se avaliar se o facto de ter acompanhamento de um nutricionista influenciaria a adesão à DM. Dos 106 participantes,
apenas 19 reportaram ser acompanhados por um nutricionista. Uma vez que se trata de uma amostra bastante pequena
não houve possibilidade de fazer comparações estatisticamente significativas, mas observou-se que os participantes em
fase não ativa da doença que são acompanhados por nutricionista têm maior adesão (40%) comparativamente aos que
não são acompanhados (26%).

Conclusão:
A adesão à DM foi muito baixa na população estudada, no entanto os resultados sugerem uma relação com a fase da
doença. Compreender os benefícios associados à adesão à DM, sobretudo na fase inativa da DII, será fundamental
para melhorar a qualidade de vida destes doentes.
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Estar bem
e bem-estar
Por Jorge Ascenção
Psicólogo clínico APDI

“Bem-estar”…
Parece um conceito em que tudo cabe, não é? Afinal, hoje em dia tudo o que pareça acrescentar bem-estar à nossa vida,
parece ter uma validade para lá de científica e espiritual. Um todo e um nada num só.
São as “terapias” e os “terapeutas” do bem-estar, as dietas de bem-estar, as bebidas e os batidos que dão bem-estar, os
superalimentos ou o jejum de alimentos que promovem o bem-estar, os autocolantes e as pulseiras holográficas de bem-estar
e, aparentemente, tudo o que possamos acrescentar antes da expressão “bem-estar”.
E depois ainda, o natural contrassenso naquilo que, imediatamente pode causar mal-estar, mas que poderá a curto, médio ou
longo prazo melhorar a nossa sensação de estar bem, com saúde e qualidade de vida.
Aquele sacrifício no trabalho por melhores condições futuras… Os receios e os riscos, as implicações e recuperações da
cirurgia que nos devolverá a qualidade de vida… A “pica” da agulha da vacina, e o temor sobre os possíveis efeitos secundários
da mesma, apesar da promessa e evidência da preservação da vida, da saúde e das capacidades físicas e mentais gerais…
Ora, o conceito de “bem-estar”, de um modo bem amplo, refere-se à felicidade, à boa alimentação, à satisfação geral com a
vida, a estados de desenvolvimento pessoal ideais ou a sentirmos que levamos “uma vida que vale a pena”1,2,3,4.
Compreender este conceito em toda a sua variabilidade, aplicação e impacto não é fácil.
Existe toda uma gama de contextos filosóficos e psicológicos em que o discurso de bem-estar ocorre. Além de que, explicar
este conceito em linguagem específica, tendo em conta a influência e variabilidades culturais no/do mesmo, levou ao
desenvolvimento de uma abundância de teorias sobre as origens biológicas subjacentes ao bem-estar.
Por exemplo, quando pensamos no conceito biológico de prosperidade, que implica o crescimento vigoroso, o desenvolvimento
e o sucesso de um organismo4…
Quando, por exemplo, aquele amigo que sempre teve uns bons quilinhos a mais, “de repente”, emagrece bastante. Pode não
nos ocorrer que realmente já não nos víamos há algum tempo… Ou que, com a devida frequência e acompanhamento, a perda
de gordura e ganho de massa muscular pode ocorrer com relativa velocidade.
Numa primeira impressão, o que ocorre a algumas pessoas é “deve estar doente!”
E facilmente, vai sair aquela frase do “está tudo bem contigo? Estás tão magro! Tens comido?”
Não é que estas questões não aconteçam por curso ou crise das doenças inflamatórias intestinais (DII), mas pode ser ambíguo
simplesmente analisar aos olhos da “gordura é formosura” uma aparente alteração do aspeto físico pela negativa.
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Falávamos há pouco tempo que a pressão para a mudança, normalmente, nos dificulta ou modifica negativamente a
motivação. Imaginem então, quando finalmente pretendemos tratar do corpo com uma alimentação adequada e atividade
