
 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
ano 2018 

 

  



Página 1 de 11 do Relatório de Atividades 2018 
Inclui ainda Relatório da 1ª reunião sobre Linfedema no Algarve +Relatório de Contas 2018 

 

 

 

 

Algumas palavras de introdução e de fim de mandato 
 

 

O ano de 2018 foi um ano de continuidade, um ano onde 

estivemos ainda mais atentos às oportunidades, um ano em que 

a consciência do imenso que há para ser feito agudizou-se de 

uma forma muito marcante, um ano em que tomámos 

consciência que tínhamos chegado ao fim de um mandato e que 

sabemos que ainda nada começou, um ano que, pessoalmente, 

sinto cada vez mais que SÓ JUNTOS FAZEMOS SENTIDO! 

Manuela Lourenço Marques 

Fundadora e Presidente da Direção da ANDLinfa 

 

Onde estivemos em 2018 

Programa de Capacitação das Associações de Doentes 

 
A ANLinfa, porque agrega doentes portadores de doenças raras, foi incluída e aceitou a 

oportunidade de estar presente no Programa de Capacitação das Associações de Doentes,  que 

foi coordenado pelo Centro de Genética Preditiva e Preventiva, o Instituto de Biologia Molecular 

e Celular e o I3S- Instituto de Investigação e  Inovação 

Este Programa, que decorreu entre 

5 de maio e 14 de julho no I3S, teve 

5 sessões de Capacitação de 

Associações de Doentes que 

incluíram temáticas relevantes para 

o trabalho associativo tais como:  

- Importância da participação em 

saúde;  

- Gestão de pessoas nas 

organizações, os líderes e as suas 

competências; - Técnicas de grupo 

no contexto da saúde;  

- Os doentes na comunidade: o papel dos médicos de família;   

- Legislação ligada aos doentes e familiares e os Registos de Dados;   
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- O papel da comunicação social;  

- Redes sociais em prol do associativismo;   

- Estratégias de negociação;   

- Fontes de financiamento;   

- Gestão de bases de dados e contabilidade: ferramentas para o trabalho associativo.  

A participação nesta oportunidade de nos 

capacitarmos contou com a presença da nossa 

Associada do Norte e Presidente do Conselho 

Fiscal, Paula Alexandra Fernandes Mendes. Na 5ª 

e última sessão, que aconteceu a 14 de julho, 

juntaram-se a Presidente da Direção da ANDLinfa, 

Manuela Lourenço Marques e a associado de Gaia 

Maria da Graça Almeida Brás da Cunha  Com a 

presença desta última associada podemos antever 

uma vontade de expressão naquela região do país 

Este Programa de Capacitação terminou com  a 

distribuição dos Diplomas a todas as Associações que nele participaram.  

 

E, foi ainda durante esta última sessão que ocorreu a assinatura de um Protocolo entre a que a 

ANDLinfa e o CGPP|Centro de Genética Preventiva, IBMC Instituto de Biologia Molecular e 

Celular e o I3S|Instituto de Inovação em Saúde. 
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Dia do Linfedema – 6 de março 

 
A ANDLinfa esteve no e 

com Hospital de Santa 

Maria, em Lisboa, 

juntando-se , desta forma 

ao Dia Mundial do 

Linfedema que está a ser 

comemorado em todo o 

mundo.  Este evento teve 

a colaboração dos 

voluntários da ANDLinfa 

Maria do Rosário Correia e 

Manuela Lourenço 

Marques 
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Atividade Física – Nordic Walking | Programa Walk and Talk 
 

A atividade física tive continuidade, no ano 2018, com as sessões de Nordic Waking.  

 

Para e que esta atividade fosse possível continuámos com com o apoio do Clube Clinica das 

Conchas e a Parceria da ESDRM|Escola Superior de Desporto de Rio Maior, na pessoa da prof 

Fátima Ramalho. O estagiário, daquela Escola Superior, que esteve connosco foi o Pedro Stichini, 

que propôs, para o seu estágio, um programa WalK and Talk. 

 

O programa Walk and Talk teve, para aquele aluno, a inspiração do Programa Americano “Walk 

with a Doc” e as reuniões do Presidente dos EUA, que fazia muitas das suas reuniões enquanto 

caminhava. Desta inspiração surgiram conversas e caminhadas com com técnicos que 

voluntariamente se juntaram ao projecto (ordem Alfabética): 

1. Cátia Jesus - Fisiologista do Desporto 

2. Cláudia Valentim - Psicóloga 

3. Cristina Carvalho - Podologista 

4. Fátima Ramalho - Fisiologista do Desporto 

5. Fernanda Gabriel - Fisiatra 

6. Filipa Vicente - Nutricionista 

7. Filipe Pereira - Fisioterapeuta 

8. Rita Marques - enfermeira 

9. Susana Franco- Fisiologista do Desporto 
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Congresso e Seminários 
 

8th International Lymphoedema Framework Conference aconteceu em 

Rotterdam e foi organizado pela International Lymphoedema Framework e pela nossa 

congénere holandesa NLNet.  

http://2018ilfconference.org/programme/
https://www.lymfoedeem.nl/
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Por iniciativa pessoal a  ANDLinfa esteve presente nesta Conferência, na pessoa de Manuela 

Lourenço Marques, tendo sido estabelecido vários contactos e, deste network, espera-se que 

possa ter sido estabelecidos alguns contactos que poderão ser alargados num futuro que se 

deseja perto.  

