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Editorial
Caros associados,

Estamos nos últimos dias de 2021. Tal como o seu antecessor, este ano foi marcado pela pandemia da Covid-19 e o novo ano
promete continuar a desafiar-nos com novas e imprevisíveis situações pandémicas.
No entanto, falar da mudança de ano implica outra análise. Temos de olhar retrospetivamente para tudo o que se passou e ter
esperança no futuro que nos aguarda.
Perante todas as tempestades sociais e políticas a APDI esteve sempre presente na ajuda aos seus associados e suas
famílias. Nunca estivemos parados. Criámos iniciativas, promovemos interações entre todos e mantivemos uma presença
constante nas redes sociais. Somos uma associação preocupada em proporcionar informação com credibilidade, que traz
a doença inflamatória do intestino (DII) para a vida pública, que chama a atenção da sociedade para a patologia e que luta
para que as pessoas que com ela lidam possam ter uma melhor qualidade de vida, trabalhando em parceria com outras
associações na defesa dos interesses dos seus associados.
O Ano de 2022 será um ano cheio de grandes novidades. Continuaremos a “Dar a Volta à DII”, a nossa série que traz entrevistas
importantes com personalidades conceituadas do mundo da saúde. E começámos, na reta final deste ano, uma iniciativa que
se prolongará ao longo do seguinte: as “DII Live”, que trarão temas ligados à DII e aos jovens no Instagram.
Daremos continuidade ao Projeto de DII Mentoring em que procuramos encontrar para cada mentorado (pessoa que vive com
DII e solicita o apoio) um mentor que o possa acompanhar na sua caminhada de vida.
Em 19 de maio iremos comemorar o Dia Mundial da DII sensibilizando o público em geral para a problemática do que é viver
com a doença, e em outubro, como vem sendo hábito, realizaremos mais um Congresso APDI dedicado aos progressos
havidos no campo da investigação e tratamento da DII.
O programa de capacitação “Apreender com DII” trará temas muito caros a todas as pessoas que vivem com DII. Inscreva-se
e participe.
Vamos trabalhar na renovação da página da internet para que cada vez mais pessoas recém-diagnosticadas cheguem até nós
e encontrem a informação que necessitam à distância de um click.
Estamos a desenhar um projeto de sensibilização para a DII junto das escolas para que no futuro a sociedade compreenda
melhor o que é viver com esta doença crónica invisível e contribuir também para um futuro mais inclusivo de todas as pessoas
com DII.
Manteremos as consultas de psicologia e nutrição on-line para que possamos chegar a todos, incluindo os portugueses que
vivem fora de Portugal.
Com ou sem pandemia, a APDI está sempre empenhada em ajudar os seus associados e suas famílias. Podem contar
connosco.

A Direção
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Vacina Anti-COVID
e Doença Inflamatória Intestinal
Situação Específica da Pediatria
PorJorge Amil Dias
Pediatra e Gastrenterologista Pediátrico

A infeção pelo vírus SARS-CoV-2 que tem causado a pandemia por infeção designada COVID-19, trouxe novos desafios à
Medicina pela enorme gravidade e mortalidade que causou por todo o mundo.
Cedo se percebeu que havia grupos populacionais com risco muito maior de doença grave e mortalidade. Como habitualmente
neste tipo de situações, as pessoas de idade mais avançada ou com doenças graves pré-existentes foram as primeiras e
mais numerosas vítimas. Isso trouxe enorme preocupação a todas as pessoas com doença crónica ou sob medicação que
pudesse afetar as defesas imunitárias.
O grupo de pessoas com Doença Inflamatória Intestinal foi particularmente analisado pelos médicos encarregados do
seu tratamento. Haveria risco acrescido pela doença intestinal ou pelos medicamentos em uso? A experiência que se foi
acumulando mostrou que parte da gravidade da infeção e lesão pulmonar do COVID era provocada pela resposta inflamatória
excessiva, isto é, as defesas do organismo causavam um grau de inflamação e destruição pulmonar que agravava em vez de
aliviar a doença.
Estes dados levaram à utilização de alguns medicamentos imunossupressores como os corticoides para controlar a inflamação
excessiva. Ao mesmo tempo, esse conhecimento tranquilizou muitos doentes com DII pois a pequena imunossupressão
causada pelos tratamentos em uso poderia até atuar como potencial atenuante da infeção que pudesse ocorrer. Foram
emitidas recomendações a tranquilizar os doentes com DII para a ausência de risco acrescido para o COVID. Foram também
criados registos internacionais de várias doenças para acompanhar a evolução da situação e emitir rapidamente avisos ou
recomendações. Em geral mantém-se a convicção de que a DII não confere especial risco em caso de infeção pelo SARSCov-2, ainda que alguns ajustes da medicação possam ser necessários, a avaliar individualmente pelo médico de cada doente.
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Source: ECDC, November 2021
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Start of vaccination
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(first doses only)

2021

Fonte: ECDC

O aparecimento de vacinas modificou substancialmente o risco de morte, com evidente redução da mortalidade em todos os
países e também redução da mortalidade previsível em Portugal (figuras), pelo que a vacinação está recomendada em todos
os adultos, ainda que os doentes com DII devam consultar o seu médico para avaliar da sua situação específica e eventuais
cuidados ou ajustamentos de medicação.
A vacinação em crianças veio acrescentar algo completamente novo que suscitou enorme polémica. Ao longo de toda a
pandemia os dados disponíveis têm mostrado que as crianças e adolescentes têm muitíssimo baixa mortalidade, ainda que
possam adquirir e até transmitir o vírus (ainda que em menor grau do que os adultos). Claro que os grupos de jovens com
doença crónica que condicione risco especial devem receber a vacina sem hesitação, tal como os adultos.
Também no caso da DII pediátrica, não há risco acrescido de doença COVID, mas o potencial agravamento da doença crónica
(independentemente do COVID) pode necessitar de doses elevadas de corticoides e outros imunossupressores que causem
maior risco de contrair infeção. Por esse motivo, a vacinação em crianças com DII pode ser recomendável, mesmo sob
tratamento. Todavia o médico assistente deve ser consultado e informado da vacinação. É reconhecido que os doentes em
tratamento com Infliximab podem ter resposta imunológica menos robusta à vacina, mas não há risco acrescido.
Assim, e em conclusão, os doentes pediátricos com DII podem receber a vacina com segurança, mas devem contactar
previamente o seu médico assistente para avaliar se há motivo específico e individual para agir de forma diferente.
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Já abriram as candidaturas para
mentor do projeto DiiMentoring
Quer ser mentor e ajudar alguém mais jovem com a mesma DII?
Candidate-se a ser mentor em 2022 enviando-nos um e-mail para diimentoring@apdi.org.pt a informar-nos da sua intenção.
Os candidatos a mentores terão de preencher os seguintes requisitos:
•

ser associados da APDI há mais de 1 ano;

•

ter doença de Crohn ou colite ulcerosa;

•

preencher uma ficha de proposta de mentor;

•

fazer uma formação on-line de meio dia;

•

preencher um questionário;

•

realizar uma entrevista por Zoom com a gestora do projeto.

