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REUMANIZAR: AbbVie apoia campanha
da Sociedade Portuguesa de
Reumatologia

“Humanizar está na mão de todos. Reumanizar está APENAS nas mãos dos
reumatologistas”. É este o claim da campanha ‘Reumanizar’, promovida pela
Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR) com o apoio da AbbVie e que
tem como objetivo destacar a importância do papel do reumatologista e da
sua proximidade aos seus doentes.

Abrir uma simples garrafa de água ou apertar um sapato podem significar
tarefas muito complicadas ou mesmo impossíveis quando se padece de uma
doença reumática, como a artrite reumatoide ou a espondilite anquilosante.



Um diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais na gestão destas
doenças altamente incapacitantes.

“ REUMANIZAR é uma palavra que não aparece em nenhum dicionário mas que
significa muito para muitas pessoas, dependendo da sua história”, refere Luís
Cunha Miranda, Presidente da SPR. “Devolver ao doente uma vida digna porque
ele existe para além da sua doença, é o nosso compromisso”, sublinha.

‘Reumanizar’ representa o ato em que o doente reumático, com a ajuda do
seu reumatologista, volta a fazer as suas tarefas, a fazer o que realmente
gosta, a ter uma vida independente, mas não só… Foi também a palavra
encontrada para traduzir a necessidade de uma maior proximidade entre o
reumatologista e os seus doentes e para reforçar o próprio papel da
sociedade científica na proximidade com atuais e potenciais doentes e
cuidadores.

No âmbito desta campanha, a SPR lançou o site www.reumanizar.pt, onde
regularmente são publicados novos conteúdos informativos destinado aos
doentes. 

Watch video on YouTube here

Sobre a AbbVie.

http://www.reumanizar.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=67Po7TYkoNQ


A AbbVie é uma companhia biofarmacêutica global, orientada para a
investigação e desenvolvimento, empenhada no desenvolvimento de
terapêuticas inovadoras avançadas que respondam a algumas das doenças
mais complexas e graves a nível mundial. A missão da companhia é fazer uso
da sua experiência, da dedicação dos seus colaboradores e da sua abordagem
única à inovação para melhorar de forma significativa a oferta terapêutica em
quatro áreas principais: imunologia, oncologia, virologia e neurociência. Os
colaboradores da AbbVie trabalham diariamente em mais de 75 países para
desenvolver soluções de saúde para pessoas em todo o mundo. Para mais
informações acerca da AbbVie, visite-nos em www.abbvie.pt. Siga a empresa
em @abbvie no Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.
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