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Caros associados,

Escrevemos-vos com a esperança de que se encontrem 
bem. Este é, aliás, o nosso maior desígnio e a razão da 
nossa existência: o bem-estar físico e psicológico de 
quem nos acompanha.

Com esse objetivo reforçámos a nossa presença no digital, 
promovendo a difusão de informação sobre a Doença de 
Crohn e Colite Ulcerosa num raio cada vez mais alargado 
do nosso país (e do mundo).

Ao já reputado Dar a Volta à DII, programa de entrevistas 
conduzido pela jornalista Marina Caldas e um convidado 
que se relaciona com o tema abordado, juntámos-lhe 
as DII Lives. Impulsionadas pela conquista da Bolsa de 
Cidadania da Roche de 2021 – paradigmático do trabalho 
que a APDI tem desenvolvido -, esta iniciativa procura 
esclarecer, de um modo descontraído e descomplexado, 
mas sempre rigoroso, dúvidas da população mais jovem 
que vive com a doença. Psicólogo, nutricionista, médico 
ou enfermeira, foram vários os profissionais de saúde que 
passaram pelo Instagram da APDI ao longo dos últimos 
meses, sempre às segundas-feiras, com uma frequência 
quinzenal.

As novidades não ficaram por aqui e, embalados pelo Dia 
Mundial da DII, celebrado a 19 de maio, emitimos durante 

Editorial
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esse mês quatro webinars com o tema A DII não tem 
idade. Ao todo foram quatro programas, divididos pelos 
vários escalões etários: crianças, adolescentes, adultos e 
seniores. Moderados por uma jornalista, o painel contou 
sempre com um representante que vive com a DII, bem 
como com dois profissionais de saúde.

Começámos este editorial por reconhecer a importância 
e o investimento dos canais digitais da APDI, mas não 
queremos descurar o lado humano. Neste sentido, 
reforçamos a centralidade da proximidade física, volvidos 
dois anos de um vírus que nos impossibilitou de estarmos 
juntos, e anunciamos que o próximo Congresso da APDI 
voltará em outubro a ser presencial, desta feita em Lisboa, 
e contará com a presença de vários profissionais de saúde 
e outros parceiros para debatermos “O percurso da pessoa 
que vive com DII no SNS”.

Em jeito de despedida, lembramos que temos em 
andamento o Projeto DII Mentoring, no qual a partilha é 
a palavra-chave entre mentor e mentorado. Nesta edição, 
incluímos os testemunhos de ambos os lados, que nos 
dão conta de uma relação inspiradora.

Como sempre, estaremos à sua inteira disposição.

A Direção



Sempre ouvi dizer que velhos seriam os trapos e não as 
pessoas.

Aqueles panos, bocados, restos que sobram de algo, 
do lençol, da camisa, do pijama… E que não têm grande 
serventia, à primeira vista, mas que depois para tudo 
servem… Esponja, garrote, base de panela…

Principalmente, para que não se estrague logo, algo que 
ainda está novo. Algo que se preza mais do que, claro 
está, o trapo. Aquele que já está velho.

Mas quando, hoje em dia, nos referimos aos adultos 
mais velhos, não parece que estejamos a descrever ou a 
valorizar a experiência, o caminho e o ancião. Mas, pelo 
contrário do ditado acima, estamos sim a descrever e a 
usar, o que sobrou da pessoa.

Por outro lado, hoje em dia, detetar e tratar a doença 
inflamatória intestinal (DII) cada vez mais cedo, permite 
diminuir a progressão da doença ao longo da vida, 
melhorar a qualidade de vida de quem tem a doença, mas 
também, aumentar a esperança de vida dessas mesmas 
pessoas.

Desdobramo-nos em investigação e ensaios clínicos, 
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Velhos 
não são trapos

desenvolvemos estratégias de adesão ao tratamento, 
envolvemos os companheiros, os filhos, a família e a 
comunidade. Queremos tratar da DII o melhor possível!

Um dia, estes “miúdos” com Crohn ou colite devidamente 
controlada, chegarão saudáveis e com qualidade de vida, 
a uma idade avançada.

Mas, para quê?

Para quê prolongar a vida, aumentar a qualidade da 
mesma, melhorar a saúde, e depois dos sessenta anos, 
estas se tornem apenas um jogo de espera? Uma repetição 
de rotinas instaladas, ou de cumprirmos com “o que se 
espera de alguém com a nossa idade”?

Fugimos, ou tentamos fugir, a cair no papel do “doente” 
toda uma vida. Continuarmos a ser o Zé, a Luísa, o 
professor, a advogada, o barbeiro, para chegar à reforma 
e sermos, apenas, um “reformado”? Uma espécie de 
sedimento saudosista e nostálgico do que fomos…

Não é de espantar assim que, em Portugal, tenhamos 
taxas de prevalência de depressão de 18% na população 
mais velha, e taxas de suicídio superiores a 22% a partir 
dos 65 anos de idade.

Sentimento de inutilidade a maior parte dos dias, 
diminuição do interesse e do prazer nas atividades diárias, 
capacidade diminuída em termos de concentração, 
atenção e processamento da informação…

É quase, textualmente, a descrição das caraterísticas 
clínicas de uma síndrome depressiva, e, infelizmente, 
muitas vezes, a mesma descrição que alguém, com mais 
de 65 anos, faz do seu dia-a-dia.

E não. Não é a mudança que assusta ou perturba o adulto 
mais velho. Mudanças já eles tiveram toda a sua vida. Para 
melhor, para pior, para o desconhecido, para o imprevisto 
e para o esperado. Sobreviveram! Estão ali! Setenta anos 
ou mais, atingidos!

Achamos que sabemos muito porque temos Crohn ou 
colite há dez ou vinte anos? Eles já têm isso há mais de 
quarenta ou cinquenta anos. E sem tratamento eficaz 
no início, com umas quantas cirurgias e crises em cima. 
Ganharam aprendizagem e mágoa, traumas e vitórias. 
Muita história para contar.

E agora, não bastando os largos anos de experiência com 
o estereótipo do “doente”, eis que acresce o estereótipo 
do “idoso”. Frágil, ineficaz, teimoso, sem interesse em 
aprender ou em novos projetos, e muito menos vida íntima 
e sexual.

Em boa verdade, a grande maioria dos adultos mais 
velhos tem uma boa saúde cognitiva, bem como taxas 
mais baixas de depressão do que os adultos mais jovens. 
Conseguem manter uma boa capacidade de adaptação e 

Por Jorge Ascenção
Psicólogo clínico APDI
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É certo que os mais velhos podem viver uma variedade 
de perdas. Pelo caminho, ficam muitas vezes pessoas, 
animais, relacionamentos, pertences, papel social, 
independência, conforto financeiro…

Contudo, a continuidade, bem como a mudança fazem 
parte da vida do ser humano desde a sua nascença. E tal 
como o desenvolvimento dos mais jovens é moldado pela 
sua capacidade de integrar e crescer para a vida adulta, 
também o desenvolvimento dos mais velhos dependerá 
da sua capacidade de lidar com as transições normativas 
da fase mais tardia da vida.

Poderemos sempre filosofar acerca do sentido da vida. Do 
sentido de cada um de nós. De para onde vamos, ou qual o 
propósito de tudo isto.

É verdade que, em qualquer idade, podemos relembrar o 
passado, e as experiências pessoais, de modo a melhor nos 
situarmos em relação a este “caminho”. Mas é vantagem 
dos mais velhos o modo particularmente intenso como, 
com alguma facilidade, usam as recordações do passado 
para integrar as novas experiências no presente.

Além disso, parece que é nos nossos, nas nossas pessoas, 
que se encontra o “segredo”.

Integrando os ganhos, as perdas e a mudança em geral 
na individualidade e no valor das relações pessoais. Nos 
íntimos, nos amigos, na família e nos outros que vamos 
conquistando, e ganhando, mesmo nesta fase mais tardia 
da vida.

Se é o tempo que urge, e o supérfluo social que não 
preenche, então será nos relacionamentos próximos, 
chegados e significativamente emocionais, que vamos 
encontrar o merecido bem-estar.

Como mapas de histórias e lugares e sorrisos enrugados 
pelas experiências, finalmente mais voltados para o 
momento que se vive, do que para o medo do que venha 
a acontecer.

saúde funcional, bem como relacionamentos interpessoais 
e sexuais com significado.

Além disso, e, sinceramente, como esperado, adaptam-se 
bem às mudanças da vida e demonstram capacidade de 
desenvolvimento pessoal e interpessoal.

Sabem que, no ser humano, mais do que aquilo que se é e 
se observa, muitas vezes, parece valer mais aquilo que se 
parece, ou aquilo que se espera ou interpreta. A perceção 
e pensamento distorcidos pela crença, normatividade e 
generalização.

Ora, quando chegamos a adultos mais velhos, somos 
especializados em viver e ser humanos. Tanto caminho 
percorrido e tanta experiência adquirida deverá chegar 
para um doutoramento honoris causa neste mistério 
universal que é a vida.

Contudo, são por vezes, os próprios adultos mais velhos a 
cair no seu próprio preconceito acerca da idade. A imagem 
enrugada ao espelho, algumas dores que se vão instalando, 
as possíveis limitações funcionais, psicológicas e sociais 
ajudam a isso mesmo. Sentirem-se “menos que antes” e 
“menos que o outro”.

Se o adolescente falha a medicação ou consultas porque 
não compreende, e o adulto jovem porque não tem tempo, 
ou tem mais em que pensar, então o adulto mais velho 
poderá questionar-se: para quê? Para quê continuar a 
tratar daquele corpo se o que faz não devolve a imagem, 
ou a força, ou tudo o que já teve?

O envelhecimento é um processo dinâmico e desafiante 
de mudança e adaptações, mas não de conformismo 
e limitação física e mental. Importante vermos para 
além do nosso próprio desconforto acerca do nosso 
envelhecimento, da relação que temos com os nossos 
mais velhos, e da consciência da nossa própria limitação 
e mortalidade.
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Alimentação na Doença Inflamatória 
Intestinal: mitos e factos

Muitos são os mitos associados à alimentação na Doença 
Inflamatória Intestinal (DII). Hoje vamos desmistificar 
alguns deles.

Deve-se excluir o leite da dieta?

