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Caro leitor,

Há seis meses começámos este editorial dirigindo-nos 
aos associados; passado meio ano sentimos que quem 
nos lê, escuta e vê, já não se limita às pessoas que 
vivem com uma Doença Inflamatória do Intestino (DII). 

Por este motivo, esta revista é para toda a gente – 
da pessoa que vive com a doença, ao familiar, não 
esquecendo o amigo, o colega de trabalho ou o simples 
curioso.

Não obstante, não podemos deixar de referir que, 
felizmente, o associativismo continua a ser parte 
fundamental deste projeto que, a 15 de outubro 
deste ano, juntou mais de uma centena de pessoas 
no Auditório da Associação Nacional das Farmácias 
(ANF), em Lisboa, no 6.º Congresso APDI, dedicado ao 
tema “O percurso da pessoa que vive com DII no SNS”. 
Orgulhosos por poder afirmar que este congresso é 
um dos maiores eventos técnico-científicos na área 
da doença inflamatória do intestino realizados em 
Portugal, desenvolvemos nesta edição um resumo 
do que lá foi dito pelos vários oradores, alguns deles 
internacionais, como foi o caso dos nossos colegas 
espanhóis da Confederación ACCU.

No congresso apresentamos também a nova imagem 
da APDI com um novo logotipo, e um novo site mais 

EDITORIAL
moderno e adaptado às novas exigências dos atuais 
internautas que nos procuram.

Sempre atentos às necessidades dos nossos 
associados, escolhemos de forma cirúrgica os seis 
temas para a próxima temporada de Dar a Volta 
à DII, a sétima desde que iniciámos este percurso 
audiovisual e que tanto nos orgulha. Por ora, já pode 
ver o primeiro episódio da sétima temporada no nosso 
canal de Youtube, dedicado à Nutrição Clínica na DII.

E porque a vida é feita de mudanças e adaptações, a 
APDI não é exceção. Assim, demos continuidade às 
DII Lives, direcionadas para toda a gente, mas com 
especial atenção ao público mais jovem que faz das 
redes sociais o principal veículo de comunicação aos 
dias de hoje. As noites de segunda-feira, de 15 em 15 
dias, às 21h30, têm já lugar no calendário de muitos dos 
nossos associados. Em direto, no Instagram, qualquer 
pessoa que esteja a assistir pode, no momento, fazer 
as perguntas que quiser ao convidado e falar sobre o 
tema daquela emissão.

Para 2023, não esperamos menos do que alcançámos 
em 2022. Consigo do nosso lado.
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As minorias… Acho que tenho difi-
culdade em entender as minorias.

Não porque não “as” entenda, ou 
não entenda as suas questões. 
Até cheguei a achar que talvez 
não entendesse o modo como se 
aplica o conceito de minoria às 
pessoas. Mas, na verdade, o que 
não entendo é o modo como as 
pessoas aplicam o conceito de 
minoria a si mesmas.

Quando era miúdo sentia-me mi-
noria…

Tinha teto, tinha comida, saúde, 
educação e conforto, mas era o 

branquela, o “copinho de leite”, 
o “branquinho da fonseca”... E, 
em boa verdade, à minha volta, 
chegava o Verão e todos estavam 
morenos, pele bem escura, ver-
melhos, escaldados, e eu, entrava 
branco, e saia branco. 

Roubava-lhes o Sol, diziam alguns…

E questionava-me… Se seria 
menos pessoa por me faltar uma 
“mão de tinta de gente”… Mas via 
o mesmo a acontecer quando na 
turma dos magriços, aparecia um 
gordinho… Ou quando só havia 
um miúdo com óculos no grupo… 
O gozo era o mesmo, mas com 

outras palavras…

E também era diferente se fosse 
uma menina. Uma menina com 
mais peso, ou que gostasse de 
jogar futebol, corte de cabelo 
“à rapaz”, ou uma marca física 
qualquer… de algum modo dife-
rente.

Apercebo-me que, estas maiorias 
e minorias, debatem-se, especial-
mente, na insegurança da per-
tença. Daquele sentimento de que 
realmente se pertence onde nos 
entregam, onde nos deslocamos, 
neste palco de vida que queremos 
nosso, enquanto, também, dos 

Por Jorge Ascenção
Psicólogo clínico APDI

O SEXO 
DAS DII’S
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outros.

Esta questão adensa-se mais ain-
da quando percebemos que o pre-
conceito acerca do que é, ou não, 
a maioria, e por isso, do quanto 
nos consideramos mais ou menos 
“normais”, está bem enraizado em 
nós mesmo.

De tal modo, que nem nos aper-
cebemos que aquilo que conside- 
ramos “normal” é, na realidade, a 
moda vigente no grupo que avali-
amos. O conceito de normalidade 
estende-se, sim, num intervalo 
bastante vasto e inclusivo, ao invés 
de exclusivo e especial.

Senão, vejamos… na empresa, no 
autocarro, no avião, naquele jan-
tar de aniversário, quando conhe-    
cemos um novo grupo, assumimos 
automaticamente que todos são 
saudáveis, salvo alguém visivel-
mente marcado ou desfigurado 
por uma doença, certo?

E do mesmo modo, uma vez que 
a heterossexualidade é assumida 
como “norma”, presumimos tam-
bém que, nos mesmos locais e/
ou situações, teremos alguém gay, 
lésbica, trans ou intersexual? De 
certeza?

É que assusta imaginar o quão iso-
lado, alguém, nestas situações de 
presumível minoria, se sentirá… 
começando logo pela sensação de 
falta de pertença ou mera “normali- 
dade”…

Pensar que, de tantos que escon-
dem “esqueletos no armário”, 
aqueles há que escondem no seu 
“armário” uma doença da qual não 
são responsáveis. Ou outros que 
precisam até de esconder quem 
são e quem amam, por receio de 
ignorantes estigmas.

Angustiante imaginar que, a maio-
ria, na verdade, talvez não se lem-
bre que exista quem carregue 
nesse armário, em simultâneo, 
para além da doença autoimune, 
uma identidade e/ou orientação 
sexual que esteja fora da “moda”.

Então se, em média, apenas três 
em cada dez pessoas com Doença 
Inflamatória Intestinal (DII) aborda 
questões sexuais com o médico, 
vamos mesmo pensar que a comu-
nidade LGBTQIA+ seria o exemplo 
nas doenças autoimunes. Pois… 
não.

Em 1995, os Drs. Crandall & 
Moriarty publicavam um artigo em 
que demonstravam que, enquanto 
o desvio físico de uma norma 
ou ideal poderia levar à rejeição 
social, nem todo o tipo de desvios 
resultavam no mesmo tipo de
discriminação. Nomeadamente, por 
exemplo, a gravidade e a cau-
salidade de uma doença, seriam 
preditores da intensidade da re-
jeição social à mesma.

Ou seja, não apenas se a gravi-
dade da minha doença é maior 
ou menor, visível ou invisível, mas 
também se eu poderei ter tido 
comportamentos que levaram à 
mesma.

Tendo esta informação em con-
ta, parece mais compreensível a 
dificuldade que alguém terá em 
lidar com o seu Crohn ou com a 
sua Colite Ulcerosa, enquanto se 
sentir minimamente culpado por 
ter a doença. Do mesmo modo, 
este mesmo sentimento aconte-
cerá quando a DII que eu carrego, 
trouxer o bónus de sintomas mais 
visíveis, como as diarreias, ou levar 
mesmo a uma ostomia.

E sim… Quem pensa, ou diz, que já 
“aceitou a doença”, mas continua 
a sentir culpa por achar que isso 
significa “superar a fadiga”, ou “dar 
menos trabalho”, e, na prática, se 
sente “menos que os outros”, en-
tão faz parte do grupo acima…

A mesma discriminação social 
acontece quando achamos que 
uma pessoa que não se identifi-
ca com o corpo com que nasceu, 
tem escolha. Ou que alguém que 
não cumpre os padrões “normais” 
nas atitudes e comportamentos de 
“ser homem” ou “ser mulher”, está 
com “caprichos da moda”.

O que mudaria na sua opinião 
acerca do que está a ler se 
soubesse que a pessoa que escreve 
tem, ou não, doença de Crohn 
ou uma Colite? O que mudava 
neste conteúdo se eu fosse gay, 
ou transexual? Valorizava mais? 
Menos? Já ia precisar de segunda 
opinião, ou ajudava à certeza do 
que está escrito? Mudaria algo 
acerca da minha competência 
para o efeito? Para mais ou para 
menos?

Justifica-se por isso que, quando 
nos sentimos diferentes, ou menos 
que a maioria, exista receio no 
modo como nos apresentamos 
enquanto pessoas aos outros. 
Especialmente a quem não nos 
conhece pessoalmente, e que, por 
isso, poderão não ver para além 
das etiquetas estereotipadas, pas-
sadas de geração em geração.