Só depois deste processo lhe poderá ser atribuído o título de mentor.
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Mas o que é 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, promove-se 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 (pessoas 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 mentor.
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.
As conversas entre mentores e mentorados poderão funcionar através de e-mail, SMS, Messenger ou WhatsApp, o que for mais
prático para cada par.

Qual o impacto?
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.

Esperamos por si.
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GEDII líder de investigação científica
em doença de Crohn
e colite ulcerosa em Portugal
Por Fernando Magro
Em nome do Grupo de Estudos de DII (GEDII)

O grupo de estudos da doença inflamatória intestinal, GEDII, tem sido o motor em Portugal da investigação na doença
inflatória intestinal (DII). Criado oficialmente em 2015 desde cedo se preocupou em compreender o panorama nacional duma
doença até então estudada esporadicamente e sem perspetiva global de perceção. O GEDII criou um grupo de investigadores
abrangente que trabalham em comum e em rede e proporcionou uma investigação profícua, de âmbito nacional, focada
em estudos epidemiológicos, de índole clínica, com recurso a biomarcadores (marcadores inflamatórios), maximização de
estratégia terapêutica de uso de fármacos e marcadores preditores de resposta e curso de doença.

O que pretendemos?
Desde cedo percecionamos que a investigação clínica consequente deve ser centralizada, com esforço coletivo na angariação
de informação de caracter prospetivo e que estudos isolados com poucos doentes não tinham, nem têm reflexo na
investigação. Pelo exposto, efetuamos investigação nacional, com investigadores Portugueses, com financiamento nacional
e internacional e atingimos os mais elevados patamares científicos de publicação. Fizemos do melhor em Portugal, com
cunho Português e orgulhamo-nos de sermos líderes internacionais na investigação de resposta histológica induzida por
fármacos e na relevância da calprotectina fecal (biomarcador) como elemento preditor do curso natural da doença de Crohn
e colite ulcerosa.

Como atuamos?
Atribuímos mais de 20 bolsas de investigação e somos os responsáveis pela maior bolsa de investigação científica atribuída
no âmbito da gastrenterologia no valor de 30.000 euros. Financiamos 8 doutoramentos em Medicina ou ciência biomédica
e investimos um milhão e meio de euros em investigação. Como resultado publicamos 36 artigos científicos em revistas
internacionais indexadas, com elevado nível de citação.
Promovemos desde 2015 uma reunião anual em que mais de 120 convidados internacionais participaram ativamente, somos
grupo fundador do 4 Nations que promove a formação da DII em França, Itália e Espanha com reuniões anuais. Para além
destas atividades elementos do grupo são primeiros autores de normas internacionais de diagnóstico e tratamento da doença
de Crohn e colite ulcerosa (normas da ECCO) e somos os responsáveis pelas normas de orientação clinica da DII da Direção
Geral de Saúde (DGS). Participamos também na formação e diferenciação de enfermagem em DII e somos interlocutor
privilegiado com a associação de doentes (APDI).

O que fizemos que impacte no conhecimento epidemiológico da DII?
Analisamos o panorama epidemiológico da DII. A DII é uma doença imunomediada, de etiologia desconhecida e que se prevê
que atinja cerca de 0,8% da população mundial [1]. De 2017 para 2019, a taxa de incidência da DII por 100,000 habitantes em
Portugal (2017: 54.9/100,000 habitantes - 2019: 48.6/100,000 habitantes) está representada na Figura 1. Constatou-se que a
taxa de incidência é mais elevada nas regiões do Norte e de Lisboa (Figura 2). Adicionalmente, previu-se que, em Dezembro
de 2023, a incidência do IBD atingirá 305 novos casos, um resultado semelhante aos valores projetados para Dezembro de
2021 (305,4,) Figura 3. Estes resultados foram estimados através de dados, providenciados pelos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS), que incluem todas as primeiras consultas codificadas para “Enterite crónica/colite terapêutica”
(D94), num contexto de cuidados de saúde primários, entre 2017 e 2020, em Portugal [2].
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Figura 1 – Taxa de incidência por 100,000 habitantes

Figura 2 – Distribuição regional da taxa de incidência da DII entre 2017 (A) e 2019 (C).

Figura 3 – Previsão de novos casos de DII até 2024.

Por outro lado, através de abordagem fármaco-epidemiológica, estimou-se que 0,1% da população portuguesa estaria afetada
com DII em 2003 [3]. De acordo com nossas estimativas, este número está previsto aumentar para 0,3-0,5% em 2030. [4]
Tornando-se assim Portugal, um dos países europeus mais atingidos pela doença.
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Dado a natureza crónica da doença, os doentes com DII necessitam de cuidados médicos contínuos sob a forma de
hospitalizações ou cirurgias, encontrando-se a DII associada a um encargo económico considerável nos sistemas de saúde.
[5] Entre 2000 e 2015, através de uma base de dados administrativa, estimou-se que os custos económicos de doentes
hospitalizados por DII em Portugal, encontram-se entre os 4 e os 6 milhões de euros. Em média, este valor aumentou de
aproximadamente 6000€ (em 2000) para os 7000€ (em 2015) por hospitalização. As hospitalizações cirúrgicas, no seu geral,
são mais dispendiosas que as de cariz médico [6].

Investigação de translação (ligação entre laboratório e doentes)
Fomos percursores na validação internacional do primeiro “point-of-care” para doseamento de Infliximab e de calprotectina.
Neste projecto pretendemos levar a precisão junto do doente e que os resultados de doseamentos de fármacos sejam
conhecidos antes da administração, como elementos orientadores de terapêutica, por outro lado, ao proporcionar ao
doente o doseamento de marcadores inflamatórios (calprotectina) em casa com o telemóvel estamos a fomentar medicina
personalizada e dirigida a cada doente individualmente. Desenvolvemos também ferramentas de auto-avaliação da doença
pelo doente com conexão a bases de dados e monitorização continua.
Avaliamos e investigamos novos biomarcadores (DPP4) e a importância do microbioma na DII. O futuro da nossa investigação
centra-se no desenvolvimento de novas ferramentas para o doente e na influência do meio e do microbioma no percurso da
doença.
Não podemos deixar de agradecer a todos os doentes com doença de Crohn e colite ulcerosa Portugueses que com a sua
dedicação, empenho e contributo generoso proporcionaram todo este nosso conhecimento e desenvolvimento.
Aos doentes com doença de Crohn e Colite ulcerosa dedicamos o nosso tempo, empenho e conhecimento.