Não há qualquer recomendação formal para se retirar 
o leite em todas as pessoas com DII. Este só deve ser 
retirado da dieta em caso de comprovada intolerância à 
lactose ou de alergia às proteínas do leite.

A intolerância à lactose é uma condição em que o 
organismo não consegue digerir adequadamente a lactose 
(o açúcar presente no leite) e que, tal como surge na 
população em geral, pode surgir nas pessoas com DII. De 
referir ainda que, no caso particular da DII esta intolerância 
poderá resultar de uma agudização da doença (tratando-
se assim de uma intolerância passageira) ou da remoção 
cirúrgica de um segmento do intestino delgado.

A má digestão da lactose pode levar a cólicas, dor 
abdominal, gases, diarreia e dilatação abdominal. Como 
os sintomas de intolerância à lactose se assemelham 
aos da DII, poderá ser difícil reconhecer essa intolerância. 

Mas esta pode ser facilmente diagnosticada recorrendo a 
Testes Respiratórios de Intolerância à Lactose.

A gravidade dos sintomas dependerá do grau de 
intolerância à lactose. Isso determinará os alimentos que 
poderá ingerir. Se se tolerar ainda alguma quantidade de 
lactose, pode-se optar por leite com baixo teor de lactose 
ou iogurtes e queijos. Estes derivados do leite apresentam 
já por si níveis mais baixos de lactose que o leite, pois 
a lactose vai sendo consumida durante o processo de 
fabrico. No caso de intolerância mais exacerbada deve-se 
optar pelos lacticínios sem lactose.

O leite e os produtos lácteos são importantes fontes 
de nutrientes, particularmente de cálcio. O cálcio é um 
nutriente essencial para a saúde óssea e a sua deficiência 
é bastante comum nas pessoas com DII. Portanto, as 
pessoas que limitam ou eliminam leite e produtos lácteos 
da sua dieta devem procurar obter o cálcio de outras 
fontes alimentares e, se necessário, até ponderar a sua 
suplementação.

Deve-se excluir o glúten da dieta?

O glúten é uma proteína que está presente em certos 
cereais, tais como trigo, centeio e cevada. Não há 
evidências científicas de que uma dieta isenta em glúten 
tenha benefícios específicos na DII, pelo que não há 
qualquer indicação médica formal para o retirar da dieta.

A dieta isenta em glúten é recomendada em caso de 
Doença Celíaca (doença autoimune do intestino, causada 
pela permanente sensibilidade ao glúten em indivíduos 
geneticamente suscetíveis) ou na “Sensibilidade ao 
Glúten Não Celíaca” (síndrome em que os indivíduos não 
toleram o glúten, mas não têm doença celíaca). Como a 
prevalência de Doença Celíaca é superior à da DII, poderá 
acontecer que a mesma pessoa tenha as duas patologias 
e neste caso, sim, é recomendada a exclusão de glúten da 
dieta. De referir também que a prevalência da síndrome 
de “Sensibilidade ao Glúten Não Celíaca” tem vindo a 
aumentar nos últimos tempos, pelo que será espectável a 
sua crescente incidência também em indivíduos com DII, 
aconselhando-se nesta situação também a restrição de 
glúten na dieta.

Não se pode comer “verduras” nem fruta

Comer “verduras” (hortícolas) e frutas traz benefícios para 
a pessoa com Doença Inflamatória Intestinal, pois são 

Por Carla Guimarães
Nutricionista APDI
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alimentos ricos em fibra. Vários estudos recentes têm 
vindo a associar a ingestão de fibra à diminuição do risco 
de desenvolvimento de cancro no colon, diminuição do 
estado inflamatório, manutenção do estado de remissão 
da DII e ainda a uma redução das lesões da mucosa 
intestinal durante o decorrer da doença. Estes efeitos 
benéficos parecem estar associados aos compostos 
produzidos durante a fermentação dessas fibras pelas 
bactérias do colon e à capacidade das fibras modularem a 
composição dessa mesma flora bacteriana, i.e., potenciar 
o crescimento das bactérias ”boas” em detrimento das 
“más”. Um exemplo desses produtos resultantes da 
fermentação é o butirato, que se sabe ser um nutriente 
essencial para as células do colón, promovendo a 
cicatrização do epitélio intestinal, evitando episódios de 
agudização, nomeadamente na Colite Ulcerosa.

De referir, no entanto, que poderá haver a necessidade de 
alguma restrição na ingestão deste tipo de alimentos em 
casos de doença de Crohn Estenosante ou em fase ativa 
da doença, devido ao seu alto teor em fibras insolúveis, 
pois poderão agravar a sintomatologia. Uma vez resolvidas 
as estenoses ou ultrapassada a crise, esses alimentos 
deverão ser reintroduzidos na dieta.

A pessoa com DII deve ter uma dieta equilibrada que 
aporte todos os nutrientes necessários para manutenção 
de um bom estado nutricional. Dieta essa que inclui 
necessariamente as “verduras” e fruta que, para além 
de serem ricos em fibra, são também boas fontes de 
antioxidantes e de vários micronutrientes (vitaminas e 
minerais) essenciais para um bom estado de saúde.

Existe uma dieta especial e específica para a 
DII

Algumas dietas específicas têm sido estudadas nos 
últimos tempos na tentativa de serem usadas como 
terapêutica nutricional na DII. Exemplos destas dietas são: 
“Specific Carbohydrate Diet”, Dieta FODMAP´s, Dieta Anti-
inflamatória, Dieta Semi-vegetariana, Dieta de Exclusão. 
Os estudos estão ainda numa fase muito inicial e são 
necessárias mais evidências científicas que comprovem 
a sua real eficácia, pelo que de momento a utilização de 
qualquer uma destas dietas não é recomendada.

Além disso, a ideia de que existe uma dieta que serve 
para todas as pessoas com DII é errada. A DII é uma 
doença que se apresenta com diferentes características, 
complicações e sintomas em diferentes indivíduos, 
determinando diferentes abordagens alimentares, pelo 
que requer uma dieta personalizada. Essa dieta deverá 
ter em conta: a fase da doença (remissão ou agudização), 
os sintomas (diarreia, obstipação, etc.), a presença de 
estenoses (estreitamento do intestino), eventuais cirurgias 
efetuadas (recessão, ostomias, etc.), eventuais défices 
nutricionais, as necessidades energéticas individuais, 
bem como as tolerâncias alimentares individuais.
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O Dia Mundial da DII foi assinalado 
pela APDI com quatro webinars

 
No Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, à 
imagem do ano anterior, a APDI realizou uma série de 
quatro debates dedicados às diferentes fases da doença 
ao longo da vida.

Em formato webinar, por meio do Facebook e do canal do 
Youtube da associação e com moderação da jornalista 
Marina Caldas, a APDI seguiu as indicações da EFCCA – 
European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis para 
todo o espaço europeu, que este ano apresentou como 
tema “A DII NÃO TEM IDADE”.

Por este motivo, as temáticas dos quatro debates 
dividiram-se pelas diferentes faixas etárias da vida 
de uma pessoa: criança, adolescente, adulto e sénior, 
respetivamente.

Deste modo, entre as 19 e as 20 horas de todas as 
quintas-feiras do mês de maio, a informação sobre a DII 
esteve ao alcance de todos os interessados em debater 
e aprofundar o conhecimento sobre esta condição cujas 
evidências científicas nos indicam que a idade de início 
apresenta dois picos de maior incidência: entre os 15 e os 
30 anos e entre os 60 e 70 anos.

Esta efeméride em 2022 teve como objetivo consciencia-
lizar e compreender uma doença que se estima que afete 
mais de 25 mil pessoas em Portugal.

O arranque desta iniciativa com o webinar “A DII na 
criança” ficou a cargo da gastrenterologista pediátrica 
Eunice Trindade, da psicóloga clínica Joana Pais e de 
Cristina Oliveira, mãe de uma criança com DII.

Foi precisamente por Cristina Oliveira que se iniciou o 
debate, que não escondeu o susto inicial e descreveu 
a sintomatologia apresentada pelo filho que levou ao 
diagnóstico de uma DII: sangue nas fezes, diarreia e perda 
de peso.

Não obstante, pela semelhança de sintomas e pela 
idade precoce da criança, a possibilidade de ser uma 
gastroenterite também foi equacionada inicialmente, 
sendo descartada após uma consulta de gastroenterologia 
pediátrica que diagnosticou uma doença inflamatória do 
intestino, vindo esta a confirmar-se com recurso a exames 
como a endoscopia e a colonoscopia.

Após um mês sem ir à escola, período no qual foi 
submetido a vários exames, é hoje uma criança com 
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para os imunossupressores representou uma mudança 
de paradigma na vida de Filipa. A familiarização com 
alguns sintomas comuns, como diarreias ou cansaço 
exacerbado, foram dando à jovem uma perceção mais real 
do quotidiano de alguém com esta situação, que admitiu 
inicialmente esconder dos outros por vergonha: “Não é 
muito normal alguém com 18 anos entrar na faculdade e 
ter uma doença crónica”.

Nunca se sentiu “julgada” e com o passar do tempo 
acabou por ir contando a quem a rodeava por uma 
questão de empatia. “Família, namorado e amigos sempre 
me apoiaram”, confessou.

Outro aspeto salientado por Filipa foi a importância de 
procurar ajuda profissional de um nutricionista, “para 
sabermos que alimentos podemos retirar ou não”.

Recorrendo ao último estudo realizado em Portugal, que 
data de 2010, referente a esta doença, a gastroenterologista 
Ana Oliveira revelou que, embora não haja evidências da 
exata prevalência da DII no nosso país, registou-se um 
aumento de 86 para 146 por 100 mil habitantes de 2003 
para 2007. A gastroenterologista referiu ainda que há cada 
vez mais jovens referenciados como possíveis doentes.

A resposta emocional do adolescente foi outro dos temas 
abordados pela gastroenterologista Ana Oliveira, que 
diz ser muito variável: “Há quem tenha a moral mais em 
baixo, mas há outros que encaram menos mal a situação”. 
Assim, o papel do médico é “tentar averiguar como está 
a doença, pois apenas ao perguntar corremos o risco de 
que não nos dizerem espontaneamente o que sentem”. 
Medo de ficar internado ou de uma nova terapêutica são 
algumas das causas que, segundo a gastroenterologista, 
podem levar o adolescente a não dizer tudo nas consultas.