física, e temos as pessoas mais próximas a associar a perda de peso com passarmos a ter um aspeto “doente”.
E, já que se discute aqui bem-estar nas suas diferentes perspetivas, quem é que desse lado já optou por chás laxantes e/ou
diuréticos, ou “sumos detox” de um qualquer “influencer”, para perder peso rápido, a tempo de mostrar o calção ou o biquíni
na praia?
Não é curioso, que mediante estas prioridades, os nossos receios mudem, e a nossa perspetiva do objetivo condicione o
que estamos dispostos a fazer? Mesmo que implique a utilização de substâncias ou produtos sem evidência científica, que
chegam aos resultados agredindo o nosso corpo? Que conseguem perder os ditos “quilinhos a mais” alterando o nosso
metabolismo, e que, achemos, nesse caso, que estamos mais saudáveis que antes?
Faz assim muito sentido, que o conceito de bem-estar subjetivo seja considerado, por muitos autores, como um construto
afetivo elaborado através das avaliações que cada um de nós faz sobre os seus próprios níveis de satisfação com a vida5.
Implica isto, portanto, que aquilo que vamos entender como ameaçador ou amigável, fácil ou difícil, dependerá de uma série
de informações, mas principalmente, da forma como vamos analisar e montar essas informações de modo a tomar uma
decisão e/ou escolher um rumo.
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Se, por um momento, nos debruçarmos sobre a imensa “trama” cerebral, e a brilhante, mas densa complexidade que é o
pensamento, sempre regido pelas emoções, não será difícil compreender porque facilmente nos preferimos enganar a nós
mesmos, quando temos algo em vista.
“Diria o prof. António Damásio que “pensamos com o nosso corpo e com as nossas emoções, não existindo Razão pura”.
Temos, portanto, desculpa…
Estamos programados para reagir a alertas de perigo e ameaça com a fuga, a luta ou o bloqueio, mas a permanente discussão
entre a racionalidade e emocionalidade da mente, é favorável à distorção da realidade. À fuga para a crença mais do que o
escrutínio da validade.
E, novamente, temos desculpa…
Quando o “vendedor de banha da cobra” nos seduz com o seu discurso preocupado, empático, amigável, de cura fácil, e “bem-estar” garantido. Temos desculpa de nem conseguirmos bem perceber as formações e diplomas que o “especialista” diz ter.
Temos desculpa, ainda, por muito menos entender o nome daquele produto “exclusivo”, com ingredientes ainda mais
“secretos”. Além de que o “especialista” diz que é algo que “as farmacêuticas não querem que se saiba”, e nós, sentindo desde
sempre que esta doença é uma conspiração da vida contra tudo o que tínhamos planeado, queremos acreditar… E, por isso,
temos desculpa.
Temos desculpa porque, humanos que somos, somos validados e sentimo-nos válidos, e “normais”, pelos grupos em que nos
inserimos e em que nos revemos.
Ora, facilmente, a sensação de ameaça acontecerá na consulta com o médico que não tem tempo. Que está exausto, não me
quer seduzir, vender ou convencer de nada, e que me vai dar “uma notícia” que eu não quero ouvir. Uma verdade que eu não
quero ter de sentir. Tenho desculpa. Tenho medo. E, por isso, posso querer fugir.
Tenho desculpa, porque nesta cultura de “seguidores” e “gostos”, existem milhares que confirmam, com o seu clique, as
“hipnoses quânticas” e os “magnetismos alcalinos”. O “especialista” por trás disso, percebe melhor de marketing, de pessoas
e do que as atrai, do que de Saúde Mental, Nutrição, Física ou Química.
Mas, no vazio de uma doença sem as respostas que eu preciso, na urgência de resolver mais uma crise, na ideia de voltar à
prosperidade que eu sonhava e que acho perdida, ou no controlo que eu pensava ter sobre a minha vida e que me roubaram,
estes “especialistas” sabem o que preciso ouvir. Sabem, da verdade que quero fugir e, como a vender sob a forma de “bemestar” imediato.
Tenho desculpa.