Referências bibliográficas:
1 Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic
review. Gastroenterology 2012;142:46-54.e42. doi:10.1053/j.gastro.2011.10.001
2 Santiago M, Stocker F, Ministro P, et al. Incidence of Inflammatory Bowel Disease in a Southern-European country: a mirror of the western world? Em
submissão 2021.
3 Azevedo LF, Magro F, Portela F, et al. Estimating the prevalence of inflammatory bowel disease in Portugal using a pharmaco-epidemiological approach. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010;19:499–510. doi:10.1002/pds.1930
4 Santiago M, Magro F, Correia L, et al. What forecasting the prevalence of inflammatory bowel disease may tell us about its evolution on a national
scale. Therap Adv Gastroenterol 2019;12:175628481986004. doi:10.1177/1756284819860044
5 Stone CD. The economic burden of inflammatory bowel disease: Clear problem, unclear solution. Dig Dis Sci 2012;57:3042–4. doi:10.1007/s10620012-2417-8
6 Dias CC, Santiago M, Correia L, et al. Hospitalization trends of the Inflammatory Bowel Disease landscape: A nationwide overview of 16 years. Dig
Liver Dis Published Online First: 2019. doi:10.1016/j.dld.2019.01.016
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Em busca da prevenção da Doença
Inflamatória Intestinal
Por Por Salomé S. Pinho
Investigadora Principal – I3S/IPATIMUP
Professora Faculdade Medicina da Universidade do Porto

As doenças inflamatórias intestinais (DII), como a doença de Crohn e a colite ulcerosa, são distúrbios inflamatórios crónicos
do trato gastrointestinal que geralmente afetam indivíduos entre os 15 e os 30 anos, no período mais produtivo e ativo da vida,
tendo um impacto significativo na qualidade de vida dos doentes. A incidência da DII está a aumentar em todo o mundo, com
a prevalência mais alta reportada na América do Norte e na Europa. A(s) causa(s) subjacente(s) à DII ainda são desconhecidas
e a doença permanece incurável. Evidências sugerem que a DII é uma doença progressiva, caracterizada por um período no
qual as alterações imunológicas começam a ocorrer, precedendo a manifestação clínica da doença. A identificação desta fase
inicial de desenvolvimento da DII, numa fase pré-clínica, surge como uma necessidade urgente no contexto da prevenção da
DII. A identificação precoce de uma fase pré-clínica mudará o paradigma do manejo clínico da DII através da implementação
de estratégias preventivas que, em última análise, terão impacto num diagnóstico precoce, num melhor prognóstico e num
melhor curso da doença.
Esta necessidade urgente de identificar precocemente, através de marcadores específicos, o desenvolvimento da inflamação
intestinal (ou seja, a transição de um intestino saudável para um intestino doente/inflamado) numa fase em que ainda não há
sintomas, surge como uma meta a atingir.
Desta forma, o grupo de investigação que coordeno no i3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade
do Porto) em colaboração com Departamento de Defesa Americano e com o Hospital Mount Sinai em Nova Iorque tem vindo
a desenvolver um projeto de investigação que visa a identificação de alterações no plasma (sangue) de indivíduos (militares
da Marinha Americana) que 6 anos mais tarde desenvolveram DII. Estas alterações identificadas no sangue destes indivíduos
permitirão informar sobre os processos biológicos primários que impulsionam o desenvolvimento da inflamação intestinal.
Este biomarcador permitirá auxiliar no diagnóstico precoce da doença e desta forma a implementação de estratégias
interventivas que visam a prevenção da DII.
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O objetivo final deste projeto internacional e multicêntrico é identificar um biomarcador preditivo, minimamente invasivo, do
desenvolvimento da DII. A identificação deste biomarcador, ou seja, de uma alteração associada ao início da doença, numa
fase pré-clínica, vai contribuir para o avanço no desenvolvimento de um algoritmo preditivo que promete ajudar no diagnóstico
precoce, bem como no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas preventivas. Acreditamos que a identificação de
um biomarcador serológico, minimamente invasivo, com capacidade preditiva significativa para estratificar indivíduos de alto
risco para desenvolver DII irá promover o desenvolvimento de estratégias preventivas eficazes no contexto de uma medicina
personalizada preventiva.
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Quinto Congresso da APDI
Um olhar para o futuro
À semelhança do ano anterior, o quinto congresso da APDI, que foi subordinado ao tema “O futuro da doença inflamatória do
intestino”, voltou a decorrer de forma totalmente online, já que a pandemia da Covid-19 ainda nos obriga a algumas restrições.
Em modo webinar, o congresso pôde ser visto em direto na nossa página no Facebook e no nosso canal de YouTube. Mas
ao contrário do que é habitual, as três sessões do congresso não ocorreram no mesmo dia e sim todas as terças-feiras de
outubro, durante os dias 12, 19 e 26 pelas 19 horas.
O Futuro da DII esteve em análise e debate no congresso deste ano, tendo em atenção o período pandémico que temos vivido,
e contou, como sempre, com convidados especiais e conversas importantes para todas as pessoas com DII e não só. Nestes
três encontros, todos moderados pela jornalista Marina Caldas, encontrámos temas relacionados com a evolução científica
na DII, a necessidade de mais qualidade de vida e com os efeitos a longo prazo da Covid-19 nas pessoas com DII. Nos debates
participaram cientistas, farmacologistas, gastrenterologistas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e pessoas que vivem
com DII.
O mote do evento, segundo a presidente da APDI, Ana Sampaio, deveu-se a toda a conjuntura que temos vivido tendo
afirmado que “a sociedade vive tempos conturbados e as pessoas com doença de Crohn e com colite ulcerosa – muitas delas
imunossuprimidas – vivem envoltas em situações complicadas e com muitos receios relativamente ao futuro. Esta reflexão
pretende chamar a atenção para a realidade que temos de enfrentar e, ao mesmo tempo, preparar as pessoas para um futuro
que todos queremos que seja mais feliz”.
A abrir a primeira sessão do congresso, Cândida Cruz, Vice-Presidente APDI, deu as boas-vindas a todos os palestrantes
e assistentes com uma antevisão de tudo o que iria ser abordado ao longo do Congresso. Depois foi a vez de se iniciar o
primeiro debate, com o tema “As DII em 2030 - Qual a evolução esperada?”. Para discutir todas as inovações que podemos
aguardar na próxima década no que diz respeito à DII, marcaram presença Paula Ministro (Presidente do Grupo de Estudos
da Doença Inflamatória do Intestino – GEDII), Marília Cravo (Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia SPG), Salomé Pinho (Investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - i3S) e Ana Sampaio.
Nos últimos 20 anos, a evolução farmacológica evoluiu de tal forma para as DII que muitas vezes é possível a remissão da
doença por longos períodos e, noutros casos, os períodos sem sintomas prolongam-se por longo tempo. Apesar de não se
saber o que origina o aparecimento da doença, parece não haver dúvidas de que a evolução civilizacional tem forte impacto
nas DII. Os palestrantes referiram que os tratamentos com medicamentos biológicos foram cruciais para esta evolução,
e consideraram que os próximos dez anos, com o aparecimento de novos fármacos, poderão proporcionar um aumento
significativo da qualidade de vida das pessoas com DII.
Crê-se que até 2030 haja um forte crescimento na área da prevenção, podendo haver maior probabilidade de impedir a
progressão da patologia numa fase inicial. Falou-se também de como a utilização de terapias dirigidas e moléculas específicas
podem ser fundamentais para controlar a resposta inflamatória e de que estamos a passar por uma fase de mudança na
abordagem terapêutica que ditará as inovações da próxima década. Além de se detetarem os sintomas, há um maior foco no
doente e no seu tratamento cada vez mais personalizado.