E nesta combinação de sermos a 
nossa identidade sexual, e seguir-
mos a nossa orientação sexual, e 
cuidarmos da nossa doença auto-
imune, é verdadeiramente deter-
minante a confiança e entrega à 
nossa equipa médica e técnica que 

Justifica-se por isso que, quando nos sentimos diferentes, ou menos que a maioria, 
exista receio no modo como nos apresentamos enquanto pessoas aos outros. 
Especialmente a quem não nos conhece pessoalmente, e que, por isso, poderão não 
ver para além das etiquetas estereotipadas, passadas de geração em geração.
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nos segue.

Tanto que discutimos a quem abrir 
o livro acerca da nossa doença, 
quando, quanto e como contar 
acerca disso…

“Devo falar da colite nas entrevis-
tas?”

“Quando devo contar aos meus 
filhos? E aos amigos?”

“Devo falar do Crohn no trabalho? 
Mas eles vêm que eu falto!”

E com os responsáveis pelo tra- 
tamento e gestão da sua doença 
crónica não faz sentido falar de 
identidade e sexualidade? Os 
médicos, enfermeiros e técnicos 
que sabem mais das nossas entra-
nhas que qualquer outro, não têm 
lugar no “círculo restrito” de quem 
sabe realmente quem somos?

É compreensível que a equipa que 
sabe das minhas trinta idas diárias 
à casa de banho, e com quem 
abordo frequência, consistência, e

Especificamente, em homens que 
têm sexo com homens, a prevalên-
cia de doença de Crohn e colite 
ulcerosa é, em média, o dobro, 
quando comparado com homens 
que têm sexo com mulheres.

No sentido oposto, caraterísticas 
especificas das DII’s como as fis-
suras perianais, fistulas, proctite, 
podem contribuir para sexo anal 
desagradável ou doloroso, inde-
pendentemente da orientação 
sexual de cada um.

Quando se discute a necessidade 
de uma ostomização é habitual 
a consideração estética e de au-
to-imagem. O que fica, no entanto, 
muitas vezes, por referir é o quan-
to pode alterar a nossa própria 
perceção de atratividade e dese-
jabilidade sexual.

Para homens gays ou bissexu-
ais, uma cirurgia de colocação da 
ostomia bem-sucedida, pode ter 
resultados nocivos em termos de 
distúrbios de imagem corporal.

coloração das minhas fezes não 
possa saber acerca da minha 
homossexualidade, ou transexua- 
lidade? Não compreendem a 
utilidade? A necessidade?

Além das questões gerais de dis-
função sexual relacionadas com a 
DII que abordamos em artigos an-
teriores, a verdade é que o estigma 
social e o medo da discriminação 
têm um impacto determinante na 
saúde da comunidade LGBTQIA+.

No imediato, encontramos logo 
um maior risco de doenças se- 
xualmente transmissíveis (DST’s), 
mais uso e abuso de substâncias, 
mais questões de saúde mental, 
mais perturbações alimentares e 
doença cardiovascular, bem como 
maior prevalência de cancro gine-
cológico e colorretal.

Pessoas transgénero com DII têm 
mais dificuldade em fazer seguros 
de saúde, e maior probabilidade 
de sofrer discriminação em geral.
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Do mesmo modo que, em termos 
de transsexualidade, intervenções 
cirúrgicas envolvendo o intestino 
são um passo essencial nos pro-
cedimentos para a afirmação de 
género.

Em geral, comparando com hete- 
rossexuais, ao longo de toda a vida, 
as pessoas LGBTQIA+ têm o dobro 
do risco de exposição a traumas 
físicos, emocionais e sexuais.

A adolescência, por exemplo, é 
uma fase de exploração e des-    
coberta inicial da identidade e ori-
entação sexual de cada um. Mas 
também é, para muitos, o início 
desta jornada de vida que é ter 
uma doença inflamatória intestinal.

Parece uma sádica tríade de uma 
“tempestade perfeita”: o “eu” que 
não se integra, um “nós” que não 
se entende, e um mundo ao qual 
não sentimos pertença.

Mas desengane-se quem conside-
ra que a responsabilidade é ape-
nas da pessoa com DII.

É reconhecido pelos médicos e 
técnicos especialistas em DII a sua 
própria dificuldade em abordar 
as questões sexuais na consulta, 
seja pela falta de tempo, falta de 
conhecimento sobre o assunto, 
ou desconforto pessoal acerca da 
temática.

Parece realmente idealista para al-
guns, mas torna-se determinante 
implementar práticas clínicas in-
clusivas no relacionamento dos 
médicos e técnicos com o utente. 
Criar um ambiente seguro, acolhe-
dor e que promova a confiança do 
utente, através da sua experiên-
cia geral quanto à importância de 
questões sexuais na gestão da sua 
DII.

Mais de dez milhões de pessoas 
com DII no mundo, em que grande 
parte delas passará um dia por al-
gum tipo de disfunção sexual. Mas 
não falamos disso…

Muito mais do que dez milhões 
de pessoas LGBTQIA+ que, infe-
lizmente, também terão, como 
qualquer pessoa, a infelicidade 
de desenvolver uma doença au-

toimune e, especificamente, uma 
doença inflamatória intestinal. 
Mas, também não falamos disso.

A doença que não se menciona e 
o amor que não se nomeia, tal é a 
repulsa e distância daquilo que se 
considera normal. Até parece que, 
tanto no sistema digestivo como 
na sexualidade humana, alguma 
coisa correu terrivelmente mal.

Como referem Crandall & Moriarty, 
“o estigmatizado fará de tudo para 
evitar que o seu estigma seja per-
turbador”. E por isso, calamos.

Calamos a doença, a identidade e 
o amor, porque de tantos que, na 
nossa vida, são a prioridade, pou-
co sobra para o próprio. O próprio, 
o eu, esse tem sempre tempo, e 
tem sempre ajuste.

Ajusta-se às modas do outro, às 
maiorias do grupo, e às neces-
sidades da família. Somos mais 
sociais, escondendo a dor, física 
e psicológica, bem fechada nessa 
sala, onde não há terramoto que 
nos destrua.

Um pesadelo de autocontrolo, 
num esforço incrível de ocultação 
do que temos, de quem somos, 
perante a fragilidade dos restantes 
à nossa volta. Uma demonstração 
diária e constante do herói dentro 
de cada um. Escondido em cada 
um. Dos outros e de nós mesmos.

Reservados para si, habituados a 
trilhar o seu próprio caminho sem 
conhecer modelos a seguir, viven-
do a sua doença, a sua identidade 
e a sua sexualidade sem manuais 
de instruções, e aprendendo, a 
cada tropeção, a cada nova ferida, 
novas formas de levantar e seguir 
em frente.

Talvez, por isso, também não es-
tarmos habituados a ver os heróis 
como “a maioria”… Em grandes 
grupos…

Únicos, especiais, e incrivelmente 
fortes, apesar de, constantemente, 
duvidarem de si mesmos e dos 
seus poderes.

Acho que vou continuar com difi-
culdade em entender as minorias…
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Por Carla Guimarães
Nutricionista APDI

SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES NA DOENÇA 
INFLAMATÓRIA DO 
INTESTINO (DII): 
o que necessita saber
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As pessoas com DII, não raras 
vezes, usam os suplementos 
alimentares de forma empírica 
na tentativa de lidar melhor com 
a sua condição crónica. Sendo 
percecionados como inofensivos, 
os suplementos alimentares 
são frequentemente sugeridos 
por pacientes através do boca-
a-boca ou da Internet, com base 
apenas em evidências anedóticas. 
Lamentavelmente, as informações 
disponíveis, nomeadamente na 
Internet, nem sempre provêm 
de fontes confiáveis, dados os 
vastos interesses financeiros deste 
mercado.

Pretendemos com este artigo 
contribuir para melhorar a 
literacia relativa aos suplementos 
alimentares, nomeadamente no 
que refere ao seu possível uso em 
contexto de doenças inflamatórias 
intestinais.

O que são suplementos alimen-
tares?

Os suplementos alimentares são,  
por definição legal, géneros ali-
mentícios que se destinam a com-
plementar e/ou suplementar o re-
gime alimentar normal, pelo que 
não devem ser utilizados como 
substitutos de uma alimentação 
adequada e variada. São fontes 
concentradas de nutrientes ou 
outras substâncias com efeito 
nutricional ou fisiológico no or-      
ganismo, sendo comercializados 
em forma doseada (cápsulas, pas-
tilhas, comprimidos, pílulas e outras 
formas semelhantes, saquetas de 
pó, ampolas de líquido, frascos 
com conta-gotas e outras formas 
similares de líquidos ou pós), a 
qual se destina a ser administrada 
em unidades de medida de quan-
tidade reduzida (Decreto-Lei nº 
118/2015).

Os suplementos alimentares de-
vem apresentar um efeito bené- 
fico mas não são medicamentos, 

pelo que não podem mencionar 
propriedades preventivas, de tra- 
tamento ou cura de doenças.