E afirma, que os tratamentos usados atualmente na doença 
inflamatória são, “felizmente, diferentes dos usados há uns 
anos”. Hoje em dia, para além de “minimizar os sintomas”, 
a terapêutica já contempla a otimização do crescimento e 
melhorar a qualidade de vida.

Psicólogo na APDI, Jorge Ascenção, reiterou a importância 
do acompanhamento profissional para munir os jovens 
não só de ferramentas para o presente, mas também para 
o futuro “porque é para sempre”. “Se trabalhamos essa 
autonomia no adolescente, vamos ter um jovem adulto 
que vai ter melhores conhecimentos na gestão da sua 
doença”, referiu.

A educação para a toma assertiva da terapêutica não foi 
esquecida pelo psicólogo, que alertou para os benefícios 
desta postura, tais como evitar internamentos e cirurgias.

Exibido a 19 de maio, Dia Mundial da Doença Inflamatória 
do Intestino, o terceiro debate foi dedicado às DII no Adulto. 
Ricardo Nogueira, que vive com a doença há 20 anos, é 
hoje uma “pessoa feliz, mas nem sempre foi assim”.

uma vida igual à dos meninos da sua idade, de acordo 
com Cristina Oliveira: “Desde que foi medicado, tem uma 
vida perfeitamente normal”. “Tem uma atitude proativa e 
é bastante responsável para tomar os medicamentos”, 
acrescentou.

Para a psicóloga clínica Joana Pais, que acompanha a 
situação desde o final de 2021, o trabalho desenvolvido 
com a criança tem sido frutífero, na medida em que 
reconhece uma evolução desde o início do trabalho em 
conjunto: “Já ultrapassou o medo de tomar comprimidos 
e neste momento estamos a trabalhar o que é a DII e qual 
a sintomatologia da doença”.

Nota para o papel dos pais, que assumem importância 
vital no acompanhamento da doença, mas que devem 
evitar resguardar em demasia os filhos: “A proteção é boa, 
a sobre proteção não, porque vai retirar à criança espaço 
para desenvolver autonomia, iniciativa e responsabilidade”, 
refere a psicóloga.

Em suma, a psicóloga considera que “tem corrido bem” 
porque têm conseguido potenciar “algumas competências 
adaptativas não só à doença, mas também aos fatores 
psicológicos algo vulneráveis na criança”.

Já Eunice Trindade vincou que “quanto mais jovens são as 
crianças, maior é o desafio”. A gastrenterologista pediátrica 
explicou que, em crianças com menos de 10 anos, não é 
fácil afirmar com segurança se o diagnóstico é de Doença 
de Crohn ou de Colite Ulcerosa. Nestes casos, mantém-
se a definição de Colite não Classificada e é fundamental 
estar atento a novos sinais para, futuramente, permitir um 
diagnóstico mais preciso.

Apesar de ser uma doença crónica, “é possível ter uma 
qualidade de vida normal”, sendo que cada caso exige um 
tempo de resposta diferente às terapêuticas, defendeu a 
gastroenterologista. “O tipo de controlo que conseguimos 
para a doença, vai ditar o seu diagnóstico a longo prazo”.

O segundo debate da série teve como pano de fundo a DII 
na adolescência, faixa etária compreendida entre os 12 e 
os 18 anos. Considerando que 25% dos casos de Doença 
de Crohn e Colite Ulcerosa se desenvolvem antes dos 20 
anos, facilmente compreendemos o impacto que estas 
doenças podem ter nos aspetos psicossociais de um 
jovem.

Foi o caso de Filipa Cunha, que vive com a doença desde 
os 18 anos. Atualmente com 26 anos, a estudante de 
doutoramento em engenharia mecânica juntou-se à 
gastrenterologista Ana Oliveira e ao psicólogo clínico 
Jorge Ascenção para explicar as particularidades desta 
doença na adolescência.

Desde a primeira ida ao hospital ao diagnóstico de Colite 
Ulcerosa distaram dois meses. E se ao início o cenário 
não se lhe afigurava complexo, a mudança de terapêutica 
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As dificuldades começaram logo na fase do diagnóstico, 
que demorou três anos. Inicialmente associados à vertente 
psicológica, uma vez que Ricardo acabara de entrar 
no ensino superior, os sintomas foram comummente 
descritos como se de uma depressão se tratasse, até 
que a queda de cabelo despertou a atenção de uma 
dermatologista, que relacionou a anemia com uma DII - 
neste caso, a Doença de Crohn.

“Ter um diagnóstico permitiu-me começar a pensar no 
futuro”, começou por dizer. “No espaço de dois meses 
recuperei parte do peso e houve uma redução das dores”, 
referiu.

Luís Correia, gastroenterologista no CHULN, chamou a 
atenção para a relação das DII com outras doenças com 
acentuados reflexos psicológicos. A desvalorização de 
alguns sintomas, por surgirem associados a momentos de 
maior stress, foi um dos vários pontos, destacados pelo 
gastroenterologista.

A nutricionista Carla Guimarães menciona que “por si só, 
a alimentação não causa a DII, como também não cura”, 
mas que não deve menosprezar-se o papel fundamental 
de complementaridade que esta assume no controlo da 
doença.

No quarto e último webinar desta iniciativa, Conceição 
Monteiro foi a protagonista de um papel que desempenha 
há 48 anos. Diagnosticada com Doença de Crohn em 1974, 
a economista de 68 anos teve de rumar a Inglaterra para 
obter o diagnóstico que, até então, não lhe havia sido feito. 
Em 15 dias estava a ser operada e, um mês volvido, estava 

de regresso a Portugal. Até 1995, voltaria a ser operada 
mais duas vezes, a última das quais nesse ano. Passadas 
quase três décadas, Conceição revelou que se sente “uma 
doente cheia de saúde”, pese embora uma ou outra crise e 
algumas limitações no estilo de vida.

Para desmistificar a ideia de que as DII só surgem em 
idades mais precoces, a gastrenterologista Catarina Félix 
lembrou que o segundo pico do aparecimento da doença é 
entre os 60 e os 70 anos e que cerca de 30% dos doentes 
tem mais de 60 anos.

A esperança média de vida comparada com alguém sem 
uma DII é um pouco mais reduzida, mas a diferença tem 
vindo a esbater-se com o avanço da medicina.

Por fim, a gastrenterologista reforçou a importância da 
relação do doente com o médico, que batizou de “gestor 
entre as DII e as outras doenças”. “É fundamental para 
que a doença inflamatória do intestino esteja o mais 
equilibrada possível”, acrescentou.

Também a enfermeira Sandra Martins vincou esta relação 
médico-doente, não deixando de salientar a centralidade 
das funções do enfermeiro que, muitas vezes, vão para 
lá do visível. “Muitas vezes aquilo que se proporciona no 
espaço de enfermagem é o desabafo, o aliviar daquilo por 
que passam no dia-a-dia.”

Se desejar visualizar novamente os webinars pode fazê-lo 
em:

www.youtube.com/canalapdi 



O Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal 
(GEDII) organizou a sua reunião anual de 6 a 8 de abril, em 
formato presencial, em Cascais.

A reunião contou com vários palestrantes, nacionais 
e internacionais que falaram sobre temas muitos 
diversificados como a epidemiologia da DII, a sua 
etiologia e fatores de risco, o tratamento, não esquecendo 
toda a investigação que vem sendo feita nesta área e a 
apresentação de casos clínicos.

A APDI, para além de assistir à reunião geral, participou na 
reunião de enfermagem, em que Ana Sampaio, presidente 

A APDI na Reunião Anual GEDII 2022
da APDI, moderou em conjunto com a gastroenterologista 
Helena Vasconcelos e com o Enfermeiro Rafael Oliveira, 
a sessão sobre “A enfermagem na promoção do bem-
estar e qualidade de vida do doente com DII”. Nesta 
sessão foram debatidos o tema da “Prevenção da Saúde 
Mental” apresentado pela Enfermeira Sandra Martins e 
o tema “Aconselhamento para viagens e atividades de 
lazer” apresentado pela enfermeira Clarisse Maia. Este 
curso abordou também o tema do enfermeiro na gestão 
multidisciplinar do doente de DII, a atividade no hospital de 
dia e o papel do enfermeiro na investigação na DII.
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dado que, a cada ano novos casos são adicionados aos 
já existentes.7 Portugal reflete estes mesmos padrões, 
estimando-se que em 2022 entre 0,26-0,37% da população 
tenha DII.8,9 Prevê-se ainda que o mundo ocidental poderá 
atingir as dez milhões de pessoas afetadas com a doença 
já na próxima década.5

Fatores de risco e fisiopatologia da DII

A etiologia da DII é multifatorial, o que significa que 
a génese desta patologia resulta da interação entre 
genética, exposição ambiental e a microbiota intestinal. 
Dado o aumento da prevalência a nível global, apostar na 
identificação de fatores de risco modificáveis associados à 
patogénese da doença, é fundamental por forma a mitigar 
a sua carga social e económica. Na reunião anual do GEDII 
tivemos oportunidade de abordar evidencia recente10 
que identificou como fatores de risco, com moderada a 
elevada evidência científica: os hábitos tabágicos (na DC), 
a vida urbana (na DC e CU), a apendicectomia (na DC), a 
amigdalectomia (na DC), o uso de antibióticos (na DC e 
CU), o consumo de refrigerantes (na CU) e a deficiência de 
vitamina D (na DC e CU). Por outro lado, a atividade física 
(na DC), a amamentação (na DC), o consumo de chá (na 
CU), níveis elevados de ácido fólico e vitamina D (na DC) 
e a presença de infeção por H. pylori (na DC e CU), foram 
associados a menor risco da doença. Relativamente à 
microbiota intestinal, a disbiose (alteração da quantidade 
e diversidade dos microrganismos que normalmente 
habitam o intestino humano) induz alterações na resposta 
imunitária que são preponderantes para o surgimento da 
DII. Tanto a DC como a CU são caracterizadas por uma 
resposta excessiva de células inflamatórias contra os 
microrganismos que residem naturalmente no intestino, 
o que compromete a homeostasia (capacidade do 

Epidemiologia da doença inflamatória 
intestinal

A doença inflamatória intestinal (DII), que engloba a 
doença de Crohn (DC) e a colite ulcerosa (CU), afeta 
pessoas de todas as raças e grupos étnicos, de qualquer 
grupo etário.1,2