Time-Line APDI
Agosto
12
		

21
		
21
23/24
24
Vice-presidente da APDI palestrou no Webinar da EFCCA “Patient Talk: 		
		
Results of Fistula survey”
28
Participação na reunião de ciclo da empresa farmacêutica Takeda 		
testemunho de um doente
Participação no 4º Webinar ISBE & Plataforma Saúde em Diálogo - Ética no 		 30
Acesso a Cuidados de Saúde
		
Presença na Cerimónia de Apresentação Pública Livro Recomendações 		
Health Parliament Portugal
Participação na Audiência com Secretario de Estado da Saúde
sobre “Dispensa em Proximidade” de medicação hospitalar		

Setembro
9
		
14
		
16
		
17
		

Setembro
Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “O valor do medicamento e a
importância da inovação”
Reunião das Associações de Doentes com ACES Loures-Odivelas
Participação na Reunião Anual GEDII
Presidente da APDI palestrou no Curso de enfermagem da Reunião Anual do
GEDII - “A comunicação com o doente”
Participação na cerimónia de entrega do prémio das Bolsas de Cidadania da
Roche - 2º premio “Projeto DII Lives”
Participação da Presidente da APDI na Reunião Advisor Board da 		
“Conferência Investir em Saúde” do Jornal de Negócios & Janssen
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Nesta primeira sessão foram ainda abordados os problemas das pessoas com DII que precisam de uma solução urgente
nos próximos dez anos. Um desses problemas é a saúde mental das pessoas que são diagnosticadas com DII, um campo
que permaneceu pouco explorado até que surgiu um maior interesse por ele nos últimos anos, interesse esse que continuará
a crescer até 2030. Por fim, foi referida a importância da criação de centros de referência com equipas multidisciplinares
especializadas em DII, uma solução eficaz para tratar melhor as pessoas com esta patologia, e que continua a ser uma
carência há muito adiada.
Na terça-feira seguinte foi a vez de descobrirmos se “há uma “fórmula mágica” para viver BEM com DII?”. Para nos ajudar a
perceber de que forma as pessoas com DII podem ter melhor qualidade de vida, estiveram connosco Carina Cruz (Enfermeira
do Hospital Garcia da Orta), Carla Guimarães (Nutricionista da APDI), Jorge Ascenção (Psicólogo clínico da APDI, sendo
também o autor das dicas que partilhamos à segunda-feira nas nossas redes sociais), e Pedro Alves (que é membro da APDI
há vários anos, e que tem sido uma cara familiar dos nossos associados pelas suas participações na nossa série “Dar a Volta
à DII”).
No centro desta segunda sessão esteve a forma como algumas pessoas com DII não conseguem ter uma vida em pleno
e totalmente realizada ou concretizada. A DII é uma patologia que provoca um impacto físico muito grande nas pessoas,
alterando o seu dia a dia por completo. Os palestrantes discutiram essas mudanças físicas causadas pela DII e deixaram
alguns conselhos para quem está agora a lidar com a patologia pela primeira vez. O testemunho de Pedro Alves foi fundamental
para proporcionar uma identificação com os nossos associados.

Time-Line APDI
Outubro
12
		
14
		
18
		
19
19
		
20
20
		

5º Congresso APDI - “O futuro da DII” - Sessão 1 - “A DII em 2030 - Qual a 		
evolução esperada?”
Participação da Presidente da APDI na mesa-redonda da “Conferência 		
Investir em Saúde” do Jornal de Negócios & Janssen
Gravação dos episódios para o canal APDI do YouTube - 5ª série Dar a volta
à DII
Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “As novas terapêuticas na DII”
5º Congresso APDI - “O futuro da DII” - Sessão 2 - “Há uma “fórmula mágica”
para viver BEM com DII?”
Audiência com PSD - Projeto “Acessibilidade à nutrição entérica”
Participação no Seminário “Ser e Transparecer: prestação de contas e 		
aprendizagens com as organizações de economia social” ATES/UCP

22
		
26
		
26
		
27
		
28

Participação na IV Conferência NOVAsaúde Chronic Disease and Infection, 		
“MICROBIOTA AND HEALTH”
Participação da Presidente da APDI na mesa-redonda da Conferência 		
“Recuperar a Saúde Já!” da Convenção Nacional da Saúde
5º Congresso APDI - “O futuro da DII” - Sessão 3 - “A Covid 19 e DII – Que 		
efeitos a longo prazo?”
Participação na Conferência Anual Plataforma Saúde em Diálogo - “Direito à
Saúde: Uma responsabilidade Partilhada Um Compromisso de todos”
Audiência com BE - Projeto “Acessibilidade à nutrição entérica”
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Numa doença como a DII é importante a maneira como as pessoas conseguem ter uma capacidade de ajuste à nova
realidade que têm de enfrentar. Se desde o início as pessoas mantiverem a resiliência e uma motivação para lutar contra os
constrangimentos da DII, o seu percurso será mais facilitado, e mais rapidamente conseguirão atingir uma boa qualidade de
vida. Até porque a forma como se lida com a DII irá afetar diretamente a própria evolução da patologia, o que significa que a
atitude do doente perante a situação é fundamental para o seu bem-estar.
Neste debate falou-se ainda de como o enfermeiro tem aqui um papel importante, já que se torna quase como o “primeiro
psicólogo“ da pessoa com DII. Referiu-se ainda como se deve lidar com o aparecimento da DII em fases diferentes da vida
– já que em cada um a patologia tem manifestações e características distintas. Referiu-se a importância de se ter uma
alimentação equilibrada e os receios das pessoas com DII no que toca à alimentação. Por fim, houve ainda tempo para se falar
de como reduzir o stress provocado pela DII, com o intuito de termos uma vida estável e de estarmos bem connosco próprios.

No dia 26, decorreu a terceira e última sessão do quinto congresso da APDI. A pandemia marcou este derradeiro debate,
já que o tema foi “A Covid 19 e DII – Que efeitos a longo prazo?”. Numa discussão importante sobre o que já sabemos (e
o que falta saber) sobre os efeitos do novo coronavírus nas pessoas com DII, contámos com a presença de Bruno Arroja
(Gastroenterologista do Hospital de Braga), Joana Torres (Gastroenterologista do Hospital Beatriz Ângelo), Helder Mota Filipe
(Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa) e Ricardo Mexia (Presidente da Associação Nacional dos
Médicos de Saúde Pública – ANMSP).