Muitas vezes os suplementos ali- 
mentares são confundidos com 
os suplementos nutricionais orais, 
que são produtos formulados para 
ajudar a obter uma nutrição ade-
quada em determinadas ocasiões 
específicas e que legalmente se 
enquadram nos “alimentos para 
fins medicinais específicos” (Re- 
gulamento EU nº 609/2013) e, por 
conseguinte, são distintos dos 
suplementos alimentares. Estes 
produtos são constituídos pelos 
nutrientes essenciais ao organis-
mo: proteínas, hidratos de carbo-
no, gorduras, vitaminas e minerais. 
São exemplos de suplementos 
nutricionais orais, os suplemen-
tos hiperenergéticos, os hiperpro-
teicos, entre outros, e têm como 
objetivo ajudar a suprir as necessi-
dades nutricionais diárias e a me-
lhorar o peso corporal em doentes 
malnutridos e/ou em risco de mal-
nutrição. 

Que tipos de suplementos alimentares existem?

Podemos dividir os suplementos alimentares em três grandes grupos:

(1) vitaminas e minerais (ex. vitamina D, cálcio);

(2) plantas e extratos botânicos (ex. Aloe vera, Gingko biloba);

(3) outras substâncias, que incluem, por exemplo, as fibras (ex. inulina), os probióticos (ex. Lactobacillus 
acidophilus), os ácidos gordos essenciais (ex. ómega-3), os aminoácidos (ex. L-arginina) e as enzimas (ex. 
coenzima Q10).

As plantas/extratos e vitaminas/minerais são os ingredientes mais comuns nos suplementos alimentares 
comercializados em Portugal.
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Quais os riscos associados à 
toma de suplementos alimen-
tares?

Antes de se comprar ou tomar 
um suplemento alimentar, deve-
se consultar um profissional de 
saúde sobre os benefícios e os 
riscos associados.

Muitos suplementos contêm in-
gredientes que podem ter efeitos 
intensos no organismo. Além dis-
so, alguns suplementos podem 
interagir com medicamentos, in-
terferir em testes laboratoriais ou 
terem efeitos prejudiciais durante 
uma cirurgia. Além disso, alguns 
suplementos disponíveis no mer-
cado, especialmente vitaminas e 
minerais, apresentam doses mui-
to elevadas (muito acima das do-
ses diárias recomendadas) que se 
poderão revelar tóxicas.

Ao tomar suplementos alimen-
tares, deve-se estar alerta para a 
possibilidade de uma reação ad-
versa ou efeito secundário. Podem 
ocorrer problemas especialmente 
se: (1) combinar suplementos; (2) 
misturar medicamentos e suple-
mentos; (3) tomar doses elevadas 
de determinados suplementos ou 
(4) tomar suplementos em vez de 
medicamentos.

Importa também referir que, ao 
contrário dos medicamentos, os 
suplementos não têm que com-
provar a sua eficácia antes de 
serem comercializados, pelo que 
alguns fabricantes poderão alegar 
um benefício que não possuem. 

Quais os benefícios do uso de 
suplementos na Doença In-
flamatória Intestinal?

Quando consultamos a literatura 
científica acerca dos benefícios do 
uso de suplementos alimentares 
na DII, constatamos haver evidên-
cia comprovada para o benefício 
do uso de suplementos com vita-
minas e/ou minerais, em casos de 
comprovado défice desses nutri-
entes, mas relativamente ao uso 
de outros tipos de suplementos 
(plantas, extratos ou outras subs- 

É, portanto, inegável o benefício 
dos suplementos alimentares, tais 
como vitaminas e minerais, em 
casos de comprovada deficiência.

Plantas/extratos 

Têm sido relatados, na literatura 
científica, alguns resultados pro- 
missores no controlo da infla- 
mação gastrointestinal e na ma-
nutenção da remissão da DII para 
suplementos contendo curcumina 
(substância com atividade antioxi-
dante e anti-inflamatória existente 
na curcuma) e para extratos de 
plantas, tais como Boswellia serrata 
e Artemisia absinthium. No entan-
to, são necessários mais estudos 
e com maior rigor científico para 
comprovarem o real benefício 
destes suplementos.

Também o gengibre (o rizoma de 
Zingiber officinale) tem sido estu-
dado devido às suas propriedades 
anti-inflamatórias e antioxidantes, 
documentadas por vários investi-
gadores. Embora alguns estudos 
tenham mostrado um potencial 
efeito benéfico do uso de gengi-
bre e seus componentes na DII, 
ainda há um longo caminho a 
percorrer antes de haver alguma 
recomendação formal para a sua 
aplicação.

Outras substâncias 

Devido ao seu efeito anti-in-
flamatório, os ácidos gordos po-
linsaturados ómega-3 têm sido 
muito estudados no âmbito da DII. 
Embora os estudos mostrem que 
a ingestão de alimentos ricos em 
ómega-3 tenha efeito positivo, o 
mesmo parece não se observar 
quando se trata de suplemen-
tação com esses ácidos gordos. Os 
estudos realizados até à data não 
mostram benefícios significativos 
da suplementação com ómega-3 
em doentes com DII, pelo que as 
sociedades científicas, tais com 
a ESPEN (The European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism), 
não recomendam a sua suplemen-
tação em doentes com DII para 
manutenção da remissão. 

tâncias) a evidência é menos clara 
e mais escassa.

Vitaminas/minerais

As pessoas com DII têm um risco 
acrescido de carências de vita- 
minas e minerais devido a vários 
fatores relacionados com a doença 
e com o próprio tratamento.

O apetite reduzido, nomeada-
mente em fase aguda da doença, 
pode dificultar a ingestão de ali-
mentos em quantidade suficiente 
para assegurar as necessidades 
nutricionais.

A inflamação no intestino delga-
do, no caso da doença de Crohn, 
pode interferir com a absorção de 
nutrientes, pois é precisamente 
no intestino delgado onde ocorre 
a sua absorção. Por exemplo, se 
uma porção significativa do íleo 
está inflamada ou foi removida é 
provável que a absorção das vita-
minas lipossolúveis (A, D, E e K) e 
da vitamina B12 seja afetada.

Durante a fase aguda podem ocor-
rer perdas de nutrientes causadas 
por perdas de sangue (ex. perda 
de ferro) ou causadas pelas diar-
reias (perdas de sódio, potássio, 
zinco, etc).

A terapêutica farmacológica pode 
também afetar os níveis fisiológi-
cos de alguns nutrientes. Por exem- 
plo as sulfassalazinas e o me-
totrexato podem provocar défices 
de ácido fólico, por interferirem na 
absorção e ativação do ácido fóli-
co.

Os défices mais comuns nas 
pessoas com DII são os das vita-
minas – D, B12 e ácido fólico, e dos 
minerais – cálcio e ferro, pelo que 
os níveis séricos destes nutrientes 
devem ser monitorizados perio- 
dicamente e em caso de com-
provada deficiência deve-se 
recorrer ao uso de suplementos 
alimentares para se repor os níveis 
fisiológicos desses nutrientes, 
evitando o agravamento do es-
tado nutricional e complicações 
associadas.
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Os probióticos são microorganis-
mos vivos que, quando ingeridos 
em quantidades ideais, têm efeitos 
positivos na saúde do hospedeiro. 
Atuam melhorando a função da 
barreira intestinal e modulando 
a resposta imunitária do organis-
mo. De acordo com a investigação 
científica mais recente, o uso 
de probióticos, especificamente 
“VSL#3” (um cocktail de diferentes 
estirpes de bactérias) e Lactoba-
cillus reuteri, parece ser benéfico 
na Colite Ulcerosa mas ainda não 
há evidências suficientes do seu 
benefício na doença de Crohn. 
Razão pela qual a ESPEN recomen-
da o uso destes probióticos, em 
específico, na Colite Ulcerosa mas 
não na Doença de Crohn.

Estes são alguns exemplos dos inú- 
meros suplementos que têm sido 
alvo de investigação relativamente 
ao seu efeito na DII. De uma forma 
geral, os estudos apresentam ain-
da algumas limitações, pelo que 
será necessário aguardar por mais 
desenvolvimentos para se com-
preender a sua real eficácia. A falta 
de evidência científica suficiente-
mente robusta explica o número 
escasso de recomendações ema-
nadas pelas principais sociedades 
científicas e profissionais relativas 
à utilização de suplementos ali-
mentares na DII.
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 É preciso recuar a 12 de outubro 
de 2019 para recordar o último 
congresso presencial organizado 
pela APDI. Três anos volvidos e foi 
com enorme satisfação que voltá-
mos a reunir fisicamente, desta 
feita para o 6.º Congresso APDI, 

realizado a 15 de outubro, no au-
ditório da ANF – Associação Nacio-
nal das Farmácias, em Lisboa. 