 

 

 

 

Médico Activo Paciente Activo 

A ANDLinfa, na pessoa da Presidente da Direção, fez parte do painel de oradores das VIII 

Jornadas Médico Ativo Paciente Ativo, que tiveram lugar no dia 17 de nov, na Universidade 

Lusófona. A partilha da sua experiência na área do Nordic Walking, onde foi impulsionadora, foi 

o tema escolhido para esta expor a uma plateia médicos e estudantes de medicina. 

http://www.clinicadasconchas.pt/medicoativopacienteativo/jornadas/oradores
http://www.clinicadasconchas.pt/medicoativopacienteativo/jornadas/oradores
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Primeira Reunião Cientifica sobre Linfedema no Algarve 

Em abril de 2018 teve lugar a reunião de arranque para o primeiro encontro de Linfedema do 

Algar – Faro, que iria ter lugar em nov. Esta reunião contou com a presença de Manuela 

Lourenço Marques, ANDLinfa, Sara Rosado, fisioterapeuta e Alda Martins da Plataforma Saúde 

em Diálogo. 

No dia 24 de Novembro aconteceu a Primeira reunião cientifica sobre Linfedema, no Algarve 

(Faro), esta reunião contou com a coordenação cientifico do cirurgião  vascular Pedro Amorim 

e entre os intervenientes e oradores podemos contar com a presença de (ordem Alfabética).  

 

Alda Martins – Psicóloga  

Ana Catarina Hadamitzky - cirurgiã 

Carlos Gonçalves - investigador 

Gonçalo Queiroz de Sousa - cirurgião vascular 

https://www.youtube.com/watch?v=PRhJG32CXuQ&t=172s
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J. Pereira Albino – cirurgião vascular 

Luisa Geada – nutricionista 

Manuela Lourenço Marques – Presidente da ANDLinfa e Doente Linfedema 

Maria Palma Mateus - nutricionista 

Pedro Amorim – cirurgião vascular 

Rita Galvão – doente linfedema 

Rita Marques - enfermeira 

Sara Rosado - fisioterapeuta 

Todo o relatório deste encontro pode ser lido em anexo. 

 

Outras informações 

Reuniões 

 
A ANDLinfa continuou a fazer presença nas reuniões sobre Doenças Raras tendo participado na 

reflexão da solução de uma estrutura de Chapéu que unifique as Associações de Doenças 

raras. 

 

 

 

A ANDLinfa na Orphanet 

 
A ANDLinfa já faz parte da Base de Dados da Orphanet 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/SupportGroup_Search.php?lng=PT&data_id=129056&title=ANDLinfa%20-%20Associa%E7%E3o%20Nacional%20de%20Doentes%20Linf%E1ticos&search=SupportGroup_Search_Name
http://aliancadoencasraras.org/ddr2018.html
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A Orphanet é um recurso único que reúne a informação e promove o conhecimento sobre 

as doenças raras de forma a melhorar o seu diagnóstico, o cuidado e tratamento dos 

doentes com este grupo de doenças. A Orphanet apresenta os dados sobre as doenças 

raras com elevados padrões de qualidade e garante, a todos os interessados, uma 

igualdade no acesso ao conhecimento. A Orphanet mantém a nomenclatura Orphanet 

de doenças raras (número ORPHA), essencial para uma melhoria da visibilidade das 

doenças raras nos sistemas de informação em saúde e na investigação clínica. 

A Orphanet foi criada em França pelo INSERM (Instituto Nacional Francês para a Saúde 

e Investigação Médica) em 1997. Esta iniciativa foi a semente para um esforço europeu 

que, a partir de 2000 e apoiado por subvenções da Comissão Europeia, tem vindo 

gradualmente a tornar-se um Consórcio de 40 países, na Europa e em todo o mundo. (sic) 

 

 

 

Divulgação da ANDLinfa Junto dos fisioterapeutas 

 
A convite do coordenador do Curso LeDUC em Portugal, o Fisioterpeuta Nuno Duarte a 

ANDLinfa teve, uma vez mais a oportunidade de apresentar o trabalho que tem desenvolvido a 

todos os fisioterapeutas que frequentaram estas ações de formação (cerca de 50) 

 

Protocolos estalecidos no corrente ano 
 

Foram estabelecidos dois Protocolos de Parceria no ano de 2018 e que podem ser consultados 

on line: 

 

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=PT
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Anexos: 

 

Relatório do Primeiro Encontro sobre Linfedema no Algarve 

 

Contas de 2018 


