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VACINA COVID-19
É SEGURA para pacientes com EA

Vêm aí novos  
tratamentos

Prepare-se para  
uma consulta

Combata a solidão
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OLÁ!
Espero que estejam bem.

Este meu OLÁ é uma forma 
simples e amiga de saudar todos As-
sociados com estima e consideração.
Há muito que não nos vemos em 
conjunto, mas isso não quer dizer 
que estejamos uns dos outros es-
quecidos.  Todos temos saudades 
dos nossos encontros, onde confra-
ternizamos com alegria e nos vamos 
valorizando, nós e as nossas famí-
lias, com o contributo de especialis-
tas que nos ajudam a informar e a 
esclarecer com o saber científico e 
a dar a conhecer as novidades mais 
recentes na área da nossa patologia.
Desejamos muito, tão breve quan-
to possível, seja possível voltarmos, 
com segurança, a retomar essas jor-
nadas de salutar convivência, assim 
o fim do flagelo desta pandemia o 
permita Existe, porém, uma área 
da qual não nos podemos esque-
cer,  que não podemos descurar, 
principalmente no momento pre-

sente:  “OS NOSSOS QUERIDOS 
EXERCÍCIOS!”
Todos sabemos que a Espondilite 
Anquilosante é uma patologia trai-
çoeira, por isso não lhe podemos 
dar avanço, senão ela faz das suas, 
gosta de se mostrar quando estamos 
a descansar. 
 Tenham muita atenção aos olhos, 
vermelhos, sinais de eventuais uveí-
tes. Já conheci espondilíticos que ce-
garam por não darem a devida aten-
ção a estes sinais de manifestação 
da doença. Trata-se de atendimento 
prioritário no atendimento das ur-
gências hospitalares.
Quando me foi diagnosticada esta 
doença, tudo era novidade. Lem-
bro-me de um medicamento que 
ao tomar tinha de me sentar porque 
ficava tonto. Entretanto, a evolução 
na investigação científica tem sido 
notória e agora existe uma série de 
inovadores medicamentos que per-
mitem bons resultados. Ainda bem. 

Todos temos a nossa história com a 
Espondilite Anquilosante. Não nos 
podemos entregar a ela. Por isso, nos 
congregamos e nos animamos a pros-
seguir numa luta permanente, quer na 
terapia, quer na compreensão e infor-
mação do que se vai conhecendo na 
etiologia e tratamento. Temos de pro-
curar dar sentido ao nosso esqueleto, 
nossa estrutura física, com os exercí-
cios adequados, medicamentação, e 
sobretudo manter elevado o ânimo, 
como guerreiros em luta, na esperança 
de melhorar e de pelo menos não pio-
rar. Embora a nossa patologia tenha 
um nome esquisito  « ESPONDILI-
TE ANQUILOSANTE », duma coi-
sa estejamos todos certos e confiantes,  
anquilosante do espírito é que não!
Fiquem bem, porque eu também 
vou ficar.n

Veja quando vai ser vacinado 
em https://covid19.min-saude.

pt/vacinacao/"
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PROBIÓTICOS

Probióticos são bons para a saúde
Os probióticos são microrganismos vivos que, ao serem administrados 
em quantidades adequadas, são benéficos para a saúde, ao ajudarem no 
equilíbrio da mucosa intestinal e promoverem a prevenção e tratamento 
de diversas patologias. Ana Rita Lopes, Nutricionista

1. Atividade 
antimicrobiana

Os probióticos podem eliminar 
ou diminuir microrganismos pa-
togénicos. As culturas probióti-
cas produzem várias substâncias 
que vão conduzir à descida do 
pH intestinal, tornando-o num 
ambiente desfavorável ao desen-
volvimento de microrganismos 
patogénicos.

2. Propriedades  
anti-carcinogénicas

Algumas experiências realizadas 
com animais demonstram que as 
espécies Lactobacillus acidophilus 
e Bifidobacterium spp. conseguem 
diminuir a quantidade de enzimas 
como a β-glucuronidase, azoredu-
tase e nitroredutase, responsáveis 
pela ativação de procarcinógenos e, 

consequentemente, diminuem o ris-
co do desenvolvimento de tumores.