A este respeito, agradecemos uma 
vez mais a hospitalidade com que 
nos receberam, sublinhando as 
palavras de Ana Tenreiro, “orgu- 

lhosa anfitriã” da direção da ANF, 
que referiu que “a saúde deve ser 
colaborativa”.

Sob a participação massiva dos 
nossos associados e amigos, numa 
moldura humana que impres- 
sionou, foi à boleia de uma 

6º CONGRESSO APDI
-”O percurso da pessoa que 
vive com DII no SNS” 
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temática tão pertinente quanto 
atual que, entre as 10h30 e as 17h, 
foram discutidos vários pontos de 
interesse para os presentes.

O percurso da pessoa que vive com 
DII no SNS foi o pano de fundo para 
várias horas de discussão e debate 
protagonizados por oradores de 
excelência e com um conhecimen-
to transversal aos dilemas com 
que se debatem as pessoas que 
vivem tanto com Doença de Crohn 
quanto com Colite Ulcerosa.

Tendo como ponto de partida a 
apresentação da nova imagem e 
do novo site – que tanto nos en-
vaidece -, Ana Sampaio não esque-
ceu as dificuldades provocadas 
pela pandemia. A presidente da 
APDI destacou os esforços feitos 
e lembrou, também, a relevância 
do apoio psicológico, bem como o 
aumento de psicólogos no seio da 
associação.

O percurso da pessoa que vive com 
DII no SNS foi o tema da primeira 
mesa-redonda do dia, composta 

por Ana Cristina Sousa, Presiden-
te do Conselho Clínico do ACES 
Loures/Odivelas; Ana Fonte, repre- 
sentante da ACSS; Ana Sampaio, 
Presidente da APDI; Joana Torres, 
gastroenterologista do Hospital 
Beatriz Ângelo; e Catarina Paulino, 
da Direção da Associação Portu-
guesa dos Administradores Hospi-
talares.

Num painel com representati-      
vidade assinalável, coube a Ana 
Sampaio a primeira intervenção, 
que revelou qual a realidade que 
chega à APDI sobre a situação atu-
al da pessoa com DII e que utiliza o 
SNS. Foram várias as dificuldades 
enunciadas pela presidente da 
APDI, nomeadamente o primeiro 
contacto com o médico de família 
e, posteriormente, ter consulta(s) 
de especialidade(s) no hospital.

Pegando no caso real do ACES 
Loures-Odivelas, em que há cerca 
de 90 mil pessoas sem médico de 
família, Ana Cristina Sousa expli-
cou como é feita a referenciação 
de pessoas com DII. Descrito pela 

própria como “um dos agrupa-
mentos do país inteiro com mais 
dificuldades”, motivado pelas inú-
meras aposentações nos últimos 
tempos, a diretora clínica vincou 
que, apesar de todas estas con-
trariedades, o centro de saúde 
deve ser a porta de entrada no 
SNS no percurso de quem vive 
com uma DII.

Já Joana Torres, que reconheceu 
o momento delicado por que pas-
sam os serviços de saúde, fez notar 
que no Hospital Beatriz Ângelo se 
manteve sempre acessível a con-
sulta de gastroenterologia duran-
te a pandemia. A gastroenterolo-
gista explicou que quando recebe 
um pedido de consulta do centro 
de saúde, “que demora cerca de 
dois dias a chegar, há uma equi-
pa de médicos que faz a triagem e 
que atribui um grau de prioridade 
de acordo com a informação que 
vem escrita no pedido”. Joana Tor-
res referiu ainda que a maioria dos 
utentes chegam através do médi-
co de família e não da urgência.
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Do ponto de vista da adminis-
tração hospitalar, Catarina Pauli-
no referiu que “a organização de 
serviços não é fácil, mais por falta 
de recursos clínicos” e sublinhou a 
questão do financiamento deste 
tipo de doenças, “que requerem 
um esforço financeiro grande”. 
Neste sentido, as consultas multi-
disciplinares foram descritas como 
“muito importantes” neste tipo de 
patologias.

Temáticas tão variadas quanto 
como as instituições de saúde es-
tão preparadas para responder às 
dificuldades enunciadas, o novo 
estatuto do SNS ou a falta de in-
formação do utente sobre o que 
deve fazer também não passaram 
ao lado do painel, numa conversa 
que poderá ver na íntegra no nos-
so canal de Youtube. 

A meio do debate, houve espaço 

para as participantes responderem 
a uma série de questões vindas da 
plateia, tal como aconteceu nas 
sessões que se seguiram.

O congresso prosseguiu depois de 
almoço com a Conferência Inter-
nacional da Federação Espanhola 
de Associações de DII sobre o tema 
Espanha – A colaboração ACCU na 
certificação de unidades multidisci-
plinares de DII nos hospitais.

Ruth Serrano, Diretora-Geral da 
ACCU España, juntamente com 
Júlio Roldán, Presidente da ACCU 
España, e Alejandro Samhan, 
Secretário desta mesma federação, 
compartilharam as experiências 
que vivem no país vizinho, numa 
iniciativa de salutar entre duas 
das mais importantes associações 
ibéricas neste âmbito. 

Numa agradável “conversa de 
café”, tal qual como Ruth Serrano 
apelidou e à qual a presidente de 
APDI se juntou, foram explicados 
diversos conceitos, entre os quais 
o CUE – Colaboração entre profis-
sionais e pacientes para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas 
com DII; também a abordagem 
multidisciplinar especializada não 
foi esquecida e voltou a estar no 
centro de debate, provando, se é 
que era preciso, a sua centralidade 
no combate a esta doença.

O castelhano voltou a dar lugar ao 
português naquela que foi a últi-
ma mesa-redonda do dia e que 
teve como pano de fundo A equipa 
multidisciplinar no tratamento da 
DII, temática cada vez mais incon-
tornável e fundamental, já aflora-
da na sessão da manhã.

Num painel composto por cinco 
palestrantes pertencentes às mais 
variadas áreas e com a moderação 
da jornalista especialista em saúde 
Marina Caldas, foi Cândida Cruz 
quem tomou a dianteira do debate, 
sublinhando a “luta” da nossa 
associação por uma “coordenação 
de esforços há vários anos”, bem 
como pela existência de “uma 
equipa que trate as pessoas que 
vivem com uma DII como um 
todo”. A vice-presidente da APDI 
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exemplificou, lembrando que, 
quando vai ao gastroenterologista, 
não é só o intestino que lá vai, 
mas a pessoa “na totalidade, na 
plenitude”, assumindo que os 
hospitais portugueses não têm as 
equipas multidisciplinares de que 
as pessoas que vivem com doença 
precisam.

Esta ideia é corroborada pelo 
gastroenterologista Luís Correia, 
que reforçou a complexidade 
da multidisciplinariedade num 
país bastante “heterogéneo”. 
Pertencente à direção do Grupo 
de Estudo da Doença Inflamatória 
Intestinal, Luís Correia reiterou 
também os problemas derivados 
da falta de financiamento e de 
recursos humanos.

Carina Cruz, enfermeira no 
Hospital Garcia de Orta, apontou 
vários constrangimentos que 
vão impedindo o correto funcio-
namento da multidisciplinariedade 
pretendida, destacando a “falta de 
carreira” em enfermagem, com 

foco na baixa remuneração e na 
pouca valorização do profissional.

Por sua vez, a nutricionista Carla 
Guimarães assumiu que se está 
“a percorrer um caminho” no que 
respeita à inclusão de nutricionistas 
neste percurso que a pessoa que 
vive com DII percorre no SNS, 
ao passo que o psicólogo Jorge 
Ascenção também reconheceu 
uma “evolução”, uma vez que 
“há 15 anos, o psicólogo estava 
atrás de médicos, enfermeiros, 
curandeiros e bruxos”.

Não menos importante foi a apre- 
sentação, já no final do con- 
gresso, dos resultados de um 
estudo levado a cabo pela APDI 
sobre “Qualidade de vida das 
pessoas com Doença de Crohn e 
fístulas perianais em Portugal”. A 
apresentação esteve a cargo de 
Ana Rita Dias, da empresa MOAI 
Consulting, cujo artigo poderá ler 
mais à frente,

O encerramento do congresso ficou

a cargo de Cândida Cruz, que 
deixou um agradecimento final a 
quem nos apoiou para a realização 
deste congresso, bem como a 
todos os participantes.

Pode rever tudo no nosso canal 
APDI no youtube.
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Por Ana Rita Dias
Consultora, MOAI Consulting

QUALIDADE DE VIDA DAS 
PESSOAS COM DOENÇA 
DE CROHN E FÍSTULAS 
PERIANAIS EM PORTUGAL
Qual o impacto da pandemia 
COVID-19? 
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Enquadramento

Entre os meses de maio e julho de 2022, a APDI, em parceria com a Takeda e com o suporte da MOAI 
Consulting, desenvolveu um questionário para entender o real impacto da pandemia COVID-19 nas pessoas 
com Doença de Crohn e fístulas perianais. O questionário foi conduzido de forma anónima, através de uma 
plataforma online, e divulgado através da APDI.