Durante a reunião anual do GEDII foi abordada a evolução 
epidemiológica da DII. No século XIX, com a revolução 
industrial, verificou-se uma urbanização das sociedades 
ocidentais.3 Como consequência, as cidades tornaram-se 
densamente povoadas, tendo os estilos de vida mudado 
consideravelmente, o que contribuiu para o aparecimento 
de doenças autoimunes, como a DII.4 No início do século 
XX, juntamente com o crescimento global da população 
humana, a incidência da DII (número de novos casos) 
aumentou significativamente nos países ocidentais, 
seguindo-se da prevalência (número de casos existentes).5 
Vários fatores contribuíram para este fenómeno, 
incluindo o acesso a saneamento básico e a medicação, 
as alterações na dieta, no estilo de vida e exposição 
ambiental. Adicionalmente, uma maior consciencialização 
da doença e melhor acesso a cuidados de saúde e a 
técnicas de diagnóstico, poderão também ter contribuído.1 
No final do século XX, e com o início da globalização, 
alguns países da Ásia, Médio Oriente e América do Sul 
tornaram-se mais desenvolvidos do ponto de vista urbano 
e industrial.6 Assim, na viragem do século, as tendências 
epidemiológicas da DII nestes países assemelhavam-se 
ao observado no mundo ocidental no início do século. 
Antecipa-se que a incidência e a prevalência da DII nos 
países orientais continue a crescer.5,7 Por outro lado, 
apesar de no ocidente se observar uma estabilização 
na incidência da DII, a prevalência continua a aumentar, 
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nosso meio interno manter o equilíbrio, não obstante 
possam existir mudanças no meio externo) e aumenta a 
permeabilidade da parede intestinal. A barreira intestinal 
- que corresponde, em termos simplistas à mucosa 
saudável e aos mediadores libertados pelas células 
que a compõem - desempenha um papel fundamental 
tanto para regular a interação com os microrganismos 
comensais (que não causam dano, e que têm efeitos 
benéficos) como para prevenir a invasão do nosso meio 
interno por microrganismos com potencial patogénico 
(capazes de nos provocar infeções). Encontram-se em 
curso muitos estudos no sentido de esclarecer quais os 
microrganismos mais importantes e de que forma estes 
se poderão modular.

Tratamento da DII

Durante a reunião anual do GEDII e no workshop da 
Organização Europeia de Crohn e Colite (ECCO) foi 
abordada a crescente gama de fármacos disponíveis. 
A escolha do tratamento continua a depender de vários 
fatores, sendo os mais importantes a gravidade e 
localização da doença e a existência de fatores de risco 
para doença complicada (incluindo diagnóstico em 
idade jovem, necessidade de corticóides ao diagnóstico, 
múltiplas agudizações, presença de estenoses [diminuição 
do diâmetro do lúmen], fístulas [trajetos entre segmentos 
ou órgãos diferentes], doença perianal, necessidade de 
cirurgia)11. Dentro dos fármacos disponíveis, salientamos 
o facto dos derivados do ácido 5-aminosalicílico 
(mesalazina) serem apenas reconhecidamente eficazes 

Referências bibliográficas:

1. Kaplan GG. The global burden of IBD: From 2015 to 2025. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. 2015;12(12):720-727. doi:10.1038/
nrgastro.2015.150

2. Kaplan GG, Bernstein CN, Coward S, et al. The Impact of Inflammatory Bowel Disease in Canada 2018: Epidemiology. J Can Assoc Gastroenterol. 
2019;2(Supplement_1):S6-S16. doi:10.1093/jcag/gwy054

3. Allen B, Bayoumi T, Broadberry S, et al. Productivity Growth in the Industrial Revolution: A New Growth Accounting Perspective NICHOLAS CRAFTS. 
Vol 64.; 2004. https://about.jstor.org/terms

4. Mulder DJ, Noble AJ, Justinich CJ, Duffin JM. A tale of two diseases: The history of inflammatory bowel disease. Journal of Crohn’s and Colitis. 
2014;8(5):341-348. doi:10.1016/j.crohns.2013.09.009

5. Kaplan GG, Windsor JW. The four epidemiological stages in the global evolution of inflammatory bowel disease. Nature Reviews Gastroenterology 
and Hepatology. 2021;18(1):56-66. doi:10.1038/s41575-020-00360-x

6. Zwi AB, Mills A. Health policy in less developed countries: Past trends and future directions. Journal of International Development. 1995;7(3):299-328. 
doi:10.1002/jid.3380070302

7. Ng SC, Shi HY, Hamidi N, et al. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of popu-
lation-based studies. The Lancet. 2017;390(10114):2769-2778. doi:10.1016/S0140-6736(17)32448-0

8. 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. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2019;12. doi:10.1177/1756284819860044

9. Santiago M, Stocker F, Ministro P, et al. Incidence Trends of Inflammatory Bowel Disease in a Southern European Country: A Mirror of the Western 
World? Clinical and Translational Gastroenterology. 2022;13(5):e00481. doi:10.14309/ctg.0000000000000481

10. Piovani D, Danese S, Peyrin-Biroulet L, Nikolopoulos GK, Lytras T, Bonovas S. Environmental Risk Factors for Inflammatory Bowel Diseases: An 
Umbrella Review of Meta-analyses. Gastroenterology. 2019;157(3):647-659.e4. doi:10.1053/j.gastro.2019.04.016

11. Magro F, Cordeiro G, Dias AM, Estevinho MM. Inflammatory Bowel Disease - Non-biological treatment. Pharmacol Res. 2020 Oct;160:105075. doi: 
10.1016/j.phrs.2020.105075.

na CU. Relativamente aos corticóides, continuam a ter 
aplicação em casos selecionados; preconizando-se 
uma utilização cautelosa dos mesmos em virtude dos 
seus efeitos colaterais. Foram também abordados os 
imunossupressores “clássicos”, como a azatioprina, 
que interferem com vias da inflamação e que são úteis 
nos doentes com má resposta aos corticóides ou com 
necessidade de corticóide várias vezes e/ou por longos 
períodos. Dentro das terapêuticas dirigidas (que atuam em 
moléculas específicas das vias inflamatórias), incluem-
se os biológicos (como o infliximab, o adalimumab, o 
vedolizumab, e o ustecinumab) e as pequenas moléculas 
(como o tofacitinib, apenas aprovado para a CU). Estas 
classes são cada vez mais escolhidas, tendo em conta o 
bom perfil de eficácia e a segurança, e permitem manter 
muitos doentes em remissão (sem sintomas, sem 
alterações nos exames endoscópicos e de imagem [como 
a ecografia e a ressonância]), assegurando uma vida sem 
restrições e com qualidade. Ao longo de várias sessões 
tivemos oportunidade de discutir com os especialistas 
mundiais as particularidades de cada fármaco e o perfil de 
doente mais adequado a cada um deles. Foram também 
abordados os fármacos que se encontram em fase de 
ensaio clínico e que se espera poderem ser alternativas 
importantes para os casos complexos. Para além disso, 
foi enfatizada a possibilidade de combinar terapêuticas 
biológicas, permitindo tirar partido de diferentes 
mecanismos de ação e oferecendo alternativas a doentes 
já expostos a múltiplas terapêuticas.
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Testemunho do Programa 
“DiiMentoring”

O DiiMentoring é um projeto que procura criar uma 
resposta para as necessidades de apoio informal dos 
doentes com Doença Inflamatória do Intestino (DII).

Acreditamos que a partilha de vivencias do mentor com o 
mentorado, ajuda que este último consiga ultrapassar os 
vários obstáculos na sua vida, principalmente os que se 
relacionam com a doença. A entreajuda, o apoio, a partilha 
de experiências ajudam a que o mentorado consiga 

adquirir algumas ferramentas básicas para enfrentar 
a situação ou se orientar na obtenção de ferramentas 
mais elaboradas (como apoio psicológico, de nutrição 
ou médico). A aprendizagem é contínua e bidirecional 
e acreditamos que esta orientação é uma experiência 
positiva para ambos.

Caso tenha interesse em participar neste projeto, inscreva-
se em diimentoring@apdi.org.pt !

Beatriz vive há 10 anos com Colite Ulcerosa. Foi 
diagnosticada com 17 anos.

Como é que contacta com a sua mentora?

Falamos através do WhatsApp, sobretudo. Se bem que 
também falamos pelo Instagram, pelas redes sociais. 
Foi uma escolha nossa, porque são as aplicações que 
usamos mais.

Já se conheceram pessoalmente?

Sim. A Filipa veio ter comigo ao Porto, passar um fim-de-
semana prolongado na companhia da irmã. Passámos um 
dia juntas e correu muito bem.

O que esperava encontrar neste projeto?

Precisamente o que encontrei: alguém que percebe as 
situações pelas quais passamos, com quem podemos 
conversar, partilhar medos e dúvidas, mas que por estar 
num patamar de aceitação da doença diferente consegue 
ter uma leveza diferente que nós, mentorados, ainda não 
temos.

Entrevista Mentorada
As expetativas estão a ser correspondidas?

Completamente, sobretudo pela entreajuda.

De modo mais aprofundado, consegue 
explicar de que forma o DiiMentoring está a 
ajudá-la?

Como ainda não aceitei por completo a doença, ver 
alguém que tem os mesmos problemas que eu, mas que 
consegue encarar a vida positivamente e não se limita por 
causa da doença é inspirador. Está a fazer-me conseguir 
ver a vida de maneira diferente e aceitar a doença.

Se tivesse de aconselhar alguém que vive 
com uma DII e tem dúvidas sobre se deve 
entrar neste programa, o que diria?

Dir-lhe-ia para avançar, pois não perde nada e só tem a 
ganhar. Ter alguém que nos compreende, que passa o 
mesmo que nós, parece que não, mas sentimos um apoio 
diferente daquele a que estamos habituados da família ou 
do companheiro(a), pois estes não conseguem entender-
nos a 100%.



15

Entrevista Mentora
Filipa vive há 8 anos com Colite Ulcerosa. Foi diagnosticada 
com 18 anos.

Como teve conhecimento deste projeto?

Através da APDI. Sou sócia e, na altura, vi a divulgação e 
decidi inscrever-me.

O que a levou a querer ser mentora?

