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Onde estivemos em 2019
Durante o ano de 2019 a andLINFA continuou o seu percurso tentando posicionar-se com
visibilidade quer junto dos portugueses – doentes e população em geral – quer a nível
internacional.

A andLINFA esteve envolvida na definição e implementação de politicas de saúde,
tornando-se visível junto dos órgão de decisão, percurso que queremos ainda mais
fortalecido nos próximos anos de forma a dar os resultados desejados para os doentes de
linfedema primário e pediátrico
O trabalho que temos vindo a desenvolver em conjunto com outras Associações de Doentes
pode levar-nos também a um caminho mais fortalecido, esse pelo menos é o nosso objetivo
e o objetivo dos demais.
A nível internacional temos estado presentes em vários debates e reflexões
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A andLINFA na área do Exercício Físico
Lisboa - Nordic Walking
Mantivemos o apoio que nos é dado, desde 2015, com ESDRM| Escola de Desporto de Rio Maior.
E que está dentro do objetivo do Protocolo que realizamos com esta. A coordenação técnica,
ccontinua com a Prof Fátima Ramalho, a quem a andLINFA muito deve pelo seu profissionalismo.
Este Programa, que têm o suporte logístico do Clube da Quinta das Conchas, teve durante 2019
uma cadência semanal (sábados de manhã) e chamou não só doentes de linfedema e de
lipedema, como as respetivas famílias e amigos, bem como a população em geral.
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Algarve - Nordic Walking
Este ano a actividade não se ficou pela capital tendo também sido orientada pelo Afonso da
Costa na Ludo Algarve, Rioa Formosa.
Sábado, 18 de Março, com a iniciativa da ANDLinfa, e parceria da Escola Superior
de Desporto de Rio Maior, realizou-se mais uma atividade em prol da saúde e bem
estar, orientada por Afonso da Costa, da ESDRM.
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Leiria - Atividade Física e Nordic Walking
Com o apoio da ESDRM|Escola Superior de Desporto de Rio Maior, na pessoa da Prof Joana
Freitas, iniciou-se em Leiria um pequeno polo de exercício e bem estar, onde o Nordic Walking
foi mais uma vez o ponto de partida.
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Conversas entre Doentes
A importância da interajuda está sempre nos nosso foco por isso temos todo o empenho em
motivar essas ações. Durante 2019 damos destaque a sessões que, sob a nossa coordenação,
foram dinamizadas conversas entre doentes com lipedema (muito antes das em plataforma
digital estas já aconteceram entre os nossos associados) e colocou-se em partilha doentes com
linfedema

O nosso Lipedema
A nossa associada Elisabete Flor dinamizou, a partir do Algarve, Encontros, que tiveram o seu
começo no dia 8 de março e onde a conversa aberta e franca de partilha foi acontecendo com
naturalidade necessária.
Esta atividade da andLINFA e o apoio da Plataforma Saúde em Diálogo, Faro
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Linfedema em Português Grupo de Partilha no FB
Em 1 de julho de 2019 foi criado um grupo fechado, de partilha, para que todos os doentes de
linfedema portugueses, ou estrangeiros que vivessem em Portugal pudessem aqui partilhar as
suas dúvidas e as suas descobertas em relação à sua Doença. A administração deste Grupo está
a cargo da nossa associada Isabel Dias (linfedema secundário) e Manuela Lourenço Marques
(linfedema primário)
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Divulgado o Linfedema e o Lipedema
Estarmos presentes para as ações para as quais somos solicitados ou convidados é para nós
um ponto de honra

