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INTRODUÇÃO 
O ano de 2016 teve como objetivo o cumprimento dos contactos pré 

estabelecidos em 2015 e a necessidade de agarrar as oportunidades 

enquadradas nos objetivos existentes 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

REUNIÕES CIENTIFICAS  

LINFEDEMA E LIPEDEMA –  DAS NECESSIDADES DOS DOENTES ÀS NOVIDADES 

TERAPEUTICAS 

Linfedema e Lipedema – das necessidades dos Doentes às novidades 

terapêuticas foi o tema escolhido para a primeira reunião Cientifica da 

ANDLinfa|Associação Nacional de Doentes Linfáticos. 

Sendo um dos objetivos da ANDLinfa a divulgação do linfedema e também do 

lipedema, patologia que pode afetar o sistema linfático, a reunião científica 

que aconteceu no dia 19 de janeiro de 2016, sob a coordenação científica do 

cirurgião vascular J. Pereira Albino, foi sem dúvida um marco importante. 

Este evento contou ainda com uma exposição de fotografias de Tracy 

Richardson, ligado ao Projecto as Guerreiras 

A primeira reunião científica da ANDLinfa: 

a. Organização: ANDLinfa 

b. Coordenação científica: 

 J. Pereira Albino – cirurgião vascular 

c. Oradores e moderadores  (ordem alfabética)  

Adelaide de Sousa – Projecto “As Guerreiras” 

Ana Catarina Hadamitzky – cirurgiã plástica (oradora)  

J Pereira Albino – cirurgião vascular (coordenador cientifico, 

orador e moderador) 

Luis Mota Capitão – cirurgião vascular (moderador) 

Manuela Lourenço Marques – ANDLinfa (oradora e moderadora) 

Nuno Duarte – Fisiotepareuta (orador) 
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d. Local: Hotel Vila Rica (Av 5 de Outubro – Lisboa) 

e. Patrocínio: MEDI 

f. Apoios: DUOCOR, Artes Gráficas 

g. Material de Divulgação:  

Roll-up – para esta atividade, a ANDLinfa, decidiu   

que seria importante um roll-up.  

 

A arte final do Roll-up foi um trabalho pro bono da, 

da Inreaction, Design e Comunicação. 

 

Folhetos – a reedição dos  folhetos informativos 

da patologia e do Nordic Walking, que foram 

criados em 2015, foram oferta da DUOCOR, Artes 

Gráficas,  através da nossa Associada Susana 

Santos 

 

 

 

 

h. Presenças em sala: Este evento contou com  110 inscrições  

 

 

Médicos
16%

enfermeiros
11% Fisioterapeutas

36%

Doentes
18%

outros
19%

http://www.inreaction.com/
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i. Este evento tem disponível no youtube um pequeno “vídeo relatório” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka1FGKTGbEA
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UM DIA PELO LINFEDEMA 

A Convite da organização do evento que 

Centro de Reabilitação de Alcoitão, sob o 

tema um “Dia pelo Linfedema” a ANDLinfa 

foi uma das palestrantes ali presentes. 

O tema da nossa intervenção foi ressaltar 

“a importância de estarmos juntos”, na 

luta da visibilidade das patoligias e na 

busca de soluções. 

Todo o programa também pode ser visto aqui. 

 

  

 

https://www.facebook.com/events/1182197315187743/
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DIVULGAÇÃO DA ANDLINFA JUNTO DE PROFISSIONAIS  

 

Divulgamos a ANDLinfa junto da Escola Superior Tecnologia e Saúde de Lisboa, no Curso de Pós 

Graduação  de Saúde da Mulher, a convite de um dos prof do curso (Fisioteraputa Nuno Duarte). 

Durante a apresentação da ANDLinfa podemos interagir com a plateia que demonstrou o maior 

interesse, à semelhança do que já tinha acontecido no ano de 2015. 

 

 

ATIVIDADE FISICA  

 

SMOVEY 

 

Aproveitando o facto de estar em Portugal a 

fisioterapeuta e Smovey Coach Monika 

Wilkinson a ANDLinfa promoveu um Workshop 

na ESDRM|Escola Superior de Desporto de Rio 

Maior, onde os fututos fisiologistas do desporto 

poderão tomar contacto com este equipamento 

que tem benefícios comprovados na saúde, 

nomeadamente do sistema linfático. 

Está disponível no youtube um pequeno vídeo 

sobre esta actividade, que teve participação 

entusiástica dos alunos daquela Escola Superior. 

 

 

 

 

https://www.estesl.ipl.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=qtf9KIc7dN0
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NORDIC WALKING 

 

Durante o ano de 2016 as 
actividades de Nordic Walking 
continuaram a ter  lugar, com o 
apoio incondicional da ESDRM!Escola 

Superior de Desporto de Rio Maior, 
que no terreno esteve representada 
pela prof Fátima Ramalho, 

coordenadora dos estagiários da 
ESDRM afectos ao projecto. 

Não sendo possível quantificar com 
exatidão poderemos referir que, 

cerca 60 pessoas tomaram contacto 
com a modalidade, sendo, grosso 
modo, 1/3 doentes. 

 

 

 

 

COMEMERAÇÕES 

 

O DIA DO LINFEDEMA 

 

A ANDLinfa achou da máxima importância juntar-se à voz internacional e, 

também em Portugal, fazer uma chamada de atenção para o Dia do Linfedema – 
o dia 6 de março, que neste ano aconteceu a um domingo. 

Assim na Quinta das Conchas, com o apoio da ESDRM desenvolveu uma atividade 
de Nordoic Walking com os Doentes de Linfedema, seus familiares e amigos que 

ali quiserem estar presentes 
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PROTOCOLOS COM ENTIDADES 

 

A ANDLinfa assinou, em janeiro 2016, um acordo de parceria com a Fisiogaspar. 

Os benefícios resultantes desta parceria refletem-se nos nossos associados a 
título individual e podem ser consultados no site do nosso parceiro  

 

 

 

Em maio de 2016 a ANDLinfa assinou um acordo com o Dr Daniel Torres 

Gonçalves, da MTFG. Este acordo de parceria insere-se no âmbito do apoio 
jurídico, em particular dentro da esfera do Direito da Saúde. 

 
 

ASSOCIADOS 

Neste ano expressaram o desejo de estar connosco mais 16 pessoas a título individual e um associado 

Coletivo 

 

OUTROS ASSUNTOS 

VISIBILIDADE INTERNATIONAL  

Em 2015 a nossa visibilidade de Portugal nesta Patologias, através da ANDLinfa, passou pela Divulgação 

das nossas congéneres em Espanha.No ano de 2016, vimos aparecer a bandeira do nosso pais   no  

Lymphdema Networks Europe.  

http://www.mtfg.pt/page/contactos-parceiros
http://www.mtfg.pt/page/contactos-parceiros
http://www.fisiogaspar.pt/parcerias/
http://www.mtfg.pt/page/contactos-parceiros
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