Fontes:
1. Kono, S., & Walker, G. J. (2019). Theorizing ikigai or life worth living among Japanese university students: A mixed-methods approach. Journal of
Happiness Studies. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00086 -x
2. Mitchell, J., Stanimirovic, R., Klein, B., & Vella-Brodrick, D. (2009). A randomised controlled trial of a self-guided internet intervention promoting well-being. Computers in Human Behavior, 25, 749–760.
3. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of
Psychology, 52, 141–166.
4. Sayler, M., Boazman, J., Natesan, P., & Periathiruvadi, S. (2015). Subjective well-being of gifted American college students: An examination of psychometric properties of the PWI-A. Gifted Child Quarterly, 59, 236–248.
5. Gargiulo, R. A., & Stokes, M. A. (2009). Subjective well-being as an indicator for clinical depression. Social Indicators Research, 92, 517–527.
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Vacina COVID-19 & DII

O que já sabemos e o que precisamos de saber
Por Bárbara Abreu
Hospital Beatriz Ângelo

A pandemia COVID-19 afetou a vida de todos. A capacidade avassaladora de transmissão do vírus SARS-CoV-2 obrigou a que
fossem tomadas medidas de saúde pública à escala global na tentativa de controlar o contágio e mortalidade pela infeção
por SARS-CoV-2. Rapidamente a comunidade científica uniu esforços para o desenvolvimento de uma vacina que permitisse
o retorno da sociedade à “vida pré-COVID”.
A introdução de vacinas contra a COVID-19 representa a possibilidade de suprimir o vírus a longo prazo e assim proteger a
população mundial contra a COVID-19. Existem de momento várias vacinas disponíveis e aprovadas, estando os diferentes
países em diferentes fases do seu processo de vacinação em prol da tão desejada imunidade de grupo.
As vacinas contra a COVID-19 desenvolvidas até hoje, antes de serem aprovadas foram submetidas a ensaios clínicos, com
múltiplas fases subsequentes que permitam validar a sua eficácia e segurança.
Contudo, certos subgrupos, como é o caso dos doentes com DII, foram excluídos dos programas de ensaios clínicos
desenvolvidos, pelo que, residem algumas preocupações no que respeita à segurança e eficácia neste tipo de doentes, no
entanto tal facto não deve ser entendido como uma contraindicação para a vacinação.
Evidencia é a necessidade de registos prospetivos de doentes com DII vacinados contra a COVID-19, por forma a permitir
avaliar a amplitude e duração da resposta imune com as diferentes vacinas bem como a sua segurança.
As evidências atuais mostram que doentes com DII não têm um risco aumentado de desenvolver infeção por SARS-CoV-2. No
entanto, aproximadamente um terço dos doentes com DII têm mais de 65 anos bem como comorbilidades (incluindo fatores
de alto risco para a COVID-19, como doenças cardiovasculares e diabetes). Para além disso, grande percentagem dos doentes
com DII, estão sob terapêutica imunossupressora o que os incorre num maior risco de infeções graves ou oportunistas.
Devido à falta ainda de dados concretos sobre as vacinas contra a COVID-19 e a DII, alguns dados sobre segurança e
eficácia podem ser extrapolados de evidências anteriores com outras vacinas e com outras doenças imunomediadas.
Sendo que, a vacinação de modo geral é segura em doentes com DII e em condições ideais deverá acontecer antes do
início da terapêutica imunossupressora tendo em conta os registos de respostas imunes a algumas vacinas abaixo do
ideal em doentes sob esse tipo de terapêutica.
Concluindo, tal como a restante população mundial, os doentes com DII beneficiam com a vacinação contra a COVID-19 tendo
em conta o perfil de segurança aparentemente seguro e os potenciais benefícios pessoais e coletivos (imunidade de grupo)
contra a infeção pelo vírus SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19.
Em doentes com DII, sob terapêutica imunossupressora, a administração da vacina deve ser igualmente recomendada com
base numa relação risco/benefício favorável e apoiada por um perfil de segurança aparentemente tranquilizador e um perfil
clinicamente significativo de risco de hospitalização, complicações e morte associados à infeção por SARS-CoV-2.
Por último, recomenda-se também que doentes com DII aceitem qualquer vacina aprovada contra a COVID-19 que lhes
seja oferecida.
Recentemente foi desenvolvido um questionário, dirigido aos doentes com DII, acerca das perceções e segurança da vacina
COVID-19 em doentes com DII e implementado em cerca de 50 países (maioria países europeus, mas também extensível aos
EUA) no qual Portugal está incluído.
Até ao presente momento, foram recolhidos, em Portugal, dados de 165 doentes com DII, sendo ainda precoce a sua análise
na globalidade, no entanto do que já foi possível apurar:
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Principais preocupações: os resultados evidenciaram que as principais preocupações dos doentes prendem-se com
questões relacionadas com segurança (42% dos doentes refere preocupações que a vacina tivesse mais efeitos
secundários em doentes com DII; 23% refere preocupação que a vacina pudesse despoletar uma recaída da DII; 22%
dos doentes refere preocupação que o tratamento imunossupressor feito para a DII pudesse levar a uma infeção COVID
após a toma da vacina); mas também com questões relacionadas com a eficácia (32% dos doentes refere preocupações
relacionadas com a possível perda de eficácia da vacina devido à DII e/ou ao tratamento para a DII).
Principais fontes de informação: a maioria dos doentes refere ter recorrido a profissionais de saúde (Gastrenterologista,
Médico de Família, Equipa de Enfermagem) para melhor esclarecimento de dúvidas relacionadas com a vacinação bem
como a grupos de apoio como é o caso de Associações de doentes.
Diferentes Vacinas: 76% dos doentes foi vacinado com a Pfizer-BioNTech; 14% com a Moderna; 9% com a Oxford/
AstraZeneca e 1% com a Johnson & Johnson.
Principais sintomas/efeitos adversos após a toma da vacina: os efeitos adversos relatados foram sobreponíveis aos já
conhecidos na população geral, nomeadamente, cansaço, febre, dores musculares, dores de cabeça, náuseas. De referir
que 45% dos doentes inquiridos referiram não ter sentido qualquer tipo de efeito adverso.
99% dos doentes inquiridos respondeu que recomendaria a outros doentes com DII, a serem vacinados para a COVID-19.

