Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas e SANOFI
lançam projeto de sensibilização para diagnóstico precoce
“O joelho dói? ojoelhodoi.pt.”
- O seu joelho ressente-se com a mudança de tempo? Fazer uma caminhada exige muito
esforço? Sente dor quando sobe uns simples degraus? Provavelmente, está com um problema
na articulação e precisa de aconselhamento médico.

Lisboa, 03 de abril 2017 – Para incentivar a visita ao médico e sensibilizar a população
portuguesa para a importância do diagnóstico precoce, a Liga Portuguesa Contra as Doenças
Reumáticas (LPCDR), em parceria com a SANOFI, desenvolveu uma plataforma única, simples e
diferenciadora que pretende responder à generalidade das questões: www.ojoelhodoi.pt. Nesta
plataforma digital, será possível analisar informação genérica sobre a dor no joelho, ajudar na
identificação dos factores de risco e/ou preparar a visita ao médico.
Para Elsa Frazão Mateus, Presidente da LPCDR, “perante uma dor, chegamos a demorar entre 5
a 8 anos até procurar ajuda médica. Neste período de tempo, um pequeno desconforto
rapidamente passa a um problema mais grave, muitas vezes, incapacitante. Não podemos
menosprezar a dor que sentimos.”
A responsável acrescenta ainda que “o atraso no diagnóstico das doenças reumáticas continua a
ter um enorme impacto a nível social e económico. Por isso, numa altura em que as entidades
europeias ligadas ao doente reforçam a importância do diagnóstico precoce, faz todo o sentido a
aposta em projetos dinâmicos como o ojoelhodoi.pt.”
Na plataforma ojoelhodoi.pt é possível encontrar informação genérica sobre a dor no joelho (tipos
de dor, sintomas comuns, doenças mais prevalentes e especialidades médicas associadas), bem
como a rúbrica “Pergunte ao Médico”, desenvolvida em parceria com profissionais médicos de
referência, através da qual os utilizadores podem colocar dúvidas relacionadas com a dor no
joelho. A plataforma dispõe, ainda, de uma área editorial – “Viver com Dor no Joelho” – onde são
partilhados conteúdos relevantes sobre a temática, como estudos, artigos, dicas, receitas,
exercícios, que promovam a prevenção e facilitem o dia-a-dia de quem vive com dor no joelho.
De acordo com o EpiReuma.pt, metade da população portuguesa sofre de doenças reumáticas e
3 em cada 10 pessoas não sabe que tem esta doença. O número continua a aumentar e, neste
momento, as doenças reumáticas são já a principal causa de absentismo laboral e incapacidade
precoce, das quais resulta grande número de reformas antecipadas por invalidez (Doenças
Reumáticas: Produtividade, Empregabilidade e Saúde Social). O impacto económico é
significativo: a não referenciação e a não prevenção custam ao Estado mais de 900 milhões de
euros por ano (EpiReuma.pt).

Sobre a LPCDR
A Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas (LPCDR) foi criada em 1982 com o objetivo de
promover a educação social do doente reumático e da população em geral, difundindo
informações sobre a natureza, tratamento, prevenção e repercussões sociais das doenças
reumáticas.
Saiba mais em lpcdr.org.pt.

Sobre a Sanofi
A Sanofi, líder global de cuidados de saúde, investiga e desenvolve soluções terapêuticas focadas
nas necessidades dos doentes. A Sanofi está organizada em cinco unidades de negócio globais:
Diabetes e Cardiovascular, Medicinas Gerais e Mercados Emergentes, Sanofi Genzyme, Sanofi
Pasteur e Consumer Healthcare. A Sanofi está em bolsa em Paris (EURONEXT: SAN) e em Nova
Iorque (NYSE: SNY).
Declarações Prospectivas Sanofi
Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da Private EUA Securities Litigation Reform
Act de1995 e suas alterações. Estas declarações não constituem fatos históricos. Essas declarações incluem
projecções, estimativas e suposições subjacentes, declarações relativas a planos, objetivos, intenções e expectativas
sobre futuros resultados financeiros, acontecimentos, operações, serviços, desenvolvimento de produtos e seu
potencial, e declarações relativas a desempenhos futuros. Estas declarações prospectivas geralmente podem ser
identificadas pela terminologia utilizada como "esperar", "antecipar", "acreditar", "pretender", "estimar", "planear" e
expressões similares. Embora a direção da Sanofi acredite que as expectativas refletidas em tais declarações são
razoáveis, os investidores são advertidos que as informações e as declarações prospectivas estão sujeitas a vários
riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e, geralmente, estão fora do controlo da Sanofi. Estes riscos
e incertezas podem levar a que os resultados e desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes dos que foram
expressos, estavam implícitos ou projetados na informação e nas declarações prospectivas. Estes riscos e incertezas
incluem, entre outras coisas, as incertezas inerentes à investigação e desenvolvimento, os dados e análises clínicas
futuras, incluindo os pós-marketing, as decisões tomadas pelas autoridades regulamentares como a FDA ou a EMA
sobre se autoriza ou não, e quando um medicamento, um dispositivo ou uma aplicação biológica, que possa registar-se,
para qualquer produto candidato, assim como as suas decisões referentes à rotulagem e a outros fatores que poderiam
afetar a disponibilidade ou a potencial comercialização desses produtos candidatos, a ausência de garantia de que os
produtos candidatos, uma vez aprovados, terão sucesso no mercado, a aprovação futura e o sucesso comercial de
opções de tratamento, a capacidade do grupo para alavancar oportunidades de crescimento externo, e os citados ou
identificados nos documentos públicos depositados junto da SEC e da AMF pela Sanofi, incluindo os listados sob os
títulos "Fatores de Risco" e "Declaração de Advertência sobre declarações prospectivas" do relatório “Relatório anual da
Sanofi no Formulário 20-F” para o exercício findo a 31 de dezembro de 2016. A Sanofi não se compromete a atualizar
ou a rever a informação e as declarações prospectivas excepto as exigidas pela lei aplicável em vigor.
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