Caracterização

Neste questionário participaram 
193 doentes com Doença de Crohn, 
sendo 56% do sexo feminino e 
44% do sexo masculino, tendo 
como idade média os 47 anos. 27% 
dos participantes indicaram ter 
doença ativa, ou seja, sintomas da 
sua doença moderados a graves. 
47% dos doentes indicaram ter 
sido diagnosticados também com 
fístulas perianais relacionadas 
com a Doença de Crohn.

Resultados

A análise dos resultados teve 
por base a jornada dos doentes 
com Doença de Crohn e fístulas 
perianais, desde o momento 
do diagnóstico, evolução dos 
sintomas, acompanhamento 
médico e qualidade de vida ao 

longo do tempo.

A grande maioria dos doentes 
indicou ter sido diagnosticado com 
Doença de Crohn há mais de 15 
anos, sendo que apenas 11 doentes 
indicaram que o seu diagnóstico 
ocorreu durante a pandemia 
COVID-19. Quanto aos doentes 
com fístulas perianais, verifica-
se que, em apenas 8 doentes, 
o diagnóstico ocorreu nesta 
altura. Uma parte destes doentes 
reportou que as dificuldades de 
agendamento ou desmarcação 
das consultas, durante o período 
de pandemia, possa ter atrasado 
o diagnóstico da sua Doença de 
Crohn e/ou fístulas perianais.

Os resultados revelam que a 
Doença de Crohn é caracterizada 
por sintomas comuns que, de 
forma geral, estes doentes já 
sentiram em algum momento da 

sua jornada, como é o caso da 
dor abdominal, fadiga, diarreia 
persistente ou recorrente e perda 
de peso. No entanto, estes são 
também dos sintomas que que 
mais diminuem ao longo do 
tempo. A fadiga é um dos sintomas 
que parece diminuir, mas de 
forma menos significativa que os 
restantes.

A pandemia COVID-19 veio al-
terar a tendência verificada na 
sintomatologia, sendo que 19% 
dos doentes reportou que os seus 
sintomas agravaram e 16% sentiu 
que os seus sintomas melhoraram. 

O gráfico representado na figura 
1 resume o impacto da pandemia 
COVID-19 nos sintomas reportados 
pelos doentes.

Impacto da COVID-19 na Doença de Crohn
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Foi possível verificar que o aumento 
do stress/ ansiedade, sentimentos 
de medo associados a este período 
e a falta ou dificuldade de acesso 
às consultas de acompanhamento, 
possam ter contribuído para o 
agravamento dos sintomas. Por 
outro lado, os motivos apontados 
para a melhoria prendem-se com 
estar mais tempo em casa, menor 
stress/ ansiedade, melhor controlo 
da alimentação e o teletrabalho.

Os Doentes de Crohn com diagnós-
tico de fístulas perianais também 
sofreram o impacto da pandemia 
COVID-19 ao nível dos sintomas 
relacionados com as mesmas.
12% sentiu agravamento, espe-
cialmente com inchaço na região 
anal, fadiga e dor. Ao passo que 12% 
indicou melhoria, especialmente 
ao nível do corrimento purulento, 
mau cheiro e dor. Os motivos, quer 
para o agravamento, quer para a 

melhoria de sintomas foram  idên-
ticos aos reportados acima.

As crises relacionadas com a 
Doença de Crohn podem levar 
os doentes a consultar o médico 
entre 1 a 4 vezes por mês (11%), 
sendo o Gastroenterologista o 
médico responsável pelo acom-
panhamento da grande maioria 
destes doentes (96%). De forma 
geral, os doentes consideram que 
o seu médico dá muita ou bastante 
importância à sua doença. No 
entanto, cerca de 28% dos doentes 
sentem-se ainda pouco ou nada 
informados sobre a sua doença. 

As crises associadas às fístulas 
perianais, em particular, também 
são maioritariamente acompa- 
nhadas pelo Gastroenterologista, 
mas com o médico Cirurgião a 
ganhar relevância, acompanhando 
30% dos casos reportados. Ape-

nas 69% dos doentes com diag-
nóstico de fístulas perianais sente 
que o médico dá muita ou alguma 
importância à sua doença. Além 
disso, ao nível de informação dos 
doentes sobre as fístulas perianais 
é considerado baixo. 

O período de pandemia COVID-19 
teve impacto no acompanhamento 
destes doentes. A satisfação dos 
doentes foi avaliada ao nível 
da proximidade com o espe-
cialista, acesso às consultas de 
acompanhamento, acesso à 
terapêutica, mas também escla-
recimento de dúvidas, como 
representado no gráfico da figura 
2. Destaca-se a satisfação dos 
doentes no acesso à terapêutica 
com 40% a indicar um nível muito 
alto. 

Satisfação dos doentes durante o período de pandemia COVID-19, 
ao nível do acompanhamento 

Por fim, foram analisadas 5 
dimensões da qualidade de vida 
dos doentes de Crohn, desde 
a vertente pessoal, familiar, 
conjugal, social e profissional. 

É percetível as alterações e 
consequente impacto que ocorre 
na vida pessoal destes doentes. 
Os sentimentos de culpa, incom-

preensão e ansiedade são os 
mais prementes na forma como 
as pessoas lidam com a própria 
doença - “Sinto que os outros não 
compreendem a minha doença 
nem as suas consequências”. 
Apesar disso, a família e os amigos 
próximos constituem um suporte 
muito importante – “Converso 
muito com a minha família e 

amigos próximos sobre a minha 
doença, o que me ajuda muito”

A relação conjugal parece repre-
sentar um impacto positivo na 
qualidade de vida dos doentes, 
pelo apoio e compreensão dos 
pares. Quanto à atividade sexual, 
verifica-se que os doentes com 
Doença de Crohn e fístulas 
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perianais poderão sentir um maior 
impacto, dos quais 13% reporta 
restrições acentuadas ou mesmo 
incapacidade na sua atividade se-
xual.

As dinâmicas sociais são natural- 
mente afetadas porque os 
doentes sentem que nem sem-
pre conseguem participar nas ati-
vidades/ passatempos que eram 
habituais antes do diagnóstico.

Quanto à vertente profissional, 

39% dos participantes empregados 
afirma que a doença não afeta 
o seu desempenho profissional, 
ao passo que 25% afirma não ser 
produtivo no seu trabalho. Os 
estudantes reportam que sentem 
dificuldades em gerir a sua vida 
académia e completar as suas 
tarefas.

Durante a pandemia COVID-19, 
os doentes reportaram que a vida 
social e profissional/ académica 
foram as mais afetadas. No 

entanto, verifica-se um impacto 
positivo nas relações familiares 
durante o mesmo período.

Em suma, a gestão da Doença 
de Crohn foi alterada durante o 
período de pandemia COVID-19, 
quer ao nível do diagnóstico 
e sintomas, como ao nível do 
acompanhamento dos doentes, 
com consequências diretas na 
sua qualidade de vida, social, 
profissional/ académia e familiar. 
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A doença inflamatória do intestino (DII) resulta de 
uma interação complexa entre a suscetibilidade 
genética do indivíduo, o tipo de bactérias que vivem no 
intestino (microbiota intestinal) e a exposição a fatores 
ambientais, tais como o tabagismo ou exposição 
a antibióticos. A história familiar de DII é o principal 
fator de risco para o desenvolvimento desta doença. 
Atualmente, sabemos que o risco de desenvolver colite 
ulcerosa quando há um familiar de 1º grau afetado 
pela doença é 4 vezes superior ao da população em 
geral e que o risco de desenvolver doença de Crohn 
quando há um familiar de 1º grau afetado é 8 vezes 
superior à população em geral. Contudo, não está 
esclarecido porque é que alguns familiares de 1º 
grau de doentes com DII desenvolvem a doença, 
enquanto outros não. Assim, realizamos um estudo 
de base populacional, com recurso ao registo nacional 
de dados dinamarquês, para perceber quais são os 
possíveis fatores de risco que influenciariam o risco 
de desenvolver DII em famílias em que já existisse 
pelo menos 1 indivíduo afetado pela doença. Dito 
de outra forma, tentamos perceber, em indivíduos 
saudáveis que partilhavam risco genético e ambiental 
com um familiar de primeiro grau com DII, se existia 
algum fator adicional que pudesse aumentar o risco 
de desenvolver DII (para além do risco basal por ter um 
familiar em primeiro grau afetado).