Time-Line APDI
Janeiro

Fevereiro

08 Participação no Workshop ACAD - Gestão orçamental de projetos

05 Participação Webinar EFCCA Patient Talk: Covid-19 vaccination and IBD

09 Capacitar e Apreender na DII - Direitos laborais dos doentes de DII - por Zoom
15 Participação no Workshop ACAD - Media training

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

15 Participação no Plenário Final Health Parliament Portugal

09 Reunião com Investigadora da Universidade do Minho

19 Participação no Webinar Plataforma Saúde em Diálogo ‘’Vacinação COVID-19”

12 Participação no Workshop ACAD - Como pesquisar artigos científicos

21 Participação na Assembleia Geral da Plataforma Saúde em Diálogo
21 Participação no Evento: Enabling Innovation: da tecnologia à humanização

17 Reunião da Comissão Organizadora das Associações de Doentes da CNS
com APAH

28 Participação no Shot Callers Webinar - EPF - “A Virtual Event on Covid-19 Vaccines”

19 Participação no Workshop ACAD - Design thinking

28 Intervenção da Presidente da APDI no Webinar da Fundação para a Saúde - SNS
“Redes de proximidade, cuidados de saúde primários e integração de cuidados
centrada na pessoa”

27 Participação no Workshop Roche: Re-Imaginar o futuro

29 Participação no Workshop ACAD - Ler e interpretar legislação em saúde
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“Dar a volta à DII”
continua a dar
que falar no youtube

A nossa série “Dar a Volta à DII” continua a trazer as melhores conversas sobre temas que dizem respeito a todas as pessoas
com DII, numa iniciativa exclusiva das plataformas digitais da associação. Desde a última edição da APDI News terminámos
uma temporada e iniciámos outra, com cenário renovado e novos convidados.
Da terceira temporada lançámos mais três episódios, respeitantes a temas como o cancro na colite ulcerosa (que contou
com a participação da gastrenterologista Teresa Pinto Pais do IPO Porto), e a ostomia – aqui dividida entre duas conversas,
uma sobre o que é a ostomia na colite (que teve o contributo do cirurgião Pedro Correia da Silva), e outra com um valioso
testemunho sobre o que é viver com colite ulcerosa e uma ostomia: Lígia Dias contou-nos a sua história na primeira pessoa.
A quarta temporada de “Dar a Volta à DII” começou em abril deste ano, tendo já sido emitidos quatro dos seis episódios
gravados, todos, como sempre, com a moderação de Marina Caldas. Maria Manuel Castro, enfermeira do CHUSJ, abriu as
“hostilidades” com uma conversa sobre o papel do enfermeiro na DII, centrando-se no tema da ostomia. Seguiu-se, em maio,
um programa sobre a alimentação na colite ulcerosa, que teve a participação de Carla Guimarães, nutricionista da APDI.
Por fim, os dois episódios mais recentes do nosso programa foram sobre as fístulas perianais, um tema difícil mas que deve
ser desmistificado. No penúltimo episódio tivemos Paula Ministro, Presidente do GEDII, que nos falou de uma perspetiva mais
científica sobre a problemática. No último episódio emitido tivemos o testemunho de Luís Melo, que vive com Crohn há mais
de três décadas, e com fístulas perianais há 15 anos.
No YouTube também poderá ver ou rever, de forma integral, os quatro webinares do dia Mundial da DII, realizados ao longo do
mês de maio, uma iniciativa já aprofundada nas páginas desta revista.
Faltam apenas dois episódios para terminar esta quarta série de “Dar a Volta à DII”. A série estará “de férias” em agosto, mas a
partir de setembro poderá descobrir mais duas importantes conversas, sempre lançadas na terça-feira seguinte ao dia 15 de
cada mês no YouTube e também na Lifestyle Sapo Saúde, numa parceria estabelecida com o Canal SAPO.
Link para o canal:
https://www.youtube.com/canalapdi

Time-Line APDI
Março
04 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo I
05 Participação na Apresentação do Estudo Final ‘Operação Luz Verde’ - Plataforma
Saúde em Diálogo
09 Reunião com coordenador da Task Force da vacinação VALM Gouveia e Melo
10 Participação na reunião do Conselho Consultivo do CHUSJ em representação da
Plataforma Saúde em Diálogo
11 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo II
15 Participação no Webinar Novo Código de Conduta para as relações entre a
Indústria Farmacêutica e as Associações de Doentes
15 Reunião do Projeto Acessibilidade à Nutrição Entérica
18 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo III