Time-Line APDI
Novembro
3 Participação on-line na Apresentação Pública dos Resultados “Movimento 		
		 Saúde em Dia”
4 Participação no Webinar “A Farmacovigilância para o Doente” da Bayer 		
		Portugal
4 Workshop Iniciativa “Patient Expectations “ com a consultora MOAI e o 		
		 apoio APDI e da Janssen
8 Participação no “Grupo trabalho PRR -Sistemas de informação para o 		
		 Cidadão” da SPMS
15 Participação no II Encontro Participação dos Cidadãos no SNS - “O Novo 		
		 Estatuto do SNS” - promovida pela Senhora Ministra da Saúde
16 Participação on-line no Webinar “Digital Health: Melhorar a Experiência dos 		
		 Serviços Digitais de Saúde” - Muda + Roche

16 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “Somos pais e temos um filho 		
		 com DII. E agora?”
19 Participação da Presidente da APDI na mesa-redonda – “Estratégia Nacional
		 para o Acesso ao Medicamento nos Hospitais” - Fórum do Medicamento 		
		 2021 - APAH
24 Participação na Sessão on-line de Lançamento do Portal Ensaios Clínicos - 		
		AICIB
25 Participação na XXXIII Reunião Anual da SPGP
25 Participação da Presidente da APDI no Live “Ser farmacêutico” com o tema
		 Associações de Doentes e Cuidados Farmacêuticos de Proximidade
29 Audiência com PCP- Projeto “Acessibilidade à nutrição entérica”
29 Reunião com Infarmed sobre produtos de nutrição para pessoas com DII
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Nesta sessão voltámos a olhar para o futuro e os receios das pessoas com DII no aparecimento da Covid-19. Sendo
imunossuprimidas, ficaram numa dúvida ainda maior sobre o novo coronavírus e as interrogações eram mais do que as
respostas. Dois anos depois da descoberta da pandemia que mudou o mundo, falou-se do que já se sabe no que diz respeito
aos efeitos a longo prazo da Covid-19 em pessoas com DII, relativamente à infeção e às terapêuticas.
O debate esclareceu os receios das pessoas com DII: o risco de contraírem a Covid-19 é idêntico às pessoas que não têm
patologias crónicas. Mas aqui as medicações têm um papel importante pois as terapêuticas podem aumentar ou diminuir o
risco da pessoa com DII em relação ao novo coronavírus. As pessoas que tomam doses elevadas de corticoides, azatiopirina
ou metotrexato ficam com o sistema imunitário mais vulnerável, e por isso é maior o seu risco de contágio.
Nesta última sessão foram ainda abordados os caminhos sinuosos que a saúde tomou ao longo destes dois anos de Covid-19,
deixando o apelo de que é preciso apostar mais na prevenção. Há muita coisa para melhorar no sistema de saúde português, e
a pandemia pode ter sido uma janela para alertar para problemas que fazem parte dele há anos. Falou-se ainda da vacinação
e da importância do acompanhamento médico neste processo, e que nunca se deve suspender as terapêuticas mesmo que
estas enfraqueçam o sistema imunitário.
A presidente da APDI, Ana Sampaio, fez o encerramento do congresso tecendo algumas considerações sobre os conteúdos
abordados ao longo das três semanas, e apresentou os agradecimentos a quem fez com que mais um congresso pudesse
acontecer, apesar de todas as adversidades causadas pela Covid-19. O resultado final foi um sucesso sem precedentes, com
mais adesão em direto do que o congresso anterior.
Se não pôde acompanhar em direto e quiser ver tudo o que foi discutido nestas três sessões, pode ver ou rever o congresso
da APDI sempre que quiser, de forma integral, na nossa página de Facebook e no nosso canal de YouTube.

Time-Line APDI
Novembro

3 e 4 Participação no Congresso da SPEM - Saúde 4.0: Tecnologia ao Serviço da 		
		 Personalização e Humanização dos Cuidados de Saúde
13 Assistir on-line à apresentação Livro “Transformação Digital em Saúde - 		
30 Ação de Sensibilização para a DII na Escola Secundária de Penafiel
		 contributos para a mudança” -APAH
30 Assembleia Geral APDI - Plano de atividade e orçamento 2022
14 Participação no 5º Webinar ISBE & Plataforma Saúde em Diálogo - Excesso
		 de Intervenções na Saúde: Problemas e Perigos
20 Participação na Reunião do Conselho Consultivo do Infarmed
20 Lançamento do Projeto “DII Lives” no Instagram - “O que dizer numa 		
		 entrevista de emprego?”
2 Participação no Virtual Educational Forum” Biobetters: The Future of 		 21 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “Os adolescentes com DII e os
		Pais”
		 biosimilars post -COVID-19” da Celltrion Healthcare
23 Participação na Reunião do Conselho Consultivo do Hospital de São João 		
3 Participação no Webinar Encontro GSK / ViiV Healthcare - Acesso à
		 Inovação em Portugal: Contributo e Envolvimento das Associações de 		 		 como representante da Plataforma Saúde em Diálogo
		Doentes

Dezembro
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Somos todos negacionistas
Por Jorge Ascenção
Psicólogo clínico APDI