Workshop Linfedema! Que fazer.
As Amigas do Peito convidaram-nos para, numa tarde, falarmos sobre Linfedema, a mulheres e
homens que já passaram pelo cancro de mama. O workshop realizou-se no Hospital de Santa
Maria, na sede das Amigas do Peito
Numa sala repleta andLINFA esteve e contou com a colaboração da Fisiatra Fernanda Gabriel e
da Fisiologista do Desporto Fátima Ramalho.
Estive neste workshop, para além da Presidente da andLINFA, a Presidente das Amigas do
Peito, Dra Emília Vieira
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Linfedema e Lipedema na Escola Secundária Miguel Torga
A convite da Escola Secundária Miguel Torga, a andLINFA teve oportunidade de falar,
sobre lipedema e linfedema, a alunos do curso Técnico Auxiliar de Saúde.
As patologias, a atividade da ANDLinfa, os testemunhos na primeira pessoa e a situação nacional
perante a doença foram o motivo para um diálogo fluido entre um excelente grupo de alunos
interessados que, durante duas horas, interagiram com a Enf Rita Neves e Manuela
Lourenço Marques, a que se juntou a nossa associada Maria João Carapinha, docente
naquela Escola.
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andLINFA reuniões e outras ações nacionais
I Encontro Participação dos Cidadãos no Serviço Nacional de Saúde
andLINFA foi convidada a participar numa reunião que aconteceu a convite do Ministério da
Saúde, a convite da Senhora Ministra Marta Temido. A “ voz dos doentes, ainda que muitas
vezes incómoda, traz consigo uma ajuda importante para o nosso trabalho de resolução de
problemas”. Assim, considerou que quanto “maior o debate, a troca de ideias, melhor será o
conhecimento das necessidades locais e regionais e melhor será a resposta do SNS”. (sic)
O I Encontro relativo à Participação dos Cidadãos no SNS permitiu um amplo debate em torno
das questões que preocupam as várias associações de doentes. Contou, também, com a
moderação e os contributos de José Pereira Miguel, de Henrique Barros, e de Sofia
Crisóstomo (sic)
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O I Encontro relativo à Participação dos Cidadãos no SNS permitiu um amplo debate em torno
das questões que preocupam as várias associações de doentes. Contou, também, com a
moderação e os contributos de José Pereira Miguel, de Henrique Barros, e de Sofia
Crisóstomo (sic)

A Convenção Nacional da Saúde
A andLINFA faz parte da Convenção Nacional da Saúde desde 2019 e integra o seu Conselho
Superior
“A Convenção Nacional da Saúde nasceu em Abril de 2018 assumindo-se, desde logo, como
uma plataforma permanente de diálogo entre os parceiros da Saúde e todos os cidadãos,
reunindo inúmeras entidades do sector público, privado e social que atuam na área da Saúde
em Portugal.
Em 2018, a Convenção Nacional da Saúde consensualizou e aprovou as prioridades que integram
a “Agenda da Saúde para a Década”, apontando caminhos para o futuro sustentável da Saúde
em Portugal.
Em 15 de Julho estivemos num grande acontecimento que aconteceu na FIL
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As principais instituições da área da saúde nacionais uniram-se na defesa de uma Agenda da
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Saúde para a Década, uma iniciativa que envolve cidadãos e todos os parceiros da saúde:
profissionais da saúde, parceiros públicos, privados e sector social, associações de doentes,
responsáveis políticos, imprensa, centros de investigação e universidades.

A Agenda da Saúde para o Cidadão
Definir uma estratégia nacional para as doenças crónicas e raras que garanta igual acesso do
cidadão ao Serviço Nacional de Saúde.

As Doenças Crónicas são responsáveis por cerca de 86% de todas as mortes na União Europeia
e por 80% dos custos dos sistemas de Saúde. Em Portugal, as doenças crónicas são
responsáveis por uma taxa elevada de incapacidade para o trabalho e estão entre as dez
principais causas de morte.

Há um conjunto de doenças que, apesar de não serem designadas por doenças crónicas,
partilham os mesmos factores de risco e, por isso, devem ser igualmente consideradas.

Estima-se que existam entre 5.000 e 8.000 doenças raras diferentes, afectando no seu
conjunto até 6% da população, o que significa que podem existir até 600.000 pessoas com
estas patologias em Portugal.