19 Reunião do Grupo de Trabalho das Associações de Doentes com ANF sobre
Renovação da Terapêutica
25 Reunião AICIB e Comissão de Inovação e Valor em Saúde do Health
Parliament Portugal
25 Participação na Assembleia Geral da Plataforma Saúde em Diálogo
26 Gravação dos episódios para o canal APDI do YouTube - 4ª série Dar a volta à
DII
29 Assembleia Geral da APDI
30 Reunião do Grupo de Trabalho das Associações de Doentes com ANF sobre
Renovação da Terapêutica
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Como podemos tirar todo o partido
do sol, sempre de forma segura, e
evitar os seus malefícios?
Todos devemos ter cuidados para evitar a exposição à radiação solar, nomeadamente:
Evitar exposição à radiação solar pelo menos nas quatro horas que circundam o zénite solar (das 11 às 15h no Verão e das
10 às 14h no Inverno), já que nesse período é recebida 60% da radiação solar. É também importante lembrar que o sol da
rua, do recreio, do campo ou da montanha é o mesmo da praia, pelo que se impõem os mesmos cuidados.
Usar roupas adequadas. A roupa funciona como barreira à radiação solar. O seu grau de proteção depende da densidade
do tecido. Quanto mais denso, menor é o espaço entre as fibras e maior é proteção conferida. Nos tecidos com elastano
a capacidade de esticar aumenta o espaço entre as fibras, causando uma diminuição do fator de proteção. Tecidos
molhados têm também menor proteção contra a radiação. Atualmente existe roupa com proteção, em cuja etiqueta
podemos encontrar informação acerca do fator de proteção ultravioleta (FPU).
Usar chapéu. O sol tem uma incidência máxima sobre o couro cabeludo. Devem ser usados chapéus de aba larga ou tipo
legionário, para protegerem não só o couro cabeludo mas toda a face.
Usar óculos de sol. O uso de óculos de sol diminui a incidência de cataratas. Devem ser usados desde a infância, sempre
que há possibilidade de exposição a radiação ultravioleta (direta ou refletida).
Procurar sombras. É uma forma de diminuir a exposição solar. Quanto mais alta a localização da sombra, maior é a
probabilidade de se receber radiação refletida dos objetos em redor e do próprio céu e nuvens. Como regra, pode afirmarse que se for visualizado o céu, a partir do local à sombra, há ainda uma grande quantidade de radiação ultravioleta que
atinge a área.
Usar fotoprotetores. São substâncias que diminuem a quantidade de radiação ultravioleta que penetra na pele. Devem
ser protetores com capacidade de proteção para raios ultravioleta A e B e com índices de proteção de 30 ou superiores.
Devem ser aplicados 30 minutos antes da exposição solar, 30 minutos após início da exposição solar e, posteriormente,
de 2 em 2 horas ou após atividades físicas ou banho.
Em qualquer caso, a exposição solar deve ser encarada com cautela e, sobretudo, com respeito pelas regras já mencionadas.
Deste modo, pode tirar-se máximo partido dos benefícios do sol, minimizando os riscos da sua exposição.
Fonte: https://www.hsmporto.pt/dicas/seis-conselhos-para-usufruir-em-pleno-do-sol-e-evitar-os-seus-maleficios/

Time-Line APDI
Abril
23 Participação na Videoconferência da SPGP – Recent Advances in the
Treatment of Inflammatory Bowel Disease
07 Participação na Conferência Digital “Inovação em Saúde: Não Deixar Ninguém para
27 Intervenção da Presidente da APDI nos Encontros de Esperança Maratona da
Trás”
Saúde
08 Reunião do Grupo de Trabalho das Associações de Doentes com ANF sobre
01 Participação Workshop 3ES sobre Identidade Digital

Renovação da Terapêutica
08 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo IV
12 Reunião do Projeto Acessibilidade à Nutrição Entérica
14/15 Participação na reunião conect4children Multi-Stakeholder Meeting on paediatric
15 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo V
22 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo VI

29 Participação na Visita de Campo (online) ACES Loures-Odivelas - ACAD
29 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo VII
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Capacitar e apreender na DII
A APDI iniciou em Novembro de 2020 o projeto “Capacitar e apreender na DII”, que se foca na literacia em saúde através da
capacitação das pessoas que vivem com DII para a gestão da sua saúde e, consequentemente, na melhoria da sua qualidade
de vida.
No dia 9 de janeiro 2021 decorreu a capacitação “Direitos laborais dos doentes de DII”, para ajudar as pessoas com DII a estarem
mais informadas e tomarem melhores decisões, conhecendo os seus direitos e deveres enquanto profissionais ativas.
No último trimestre do ano iremos ter uma ação de capacitação sobre “Ensaios Clínicos: O que o doente deve saber?”. Fique
atento ao seu e-mail!