Decidi ser mentora porque acho que, nestes oito anos, 
aprendi imenso sobre a doença: tive de mudar de 
medicação várias vezes e tudo mais. A Colite tem dado 
algum trabalho. Achei que estava pronta o suficiente e 
seria uma boa ajuda para alguém que tivesse menos 
experiência que eu ou estivesse a precisar de algum tipo 
de ajuda.

Como está a correr esta experiência?

Tem sido ótima. Acaba, se calhar, por não ser uma relação 
mentora e mentorada, mas sim uma relação de amizade, 
em que aprendemos uma com a outra: existe partilha de 
experiências, falamos todos os dias, acabamos por estar 
envolvidas no dia a dia uma da outra.

Se tivesse oportunidade de ter tido uma men-
tora, considera que teria sido importante?

Sim. Há oito anos não havia este projeto, mas acho que 
teria sido ótimo, até para perceber as implicações da 

doença, e ter dicas que acabamos por passar de doente 
para doente – somos quase colegas de batalha.

O que é que ser mentora acrescentou à sua 
vida?

Ganhei uma amiga, uma companhia, alguém com quem 
partilhar. Autoaprendizagem, também. Quando ajudamos 
o próximo, somos nós quem acaba por sair ajudado. Ao 
tentar ajudar a Beatriz, acabo por aprender mais sobre 
mim e a minha própria doença.

Que conselho deixaria a alguém que esteja 
com dúvidas em relação a entrar neste 
projeto?

Aconselho toda a gente com uma DII a inscrever-se, 
mesmo que fiquem na dúvida, como também fiquei, em 
relação a saber se se inscrevem como mentor ou como 
mentorado porque não sabemos se estamos prontos para 
ajudar alguém ou se somos nós que precisamos de ajuda. 
Tenho a certeza que na APDI vão ajudar a encaminhar e a 
tentar fazer o melhor match possível.

Vão acabar por ganhar uma amiga/o. Nos focus group às 
vezes acabamos por ouvir experiências de outros pares e 
é sempre gratificante esta partilha.

Aconselho qualquer um a juntar-se.
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Reunião Monotemática 
da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

No passado dia 19 de março de 2022 decorreu em Lisboa 
a Reunião Monotemática da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia que foi sobre o tema «Inteligência 
Artificial em Gastrenterologia».

A escolha deste tema prende-se com o facto da 
Inteligência Artificial (IA) estar em franco desenvolvimento 
e ir seguramente mudar a prática médica em muitas áreas 
nomeadamente na Gastrenterologia. A área em que a IA 
demonstrou até à data a sua maior utilidade é na área 
da endoscopia digestiva nomeadamente na deteção 
e caracterização dos pólipos do colon. Assim, está já 
largamente demonstrado que os programas de rastreio 
para diagnóstico precoce do cancro do cólon e do reto, 
dependem da taxa de deteção de adenomas que são 

lesões pré-malignas do colon. Nos últimos anos foram 
desenvolvidos vários softwares que permitem detetar 
estas lesões precursoras, muitas vezes diminutas, com 
maior acuidade do que o olho humano. Em relação às lesões 
pré-malignas do tubo digestivo alto (esófago e estômago) 
estes programas ainda estão em desenvolvimento 
com a participação ativa de centros portugueses, 
nomeadamente do IPO Porto. Existem igualmente outras 
áreas nomeadamente a enteroscopia por cápsula ou a 
colangioscopia (i.e., a visualização do interior da árvore 
biliar) em que a IA vai trazer grandes avanços. Estes 
avanços traduzem-se não só numa maior acuidade para 
detetar e caracterizar o tipo de alterações encontradas, 
nomeadamente, diferenciar entre lesões malignas ou 
benignas, mas também na maior rapidez de execução do 
exame. Uma enteroscopia por cápsula demora em média 
4 horas a ler. Admite-se que com esta nova tecnologia este 
tempo será reduzido para menos de 30 minutos. Assim, 
a utilização da IA na endoscopia digestiva vai permitir 
aproveitar melhor os recursos humanos disponíveis – se 
há alguns anos havia o receio destas novas tecnologias 
irem «substituir» o médico, hoje estes receios já não 
existem e a maioria dos gastrenterologistas reconhece já 
o enorme auxílio que a IA constitui em múltiplas áreas da 
Gastrenterologia.

Durante esta reunião foram também abordadas as fases 
de desenvolvimento destas tecnologias. Assim, há uns 
meros 5 anos a IA era formada a partir do registo de 
inúmeras imagens, que eram tratadas, digitalizadas e 
em que depois o computador aprendia a reconhecer 
determinados padrões e a fazer «diagnósticos». Daqui 
passámos para o chamado machine learning e hoje 
estamos na fase do deep learning – nesta fase já existem 
redes convolucionais complexas em que o computador já 
não precisa de ser «alimentado» com os nossos registos, 
com as nossas imagens. Nesta fase do deep learning o 
computador já se assemelha a um cérebro humano, já 
«pensa», já «decide», só que com muito maior eficácia e 
rapidez do que o cérebro humano. Outra área em que o 
deep learning tem trazido grandes avanços é a área da 
radiologia nomeadamente na ressonância magnética em 

Inteligência Artificial em Gastrenterologia: 
Qual o impacto na prática clínica?

Por Marília Cravo
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia
Professor Associada da Faculdade de Medicina de Lisboa
Diretora do Serviço de Gastrenterologia do Hospital da Luz 
Lisboa
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ao Hospital para consultas, para exames, para vir buscar 
medicação, impacta de forma significativa a sua qualidade 
de vida que infelizmente já é subótima em muitos 
casos. Assim, se existissem apps em que os doentes 
colocavam os dados de análises, exames realizados 
bem como sintomas ou queixas recentes, em que os 
clínicos tivessem acesso a essa informação e através 
das quais podiam comunicar entre si, isso representaria 
seguramente um melhor aproveitamento dos recursos, 
uma melhor comunicação, com «poupança de tempo» 
de doentes e profissionais, sobretudo para os doentes 
que se apresentem em remissão. Outras apps podem 
ser utilizadas pelos doentes para os ajudar a decidir que 
consultas devem marcar e qual o grau de urgência com 
que o devem fazer, a partir do registo das queixas que 
apresentam. A vantagem deste tipo de funcionalidade é 
óbvia quando falamos em diagnóstico precoce de DII em 
que sabemos que quanto mais precoce for o diagnóstico, 
mais precoce é iniciado o tratamento e melhores podem 
ser os resultados.

Estes foram alguns dos temas abordados nesta reunião. De 
realçar que, quando pedimos a alguns Gastrenterologistas 
da nossa Sociedade para sintetizar numa frase qual o 
impacto da IA para a prática da Gastrenterologia atual, a 
maioria salientou o enorme avanço que isso representa. 
A maioria considera que «O Futuro já chegou», na medida 
em que, já no presente e de maneira mais ou menos 
óbvia, todos os gastrenterologistas modernos já usam 
estas novas tecnologias na sua prática clínica. Muitos 
salientaram os benefícios trazidos por deixarem de 
estar «sozinhos» nas decisões médicas tomadas. Todos 
reconhecem a grande poupança de tempo que a IA traz – 
tempo esse que todos sabemos que é escasso e que pode 
ser aproveitado para outras atividades.

É óbvio que nos tempos mais próximos a IA vai entrar em 
força na área médica, possibilitando maior acuidade no 
diagnóstico e tratamento de diversas patologias.

que conseguimos imagens com muito maior definição e 
diagnósticos com muito maior precisão e, sobretudo, em 
1/3 ou 1/4 do tempo de ocupação do equipamento.

Ainda no campo do tratamento das imagens houve 
também uma conferência em que se demonstrou a 
utilidade da IA na leitura e nos diagnósticos de anatomia 
patológica. A área desenvolvida até agora é sobretudo dos 
pólipos do colon mas outras áreas se seguirão em que para 
além da maior precisão temos também a maior rapidez na 
leitura. Atendendo a que é uma área em franca expansão, 
a patologia molecular, em que cada vez mais uma única 
lâmina de histologia sofre vários tratamentos, várias 
colorações especiais para diagnósticos moleculares cada 
vez mais precisos, é de prever que os benefícios trazidos 
pela IA sejam também significativos.

Saindo um pouco da área da «Imagem», endoscópica, 
radiológica ou histológica, foram abordadas outras áreas 
igualmente interessantes. Uma delas, especificamente 
ligada à Doença Inflamatória do Intestino (DII), diz respeito 
aos algoritmos de decisão – diagnósticos e terapêuticos. 
Felizmente para todos, que cada vez existem mais 
opções terapêuticas, mais estudos publicados com uma 
quantidade de informação dificilmente «incorporada» pelo 
cérebro humano de forma a ser utilizada em decisões 
clínicas do dia-a-dia. Se a experiência clínica é fundamental, 
seria também importante os clínicos disporem de 
algoritmos de decisão que entrassem em linha de conta 
com características do doente (p.e. polimorfismos, fatores 
genéticos), da doença (extensão, fenótipo), da resposta a 
fármacos prévios, de fatores de risco para efeitos tóxicos 
ou adversos da medicação, e que todas estas variáveis em 
conjunto entrassem nas decisões ou opções terapêuticas, 
discutidas entre médicos e doentes. É isto que se pretende 
com os algoritmos em desenvolvimento. Ainda na área 
das DII foram também abordadas as clínicas virtuais. 
Todos sabemos que os doentes com DII são, regra geral, 
doentes jovens com vida profissional ativa em que a vinda 
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 5 Reunião on-line ACAD - Academia para a Capacitação das Associações  
  de Doentes - ENSP
 9 Focus Group - Mentores - Programa DIIMentoring
 17 Audiência com o partido político CDS em representação da Convenção  
  Nacional da Saúde
 18 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “Gravidez e Amamentação  
  na DII”
 22 Focus Group - Mentorados - Programa DIIMentoring
 25  Palestra APDI sobre “Doença de Crohn” aos alunos do 3º ano do Curso  
  Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde da Escola Secundária  
  Henrique Medina (Esposende)
 25 Participação on-line no Grupo Trabalho PRR - Sistemas de Informação  
  para o Cidadão da SPMS
 26 Participação on-line na “Boehringer Ingelheim MIDI Patient Summit:  
  Collaboration and Engagement”
 28,31 Participação on-line na formação “Marketing e Comunicação nas IPSS” 
  

Janeiro

Time-Line APDI

APDI no Primeiro Congresso da 
Confederação ACCU Espanha
A APDI esteve presente no primeiro congresso da 
confederação de associações de Crohn e colite ulcerosa 
de Espanha (ACCU), debatendo conjuntamente com 
outras associações internacionais de apoio a pessoas 
que vivem com DII, as melhores práticas de cada uma das 
organizações.