Ouve-se, por vezes, e bem, a frase – “a vida não faz sentido, nós é que damos sentido à vida”.
Talvez porque a realidade aconteça rápido demais. Bruta, rude e inesperada. Fora de controlo. Um caos.
Pouco da organização que presumimos ver ou sentir. Mais do enviesamento que respeite o nosso modo de pensar, e o que
sentimos em relação a isso. Aquele espaço em que confundimos as nossas crenças e distorções de pensamento, com o que
realmente acontece…
Mas precisamos desse viés. Dessa sensação de controlo e de ligação com o universal. Desse sentido que parece dizer-nos de
onde viemos, onde estaremos, e para onde vamos. Principalmente, que vamos para onde desejamos que assim fosse.
Os planos para janeiro, os planos para as férias, os planos para 2022… Não é?
Pode nunca ter funcionado até agora, mas precisamos dessa esperança, dessa motivação, e daquelas frases inspiradoras de
um qualquer influencer mascarado de personagem histórica.
Mais que tudo, precisamos dessa guia. Dessa linha orientadora, avessa aos deterministas, em que nos sentimos dotados de
livre-arbítrio. De “quero, posso e mando”, com o respetivo “tempero” moral e social.
A última coisa a ser retirada a alguém, a última das liberdades humanas, referia Viktor Frankl, seria a sua capacidade para
escolher o que fazer, que caminho seguir, em qualquer dado conjunto de circunstâncias.
E, em boa verdade, também refere António Damásio, que “as emoções são um modo inteligente de dirigir um organismo
para um determinado resultado”. Será, portanto, uma vantagem, “sermos máquinas de emoções que pensam, mais do que
máquinas de pensamento que sentem”?
Contudo, perante uma ameaça, perante algo que, por instinto, coloque em causa a nossa sobrevivência ou segurança, sentimos
medo. Tão simples, tão preciso e, possivelmente, tão intenso, este medo, começa no cérebro e rapidamente se espalha para
todo o corpo, sem que “sintamos” grande controlo sobre ele.
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Quanto nos apercebemos da ameaça, já o nosso corpo está em modo de lutar, fugir ou congelar… Pupilas dilatadas, respiração
acelerada, tensão arterial eleva-se, bem como o ritmo cardíaco que já está mais rápido. A circulação sanguínea carregada de
glicose para o músculo-esquelético aumenta, e os órgãos não vitais para a sobrevivência abrandam.
Estes medos podem naturalmente surgir porque passamos por determinada situação de perigo ou, podemos desenvolvelos porque observamos outras pessoas nessa mesma situação. Interessante que, também podemos desenvolver respostas
genuínas de medo porque nos instruam ou contem acerca do mesmo. Por exemplo, quando vemos uma placa a dizer “cão
perigoso” à entrada de uma casa, ao avistá-lo, irá, sem dúvida, despertar essa resposta de medo. Mesmo que ele se mantenha
sossegado no seu canto…
Corpo e mente que se ajustam, num imediato, a algo que, para a amígdala – um par de núcleos em forma de amêndoa no lobo
temporal do cérebro – é uma ameaça. Seja real, seja imaginada, seja prevista ou seja presente. Será mais do que suficiente
para reagir primeiro e pensar depois.
Sim, porque – depois – também pensamos. Ali, bem próximo à amígdala, temos o hipocampo e o córtex pré-frontal que vão
– depois – ajudar o cérebro a analisar, a contextualizar e a perceber, melhor, a ameaça.
Porém, estão a ver, nos aeroportos, aqueles corredores de acesso rápido, direto, para os VIP’s, e aqueles outros, aos “esse’s”, em
que demoramos uma eternidade a chegar ao avião? Pois, por vezes, o cérebro demora algum tempo a analisar “devidamente”
a ameaça…
“Devidamente” com aspas, precisamente porque, uma análise mais ponderada às situações será, provavelmente, melhor do
que a simples reação fisiológica e emocional à mesma. Contudo, não garante que a análise, apesar de ponderada, não esteja
infetada de todas as nossas crenças, distorções de pensamento, e todo o nosso “eu” à mistura…
É a criança apanhada pelos pais, em flagrante, a fazer uma asneira. E diz que não. Mente descaradamente, não porque já tenha
uma mente manipulatória maquiavélica, mas porque, tão simplesmente, a mentira, se aceite, lhe permite retornar à calma. À
brincadeira. Fugir ao terror do ralhete e do castigo, para um imaginário em que a realidade é a que se conta, e não a que se faz.
É a vítima, num perverso amor a conta-gotas, que não foge, e não sabe como atacar. Submissa a um sonho sem tempo, a
um futuro que nunca chega, contadora de histórias que lhe enganam o medo, mas que não lhe escondem a realidade, nem
as marcas.
É a negação do amor que partiu. Da saúde ou da doença que a natureza nos roubou. Do acidente, ou incidente que nos levou.
Do súbito e imprevisível que deixou o quarto, as roupas, as fotos, as memórias, para reviver. Vezes sem conta… As vezes
necessárias para que o tempo possa voltar atrás.
Porque se eu relembrar, imaginar, e fugir para onde quero, com muita força, talvez aquilo que eu tanto temo, afinal não tenha
já acontecido. E eu não tenha de aprender a viver onde parece que também já não existo…
É a negação do diagnostico que não se merece, e não se acredita… não se pode acreditar. Isso seria como aceitar e concordar
com o que aconteceu. É rápido e injusto demais… Cruel até, que a natureza e o seu caos, consigam pior que uma qualquer
conspiração de série televisiva.
Convencemo-nos que sabemos mais, vimos mais, sentimos mais, e percebemos mais que o médico, os enfermeiros e todos
os que já choram por nós. Esses “carrascos” da joie de vivre e as suas ciências, verdades e regras…
Mentimos a nós mesmos, não porque tenhamos feito asneira, mas porque a realidade – rude, bruta e inesperada – afinal, não
é a que se conta e a que se faz por merecer.
O medo, esse terror, já está lá. O cérebro já avisou e o corpo já reagiu, porque sentimos diferente. Mas, precisamos de tempo.
Precisamos do nosso tempo, a fazer e a gerir a nossa vida, e as coisas à nossa maneira, para que, quando “o eu” quiser, e
quando “o eu” deixar, a seu tempo, a inevitabilidade da doença e da realidade se insurja às minhas escolhas.
Porque nas minhas escolhas, e nos meus planos, nunca houve espaço para doença. Crónica ou terminal. Não existe perda que
eu não queira, nem pandemia que eu não compreenda. Acidentes, agressões, vítimas e desilusões acontecem ao outro. Ao
vizinho, ao amigo, ao que se passeia sozinho à beira-mar. Esse malfadado que se ouve falar por aí. Mas não comigo.
A negação é assim, esse propósito. Esse tempo, que a realidade – crua e rápida demais – nos rouba, e que a nossa mente,
vasta como mil universos, se permite. Onde o suspiro pode finalmente aliviar o peito, e nós julgamos mandar mais do que a
ansiedade, a doença e o desastre.
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Alimentação
anti-inflamatória
Por Carla Guimarães
Nutricionista APDI

A inflamação é uma resposta biológica e fisiológica normal do organismo a qualquer agressão que este possa sofrer, sendo,
na maioria dos casos, uma parte necessária no processo de cura. Trata-se de uma resposta transitória que finda aquando da
resolução da agressão. No entanto, algumas pessoas têm uma condição clínica em que o sistema imunitário não funciona
como deveria e esta resposta inflamatória poderá prolongar-se no tempo, levando a um estado de inflamação permanente,
denominado de inflamação crónica. A inflamação crónica ocorre em várias doenças, como doença inflamatória intestinal,
artrite reumatoide, psoríase, lúpus, asma, tiroidite de Hashimoto, síndrome metabólica, entre outras.
Há evidência científica de que alguns componentes presentes em certos alimentos tenham propriedades anti-inflamatórias e
portanto que esses alimentos possam ajudar no combate a essa inflamação crónica.
Alguns dos alimentos relatados na literatura como possuindo propriedades anti-inflamatórias incluem:
• frutas, como mirtilos, amoras, morangos, cerejas e laranjas
• hortaliças e legumes, como couves, couve kale, espinafres e brócolos
• leguminosas, como o feijão e lentilhas
• frutos secos (nozes, amêndoas, etc) e sementes
• azeite
• peixes gordos, como salmão, cavala, atum e sardinha
• alimentos ricos em fibra (ex: cereais integrais, legumes e hortaliças, leguminosas, frutas, etc)
• alimentos ricos em probióticos, como leites fermentados, kefir e outros