3. Intolerância à 
lactose

O uso de probióticos não tem influên-
cia na digestão da lactose no intestino, 
mas impede os sintomas da intolerân-
cia no intestino grosso, como gases e 
diarreia. Contudo depende da especi-
ficidade da estirpe, da concentração e 
preparação do probiótico, bem como 
da resposta individual do indivíduo 
aos probióticos.

4. Propriedades  
antidiarreicas

Os probióticos auxiliam de forma a 
prevenir a diarreia que está associa-
da aos antibióticos, tendo também 
efeito benéfico em indivíduos que 
sofram de diarreia crónica.

Supressão de in-
feções causadas 

por Helicobacter pylori
7.
Os probióticos ajudam a tratar este 
tipo de infeções bacterianas. n

5. Estimulação do 
sistema imunitário

Os probióticos atuam nas células epi-
teliais intestinais, estimulando as célu-
las B produtoras de IgA e a migração 
de células T do intestino e também 
favorecem a atividade fagocítica.

Controlo  
do colesterol6.

Os géneros Lactobacillus e Bifido-
bacterium evidenciaram a diminuição 
do colesterol total sérico e LDL, e o 
aumento da lipoproteína da alta den-
sidade (HDL).
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Pandemia trama osteoporose
Andréa Marques, Enfermeira

Tanto a osteoporose, que afeta já cerca de 800 mil 
portugueses, como as fraturas que são a sua conse-

quência e que afetam cerca de 40 mil portugueses por 
ano, estão intimamente relacionadas com a falta de ati-
vidade física e imobilidade e com a falta de sol e conse-
quente diminuição da vitamina D. Assim sendo, é im-
portante que assumamos neste período de confinamento 
hábitos saudáveis, como a realização de atividade física 
(alongamentos, levantar e sentar de uma cadeira 10 vezes 
seguidas, por exemplo).
Devemos também ter uma dieta equilibrada, rica em 
cálcio não só para promover a nossa saúde óssea, mas 
também a nossa saúde mental. Um dos fatores que mais 
contribui para a prevalência da doença na mulher a partir 
dos 50 anos, deve-se à alteração hormonal provocada 
pela menopausa. A osteoporose é uma doença que se ca-
racteriza pela diminuição da massa óssea e deterioração 
da arquitetura do osso, o que pode originar o aumento 
do risco de fraturas. 
A osteoporose é uma patologia que pode existir durante 
vários anos até que se manifestem os primeiros sinto-
mas. Assim é importante que se esteja atento a fraturas 
resultantes, ou não, de quedas, perda de altura na ordem 
dos 2,5 cm, curvatura das costas com aparecimento de 
corcunda e ombros descaídos.
Não nos devemos esquecer que devido ao grande núme-
ro de casos, a osteoporose e as fraturas osteoporóticas 
traduzem-se num relevante e grave problema de saúde 
pública, uma vez que são a causa de um importante au-

mento da morbilidade e mortalidade - cerca de 20 a 25% 
das pessoas que sofrem uma fratura de anca morrem no 
primeiro ano pós-fratura - e uma perda da função e qua-
lidade de vida prévia em até 60% dos doentes.
Além disso são responsáveis por elevados custos mo-
netários para os doentes e suas famílias, bem como por 
custos suportados pelo Serviço Nacional de Saúde, que 
rondam os 211 mil milhões de euros, apenas no que con-
cerne a fraturas de anca.
Em termos de tratamento, os medicamentos atualmente 
existentes têm atuações com objetivos diferentes – po-
dem ser para reduzir a perda de densidade do osso ou 
para estimular a formação óssea ou ambos. Estes tra-
tamentos podem ter várias fórmulas (injeções ou com-
primidos) e ser administrados com intervalos diferentes, 
por exemplo, todos as semanas, de seis em seis meses ou 
anualmente.
Sendo assim uma das formas de prevenir a osteoporose 
é através da ingestão de alimentos com cálcio, um dos 
minerais que o corpo humano mais necessita.
Quando não há ingestão das quantidades necessárias, 
não existe fixação nos ossos, provocando a redução de 
massa óssea. Também a vitamina D desempenha um pa-
pel importante na prevenção, uma vez que é responsável 
pela absorção do cálcio nos ossos, pelo que é recomen-
dado a exposição solar entre 10 a 20 minutos diários. O 
exercício físico e hábitos de vida saudáveis são funda-
mentais e contribuem para a prevenção da osteoporose. 
A sua prevenção é imperiosa! n
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VACINA