1. Defender uma gestão mais humanizada do doente.
Para assegurar a qualidade de vida do cidadão.

2. Promover o valor da saúde em todas as políticas.
Para garantir o acesso do cidadão ao Serviço Nacional de Saúde.
3. Assegurar, na definição das políticas de saúde, a participação dos cidadãos e dos
representantes dos doentes e cuidadores.
Para maximizar o impacto e os resultados em saúde.
4. Prever uma responsabilidade partilhada entre as diversas instituições, os parceiros
sociais, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da
Saúde nos projectos de apoio aos doentes crónicos ou com doenças raras.
Para reduzir o absentismo dos cuidadores e dos doentes, flexibilizar as condições de
trabalho e do acesso às baixas e para avaliar o impacto da doença na economia.
5. Atribuir maior ênfase à educação, à promoção da saúde e à prevenção da doença.
Para aumentar os ganhos em saúde, garantindo uma maior articulação entre os
Ministérios da Saúde, da Educação, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para a
criação de programas educativos para a promoção da saúde, adequados aos diferentes
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níveis de ensino.
6. Acabar com as assimetrias no País – Portugal Continental e Regiões Autónomas – no
acesso aos cuidados de saúde.
Para garantir o acesso universal e equitativo aos cuidados de saúde a nível nacional,
enquanto direito fundamental dos cidadãos.
7. Assegurar a continuidade da assistência em saúde através de uma maior integração
dos diferentes níveis de cuidados de saúde primários, secundários e terciários.
Para garantir a existência de um sistema único de informação clínica interoperacional
entre hospitais e centros de saúde.
8. Promover a prevenção, o diagnóstico precoce e um tratamento atempado.
Criar interligações entre as IPSS’s e o Ministério da Saúde de modo a promover um
diagnóstico precoce e uma intervenção eficiente para uma promoção da saúde e
prevenção da doença mais eficaz.
9. Incluir o Estatuto do Cuidador Informal e o Estatuto do Doente Crónico no
enquadramento jurídico nacional.
Para valorizar o papel da Família e do Cuidador Informal.
10. Definir medidas de optimização dos cuidados de saúde domiciliários, com recurso a
profissionais de saúde capacitados e considerando o tempo utilizado como prestação
efectiva de serviços.
Dotar o cidadão de cuidados multidisciplinares que o apoiem de forma integrada.
11. Garantir o acesso a uma reabilitação célere, multidisciplinar e com a duração
determinada pelo estado de saúde de cada pessoa.
Para prevenir outras complicações de saúde, melhoria da qualidade de vida, e
investimento em saúde, tendo em vista a diminuição dos custos para a sociedade.

12. Garantir em tempo útil o acesso do cidadão à inovação terapêutica e às novas
tecnologias em saúde.
Para eliminar os atrasos do acesso do cidadão à inovação em saúde.
13. Promover e apoiar a investigação científica e a inovação com interesse para a saúde,
apoiando a resolução dos seus entraves.
Para apoiar a compreensão das doenças e garantir a concretização de estudos e
ensaios clínicos, nomeadamente em centros hospitalares nacionais, destacando o
valor para o doente e para a sociedade.
14. Garantir e facilitar o registo normalizado e interoperável de dados clínicos com
capacidade para a definição de métricas em saúde.
Para garantir a criação de um registo nacional de doenças crónicas e raras, com a
participação activa de representantes dos doentes.
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Documento redigido por todas as Associações de Doentes que integram a Convenção Nacional
da Saúde e publicamente apresentado no dia da realização da 2.ª Edição da Convenção Nacional
da Saúde.

Reuniões de trabalho
O trabalho para a concretização dos objectivos da Agenda é pensado em reuniões mensais ou
quinzenais que decorrem na Ordem dos Médicos
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Outras reuniões e encontros
Dia das Doenças Raras
Uma vez mais participámos na reunião que aconteceu no Instituto Ricardo Jorge no Dia das
doenças Raras

Viver com a Doença Crónica
Estivemos presentes no Debate sobre Doenças Crónicas, dinamizado pela Plataforma saúde
em Diálogo
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Prémio Saúde Sustentável
Fomos convidados e e stivemos presente na distribuição dos prémios “Saude Sustentável”

“Visita de Estudo”
No primeiro “Dia Aberto da Distribuição Farmacêutica de Serviço Completo” a andLINFA esteve
presente, não porque as patologias que representamos já tenham medicamentos associados
mas porque é fundamental estarmos informados e estabelecermos contactos.
Esta iniciativa foi da Associação de Distribuidores Farmacêuticos e teve a colaboração da
Plataforma Saúde em Diálogo
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Saúde: a Prioridade da Legislatura (CNS)
A andLINFA esteve presente no encontro Saúde: A Prioridade da Legislatura, considerando que
é membro do Conselho Superior da Convenção Nacional da Saúde

Instituto de Saúde Baseado na Evidência
Manuela Lourenço Marques foi convidada a fazer porte dos órgãos sociais que fundaram o
Instituto de Saúde Baseado na Evidência, fazendo parte da Assembleia Geral daquele organismo
(aqui)

A andLINFA no canal Saúde+
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O Canal Saúde+ contactou a andLINFA no âmbito do Dia Mundial do Linfedema e, no dia 11, foi
para o ar o programa que onde contámos com a colaboração do cirurgião vascular João Vieira
Aqui pode ouvir o que foi referido no Programa Saúde em Dia.