Para fazer este estudo utilizamos dois tipos de análise. 
Em primeiro lugar, avaliamos o risco de desenvolver DII 
dentro de cada família. As famílias eram constituídas 
por pelo menos 4 elementos em que: (a) um dos pais 
tinha DII (mãe ou pai); (b) um dos filhos desenvolveu 
DII durante o seguimento (caso); (c) o outro filho não 
desenvolveu DII (controlo). Deste modo, comparamos 
os filhos que desenvolveram DII com os filhos que não 
desenvolveram DII para perceber quais as diferenças 
entre eles. Foram identificadas 1699 famílias com pelo 
menos um pai e um filho com DII. O género feminino, 
o diagnóstico prévio de espondilite anquilosante 
(doença mediada pelo sistema imunitário que afeta 
as articulações da coluna vertebral e da bacia) e 
a exposição prévia (antes do diagnóstico da DII) a 
antibióticos aumentaram o risco de desenvolver DII. 
Verificou-se que o risco associado à exposição de 
antibióticos estava relacionado com o número de 
ciclos de antibióticos que o indivíduo realizou, ou seja, 
quanto maior o número de antibióticos prescritos, 
maior o risco de desenvolver DII. Por outro lado, o 
modo de parto (parto vaginal ou cesariana), exposição 
materna a antibióticos, a história de cirurgia prévia, 
asma ou depressão não influenciaram o risco de DII.

Em segundo lugar, comparamos as várias famílias 
entre si. Para isso, identificamos indivíduos com pelo 
menos um familiar de 1º grau com DII. Os indivíduos 
que desenvolveram DII no seguimento (casos) foram 
comparados com os indivíduos que não desenvolveram 

DII (controlos). Assim, foram identificados 52 612 
indivíduos com pelo menos 1 familiar de 1º grau com 
DII. O risco para desenvolver DII era maior quanto 
mais elevado o número de familiares afetados. Nesta 
análise com mais indivíduos, o diagnóstico prévio de 
espondilite anquilosante e a exposição a antibióticos 
aumentou também o risco de desenvolver DII. 

Por fim, avaliamos os doentes com colite ulcerosa 
separadamente dos doentes com doença de Crohn. 
A apendicectomia associou-se a um menor risco de 
desenvolvimento de colite ulcerosa. Os restantes 
resultados foram semelhantes aos previamente 
descritos. 

Este é um dos primeiros trabalhos a tentar esclarecer 
quais os fatores ambientais que se associam ao 
desenvolvimento de DII, numa população já com risco 
aumentado para o desenvolvimento desta doença, por 
apresentarem pelo menos 1 familiar de 1º grau afetado. 
Os principais fatores de risco identificados foram 
o género feminino, a história prévia de espondilite 
anquilosante, a exposição a antibioterapia, o facto 
de ter um irmão com DII e indivíduos com 2 ou mais 
familiares afetados pela doença. De todos os fatores 
identificados, a exposição a antibióticos mostrou um 
impacto significativo. Vários estudos têm identificado 
uma associação entre a exposição a antibióticos e 
o risco de desenvolver DII, provavelmente porque 
estes medicamentos alteram o tipo de bactérias 
que colonizam o intestino (microbiota intestinal), 
favorecendo o crescimento de espécies mais agressivas 
para o organismo. No nosso estudo, a exposição a 
antibióticos, incluindo antibióticos de espetro normal 
(antibióticos realizados fora do hospital) ou alargado 
(antibióticos realizados em meio hospitalar), foi 
positivamente associada ao desenvolvimento de DII, 
com uma clara tendência para um risco aumentado nos 
indivíduos expostos a múltiplos ciclos de antibióticos. 
Apesar de ser uma amostra de grandes dimensões, 
e um estudo de base populacional, este trabalho 
tem algumas limitações, tais como o facto de não se 
ter podido avaliar alguns fatores relevantes, como o 
tabagismo ou amamentação. 

Em conclusão, reportamos o impacto de fatores 
de risco ambientais em famílias com DII. O 
conhecimento destes fatores permite criar 
uma oportunidade para o aconselhamento dos 
doentes e das famílias com DII. Futuramente, 
poderá ajudar na identificação de indivíduos com 
elevado risco de desenvolver DII, que beneficiem 
de uma monitorização mais intensiva para um 
diagnóstico precoce da doença. 
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Quer ser mentor e ajudar alguém mais 
jovem com a mesma DII?

Candidate-se a ser mentor em 2023 enviando-nos um 
e-mail para diimentoring@apdi.org.pt a informar-nos 
da sua intenção.

JÁ ABRIRAM AS CANDIDATURAS 
PARA MENTOR DO PROJETO 
DIIMENTORING 

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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ENTREVISTA MENTOR
O Ricardo vive há 22 anos com Doença de Crohn. Foi 
diagnosticado com 21 anos.

Como teve conhecimento deste projeto?

No fundo foi através das comunicações regulares 
da APDI. Uma vez que sou sócio, recebo os vários 
emails regulares que a associação envia para os seus 
associados e houve um convite para mentores que 
me chamou a atenção. Fui ler a descrição e aliciou-me 
a possibilidade ajudar pessoas que vivem há menos 
tempo com a doença.

O que é que o levou a querer ser mentor?

Nunca tinha ouvido falar do programa. Já tenho a 
doença há quase 20 anos e, ao ler o email, achei 
o conceito interessante e pensei “Porque não?”. Já 
passei por algumas experiências diferentes, a “coisa” 
está estabilizada, portanto se alguém que tem a 
doença há menos tempo puder beneficiar dos meus 
conhecimentos, porque não?

Que balanço faz desta experiência até ao 
momento?

TESTEMUNHO 
DO PROGRAMA 
DIIMENTORING

É  sempre uma experiência muito específica depen-
dendo do mentorado. O objetivo é passar experiência, 
ajudar e apoiar a pessoa que foi diagnosticada há 
menos tempo e depende muito das dúvidas, incertezas 
e postura do mentorado em relação à doença. No caso 
do Diogo nunca senti que ele tivesse uma reação muito 
negativa à situação, para já tem aceitado relativamente 
bem a doença. Acabamos por ir falando, fazendo 
pontos de situação sobre como é que anda, mas a 
situação dele está estável, tanto de medicação quanto 
de sintomas. Acabamos muitas vezes por estar mais 
tempo a falar do quotidiano do que a própria doença.

Se tivesse oportunidade de ter tido um mentor 
considera que teria sido importante?

Sim, principalmente nas fases iniciais da minha doença, 
que foram complicadas. Depois de diagnosticado, 
sempre tive um apoio muito bom da parte médica 
e muita informação, mas na fase inicial tive de fazer 
muita pesquisa em sites americanos que era onde 
havia mais informação. Naturalmente que se falasse 
com alguma pessoa que já tivesse experiência prévia 
facilitava bastante.

O que é que ser mentor acrescentou à sua vida?

Possibilitou-me uma ligação um bocadinho maior à 
APDI. Aproximou-me mais das atividades da associação 
e até, em algumas questões, levou-me a envolver mais 
com a informação que a própria APDI enviava. Trouxe-
-me conhecimentos adicionais sobre a doença; ao ser 
mentor levou-me a envolver-me mais e procurar mais 
informação para apoiar o mentorado. 

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

Aos mentorados aconselho vivamente porque é muito 
diferente começar uma doença em que se está a 
ajustar medicações e outras situações e ter alguém 
com quem se pode falar sobre o que já passaram.

Para os mentores, ao fim de vários anos a viver com 
a doença é sempre positivo sentirmos que podemos 
tirar um lado positivo dessas experiências e partilhá- 
-las, ajudando outro. 
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ENTREVISTA 
MENTORADO
O Diogo tem 35 anos e foi diagnosticado com Doença 
de Crohn em 2022.

Como conheceu o seu mentor?

Foi-me diagnosticado em janeiro Doença de Crohn 
e numa das consultas que tive foi-me apresentada a 
APDI. A partir daí fiz pesquisas, nas quais encontrei o 
DII Mentoring. Mandei um email, falei com a Joana e, 
depois, conheci o meu mentor, o Ricardo.

Como é que contactam?

Preferencialmente por teams. Falamos todas as 
semanas, quase sempre ao sábado.

Já se conheceram pessoalmente?

Ainda não tivemos oportunidade. Em tempo de covid 
não é muito fácil.

O que esperava encontrar neste projeto?

Através de uma pessoa que já tem mais alguns anos de 
experiência a lidar com a doença, saber sobre alguns 
sintomas, como é que as pessoas lidam no dia a dia, 
em viagens.

As expetativas estão a ser correspondidas?

Bastante.

De modo mais aprofundado, consegue explicar 
de que forma o DII Mentoring está a ajudá-lo?

Como só fui diagnosticado em janeiro, até agora não 
tive nenhum sintoma muito grave. Mas levar o dia a 
dia sem qualquer preocupação.

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

Diria que faz todo o sentido.
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Setecentos e sessenta e quatro - 764. É este o número 
de subscritores do nosso canal de Youtube à data em 
que escrevemos mais um texto de agradecimento 
por estarem desse lado. 

Ao nosso lado, porventura, até seria a terminologia 
mais correta, uma vez que o caminho o temos feito 
juntos, como comprova o sucesso dos três últimos 
episódios de Dar a Volta à DII.