Vacina segura para pacientes com EA
A pandemia COVID-19 influen-

ciou gravemente todos os as-
pectos da vida em 2020. Essa pan-
demia também afetou pacientes 
com doenças reumáticas e músculo 
esqueléticas (DMRIs) e impactou 
os cuidados prestados. Com o de-
senvolvimento de vacinas, o futuro 
está a tornar-se mais brilhante. A 
possibilidade de vacinação, entretan-
to, também levanta muitas questões, 
especialmente para pacientes com 
DMR inflamatórios e pacientes que 
são tratados com medicamentos que 
podem influenciar o seu sistema 
imunológico. Para responder a es-
sas questões, a EULAR formou um 
Grupo de Trabalho de representan-
tes de seus membros, pacientes, pro-
fissionais de saúde e reumatologistas 
com experiência na área, que abordou 
aspectos pertinentes.
Estas informações baseiam-se nos 
conhecimentos disponíveis no mo-
mento (Março 2021), percebendo-se 
que ainda não existem dados espe-
cíficos sobre o desempenho das va-
cinas emergentes para COVID em 
pacientes com DRM e em pacientes 
tratados com medicamentos que 
influenciam o sistema imunológico. 

Nos próximos meses, esperamos que 
informações mais relevantes sejam 
coligidas. Ao ler estas informações, 
lembre-se de que este texto precisará 
ser actualizado quando novas infor-
mações estiverem disponíveis.
Em geral, olhou-se para os vários ti-
pos diferentes de vacinas que estão a 
ser usados   nos programas nacionais 
de vacinação. Todas as vacinas que 
estão atualmente em desenvolvimen-
to especificamente para COVID-19 
são vacinas não vivas, que não podem 
transmitir a doença viral, que não 
podem transferir a infecção para si, 
nem podem alterar sua informação 
genética. Estas vacinas podem ser 
usadas com segurança em pacientes 
com RMDs, bem como em pacien-
tes que recebam medicamentos que 
influenciam o sistema imunológico. 
Foi comprovado que outras vacinas 
não vivas funcionam para pacientes 
com imunossupressão. Para subli-
nhar os dados da pesquisa: não há 
razão para suspender estas vacinas 
de pacientes com RMDs e pacien-
tes tratados com medicamentos que 
influenciam o sistema imunológico.
As vacinas “diferentes” contra a 
SARS-CoV-2 estão actualmente num 

estágio mais avançado de desenvolvi-
mento. Vacinas baseadas em mRNA 
[como as da Pfizer / BioNTech e da 
Moderna], em proteínas adjuvantes 
[como da Novavax] e em vetores não 
replicáveis   [como da Astra-Zeneca e 
da Janssen].
A vacinação deve ser dada preferen-
cialmente quando a doença está em 
uma fase tranquila; também é prefe-
rível vacinar antes da imunossupres-
são planeada, se possível. Mas é claro, 
isso nem sempre é possível. A vacina-
ção é mais eficaz quando a quantidade 
ou o nível de imunossupressão é bai-
xo; no entanto, o risco de um surto da 
doença é real e, portanto, não é acon-
selhável diminuir a medicação.
É claro que, em casos específicos, seu 
médico pode fazer outras escolhas, 
com base na sua condição pessoal e 
/ ou nos medicamentos que está a 
tomar.; Em caso de dúvida, consulte 
seu reumatologista.
Independente da vacinação contra 
SARS-CoV-2, a vacinação contra 
Pneumococo e Influenza é altamen-
te recomendada em pacientes com 
RMDs e pacientes tratados com me-
dicamentos que influenciam o siste-
ma imunológico. n

Eular.org
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Oito conselhos contra 
a solidão
O medo de ficar sozinho é comum a muita gente e transmite receio, inse-
gurança e tristeza. Mas porque é que a solidão tem um peso tão grande 
ao ponto de, várias pessoas, ficarem deprimidas e ansiosas? Os conselhos 
são da psicóloga. Nuno de Noronha e Mafalda Leitão*

Não se isole de 
tudo e de todos1.