Um espaço para as Associação e para os Doentes
No ano de 2018, não incluímos no nosso relatório algo que consideramos de extrema
importância quer para nós, como Associação quer para os doentes:
Através da Plataforma Saúde em Diálogo, de que fazemos parte desde 2017, temos acesso a um
espaço de cowork e um de dormida para os doentes que podem vir a Lisboa para algum
internamento ou consulta.
Com esta oportunidade a nossa morada postal transitou para este local na Av Almirante Reis em
Lisboa, a inauguração do espaço aconteceu na altura do aniversário daquela Associação de que
fazemos parte.
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andLINFA e o envolvimento a nível europeu
VASCERN e EURORDIS
Tanto a VASCERN como a EURORDIS têm o seu foco nas doenças raras e a sua colaboração,
sendo independente, é fundamental.

VASCERN
De acordo com a Diretiva 2011/24 / UE sobre a aplicação dos direitos dos doentes nos cuidados
de saúde transfronteiriços, a European Reference Network (ERN) deve seguir pelo menos 3 dos
8 objetivos estabelecidos no artigo 12 (2) da diretiva.
A ERN optou por buscar três objetivos principais:
Objetivo 1: Realizar o potencial da cooperação europeia em relação a cuidados de saúde
altamente especializados para pacientes e sistemas de saúde, explorando inovações nas ciências
médicas e nas tecnologias da saúde
Objetivo 2: Reforçar a pesquisa, a vigilância epidemiológica, como registros, e fornecer
treinamento para profissionais de saúde
Objetivo 3: Incentivar o desenvolvimento de parâmetros de qualidade e segurança e ajudar a
desenvolver e disseminar as melhores práticas dentro e fora da Rede Europeia de Referência
Nestes três objetivos a VASCERN visa:
- Reduzir o atraso no diagnóstico da doença;
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- Melhorar a conscientização sobre a doença entre os cuidadores (clínicos gerais (GPs), médicos
da escola, público em geral);
- Reduzir as lacunas no atendimento / perda de acompanhamento durante a fase de transição
do atendimento pediátrico para o adulto;
- Melhorar a qualidade do aconselhamento familiar;
- Reduzir testes redundantes / aumentar o uso de testes relevantes para a doença;
- Melhorar o conhecimento médico por experiência compartilhada e ensaios clínicos.
Quem está na VASCERN
O envolvimento dos doentes na organização e a sua marca na ERN (European Reference
NetWork) é de importância para a visibilidade da doença e para as linhas orientadoras da
patologia.
Manuela Lourenço Marques foi convidada a fazer parte do ePAG PPL (European Patient
Advocate Group Primary and Pediatric Lymphedema) onde exerce a função de ePAG Deputy
Co-Chair, fazendo parte da European Reference Network como pode ser visto aqui e aqui
O grupo de doentes, do linfedema primário e pediátrico ainda está em constituição. No entanto,
dele já fazem parte, para além de Portugal, a Dinamarca, a Espanha, a Suécia, a Holanda, a Itália.
A VASCERN tem cinco Grupos de Trabalho para as várias patologias vasculares e linfáticas raras
e o Grupo de Trabalho do Linfedema Pediátrico e Primário é um deles.

Grupo de Patient Advocates Europeus na Vascern,
estão aqui representadas todas os Grupos de trabalhodquela organização

A reunião F2F em Londres
Periodicamente o Grupo do Linfedema Pediátrico e Primário da VASCERN, constituído por
peritos de vários países europeus e por Representantes de Doentes reune presencialmente. Em
Setembro, este encontro aconteceu em Londres no St George's University Hospitals, em Londres,
pertence ao NHS Foundation Trust , este Hospital é um dos Centros de Referencia da Europa, dotado
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de uma equipa de especialista que se dedica ao mapeamento genético do linfedema. Toda a

noticia na VASCERN
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VASCERN DAYS
No dia 7 e 8 de novembro aconteceu o VASCERN DAYS 2019, que teve lugar em Bruxelas, Bélgica.
Manuela Lourenço Marques participou como ePAG Deputy Co-Chair for PPL desta forma a
andLINFA foi uma das Associações de Doentes que entregou os trabalhos que duraram dois dias
- temos linfedema primário e representamos as nossas Associações de Doentes na VASCERN
(Rede Europeia de Referência para Doenças Vasculares Raras, incluindo Malformações Linfáticas
e Linfedema Primário e Pediátrico).
O grupo de doentes, do linfedema primário e pediátrico ainda está em constituição. No entanto,
dele já fazem parte, para além de Portugal, a Dinamarca, a Espanha, a Suécia, a Holanda, a Itália.
A nossa missão neste grupo é dar o nosso contributo como doentes e garantir que a voz dos
pacientes seja ouvida e garantir que o paciente faça parte do processo de tomada de decisão
para o nosso diagnóstico e tratamento.