O primeiro Congresso da ACCU aconteceu no dia 3 de 
junho em Panticosa (província de Huesca, Espanha), e foi 
transmitido também via streaming, tendo como principal 
objetivo fomentar a participação do mundo associativo e 
melhorar a sua posição nos diferentes níveis da gestão de 
saúde e social.

Atualmente em Espanha, estão a viver uma mudança nas 
funções das associações de doentes, ao incluir a sua voz 
em comissões onde são debatidas e decididas questões 
estratégicas para o aprimoramento da gestão social e de 
saúde. Assim sendo para a Confederação ACCU Espanha, 
tornou-se essencial promover a participação dos doentes 

nos processos de pesquisa e inovação e profissionalizar e 
fortalecer o mundo associativo diante dos novos desafios 
que surgem. Tudo isso, com o objetivo de aumentar a 
qualidade do atendimento por meio da medicina baseada 
em valor e da digitalização social e de saúde.

Do programa faziam parte várias mesas de discussão 
com temas muito interessantes.

Na primeira mesa o debate foi sobre “O caminho do doente 
- equidade e acessibilidade ao doente” e falou-se sobre 
acessibilidade à investigação e inovação, a participação 
dos doentes em ensaios clínicos e como informar sobre 
as novas linhas terapêuticas.

Um outro tema discutido de seguida foi “O futuro do mundo 
associativo - a profissionalização do mundo associativo e a 
participação como agente decisivo” em que se falou sobre 
os novos papéis das associações no mundo associativo, 
a profissionalização das organizações, e o fortalecimento 
do mundo associativo e sua humanização.

Fevereiro
 3,7,9,15 Participação on-line na formação “Marketing e Comunicação nas IPSS”
 8 Gravação para a Lusa reportagem DIIMentoring no âmbito do Dia  
  Mundial do Doente
 14 Gravação para o canal YouTube “Matosinhos à Volta da Mesa” com a  
  participação da presidente da APDI
 15 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “A DII e a Gravidez”
 15 Participação on-line na 2ª Reunião de Coordenação ACES Loures com  
  Associações de Doentes
 21 Participação no evento de lançamento do Programa Ativamente da  
  Câmara Municipal de Matosinhos
 22 Palestra APDI sobre “Doença de Crohn” aos alunos do 3º ano do Curso  
  Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde da Escola Secundária da Trofa

Março
 12 Formação para mentores 2022 - Programa DIIMentoring 
 15 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “As manifestações  
  dermatológicas na DII”
 17 Gravação dos episódios para o canal APDI do YouTube - 6ª série Dar a  
  volta à DII
 19 Presença na Reunião Monotemática da Sociedade Portuguesa de  
  Gastrenterologia - Inteligência Artificial em Gastrenterologia: Qual o  
  impacto na prática clínica?
 21 Participação da Presidente da APDI na mesa-redonda “”Value Based  
  Healthcare da Gestão à Clínica” no 1.º Workshop do Projeto “Mais Valor  
  em Saúde - Vidas que Valem” 
 26 Participação da Presidente da APDI no Simpósio “Doença Inflamatória  
  Intestinal em Idade Pediátrica” da FCNAUP
 28 Assembleia Geral FENDOC
 30 Assembleia Geral APDI - Relatório e contas APDI 2021
 31 Assembleia Geral Plataforma Saúde em Diálogo
 

 24 Presença na Cerimónia de Tomada de Posse da Ordem dos   
  Farmacêuticos para o Triénio 2022-2024.
 25 Gravação com Presidente da APDI para Pfizer Talks - 4ª Temporada -  
  tema “Dar a Voz aos Doentes”

Abril
 6 Gravação de entrevista da Presidente da APDI para o livro branco da  
  Plataforma Saúde em Diálogo “Retratos dos Novos Tempos”
 7 Participação na Sessão do Dia Mundial da Saúde no Infarmed
 7,8 Participação na Reunião Anual GEDII

Fevereiro
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 8 Moderação pela Presidente da APDI da mesa “A enfermagem na  
  promoção do bem-estar e qualidade de vida do doente com DII” na  
  reunião de enfermagem do GEDII 
 12 Participação on-line  no Grupo Trabalho PRR - Sistemas de Informação  
  para o Cidadão da SPMS
 19 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “Quando o outro nos pode  
  ajudar”
 19 Gravação para reportagem vídeo sobre Bolsas Cidadania Roche - Projeto DII  
  Lives
 20 Participação na V Conferência da Convenção Nacional da Saúde “Saúde  
  - Prioridades para a Legislatura 2022 - 2026”
 28 Participação na formação on-line em “Fiscalidade e Mecenato” da  
  Entrajuda

Abril Maio
 2 Gravação podcast Podcast AbbVie/TSF/DN - “Diálogo: A Saúde e o  
  Futuro” 
 4 Participação no Webinar da Plataforma Saúde em Diálogo “Publicidade  
  em Saúde e a Saúde da Publicidade”
 5 Webinar APDI “A DII não tem idade” - A DII na Criança
 7 Focus Group - Mentores - Programa DIIMentoring
 7 Focus Group - Mentorados - Programa DIIMentoring
 9 Gravação do programa Histórias Clínicas do Canal S+ sobre a Doença de  
  Crohn e a Colite Ulcerosa tendo como entrevistadora a Presidente da APDI
 12 Participação on-line da Presidente da APDI como oradora na 10º  
  Conferência de Valor APAH 2022 no workshop como o tema “A   
  participação do cidadão na Saúde no Séc. XXI”
 12 Webinar APDI “A DII não tem idade” - A DII no Adolescente
  

O terceiro debate teve como tema “Juntos fazemos mais - 
sinergia como motor de mudança entre GETEII, GETECCU 
e ACCU Espanha” em que se falou sobre a colaboração 
ativa entre profissionais de saúde e associações de 
doentes, sobre medicina baseada em valor e melhorias na 
qualidade dos cuidados de saúde.

Na última mesa “Melhores práticas: Associações de DII 
Internacionais”, em que a APDI participou conjuntamente 
com a Fundação Argentina de ajuda a pessoas com 
doença de Crohn e colite ulcerosa (FUNDECCU) e a 
representante da ACCU na Federação Europeia (EFFCA), 
falou-se sobre os projetos mais inovadores em cada 
uma das organizações e por todo o mundo, partilhando 
experiências e encontrando pontos comuns.

Sobre ACCU

ACCU Espanha é uma entidade que representa e ajuda 
todas as pessoas com Doença Inflamatória Intestinal (DII) 
que afeta mais de 360.000 pessoas em Espanha, com 
uma visão que procura criar um mundo em que a vida das 
pessoas não seja limitada pela doença de Crohn ou colite 
ulcerosa.

Como esse objetivo, trabalham para fornecer uma 
cobertura integral de todas as necessidades existentes e 
futuras das pessoas afetadas pela DII, reduzindo o impacto 
causado em cada momento pela DII, e consequentemente 
aumentando a sua qualidade de vida.
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 13 Participação da Presidente da APDI como comentadora da mesa- 
  redonda do “Barómetro da Saúde Digital” na 10º Conferência de Valor  
  APAH 2022
 16 Assistir ao Live Stream Copenhagen Optimal Nutritional Care for All  
  (ONCA) Conference 2022 - Creating Equality in Nutritional Care
 17 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “E quando as Fístulas  
  aparecem”
 19 Participação on-line EFCCA Purple Talk “IBD has no age”
 19 Webinar APDI “A DII não tem idade” - A DII no Adulto
 19 Participação da Presidente da APDI no Webinar “Dia Mundial da DII” da  
  SPG
 20 Participação no evento online “Ensaios Clínicos: O envolvimento das  
  Associações na Investigação” da EUPATI Portugal e APIFARMA

 20 Participação nas Jornadas ERS (on-line): Direitos e Deveres dos  
  Utentes dos Serviços de Saúde
 23 Participação on-line na Conferência “Transformar o SNS - 10 teses para  
  a mudança” da Fundação para a Saúde
 26 Participação na E-Conference APOGEN-ENSP “Medicamentos   
  Biossimilares: A game changer para a sustentabilidade e mais ganhos  
  em saúde”
 26 Webinar APDI “A DII não tem idade” - A DII no Sénior
 28 Participação da Vice-presidente APDI na Assembleia Geral da EFCCA

 3 Participação da Presidente da APDI no 1º Congresso ACCU Espanha  
  como palestrante da mesa-redonda “Melhores práticas: Associações de  
  DII Internacionais”

Maio Maio

Junho

Continuamos a “Dar a volta à DII”
 

Meio ano volvido desde o último balanço, o canal de 
Youtube da APDI tem protagonizado um percurso 
ascendente e assume-se, indiscutivelmente, como uma 
plataforma de eleição no que concerne a informação 
sobre as DII.

Alavancado pelos vídeos publicados mensalmente do 
programa Dar a Volta à DII, que tem conquistado cada 
vez mais espetadores - como comprovam os números de 
visualizações -, o nosso canal está, à data desta publicação, 
a cinco subscritores da marca dos 700. Feito notável e que 
reforça a responsabilidade da APDI em continuar a reger-
se pela informação relevante e, sobretudo, precisa com 
que trata este conteúdo.

Último episodio da quinta temporada, as Manifestações 
Dermatológicas na DII, que teve como convidado o 
Professor Tiago Torres, dermatologista, foi o tema que 
maior interesse despertou aos espetadores nos últimos 
seis meses, tendo, para já, contabilizado 372 visualização 
e reunido o maior número de reações positivas.

Outra temática abordada na quinta temporada foi a 
gravidez e amamentação na DII, com a ginecologista/

obstetra Mariana Guimarães e o testemunho na primeira 
pessoa de uma recente mãe com DII, Sandra Dias.

Na sexta temporada os temas abordados foram as 
dificuldades no tratamento das fistulas com a Enfermeira. 
Maria Manuel Castro, e a problemática de quando as 
mesmas aparecem com o psicólogo clínico da APDI, 
Jorge Ascenção

Houve ainda espaço para uma emissão dedicada ao DII 
Mentoring e à importância da entreajuda, com a gestora 
do projeto.