Se está mais triste, mais ansioso ou 
mais angustiado e só tem vontade 

de ficar sozinho, não o faça. Ou, pelo 
menos, não o faça frequentemente. 
Claro que é bom ficar sozinho duran-
te alguns momentos, pois todos nós 
precisamos disso; contudo, não faça 
disso rotina.

Torne-se útil2.
Torne-se útil para alguém ou para 
algo. Pode ser, por exemplo, para os 
seus filhos, para os seus pais ou para 
os seus amigos. Se, mesmo assim, 
achar que não é útil ou sentir que 
não tem ninguém para ser útil, faça 
voluntariado (garanto-lhe que há 
muitas pessoas ou animais a precisar 
de ajuda).

Obrigue-se a fazer 
atividades sociais3.

Às vezes não lhe apetece, mas assim 
que as tem fica a sentir-se melhor. 
Faça, pelo menos, uma vez por se-
mana uma atividade da qual gosta. 
Pode, por exemplo, ir ter com os 
seus amigos; ir visitar um museu; ir 
ao cabeleireiro ou, simplesmente, ir 

ler um livro a uma biblioteca. Saia de 
casa, principalmente para fazer coisas 
de que gosta.

 Sinta-se bem 
consigo próprio4.

Melhore a sua autoestima. Valori-
ze-se, primeiro que tudo e, só aí, é 
que os outros o conseguem valorizar. 
Você tem qualidades muito superio-
res àquilo que imagina. Faça uma lista 
de todas essas qualidades e gratifi-
que-se por ser assim.

 Tenha hábitos 
saudáveis6.

Faça uma alimentação saudável, 
pratique exercício físico e tenha um 
sono regular e descansado. Irá sen-
tir-se logo melhor consigo próprio.

Pratique ativida-
des em grupo5.

As pessoas que se sentem muito 
sozinhas têm uma tendência maior 
para ficarem mais sozinhas, se não 
contrariarem isso. Portanto, pratique 
atividades em grupo, nem que seja 
só uma vez por semana. Pode, por 
exemplo, ir para um ginásio; fazer 
aulas de zumba; fazer aulas de hidro-
ginástica, enfim, o que mais gostar. 
Irá conhecer muitas pessoas e, quem 
sabe, fazer novos amigos.

 Procure velhos 
amigos e hábitos7.

Era uma pessoa cheia de amigos 
há uns anos atrás? Mas, por cir-
cunstâncias da vida, separaram-se 
e nunca mais tiveram contacto? 
Aqui está uma boa altura para co-
meçar a falar novamente com eles. 
Ligue-lhes, procure-os e combine 
um café. Vai ver que se sentirá logo 6
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Contra o mau sono
Estima-se que entre 50% e 80% das pessoas 
com dor crónica sofrem de distúrbios de 
sono, sendo a insónia, síndrome das per-
nas inquietas e apneia obstrutiva do sono 
as mais comuns.

Estes podem afetar a resposta do doente 
à dor, uma vez que a percepção da dor au-
menta à medida que o sono é comprome-
tido.

A médica Ana Pedro, Presidente da Asso-
ciação Portuguesa para o Estudo da Dor 
(APED), afirma que” o sono é frequen-
temente utilizado como um indicador do 
controlo correto da dor. Sendo crucial que 
os doentes que lidam com dor crónica se-
jam acompanhados devidamente por for-
ma a adotarem uma higiene de sono ade-
quada e, consequentemente, melhorarem a 
sua qualidade de vida”.