No dia 7 e 8 de novembro tive o prazer de participar no VASCERN DAYS 2019, que teve lugar em Bruxelas,
Bélgica. Participei como ePA (European Patient Advocate) juntamente com a Pernille Henrikson (da
Dinamarca) e Peter Hall (Suécia) - temos linfedema primário e representamos as nossas Associações de
Doentes na VASCERN (Rede Europeia de Referência para Doenças Vasculares Raras, incluindo
Malformações
Linfáticas
e
Linfedema
Primário
e
Pediátrico).
O grupo de doentes, do linfedema primário e pediátrico ainda está em constituição.
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Grupo de Trabalho do Linfedema Primário e Pediátrico

Outras reuniões
O envolvimento do ePAG convidado e nomeado e que ocupa o cargo de “Deputy Co-Chair for
PPL” obriga a um trabalho voluntário que envolve telereuniões semanais, dado que estas
envolvem reuniões de Direcção e de preparação das mesma. Estas reuniões acontecem não só
no âmbito da VASCERN como da EURORDIS.

Pills of Knowledge
Pills of Knowlege (POK) Pills são pequenos vídeos que levam ao conhecimento de outro o
quotidiano de doente.
O testemunho da Leonor
Ter sido aprovado, pela equipa do PPL da VASCERN, de que fazemos parte, um vídeo que a nossa
associada, Filipa Moreira nos trouxe é não só um motivo de alegria mas também de honra. O
vídeo da Leonor está traduzido em 8 línguas tem já um número substancial de visualizações
(aqui)
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Apoios a estudantes (Doutoramentos e Mestrados)
Mestrados ESDRM (Programa Laço Forte)
A andLINFA abraçou a colaboração ao programa Laço Forte, um
programa de exercício físico, inserido num projeto de
investigação no âmbito do Mestrado em Atividade Física e Saúde
(Escola Superior Desporto Rio Maior - ESDRM), destinado a
mulheres com idades entre os 25 - 56 anos diagnosticadas com
cancro da mama, após tratamento e que tve como alinos de
mestrado o Tiago Costa e o Alexandre Martins, sob a orientação
da Prof Fátima Ramalho e da Prof Rita Santos Rocha da ESDRM..

Estudante da Universidade de Salamanca
Apoiámos a Francisca Dâmaso, aluna de mestrado do curso de Medicina e investigadora da
Universidade de Salamanca, no Departamento de Ciências Biomédicas e de Diagnóstico
projeto sobre Doenças Raras (HAR2017-87318-P. Investigação, redes assistenciais e
apoderamento: respostas sociais e científicas às doenças raras na Península Ibérica, 1940-2015),
no qual, um dos parâmetros em estudo é associações portuguesas de familiares e pacientes com
doenças pouco frequentes. Visamos salientar o modo como as acções empreendidas pelas
associações de pacientes e seus familiares têm sido essenciais para a mudança na sua relação
com profissionais de saúde, assim como, nas politicas sanitárias e sociais. Alguns destes aspectos
já foram investigados noutros países (inclusive já houve uma abordagem previa em Portugal),
no entanto, nunca houve a intenção do presente estudo, que visa também a comparação com
a actual situação em Espanha, para assim obtermos uma maior compreensão dos factores
integrantes do desenvolvimento associativo.

Estudante de Mestrado de Psicologia Comunitária (ISPA)
A nossa Associada Sofia Crespo, solicitou o nosso apoio de forma a poder fundamentar o seu
trabalho de Mestrado de Psicologia Comunitária, do Instituto Universitário de Ciências
Psicológicas, Sociais e da Vida – ISPA. O link que foi estabelecido com vários associados que
colaboraram neste projecto levou a que a nossa associado podesse concluir o seu objectivo com
elevado grau de satisfação.
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Protocolos estabelecidos
No corrente ano estabelecemos protocos e Acordos com
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