Após um pequeno interregno no mês de agosto, 
o nosso programa regressou em setembro com
uma temática tão pertinente quanto atual como é a
Microbiota e a Inflamação Intestinal.

Foi à boleia do conhecimento da Professora Doutora 
Salomé Pinho que o quinto episódio da sexta temporada 
de Dar a Volta à DII se debruçou sobre o microbioma, 
vulgarmente conhecido como flora intestinal, e que 
tem estado no centro do debate científico.

No sexto episódio da sexta temporada, Manifestações 
Reumatológicas na DII, debruçámo-nos sobre o que 
deve ou não ser feito quando surgem as dores 
articulares e a que sinais se deve estar atento.

Com a ajuda do médico Dr.Tiago Meirinhos, 
procurámos responder a um conjunto de questões 
que, segundo o reumatologista, devem ser abordadas 

pelas pessoas que passam por estas situações com 
o(s) médico(s) que as acompanha(m).

No último episódio falamos sobre “Nutrição Clínica na 
DII” pois quem vive com uma doença inflamatório do 
intestino tem plena consciência de que existe um risco 
acrescido de desenvolver carências nutricionais, seja 
derivado da doença ou devido aos tratamentos. 

Foi disso que falamos neste episódio que contou com a 
presença do Professor Dr. Jorge Fonseca que explicou 
que a nutrição clínica é um suporte à terapêutica, 
contribuindo para o tratamento da doença e para o 
bem-estar da pessoa que vive com DII, prevenindo 
também a desnutrição associada à doença. 

A poucos dias do final de 2022, é com orgulho e 
sentimento de dever cumprido que olhamos para 
trás. Desde o último balanço, foram 69 novas pessoas 
que se juntaram a nós no canal de Youtube da APDI, 
número que desejamos que continue a aumentar.

Por este motivo, continuaremos a trabalhar em prol 
de quem nos vê. Prometendo no sapatinho, mais 
episódios, muito brevemente.

“DAR A VOLTA À DII” 
NO CANAL APDI
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“Live necessária”, “assunto extremamente importante” 
ou “parabéns pela iniciativa” são alguns dos feedbacks 
que quem nos segue tem deixado na caixa de 
comentários das publicações das DII Lives.

Um ano volvido desde o arranque das emissões e o 
balanço não podia ser mais positivo. 

Cumprimos o objetivo a que nos propusemos quando, 
em 2021, conquistámos a Bolsa de Cidadania da 
Roche: esclarecer, de um modo descontraído e 
descomplexado, mas sempre rigoroso, dúvidas da 
população mais jovem que vive com a doença.

Findo o interregno que anunciámos no último verão, 
reabrimos a nova temporada a 24 de outubro num 
formato até então nunca utilizado: ao moderador, 
juntámos três participantes numa emissão que teve 
como tema “Faz uma amizade para a vida”. Joana Pais, 
gestora do programa DII Mentoring, Beatriz Moreira e 
Filipa Cunha, mentorada e mentora, respetivamente, 
contaram as suas experiências às mais de quatro 
centenas de pessoas que assistiram à emissão.

“Sinto-me triste e sem motivação. Será que tenho uma 
depressão?” foi o ponto de partida para a DII Live de 
7 de novembro, que contou com a participação do 
psicólogo clínico Jorge Ascenção, naquela que foi a 
emissão mais vista da nova temporada.

“Como lidar com a incompreensão dos outros” foi o 
mote para a DII Live de 21 de novembro. Joana Pais, 
psicóloga clínica, foi a convidada da APDI para ajudar 

a esclarecer vários pontos relacionados com o tema.

Já em dezembro, a nutricionista Carla Guimarães 
juntou-se a nós para abordar a temática da 
suplementação alimentar. “Quando faz sentido na 
DII?” é uma pergunta recorrente a que respondemos 
em direto, numa emissão que bateu o recorde de 
interações dos espetadores. 

No último DII Live Joana Pedro, enfermeira, explicou ao 
detalhe “Qual o papel do enfermeiro dedicado à DII” 
como profissional de saúde no tratamento da pessoa 
com doença inflamatório do intestino. Pode revê-lo na 
nosso Instagram ou na nossa página da Facebook.

Em 2023, com uma periodicidade quinzenal, às 
segundas-feiras, sempre às 21h30, o Instagram da APDI 
continuará a ser palco para uma conversa de meia hora 
entre um jornalista, um convidado e os espetadores. 
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. Para além disso a APDI 
envia-lhe o link para assistir no e-mail de comunicação 
semanal.

Contamos consigo no dia 9 de janeiro para mais uma 
DII Live na abertura do novo ano.

DII LIVE NO INSTAGRAM
Dii LIVE NO INSTRAGRAM

ACEDER
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O 6.º Congresso APDI serviu de palco à apresentação 
pública e oficial da nova imagem e do novo site da 
associação. 

Segundo Ana Sampaio, a APDI “sentiu que tinha de 
inovar”. Com o novo logotipo, “pretende-se representar 
um intestino estilizado para que todos nos sintamos 
confortáveis” ao qual se acrescenta a sigla “APDI”, 
explicou a presidente da associação. 

Também o site foi alvo de uma nova roupagem. O 
objetivo principal de comunicar, de forma clara, os 
valores, os serviços e atividades da associação man-

teve-se, reformulando o web design institucional, 
sóbrio e enquadrado com a atividade da APDI. 

Agora é mais fácil aceder via telemóvel ou tablet ao site 
sem desformatar.

Pretende-se que, ao mesmo tempo, este website 
continue a ser um dos elos de contacto privilegiado 
com os associados, esteja onde estiver e aceda como 
aceder.

NOVA IMAGEM E NOVO SITE 
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As 19 associações de doentes que subscreveram a 
proposta por uma maior acessibilidade à Nutrição 
Entérica, incluindo a APDI, continuam o seu trabalho 
pela comparticipação da nutrição entérica. Não tem 
sido fácil, mas continuamos a lutar.

A audiência com o ex-Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Dr. António Sales, para apresentar a proposta 
ao Ministério da Saúde, apesar de ter sido agendada 
para dia 8 de setembro, não chegou a ocorrer devido à 
demissão do mesmo.

Mas não desistimos e já fizemos um novo pedido de 
audiência ao novo Ministro da Saúde, o Dr. Manuel 
Pizarro. Esperemos dentro em breve ter notícias.

Entretanto, reunimos com o partido Livre no dia 12 
de setembro, e conseguimos reunir com a Comissão 
Parlamentar de Saúde no dia 21 de setembro.

Se quiser rever a reunião com a Comissão Parlamentar 
de Saúde pode assistir no canal parlamento.   

No dia 9 de setembro, foi entregue pelo Grupo Par- 
lamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia  da 

República um projeto de resolução para a com-
participação e melhoria de acesso à nutrição entérica 
originando, na discussão do Orçamento do Estado 
para 2023, a apresentação de uma proposta para 
acesso à nutrição entérica; esta foi rejeitada com os 
votos contra do PS e CH, abstenção do PSD e IL e votos 
a favor dos restantes partidos.

O PCP também apresentou uma proposta de aditamento 
ao orçamento de Estado para “Comparticipação para 
a Nutrição Entérica e Parentérica no Ambulatório e 
Domicílio”, mas também foi reprovada.

A proposta de aditamento ao orçamento de estado 
do Livre relativa a “Encargos com nutrição entérica 
e parentérica” foi aprovada com alteração do texto 
para “Em 2023, o Governo estuda a viabilidade técnica 
e financeira de implementação de um regime de 
comparticipação especial dos encargos com nutrição 
entérica e parentérica fora do contexto hospitalar.”

Assim sendo, aguardamos que este estudo seja 
realizado em 2023 com sucesso e que traga uma nova 
esperança para todos os doentes que necessitam 
deste tipo de nutrição, incluindo as pessoas que vivem 
com Doença Inflamatória do Intestino (DII).

Continuamos a nossa luta.