O último episodio foi sobre a “A resiliência na DII” e contou 
com o testemunho de uma lutadora com DII, Maria José 
Silva.

A APDI não vai parar por aqui e em agenda está já a 
próxima temporada, que continuará a abordar com o rigor 
exigido temas do interesse comum de todos os que nos 
seguem.

Se quiser rever algum destes episódios basta aceder a:

www.youtube.com/canalapdi 
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  Janssen 
 29 Participação na Cerimónia de Posse Órgãos Sociais APAH 2022-2025
 29,30 Participação na Formação Avançada “Ciência dá Saúde” da SPLS e  
  AICIB

 5 Participação on-line na reunião de Pré-Abertura da 4ª Edição da  
  Academia para a Capacitação das Associações de Doentes (ACAD)
 5 Audiência com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda - Projeto  
  “Acessibilidade à nutrição entérica”
 19 Audiência com o grupo parlamentar do Partido Comunista Português -  
  Projeto “Acessibilidade à nutrição entérica”
 19 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “A resiliência na DII”

 6 Participação na sessão de apresentação da “Rede de Organizações de  
  Pessoas que vivem com Doença e Utentes de Saúde”
 8 Participação da Presidente da APDI no debate da conferência “Valor em  
  Saúde, do conceito à ação” organizada pela Value for Health COLAB e a  
  Lean Health Portugal
 9 Audiência com o grupo parlamentar do Partido Socialista - Projeto  
  “Acessibilidade à nutrição entérica”
 11 Participação da Presidente da APDI na Reunião de discussão sobre a  
  Estratégia da EFCCA para os próximos anos em Barcelona
 21 Lançamento episódio Canal APDI YouTube - “Dificuldades no tratamento
  de fístulas”
 27 Gravação com a Participação da Presidente da APDI no Webinar “Viver  
  Melhor com as Doenças Inflamatórias do Intestino” da VISÃO Saúde e  

Junho

Julho

DII LIVE no Instagram
Impulsionado pela Bolsa de Cidadania da Roche, 
conquistada em 2021 pela APDI, precisamente com este 
projeto, as DII Lives superaram todas as expetativas e são 
já parte integrante da rotina de inúmeras pessoas que 
vivem com DII e, até, de curiosos, sobre as especificidades 
destas doenças.

Com uma periodicidade de 15 em 15 dias à segunda-feira, 
sempre às 21h30, o Instagram da APDI dá palco a uma 
conversa de meia hora entre um jornalista, um convidado 
e os espetadores.

Vocacionado para um público mais jovem, mas de interesse 
transversal a todas as faixas etárias, esta iniciativa, que 
arrancou em dezembro último, tem promovido o debate e o 
esclarecimento de dúvidas, muitas delas colocadas pelos 
espetadores em direto. E se, por qualquer motivo, não 
tiver oportunidade de ver em direto ou não for utilizador 
desta rede social, não se preocupe, pois os vídeos ficam 
guardados e disponíveis para ver onde e quando quiser: 
no Instagram, logo após a emissão; e no Facebook, no dia 
seguinte a partir das 18 horas.

Treze emissões depois, com temáticas tão díspares e 
abrangentes quanto possível, reforçamos a importância 
do nosso caminho nos meios digitais, nunca descurando 
qualquer população, da mais jovem à mais sénior.

Cronologia dos temas das DII Lives:

Serei capaz de ter um relacionamento normal com o  
meu par?

Qual a importância de tomar a medicação?

Qual o impacto da DII nos hábitos alimentares?

O stress e a DII – Como lidar com a incerteza?

Como ultrapassar a fadiga na DII?

Os meus pais querem controlar a minha DII. O que fazer?

Tenho DII, o que posso comer?

Devo dizer que tenho DII aos meus amigos mais   
próximos?

Quero viajar. Que cuidados devo ter antes de partir?

Teremos um pequeno interregno devido as férias, e 
retomaremos em outubro. 

Se tiver sugestões de temas a abordar por favor envie-nos 
um e-mail para: geral@apdi.org.pt

O que dizer numa entrevista de emprego?

Vamos falar sobre mitos alimentares na DII

Como conciliar escola/trabalho e consultas/  
tratamentos médicos?

Tenho medo de comer alimentos que retirei no   
passado. Como fazer?
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Cuidados com o Sol
 

Com a chegada do verão, existe um conjunto de cuidados 
a ter com a pele, essencialmente relacionados com 
a exposição solar. No caso de doentes com doença 
inflamatória intestinal, especialmente se estiverem sob 
medicação imunossupressora/imunomodeladora, estes 
cuidados são ainda mais importantes.

A exposição à radiação ultravioleta não só contribui para o 
envelhecimento da pele como é também um dos principais 
fatores de risco para o desenvolvimento de cancro pele. 

Por isso, a todos, sem exceção, se recomenda cuidados na 
exposição solar, que devem ser redobrados em crianças, 
pessoas de pele clara, pessoas com doenças de pele 
que agravam com a exposição solar e em doentes com 
patologias que, pela medicação que tomam, tem um risco 
acrescido de cancro de pele.

Assim, como principais cuidados a ter inclui-se:

Por Tiago Torres
Dermatologista

a exposição solar deve ser cuidadosa, evitando as 
horas de maior intensidade, reduzindo ao máximo a 
exposição solar entre as 12h e as 16h;

o uso de proteção física, como chapéu, t-shirt e óculos 
de sol;

e o uso de protetor solar de fator de proteção máximo, 
que deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição e 
renovado cada 2 horas.

No caso de doentes com doença inflamatória intestinal, 
estes cuidados devem ser redobrados. Alguns estudos 
mostraram que o risco de cancro de pele está aumentado 
(apenas ligeiramente, mas aumentado) em doentes com 
doença inflamatória intestinal. Adicionalmente, muitas 
das terapêuticas utilizadas no tratamento da doença 
inflamatória intestinal, como imunossupressores e 
terapêuticas biológicas aumentam igualmente o risco de 
desenvolver cancro de pele.

Por fim, é importante também relembrar a importância 
do auto-exame: para tal, aconselha-se se um auto-exame 
da pele a cada três meses, vigiando o contorno, a cor e 
o tamanho dos sinais, procurando um dermatologista 
quando ocorre uma modificação de um sinal, ou o 
aparecimento de uma ferida que não cicatriza.
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Quero viajar. Que cuidados devo 
ter antes de partir?

Por Clarisse Maia
Enfermeira do Hospital de Dia do Centro Hospitalar 
Universitário de São João

Viajar pode ser especialmente assustador quando se vive 
com Doença Inflamatória Intestinal (DII).

Preocupações como escolher destinos e alojamento 
adequado, gerir medicação, crises e sintomas, efeitos 
das mudanças na dieta habitual e risco de diarreia do 
viajante, são frequentes. No entanto é possível manter-se 
bem durante a viagem e para isso é fundamental planeá-
la antecipadamente, falando com o seu médico e/ou 
enfermeira e tendo em atenção as suas recomendações.

A pessoa com DII que planeia viajar deve, sempre que 
necessário, ter uma consulta pré-viagem apropriada e 
educação sobre os riscos e questões práticas de viajar com 
DII. A enfermeira de DII pode ser uma fonte de informação, 
apoio e encaminhamento para recursos relevantes.

O que levar?

Carta/declaração em inglês com a descrição do historial 
médico, alergias e medicação que está a realizar, redigida 
pelo seu médico.

Leve um “kit de emergência” com papel higiénico, toalhitas, 
pomadas, uma muda de roupa interior e roupas, sacos 

plásticos para eliminar lixo e desinfetante para as mãos 
para manter consigo.

Leve sempre um protetor solar com filtro para raios UVA e 
UVB. Alguns medicamentos utilizados para tratamento da 
DII como a azatioprina ou 6-mercaptopurina podem tornar 
a sua pele mais sensível ao sol. Aplique o protetor solar 
15-30 minutos antes de sair e reaplicar a cada 2 horas ou 
depois de nadar.

Levar repelente de insetos para prevenir as picadas de 
insetos.

Ao viajar para o estrangeiro com medicação a pessoa com 
DII deve:

Manter os medicamentos na embalagem original, 
acompanhados da respetiva receita e uma declaração 
médica em inglês

Assegurar-se que tem uma carta em inglês do seu 
médico descrevendo a sua medicação

Guardar os medicamentos na bagagem de mão em 
caso de perda da mala

Se possível, tentar levar medicação suficiente para toda 
a viagem, bem como doses extra caso haja atrasos

Se a medicação necessitar de frio, poderá guardá-
la num saco térmico ou numa bolsa de refrigeração. 
Para viagens mais longas, deve assegurar-se que os 
medicamentos serão conservados entre 2-8°C

Pesquisar os nomes dos seus medicamentos no país 
de destino, já que estes podem ser diferentes

Planear viagem

Planeie a viagem de acordo com o destino. Ter em 
consideração a sua saúde atual e os cuidados de saúde 
disponíveis no país a visitar. Viajar quando a doença está 
em remissão diminuirá o risco de uma agudização.

Assegure-se que tem um seguro de viagem adequado.

Marque uma consulta do viajante cerca de 8 semanas 
antes da viagem para obter informações sobre o risco 
de doenças no país que pretende visitar e as medidas a 
tomar para preveni-las, nomeadamente a administração 
de vacinas.
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Link para o canal: 
https://www.youtube.com/canalapdi

Escolha um alojamento adequado. Alojamento com 
frigorífico no quarto caso faça medicação que necessite 
de frio. Saber se o mesmo tem casa de banho privada ou 
partilhada (hostel).

Viajar com guia turístico pode poupar-lhe tempo e 
preocupações. O guia saberá como aceder a cuidados 
médicos, farmácias e a localização das casas de banho.

Meio de transporte:

Viagens de autocarro - assegurar-se que o veículo 
dispõe de uma casa de banho, especialmente para 
viagens longas

Sempre que possível, solicitar um lugar junto do corredor

Sempre que possível, pedir refeições especiais às 
companhias aéreas /empresas de autocarros

O sucesso da imunização pode ser prejudicado pela 
imunossupressão. Dentro dos imunossupressores 
usados na DII existem os corticosteróides sistémicos, 
metotrexato, tiopurinas (azatioprina. 6-mercaptopurina), 
inibidores de calcineurina (ciclosporina), vedolizumab, 
agentes anti-TNF (infliximab, adalimumab), anticorpos IL-
12/IL-23 (ustecinumab) e inibidores de JAK (tofacitinibe, 
upadacitinibe), com diferentes graus de imunossupressão.