Tendo em conta que as patologias causado-
ras de dor, como a fibromialgia, lombalgia, 
dor neuropática, artrose, enxaquecas, entre 
outras, podem alterar a qualidade do sono e 
que um distúrbio de sono pode agravar es-
tas condições, a abordagem terapêutica de 
ambos deve ser comum, ou seja, para dimi-
nuir a dor é necessário controlar o sono e 
vice-versa.

Para aliviar os sintomas físicos causadores 
da dor e conseguir dormir melhor, a APED 
recomenda algumas medidas simples para a 
adoção de uma “higiene do sono”:

• Dormir num ambiente adequado;
• Usar colchões e almofadas de densidade 
adequada;
• Manter uma rotina de horários de sono;
• Evitar ou diminuir o consumo de cafeína 
e álcool;
• Praticar técnicas de relaxamento.

A dor crónica atinge 1 em cada 3 portugue-
ses, sendo a 2ª doença com maior prevalên-
cia em Portugal. n

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante MEDO

melhor, principalmente, porque 
recordará momentos em que foi 
feliz. Além disso, procure também 
fazer coisas que outrora fazia e que 
gostava muito. Se, por exemplo, há 
muitos anos ia ao cinema com os 
seus amigos e adorava, porque não 
fazê-lo agora?

Viva o presente8.
Não olhe para o passado, com uma 
atitude melancólica e triste. Pode ter 
tido bons ou maus momentos, mas 
tem de seguir em frente com isso. 
Eles fazem parte da sua vida, mas 
devem estar “arrumados no seu cé-
rebro”, pois estão sempre a surgir 
novos momentos que tem de apro-
veitar. Além disso, não pense muito 
no futuro. Claro que é importante 
estabelecer objetivos e metas reais, 
contudo não se massacre com isso. 
Viva um dia de cada vez e seja feliz 
todos os dias.

* originalmente publicado  
em  lifestyle.sapo.pt
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O que vem a seguir para o tratamento da Espon-
diloartrite Axial (espondilite anquilosante)?

Futuro do tratamento da Espon-
diloartrite Axial: Estudei e tratei 

a espondilite anquilosante (EA) por 
quase 10 anos. É uma forma de es-
pondiloartrite axial (axSpA). É um 
tipo de artrite inflamatória que afeta 
principalmente a coluna vertebral e 
as articulações sacroilíacas (SI) que 
ligam a parte inferior da coluna à 
pelve. Nos seus estágios iniciais, é 
chamado de axSpA não radiográfico 
porque o seu dano geralmente não 
aparece ainda num raio-X. Mas no 
seu estágio final, quando se torna 
aparente, é conhecido como espon-
dilite anquilosante (EA).
Infelizmente, muitas pessoas com 
EA não são diagnosticadas por mais 
de oito a 11 anos. Até cinco por cen-

Futuro do  
tratamento  
da EA

to dos pacientes com dor lombar 
crónica realmente têm EA ou sua 
forma anterior, axSpA. Mas se recla-
ma de dor nas costas ao seu médi-
co, eles geralmente apenas o enviam 
para fazer um raio-X da coluna lom-
bar ou da região lombar. Isso não os 
ajudará a identificar a condição, já 
que os primeiros sinais são nas ar-
ticulações sacroilíacas. E pode levar 
até 10 anos para que essas alterações 
apareçam nas radiografias conven-
cionais. Também existe uma falta de 
conhecimento sobre esta condição 
entre os médicos que tratam a dor 
nas costas. Como resultado, às vezes 
perdemos a janela de oportunidade 
de identificar e tratar pessoas com 
EA nos estágios iniciais.