Muitos dos alimentos de fonte vegetal (frutas, legumes, hortaliças, etc) são ricos em antioxidantes naturais. Estes antioxidantes
têm a capacidade de remover os radicais livres que possam existir em excesso no organismo. Estes radicais livres podem
provocar danos no organismo contribuindo para o aumento da inflamação.
Os peixes gordos são uma excelente fonte de ácidos gordos essenciais omega-3. Os ómega-3 têm sido amplamente descritos
na literatura científica devido aos seus benefícios para a saúde devido às suas propriedades anti-inflamatórias.
O papel da fibra e dos probióticos na saúde intestinal tem sido alvo de muita investigação nos últimos anos, demonstrandose um efeito benéfico na composição da microbiota intestinal levando a uma melhoria da função do sistema imunitário e
consequentemente a uma diminuição da inflamação.
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Se queremos promover uma alimentação anti-inflamatória devemos então potenciar o consumo desses alimentos antiinflamatórios, mas não podemos esquecer que é importante também reduzir o consumo daqueles outros alimentos que se
sabe que podem agravar o estado inflamatório (alimentos pró-inflamatórios) e que poderão ser prejudicais. Alguns desses
alimentos incluem:
• alimentos processados
• alimentos ricos em açúcar
• alimentos ricos em sal
• carnes vermelhas e carnes processadas
• hidratos de carbono refinados, como produtos de pastelaria
• gorduras pouco saudáveis (ex. gorduras saturadas, gorduras trans)
• excesso de álcool
É importante ressalvar o seguinte:
Não há nenhum alimento que isoladamente tenha a capacidade de beneficiar a saúde de uma pessoa, pelo que é
importante incluir uma variedade de alimentos saudáveis na dieta.
Alimentos frescos e simples são os melhores, pois o processamento pode alterar o conteúdo nutricional dos alimentos.
As pessoas devem verificar os rótulos dos alimentos pré-confecionados ou processados. Por exemplo, embora o cacau
possa ser uma boa escolha devido à riqueza em compostos anti-inflamatórios, os produtos que contêm cacau muitas
vezes contêm também quantidades significativas de açúcar e gordura, o que torna o produto menos apropriado.
Um prato colorido fornecerá uma gama variada de antioxidantes e de outros nutrientes essenciais, pelo que é
importante variar as cores das frutas, legumes e hortaliças.
Uma alimentação anti-inflamatória poderá então servir como uma terapia complementar nas várias patologias em que há
uma inflamação crónica.
Para reduzir os níveis de inflamação, procure uma dieta saudável em geral. Se procura um plano alimentar que siga de perto
os princípios da alimentação anti-inflamatória, considere a dieta mediterrânica, que é rica em frutas, legumes, hortaliças,
leguminosas, frutos secos, cereais integrais, peixe e gorduras saudáveis (azeite), e que, ao mesmo tempo, desencoraja o
consumo de alimentos processados, carnes vermelhas e alimentos ricos em sal ou açúcar.
Uma dieta mais natural e menos processada, além de reduzir a inflamação, pode ter efeitos visíveis na sua saúde física e
emocional.
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Continuámos a “Dar a Volta à DII”
no YouTube

Nos últimos meses continuámos, mensalmente, a trazer novos episódios de “Dar a Volta à DII”. Terminámos a quarta
temporada e fizemos as filmagens da quinta, que estreou em novembro passado no nosso canal de YouTube.
“Dar a Volta à DII” traz sempre conversas imperdíveis sobre temas associados à DII e que tocam a todos, desde as pessoas
com a patologia até aos seus amigos e familiares, contando sempre com convidados de referência da área da saúde e, em
muitos casos, testemunhos de pessoas que vivem com a DII.
É o caso do episódio da quarta temporada que estreámos em julho, em que ficámos a conhecer o testemunho de Luís Melo,
diagnosticado com doença de Crohn há três décadas, quando tinha dezasseis anos, e que explicou o que é viver com uma
fístula perianal.
Seguiu-se, em setembro, uma conversa sobre o valor do medicamento e a importância da inovação com o farmacêutico
hospitalar Paulo Carinha, e a fechar a temporada, em outubro, um episódio sobre as novas terapêuticas na DII, com o convidado
Francisco Portela, gastrenterologista do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC).
A quinta temporada, desta vez filmada no Museu da Quinta de Santiago, em Matosinhos, teve início em novembro, com uma
entrevista sobre como é que pais e filhos vivem o seu dia a dia com a DII. O convidado foi Jorge Amil Dias, gastrenterologista
pediátrico e Presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos. E no fim deste mês de dezembro
saiu um novo episódio, dedicado à forma como os filhos adolescentes, e os pais, podem ultrapassar as questões da DII, que
contou com a participação do psicólogo Jorge Ascenção.
Seguir-se-ão mais três episódios, que serão lançados nos meses de janeiro, fevereiro e março respetivamente. Terão como
temas a amamentação na DII, A DII e a gravidez, e as manifestações dermatológicas na DII.

Podem acompanhar os novos episódios (e rever todas as temporadas anteriores) em:
Link para o canal:
https://www.youtube.com/canalapdi
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Reunião Anual GEDII 2021
O Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal (GEDII) organizou a sua reunião anual nos dias 22, 23 e 24 de setembro,
em formato presencial, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.
A reunião contou com vários palestrantes, nacionais e internacionais que falaram sobre temas muitos diversificados como
a genética, as complicações, a Covid-19, a investigação, as terapêuticas, a qualidade assistencial e a apresentação de casos
clínicos.
A APDI para além de assistir à reunião geral, participou na reunião de enfermagem, mais propriamente na sessão sobre “A
comunicação com o doente” moderada pela Enfermeira Cristina Carvalho e pela Dra. Luísa Barros. Na mesa-redonda palestrou
também, ao lado da Presidente da APDI, Ana Sampaio, a Enfermeira Carina Cruz. Este curso abordou também o tema da DII no
internamento, infeção em doentes imunodeprimidos, impacto da Covid-19 e a importância da especialização do enfermeiro
em DII.

Reunião Anual SPGP
A XXXIII Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de
Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica decorreu nos
dias 25 e 26 de novembro em formato presencial, no Hotel Casa da
Calçada, em Amarante.
A APDI assistiu à reunião que teve uma sessão científica sobre
a Doença Inflamatória Intestinal moderada pelo Dr. Jorge Amil e
pela Dra. Piedade Sande Lemos que abordou o tema da nutrição,
a cirurgia e os novos tratamentos biológicos. Uma outra sessão,
muito interessante, moderada pela Dra. Ana Isabel Lopes e Dra.
Rosa Lima abordou o tema da qualidade de vida das crianças com
doenças crónicas, a sua influência na saúde mental e contou com
o testemunho de uma doente de Crohn hoje com 24 anos e que foi
diagnosticada em idade pediátrica.
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APDI vence Bolsas de Cidadania
2021 – Projeto DII Lives

A APDI foi uma das seis vencedoras das Bolsas de Cidadania da Roche de 2021 com o Projeto “DII Lives”.
Este projeto tem em vista a conceção e realização de lives (diretos) com resposta a perguntas sobre a Doença Inflamatória
do Intestino (Doença de Crohn e Colite Ulcerosa) dirigido aos jovens com esta patologia e arrancou no dia 20 de dezembro.
O primeiro tema foi “O que dizer numa entrevista de emprego?” e contamos com o psicólogo clínico da APDI para responder
às questões colocadas pelos jovens.
Estes diretos no Instagram responderão às questões dos mais jovens que serão colocadas por um jornalista a um profissional
de saúde. Decorrerão de 2 em 2 semanas, à 2ª feira. Os diretos depois de efetuados serão também partilhados no Facebook.
No dia 3 de janeiro o tema foi “Vamos falar sobre mitos alimentares na DII?” em que participou a nutricionista da APDI já vossa
conhecida Carla Guimarães.
O próximo é já dia 17 de janeiro às 22h.
Mantenha-se atento ao nosso site e redes sociais.

Alimentação Entérica

- a caminhada continua

A APDI continua a sua caminhada juntamente com as 18 associações de doentes que subscreveram a proposta com o
objetivo de uma maior acessibilidade à Nutrição Entérica.
Já reunimos em outubro com o grupo parlamentar do PSD e com o grupo parlamentar do BE, e em novembro com o grupo
parlamentar do PCP. Continuamos à espera de resposta ao nosso pedido de audiência ao Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde para lhe apresentar a proposta.
Esperamos em breve ter boas notícias para todas as pessoas que necessitam deste tipo de nutrição, incluindo as pessoas
que vivem com Doença Inflamatória do Intestino (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.
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Medicação Hospitalar

Como fazer para solicitar
o acompanhamento da APDI?