Medicação Hospitalar
A APDI poderá ajudá-lo(a) a solicitar ao seu hospital a dispensa da sua medicação hospitalar, na farmácia de rua mais perto
de si ou no seu domicílio. Não precisa de se deslocar ao hospital para levantar a sua medicação hospitalar.

Como fazer para solicitar o acompanhamento da APDI?
Basta enviar um e-mail para medicamentohospitalar@apdi.org.pt com pelo menos 2 semanas de antecedência, se possível.
Os e-mails rececionados até às 16:30 horas (dia útil) são tratados no próprio dia. Depois dessa hora serão tratados no dia útil
seguinte.
Enviaremos sempre um e-mail a confirmar o envio dos seus dados. Caso não receba resposta da APDI até ao dia seguinte a
nos ter enviado o e-mail, contacte-nos para o 932086350.
Esteja atento ao seu e-mail. Em caso de alguma dúvida, esse será o meio de comunicação preferencial que a APDI irá utilizar.

Time-Line APDI
Maio
03 Comentário da Presidente da APDI na Cerimónia de Apresentação Pública da
Declaração do Porto “Sistemas de saúde focados nas pessoas e nos resultados”
04 Reunião do Projeto Acessibilidade à Nutrição Entérica
05 Webinar Dia Mundial da DII – O Impacto Psicológico da DII
06 Participação na Formação Ciclo do Medicamento - Módulo VIII
12 Webinar Dia Mundial da DII – O Impacto da DII no Trabalho
13 Reunião do Grupo Trabalho das Associações de Doentes com o Movimento
Saúde em Dia
14 Participação no Seminário “União Europeia da Saúde - Desafios e Oportunidades”
14 Participação no Workshop ISBE & Plataforma Saúde em Diálogo - As Diretivas
Antecipadas de Vontade (DAV) e a Investigação Clínica
17 Participação no Webinar “Mesa Redonda sobre os Desafios dos ensaios
clínicos em cuidados intensivos - lições da COVID-19” - AICIB

18 Reunião Infarmed com Associação de Doentes - Relatório da Proximidade
Medicação Hospitalar
19 Webinar Dia Mundial da DII – Como atingir a remissão na DII
20 Participação na Conferência Digital “Ensaios Clínicos: Experiência &
Evidência” - Eupati-PT
25 Participação nas Atividades de E-lerning da 9ª Conferência de Valor APAH
26 Webinar Dia Mundial da DII – O Impacto da Sexualidade na DII
26/27 Participação da Presidente da APDI na Reunião Internacional Takeda
Global CPF Patient Organisation Summit
28 Participação na 9ª Conferência de Valor APAH + assinatura protocolo
Associações de Doentes da CNS com a APAH
29 Participação da Vice-Presidente da APDI na EFCCA General Assembly
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Está sem consulta há mais de um ano?
Se a pandemia da COVID-19 provocou o cancelamento da sua consulta de DII no hospital do SNS, e há mais de um ano
que não tem consulta nem marcação de consulta, envie um e-mail para geral@apdi.org.pt ou ligue para 932086350. Iremos
orientá-lo no processo de pedido de remarcação da sua consulta.
Não se esqueça que a doença de Crohn e a colite ulcerosa necessitam de ser acompanhadas por um médico especialista em
DII. Cuide da sua Saúde.

Consultas de Psicologia
Viver com uma DII não é fácil. Tanto a doença de Crohn como a colite ulcerosa obrigam a alterações na vida e no dia-a-dia
que podem ser difíceis de integrar.
Numa consulta de Psicologia poderá explorar as suas dúvidas e os seus receios num ambiente compreensivo e especializado.
Vai poder, com o/a psicólogo/a, desenvolver novas ferramentas e soluções para os desafios da DII.
Consultas pela Internet: terças e quintas-feiras entre as 10h e as 13h, e sábados entre as 14h e as 18h.
Consultas em Lisboa presenciais: quinta-feira de tarde - Rua da República, n° 37, 2.º A, 2670-473 Loures
Estas consultas terão de ser marcadas junto da APDI através do 932 086 350 ou do e-mail geral@apdi.org.pt..

Consultas de Nutrição
Um acompanhamento de nutrição é fundamental para as pessoas com DII, que devem estar conscientes de que fazer uma
dieta completa e equilibrada é importante.
As consultas de nutrição pela internet são à sexta-feira, entre às 9h e às 13h
Estas consultas terão de ser marcadas junto da APDI através dos contactos da 932 086 350 ou geral@apdi.org.pt.