Quando vacinar?

A administração de vacinas pode ser necessária até 8 
semanas antes da viagem, dependendo do destino.

A administração de vacinas vivas em pessoas a fazer 
medicação imunossupressora é contra-indicada.

Vacinas Vivas
Poliomielite (oral)

Sarampo, papeira e rubéola (VASPR)

Varicela/herpes-zoster

Febre Amarela

Cólera (versão oral também disponível)

Tifóide (oral - a versão injetável é vacina inativada)

BCG (tuberculose)

Gripe - Flumist (apenas spray nasal)

Rotavirus (utilizado apenas em bebés)

Adenovírus

Varíola
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Outros Cuidados

Alimentação

Normalmente, durante uma viagem comemos fora 
com mais frequência, então tente encontrar alimentos 
semelhantes ao que come em casa e tente não exagerar.

O risco de contrair uma gastroenterite ou diarreia 
do viajante dependerá do país que visita, do grau de 
desenvolvimento e saneamento do país e dos cuidados 
adotados pela pessoa com DII.

Para minimizar este risco devem ser tomadas as seguintes 
precauções:

Trombose Venosa Profunda (TVP)

A TVP pode ser causada por longos períodos sentados, 
por exemplo, ficar parado durante voos longos. As pessoas 
com DII têm três vezes mais risco de desenvolver TVP do 
que a população em geral. Para minimizar este risco deve:

Beba apenas água engarrafada. Se esta não estiver 
disponível, certificar-se de que a água é fervida

Utilize água engarrafada para escovar os dentes ou 
lavar alimentos

Beba bebidas engarrafadas, evite bebidas de barril e 
bebidas que necessitam de água para diluição, como 
licores, xaropes, cocktails.

Evite cubos de gelo, uma vez que a água é provavelmente 
de origem local

Evite alimentos que contenham água, tais como 
gelados

Descasque a fruta ou lave-a com água engarrafada

Evite alimentos não cozinhados como saladas, vegetais 
crus, ovos e peixe (especialmente marisco), bem como 
alimentos mal cozinhados e reaquecidos

Evite os alimentos dos vendedores de rua

Lave as mãos com água e sabão ou use desinfetante 
com frequência

Se desenvolver diarreia, ou um aumento no número 
de dejeções, é importante manter-se hidratado, por 
isso tenha o cuidado de beber líquidos suficientes. Os 
sinais de desidratação incluem sede, boca seca, dor de 
cabeça, fadiga e urina escura.

Consultar o seu médico antes de viajar se tiver 
fatores de risco como cirurgia recente, obesidade, 
gravidez, terapia de substituição hormonal ou pílulas 
anticoncecionais, tabagismo, história de TVP, cancro, 
AVC, doença cardíaca ou história familiar de trombofilia

Guardar a bagagem no compartimento por cima do 
lugar para ter espaço para esticar as pernas

Usar roupa larga e confortável

Evitar bebidas alcoólicas antes e durante a viagem

Beber muita água

Evitar fumar

Rodar regularmente os tornozelos e exercitar os 
músculos posteriores das pernas

Caminhar em intervalos regulares à volta da cabine do 
avião, carruagem do comboio ou durante paragens em 
viagens de autocarro e automóvel

Usar meias de compressão

Todas estas informações sobre como viajar com DII 
podem ser encontradas em www.ibdpassport.com. Este 
site além de fornecer informações abrangentes, práticas 
e confiáveis sobre todos os aspetos de viajar com DII, 
permite que selecione um país e visualize uma lista de 
centros de DII com detalhes de contato, conselhos de 
vacinação e como aceder ao sistema de saúde específico 
daquele país.

Com essas dicas e conselhos, deve sentir-se preparado 
para fazer as malas e viajar. Lembre-se de dormir o 
suficiente, manter a sua rotina de exercícios e comer bem. 
Relaxe e aproveite as suas férias – você merece!
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A Assembleia Geral da EFCCA ocorreu on-line no dia 28 de 
maio de 2022 e a vice-presidente da APDI, Cândida Cruz, 
marcou a sua presença juntamente com os representantes 
das restantes associações membros.

Nesta Assembleia Geral para além da aprovação de 
contas de 2021, foi eleita a nova direção da EFCCA que 
é composta por Salvo Leone, presidente da EFCCA, Ciara 
Drohan, vice-presidente, Marko Perovic, tesoureiro, e 
Menne Scherpenzeel e Magdalena Sajak-Szczerba.

Este ano entrou mais um novo membro, a associação de 
doentes de DII do Líbano ‘I Battle Disease”, elevando o total 
de associações membros da EFCCA para 46 associações 
pelo mundo.

A segunda parte da Assembleia Geral da Federação 
Europeia de Associações de Doença de Crohn e Colite 
Ulcerosa (EFCCA), aconteceu em Barcelona, de 10 a 12 de 
junho de 2022, sendo a APDI representada pela presidente 
da APDI, Ana Sampaio. O foco principal das discussões 
centrou-se em torno da nova estratégia da EFCCA para 

Assembleia Geral da EFCCA
os próximos anos e na discussão da mesma com as 
associações que são membros da EFCCA.

Durante a Assembleia Geral em Barcelona, a direção da 
EFCCA deu início aos trabalhos de desenvolvimento do 
próximo Plano Estratégico. Após uma rápida revisão do 
anterior Plano Estratégico 2019 – 2022 e da avaliação 
externa do que foi realizado, o dia 11 de junho foi dedicado 
ao brainstorming, com base no sucesso passado e nas 
novas necessidades identificadas, sobre o que a EFCCA 
deve alcançar nos próximos anos.

A discussão foi muito ativa, e muitas das ideias que 
foram geradas vão alimentar o trabalho em andamento no 
desenvolvimento do próximo Plano Estratégico.

Seguir-se-ão mais etapas para terminar este Plano 
Estratégico da EFFCA em que a APDI estará presente.

O evento em Barcelona foi uma excelente oportunidade 
para entrar em contato novamente com associações de 
outros países e trabalhar de perto com outras congéneres 
no apoio as necessidades das pessoas que vivem com DII.

A APDI continua a lutar, juntamente com as 18 associações 
de doentes que subscreveram a proposta, por uma maior 
acessibilidade à Nutrição Entérica.

Como tivemos eleições em janeiro deste ano, foi 
constituído um novo parlamento que tomou posse em 
março, e recomeçamos novamente um novo período de 
pedido de audiência aos grupos com acento parlamentar. 
Já reunimos com o grupo parlamentar do PS e como o 
grupo parlamentar do BE. Também já temos data marcada 
para reunir com o grupo parlamentar do PCP antes das 
férias.

Alimentação Entérica
– a jornada continua

Aguardamos também resposta ao nosso pedido de 
audiência ao Secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
para apresentar a proposta ao Ministério da Saúde.

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).

Continuamos a nossa jornada.
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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.

O projeto continua e no dia 1 de outubro faremos a nossa capacitação sobre “Ensaios Clínicos: O que o doente deve saber?”, 
e no dia 12 de novembro sobre ”Comunicação assertiva: Como preparar a minha consulta?”.

Reserve já na sua agenda. Fique atento ao seu e-mail e efetue a sua inscrição!

Está sem consulta há mais de um ano?
Se há mais de um ano que não tem consulta de DII num hospital do SNS, nem marcação de consulta, envie um e-mail para 
geral@apdi.org.pt  ou ligue para 932 086 350. 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.

Capacitar e apreender na DII

O sexto congresso APDI terá lugar a 22 de outubro em Lisboa. Será presencial, com transmissão virtual (pelo nosso canal 
do Youtube), e iremos debater “O percurso da pessoa que vive com DII no SNS”.

Caso queira participar presencialmente ajudaremos a organizar a sua viagem. Contacte-nos em setembro.

Será necessário efetuar a inscrição. Esteja atento aos nossos e-mails e reserve já na sua agenda o dia.

Estamos ansiosos por vos rever. Participe!

Congresso APDI 2022
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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 932 086 350.

Esteja atento ao seu e-mail. Em caso de alguma dúvida, esse será o meio de comunicação preferencial que a APDI irá 
utilizar.

Neste momento já estamos a intermediar a entrega de medicamentos hospitalares em Castelo Branco, Aveiro e Évora a 
doentes que têm consulta em hospitais distantes do seu local de residência.

Medicação Hospitalar
Como fazer para solicitar 
o acompanhamento da APDI?
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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

Como fazer para solicitar 
o acompanhamento da APDI?

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.

A APDI disponibiliza:

     Consultas psicologia on-line (internet) para   
 qualquer ponto do país;.

   Consultas presenciais no Porto e em Lisboa

Estas consultas terão de ser marcadas junto da APDI 
através do 932 086 350
ou do e-mail geral@apdi.org.pt



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.

Portal RAM

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

 1   OUT

19

Capacitação sobre “Ensaios Clínicos: 
O que o doente deve saber?”

Reserve já na sua agenda:

 22   OUT 6º Congresso APDI 
“O percurso da pessoa que vive com DII no SNS”

 12   NOV Capacitação ”Comunicação assertiva: 
Como preparar a minha consulta?”

 30   NOV Assembleia Geral para Apresentação 
do Plano de atividades e Orçamento 2023

Esteja atento a eventuais alterações de datas. Acompanhe as nossas atividades no nosso Site e siga-nos no Facebook e 
Instagram.



 17   OUT Sigam-nos para estar sempre a par das novidades.

APDI  nas Redes Sociais

www.facebook.com/apdi.portugal

www.instagram.com/apdii__/ 

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

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

Telefone: 222 086 350

Telemóvel: 932 086 350  

E-mail: geral@apdi.org.pt

Site: www.apdi.org.pt

Contatos

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

www.youtube.com/canalapdi

www.linkedin.com/company/apdi-portugal



A APDI vai de férias! 
Estaremos encerrados entre os dias 8 e 26 de agosto. 
Desejamos umas excelentes férias a todos os nossos 
associados e às suas famílias!