ALIMENTAÇÃO ENTÉRICA 
– ONDE ESTAMOS?
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 1 Reunião das Associações Doentes com  
  USF-AN

 2 Reunião Programa de Entrega   
  de Proximidade de Medicamentos   
  (PemProxi) SFH-CHUC

 6 Participação Ferring cycle meeting :   
  portuguese session: understanding the IBD  
  patient

 6 Reunião das Associações Doentes - Projeto  
  “Acessibilidade à nutrição entérica”

 12 Audiência com o grupo parlamentar do  
  Partido Livre - Projeto “Acessibilidade à  
  nutrição entérica”

13  Reunião Advisory Board | Prémio Investir  
  em Saúde 2022 (Janssen)

17  Participação no evento de comemoração  
  do “Dia Mundial da Segurança   
  do Doente” no Fórum Coimbra CHUC

19 Participação na inauguração do   
  Service Center da Ferring Pharmaceuticals  
  em Portugal

19 Participação no evento “To do or Not   
  to  Do in Health Services” Choosing   
  Wisely Portugal & Calouste Gulbenkian  
  Foundation

20 Lançamento episódio Canal APDI YouTube  
  - “A Microbiota e a Inflamação Intestinal”  
  com Salomé Pinho

21  Audiência com a Comissão Parlamentar  
  de Saúde - Projeto “Acessibilidade   
  à nutrição entérica”

22 Participação na 4ª Edição da Academia para  
  a Capacitação das Associações de Doentes  
  (ACAD) - Sessão 1

23 Participação na Formação Avançada   
  Literacia em Saúde da SPLS e AICIB “Ensaios  
  Clínicos: questões e desafios” 

24 Participação na Formação Avançada   
  Literacia em Saúde da SPLS e AICIB “Saúde  
  mental das equipas nos locais de trabalho”

27 Participação na 7ª Conferência Investir  
  em Saúde “Mais Tecnologia Melhores   
  Resultados”  JNegóciios/Janssen

27 Participação na 4ª Edição da Academia para  
  a Capacitação das Associações de Doentes  
  (ACAD) - Sessão 2

30 Participação na Formação Avançada  
       Literacia em Saúde da SPLS e AICIB   
  “Qualidade em Saúde - Como avaliar os  
  processos” 

 6 Participação na 4ª Edição da Academia  
  para a Capacitação das Associações de  
  Doentes (ACAD) - Sessão 3

 8 Participação na Formação Avançada   
  Literacia em Saúde da SPLS e AICIB   
  “Cuidados domiciliários: os passos para a  
  qualidade”

12  Participação no evento “A Boehringer   
  Ingelheim e as Associações de Doentes -  
  Colaborações Futuras” 

13  Participação na 4ª Edição da Academia  
  para a Capacitação das Associações   
  de Doentes (ACAD) - Sessão 4

15  6º Congresso APDI - “O percurso da   
  pessoa que vive com DII no SNS” - presencial  
  com transmissão on-line

18 Participação on-line no Seminário   
  EU4Nutrition - Integrating Nutrition in Care:  
  Imperative to European Citizens’ Health

18 Participação na 4ª Edição da Academia  
  para a Capacitação das Associações de  
  Doentes (ACAD) - Sessão 5

21  Participação on-line na 4ª Reunião do   
  Grupo Trabalho no âmbito do PRR referente  
  aos Sistemas de Informação para o Cidadão  
  - SPMS

24 DII Live no Instagram “Faz um amigo para  
  a vida” com a gestora DIIMentoring Joana  
  Pais, a mentora Filipa Cunha e a mentorada  
  Beatriz Moreira

26 Participação no Workshop Online E3S -  
  “Análise Financeira”

27 Participação na Conferência: ”Saúde: Novos  
  Caminhos, Um Desígnio Comum” da   
  Plataforma Saúde em Diálogo

28 Participação na mesa-redonda das   
  “Jornadas Uma Só Saúde.    
  Conheça o seu Intestino” -SRC-OF 

28 Participação na 4ª Edição da Academia para  
  a Capacitação das Associações de Doentes  
  (ACAD) - Sessão 6
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 3 Participação na 4ª Edição da Academia  
  para a Capacitação das Associações de  
  Doentes (ACAD) - Sessão 7

 4 Participação na Sessão de Boas-Vindas  
  Online do programa FAST TRACK

 5 Participação na Formação Avançada  
      Literacia em Saúde da SPLS e AICIB    
  “Indicadores para um Desenvolvimento  
  Sustentável das organizações”

 7 DII Live no Instagram “Sinto-me triste e sem  
  motivação. Será que tenho uma depressão?”  
  com o psicólogo Jorge Ascenção

 8 Participação na 4ª Edição da Academia  
  para a Capacitação das Associações de  
  Doentes (ACAD) - Sessão 8

 9 Participação na Formação Avançada   
  Literacia em Saúde da SPLS e AICIB “Ensaios  
  clínicos e Avaliação de tecnologias da Saúde”

 10 Gravação dos episódios para o canal APDI  
  do YouTube - 7ª série Dar a volta à DII

 10 Programa Histórias Clínicas do Canal S+,  
  apresentado por Ana Sampaio, Presidente  
  da APDI

 11 Participação no 25º Congresso Nacional da  
  Ordem dos Médicos “Saúde em Mudança”

 12 Capacitação “Capacitar e apreender na DII -  
  Comunicação Assertiva: Como preparar a  
  minha Consulta?

 15 Lançamento episódio Canal APDI YouTube -  
  “Manifestações reumatológicas na DII” com  
  Tiago Meirinhos

18 Participação na Formação Avançada   
  Literacia em Saúde da SPLS e AICIB   
  “Métodos de investigação: uma ferramenta  
  para o fortalecimento”

 21 Participação na Sessão Online de Trabalho  
  do programa FAST TRACK

 21 DII Live no Instagram “Como lidar com a  
  incompreensão dos outros” com a psicóloga  
  Joana Pais

 23 Participação no JADECAREs 2nd Stakeholder  
  Forum

 24 Participação na Formação on-line   
  “Comunicação Digital - Estratégia” do   
  Programa ENTRAJUDA in-FORMA

25 Participação no XXXI Congresso Nacional de  
  Coloproctologia

NOVEMBRO NOVEMBRO
29 Assembleia Geral Plataforma Saúde em  
  Diálogo

30 Assembleia Geral APDI - Plano de atividades  
  e Orçamento 2023

DEZEMBRO
 5 Participação na Oficina de Cocriação   
  de  Conhecimento “Centralidade do utente  
  na prestação de cuidados de saúde” IGAS

 5 DII Live no Instagram “Suplementos   
  alimentares: Quando faz sentido na DII?”  
  pela nutricionista Carla Guimarães

 6 Participação no Webinar    
  “Patient Engagement in Research - SBE &  
  Plataforma Saúde em Diálogo

 6 Participação na 4ª Edição da Academia  
  para a Capacitação das Associações de  
  Doentes (ACAD) - Sessão 10

 12 Participação na Sessão Online de Trabalho  
  do programa FAST TRACK

 13 Participação na mesa-redonda “Dinamizar  
  o Sistema Nacional de Farmacovigilância” do  
  30º Aniversário do SNF - Dia da   
  Farmacovigilância, Infarmed

14  Participação na Oficina de Cocriação   
  de  Conhecimento “Avaliação de resultados  
  no Serviço Nacional de Saúde”

15  Participação na 4ª Edição da Academia  
  para a Capacitação das Associações de  
  Doentes (ACAD) - apresentação dos   
  trabalhos de grupo

19 DII Live no Instagram “Qual o papel do  
  enfermeiro dedicado à DII” com   
  a Enfermeira Joana Pedro

20 Lançamento episódio Canal APDI YouTube -  
  “Nutrição Clínica na DII” com Prof. Jorge  
  Fonseca
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CAPACITAR E APREENDER NA DII

32 CAPACITAR E APREENDER NA DII

O projeto “Capacitar e apreender na DII” iniciado em 
2020 pela APDI, 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, continuará em 
2023. 

No dia 28 de janeiro faremos a nossa capacitação 
sobre “Ensaios Clínicos: O que o doente deve saber?”.

INSCREVA-SE

https://forms.gle/Jay6ZAJuQbE6tTcY7


BREVES

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, com pelo menos 2 semanas de 
antecedência, para medicamentohospitalar@apdi.org.pt, 
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.

MEDICAÇÃO HOSPITALAR

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

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.

Neste momento já estamos a intermediar a entrega 
de medicamentos hospitalares em Castelo Branco, 
Aveiro, Santo Tirso, Valongo, Gondomar, Maia e Porto 
a doentes que assim o desejam.

ACEDA AO PORTAL
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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.

CONSULTAS DE PSICOLOGIA

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 12h.

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

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO
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Para se fazer associado da APDI basta enviar um 
e-mail para geral@apdi.org.pt, contatar-nos para 
o 932086350 ou enviar uma carta para a nossa 
morada, para que lhe seja enviada a ficha de 
inscrição.

Os sócios pagam uma quota anual no valor de 15 
euros. 

Poderá efetuar o pagamento por transferência ban- 
cária para: 

Conta nº 46633377 do Banco Millennium BCP 
NIB: 0033 0000 00046633377 67 
IBAN: PT50 0033 0000 00046633377 67 
SWIFT: BCOMPTPL 

ou enviando um cheque à ordem da APDI escre-
vendo 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

FAÇA-SE SÓCIO!

Sigam-nos para estar sempre a par das novidades.

APDI NAS REDES SOCIAIS

www.facebook.com/apdi.portugal

www.instagram.com/apdii__/ 

Morada:

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

Telefone: 222 086 350

Telemóvel: 932 086 350  

E-mail: geral@apdi.org.pt

Site: www.apdi.org.pt

CONTATOS

www.youtube.com/canalapdi

www.linkedin.com/company/apdi-portugal
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