Time-Line APDI
Junho
1/2 Participação na eHealthsummit.pt - SPMS
07 Participação no Seminário no âmbito das Políticas e Gestão da Saúde
“Desafios para o Sistema de Saúde no pós pandemia por COVID-19”
08 Reunião do Projeto Acessibilidade à Nutrição Entérica
15 Reunião do Projeto Acessibilidade à Nutrição Entérica
17 Reunião Protocolo APAH e AD CNS - próximos passos
21 Participação na Visita de Campo (online) DGS - ACAD
22 Participação nos grupos de trabalho da Presidente da APDI no WORKSHOP
MUDA/ROCHE - Adopção de Serviços Digitais de Saúde em Portugal
23 Participação no Encontro “Novos Parceiros, Melhores Resultados Investigação Colaborativa, Investigação de Excelência”

29 Participar na Cerimónia Pública de Distinção dos 4 projetos vencedores das
Bolsas “Mais Valor em Saúde – Vidas que Valem”
30 Participação no Think Tank “Dados em Saúde dos Cidadãos e para os Cidadãos” - ACAD
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Portal RAM
Sabia que se teve reações adversas (ou efeitos secundários)
de um medicamento ou vacina deve notificar a situação no
portal RAM?
O portal RAM permite aos utentes e aos profissionais de
saúde comunicarem diretamente ao Infarmed as suas
suspeitas de Reações Adversas a Medicamentos (RAM),
contribuindo para a monitorização contínua da segurança e a
avaliação do benefício e do risco dos medicamentos.
Comunicar efeitos adversos verificados é, por isso, uma
forma de garantir a segurança do medicamento quer seja
para si no futuro, quer para outras pessoas com DII.

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

Alimentação Entérica
A APDI, juntamente com mais 8 associações de doentes, desenvolveu uma proposta sobre a acessibilidade à Nutrição
Entérica que será apresentada ao Ministério da Saúde. Esta proposta já foi subscrita por 19 associações de doentes.
Esperemos em breve ter boas notícias para todas as pessoas que necessitam deste tipo de nutrição quer como substituto
integral da alimentação, quer como parcial ou suplemento, incluindo as pessoas que vivem com DII.
Se nos quiser dar o seu testemunho relativamente a este tipo de nutrição envie-nos um e-mail para geral@apdi.org.pt ou
contacte-nos através do 932086350.

Time-Line APDI
Julho
01 Reunião Protocolo APAH e AD CNS - próximos passos
01 Apresentação Poster no 1º Congresso da RIESDM - Adesão à Dieta Mediterrânica
em Indivíduos com DII - trabalho dos alunos do Politécnico de Leiria
02 Intervenção da Presidente da APDI no Focus Group “Estudo Valor em Saúde: Caso
de Estudo dos Diagnósticos In Vitro” - Nova Health
07 Participar na Sessão Pública de apresentação de resultados de estudos do
Movimento Saúde em Dia
09 Participação no 3º Webinar ISBE & Plataforma Saúde em Diálogo - Pandemia:
efeitos Secundários da Comunicação
12 Participação da Presidente da APDI no Advisor Board “Investir em Saúde” Janseen e Jornal de negócios

13 Reunião Farma2Care - CHUSJ
13 Participação na sessão online “Em tempo de Pandemia Não deixe a sua saúde
para trás”
15 Intervenção da Presidente da APDI no Webinar “Uma doença emergente,
muitas histórias — leituras dos Diários de uma Pandemia” - ISPUP e Público
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Certificado Digital COVID-19
O que é o Certificado Digital COVID da UE?
O Certificado Digital COVID da UE é um documento digital que constitui prova de que uma pessoa:
- foi vacinada contra a COVID-19, OU
- recebeu um resultado negativo num teste, OU
- recuperou da COVID-19.

Para que serve este Certificado Digital COVID da UE?
O Certificado Digital COVID da UE vai facilitar a circulação segura e livre na União Europeia durante a pandemia de COVID-19.
Permitirá que, em viagem pela União Europeia, os cidadãos não estejam sujeitos às medidas de restrição impostas pelo país
de destino. Ou seja, aos portadores do Certificado Digital COVID da UE deixa de ser necessário aplicar os procedimentos de
testagem e quarentena obrigatória, exigidos à chegada aos países.
De qualquer maneira, antes da sua viagem deverá consultar as medidas de restrição à circulação impostas pelo país de
destino.