A APDI poderá ajudá-lo(a) a solicitar ao seu hospital do SNS a dispensa da medicação hospitalar na farmácia de rua mais
perto de si ou no seu domicílio.
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.

Capacitar e apreender na DII
A APDI iniciou em 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.
Durante o primeiro trimestre de 2022 iremos ter uma ação de capacitação sobre “Ensaios Clínicos: O que o doente deve
saber?”. Fique atento ao seu e-mail!
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Validade Atestados Multiusos
Para efeitos de benefícios sociais, económicos e fiscais, a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso, que
estava já prorrogada até final de 2021, foi novamente estendida pelo Decreto-Lei n.º 104/2021 publicado a 27 de novembro:
- Até 30 de junho de 2022, no caso da sua validade ter expirado em 2019 ou em 2020;
- Até 31 de dezembro de 2022, no caso da sua validade ter expirado ou expire em 2021 ou em 2022.
Em qualquer dos casos, têm de ser acompanhados de comprovativo de requerimento de junta médica de avaliação de
incapacidade, com data anterior à data de validade.

Revisão ou reavaliação
do grau de incapacidade
A Lei n.º 80/2021 de 29 de novembro veio clarificar os processos de revisão ou reavaliação do grau de incapacidade
esclarecendo no seu artigo 4ºA que “Sempre que do processo de revisão ou reavaliação de incapacidade resulte a atribuição
de grau de incapacidade inferior ao anteriormente atribuído, e consequentemente a perda de direitos ou de benefícios já
reconhecidos, mantém-se em vigor o resultado da avaliação anterior, mais favorável ao avaliado, desde que seja relativo à
mesma patologia clínica que determinou a atribuição da incapacidade e que de tal não resulte prejuízo para o avaliado”.

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.
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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 as 9h e as 13h
Estas consultas terão de ser marcadas junto da APDI através dos contactos da 932 086 350 ou geral@apdi.org.pt.
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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

App SNS 24
A app SNS 24 reúne a informação de saúde do cidadão numa aplicação residente no seu smartphone.
Através desta aplicação, o cidadão pode aceder a um vasto conjunto de informações de saúde, designadamente o seu
Boletim de Vacinas, as suas Receitas, Alergias ou as suas requisições de Exames. Em adição, são disponibilizados serviços
que permitem o registo de medições específicas de saúde (Glicémia, Pressão Arterial, Índice de Massa Corporal), a realização
de Teleconsultas ou possibilidade de solicitar a renovação de Medicação Habitual.
(Fonte: https://www.sns.gov.pt/apps/sns24/ )

29

SNS24 Balcão

Já conhece os balcões SNS 24?
O Balcão SNS 24 é um espaço, localizado nas juntas de freguesia, que visa facilitar o acesso dos cidadãos aos vários serviços
digitais do Serviço Nacional de Saúde.
Com colaboradores devidamente habilitados, os Balcões SNS 24 prestam apoio assistido ao cidadão, sobretudo a quem tem
pouca literacia digital, sem acesso a equipamentos tecnológicos ou à internet e a outros meios, condições ou competências
necessárias para aceder remotamente aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, de forma eficiente e mais próxima
dos cidadãos.
Esta iniciativa veio melhorar o acesso aos serviços de saúde digitais, evitando deslocações às unidades de saúde e permitindo
que as pessoas possam, de uma forma segura e rápida, renovar receitas de medicamentos, realizar uma teleconsulta através
da ferramenta de teleconsultas do SNS, obter os certificados digitais Covid da UE, bem como, atualizar os seus dados no
Registo Nacional de Utentes.

O que é o Balcão SNS 24?
O Balcão SNS 24 é um espaço gerido por entidades externas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) que aderiram ao protocolo
entre a Administração Regional de Saúde (ARS) e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para acesso e
prestação de serviços digitais e de telessaúde aos cidadãos.

Qual é o objetivo destes espaços?
O objetivo destes espaços é de facilitar e promover o acesso aos serviços digitais e de telessaúde entre os cidadãos e os
profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), através de criação de condições de maior proximidade e redução
de barreiras em lidar com os meios técnicos ou mesmo pela sua inexistência.
Quais são os serviços digitais disponibilizados pelo Balcão SNS 24?
Os serviços disponibilizados no Balcão SNS 24 são:
•

consultas | teleconsultas (marcar |desmarcar|
remarcar)

•

teleconsultas (realizar)

•

exames (consultar resultados)

•

guia de tratamento (consultar)

•

medicação crónica (renovar| consultar)

•

avaliar e registar os sintomas provocados pela
COVID-19

•

agendar vacinação COVID-19

•

emissão de Certificados COVID da UE
(vacinação, testagem e recuperação)

•

aceder ao serviço de interpretação língua gestual
portuguesa

•

realizar chamada para o SNS 24 – 808 24 24 24

•

pedir isenção de taxas moderadoras por insuficiência
económica

•

informação do utente (emissão e alteração de dados
do utente)

Para saber onde está a funcionar o Balcão SNS 24 visite a página www.sns24.gov.pt/guia/balcao-sns-24/ ou contacte 808 24 24 24.
(Fonte: www.sns.gov.pt e www.sns24.gov.pt/guia/balcao-sns-24/ )
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App “Poupe na Receita”
Esta aplicação permite ao utente poupar no custo dos seus
medicamentos, através da identificação dos medicamentos
mais baratos.
O INFARMED disponibiliza esta aplicação mobile que facilita
o acesso dos utentes aos preços dos medicamentos
mais baratos. Esta ferramenta vem permitir que, durante o
momento da escolha ou da aquisição de um determinado
medicamento, o utente identifique outros fármacos
equivalentes mas economicamente mais baratos.
A identificação dos medicamentos pode ser efetuada através
da leitura ótica do código de barras disponível na embalagem
do medicamento ou na receita médica, com recurso à câmara
fotográfica do telemóvel ou alternativamente do nome do
medicamento por via de um processo de pesquisa seletiva.
O objetivo é permitir ao utente simular ou confirmar o total
da sua despesa na aquisição de um ou mais medicamentos.
Para além destas vantagens, a aplicação disponibiliza ainda
informações referentes ao folheto informativo e permite
criar um plano de tomas de medicamentos auxiliado por um
sistema de alertas. Por último, a aplicação disponibiliza, as
últimas novidades e alertas, também acessíveis através da
página eletrónica do INFARMED, bem como a localização
das farmácias mais próximas do ponto onde se encontra o
utente.

Funcionalidades:
• Pesquisa de medicamentos (analise de custos e
medicamentos alternativos)
• Pesquisa de folhetos informativos
• Criação de alarmes de tomas de medicamentos
• Localização de Farmácias com funcionalidade de
navegação e contacto telefónico
• Novidades e alertas Infarmed
(Fonte: https://www.sns.gov.pt/apps/emed-pt/ )
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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.

Os colaboradores e órgãos sociais da APDI desejam, a todos os associados e suas famílias, um feliz Natal e um
Bom Ano Novo. Que 2022 seja um ano repleto de saúde e de felicidade.

Boas Festas!

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