Onde posso obter o Certificado Digital COVID da UE?
Para obter o Certificado Digital COVID da UE deve aceder ao portal do SNS 24 e seguir as instruções.
https://www.sns24.gov.pt/certificado-digital-covid/#aceder

Qual o custo para obter o Certificado Digital COVID da UE?
Não existe qualquer custo associado à obtenção do certificado.
Informação retirada de https://www.sns24.gov.pt/servico/obter-certificado-digital-covid-da-ue/#sec-0
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Vacina COVID-19 e DII
A vacina contra a COVID-19 é segura em doentes portadores de Doença Inflamatórias do Intestino (DII)?
A vacina contra a COVID-19 é segura em doentes portadores de DII desde que não exista, ao mesmo tempo, outra condição
médica, onde se destaca a história prévia de alergias severas ou alterações da coagulação, que condicionem a sua administração.
Esta situação é em tudo semelhante ao que está indicado para a restante população.

Se estiver medicado(a) com imunossupressores devo ou não tomar a vacina para a COVID-19?
Neste caso existem riscos acrescidos com a toma da vacina?
Deve tomar a vacina. Baseada na informação que temos até à data a medicação não interfere com a segurança dos diferentes
tipos de vacina aprovados. Em relação à eficácia da vacina, a medicação imunossupressora poderá, teoricamente, levar a uma
redução da eficácia, mas que poderá não ser significativa em termos de proteção para a aquisição de doença.

Devo parar de tomar a medicação imunossupressora na altura da vacina?
Não deve parar de tomar a medicação na altura da vacina.
Independentemente da medicação, aconselha-se a realização da vacina logo que lhe seja disponibilizada e nas doses
preconizadas.
Se estiver a fazer terapêutica biológica poderá tentar programar a sua administração para a 2ª metade do intervalo entre
administrações, mas isto não deve ser o objetivo principal – o mais importante é ser vacinado(a), em qualquer altura do ciclo
terapêutico, mesmo durante a fase de indução. Se estiver medicado(a) com imunossupressores por via oral, por exemplo
azatioprina, não deve parar a medicação para ser vacinado(a).

Se já tive COVID-19 necessito de fazer a vacina?
Se já teve COVID-19 deve seguir as recomendações da DGS para esses casos em concreto, nomeadamente em relação ao
período de tempo que deve aguardar antes de ser vacinado.
Adaptado do documento “Vacina contra COVID 19 (SARS-COV-2)”, elaborado pelo GEDII para a APDI e constante no site da APDI em Notícias APDI “Saiba tudo sobre
a vacina contra a COVID-19”, revisto pelo Dr. Francisco Portela
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Vacine-se para o Inverno

Podemos estar ainda em julho e o inverno parece-nos muito distante... mas o tempo passa a correr (principalmente quando
estamos de férias), e essa estação fria e chuvosa vai voltar mais rapidamente do que queríamos.
É uma estação que pede cuidados especiais às pessoas imunodeprimidos. Antecipando esta questão, em setembro/outubro
convém não se esquecer de tomar a vacina da gripe e verificar se tem em dia as vacinas da pneumonia (Pneumovax 23 e
Prevenar 13).
Se precisar de avaliar esta situação, não se esqueça de falar com o seu médico.
Relativamente à Prevenar 13 (vacina pneumocócica), segundo a norma 011/2015 da DGS (quadro I parte B), também pode
ser gratuita para as pessoas imunodeprimidas que se encontrem com profunda imunossupressão iatrogénica, caso a vacina
lhes dê imunização mas por decisão clínica, equacionada caso a caso. Para usufruir deste benefício tem de conversar sobre
este assunto com o seu médico.
Em princípio, as pessoas com DII que já iniciaram terapêutica imunossupressora já tomaram as vacinas da pneumonia antes
desta medicação. Contudo, se tiver dúvidas, verifique no seu boletim de vacinas ou junto do seu centro de saúde.
A vacinação é a melhor forma de prevenção e salvar vidas. Nesta fase da pandemia que estamos a viver, é especialmente
importante que tome a vacina da gripe e as vacinas da pneumonia, visto que os sintomas respiratórios são coincidentes.
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Eventos Futuros
OUT

Congresso APDI

NOV

Assembleia Geral

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

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

Contatos

APDI nas Redes Sociais

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

Sigam-nos para estar sempre a par das novidades.
https://www.facebook.com/apdi.portugal

Telefone: 22 208 6350
Telemóvel: 93 208 6350

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

E-mail: geral@apdi.org.pt
Site: www.apdi.org.pt

https://www.youtube.com/canalapdi

A APDI vai de férias!
Estaremos encerrados entre os dias 9 e 27 de agosto.
Desejamos umas excelentes férias a todos os nossos
associados e às suas famílias!