Diagnóstico mais rápido
Felizmente, novas diretrizes foram 
lançadas há cerca de 10 anos que nos 
permitem, médicos, diagnosticar pa-
cientes mais cedo. Agora é recomen-
dado que qualquer pessoa com axS-
pA suspeita e raios-X inconclusivos 
também faça uma ressonância mag-
nética das articulações sacroilíacas. 
É importante pedir ao seu médico 
o encaminhamento para um reuma-
tologista se você tiver dor nas costas 
crónica que dure mais de três meses. 
Começa gradualmente antes dos 45 
anos, piora com o repouso e melho-

ra com exercícios. O Reumatologista 
é um especialista treinado especifi-
camente para diagnosticar e tratar 
doenças inflamatórias que afetam as 
articulações e ossos, como axSpA. 
Farão a varredura de outros sintomas 
associados a esta condição, incluindo 
dor nas costas que o acorda no meio 
da noite, dor no calcanhar ou nos pés 
(fascite plantar) ou inflamação em ou-
tras partes do corpo, como os olhos 
(chamada irite ou uveíte), psoríase 
cutânea e inflamação intestinal (cha-
mada doença de Crohn). Também 

Por: Abhijeet Danve, MD, Professor Assistente de Medicina (Reumatologia),  
Yale School of Medicine
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FUTURO

podem solicitar um exame de sangue 
para detectar o HLA-B27, um gene 
que aumenta suas chances de contrair 
axSpA. Lembre-se de que quanto 
mais cedo for diagnosticado, mais ra-
pidamente poderá iniciar tratamentos 
que podem ajudar a melhorar os sin-
tomas, aliviar a inflamação e possivel-
mente prevenir danos permanentes 
nas articulações.
Desenvolvimentos Notáveis
Felizmente, agora temos muitos me-
dicamentos excelentes disponíveis 
para tratar axSpA e EA. Quase me-
tade de todas as pessoas respondem 
bem aos antiinflamatórios não este-
roidais (AINEs), como naproxeno e 
indometacina. Mas se não estiver a 
tomar nenhum deles, há toda uma 
classe de medicamentos que pode 
experimentar, conhecidos como blo-
queadores do fator de necrose tumo-
ral (TNF). Quando tem qualquer uma 
dessas condições, o seu corpo produz 
muitas proteínas chamadas citocinas, 
que aumentam a inflamação em todo 

o corpo. Com o tempo, é isso que 
causa danos nas articulações e nos os-
sos. Os bloqueadores de TNF, admi-
nistrados em injeções, interrompem 
algumas dessas citocinas.
Durante muito tempo estes foram 
os únicos medicamentos disponí-
veis. Mas, nos últimos anos, o FDA 
(agência do medicamento norte-ame-
ricana) aprovou dois novos medica-
mentos injetáveis: ixekizumab (Taltz) 
e secukinumab (Cosentyx). Ambos 
bloqueiam outro tipo de citocina in-
flamatória chamada interleucina-17, 
ou IL-17. Normalmente, a IL-17 aju-
da o seu corpo a defender-se contra 
infecções. Mas uma forte carga des-
tes fármacos  pode causar inflamação 
das articulações, erosão óssea e fusão 
óssea. Essas drogas têm como alvo 
citocinas diferentes dos inibidores de 
TNF. A esperança é que possam aju-
dar aqueles que não obtiveram ajuda 
dos inibidores de TNF.
Existem estudos em andamento para 
desenvolver ainda mais medicamen-

tos. Há uma nova classe de medica-
mentos orais, os inibidores da quina-
se janus (JAK), que prometem muito. 
Esses inibidores bloqueiam enzimas 
específicas (JAK1, JAK2 e JAK3) 
que sinalizam às células para produzir 
mais inflamação. Um estudo desco-
briu que as pessoas que tomaram um 
inibidor de JAK por pouco mais de 
três meses tinham duas vezes mais 
chances de ter uma resposta forte do 
que aquelas que tomaram um placebo 
ou comprimido falso. Dois medica-
mentos, tofacitinibe e upadacitinibe, 
estão em testes clínicos. Devemos 
saber no próximo ano se serão apro-
vados pela FDA.
Existe outra classe de medicamen-
tos chamados inibidores da interleu-
cina-23, como o guselkumabe e o 
risankizumabe, que são igualmente 
estimulantes. Têm como alvo uma 
citocina conhecida como interleuci-
na-23 (IL-23), que também sinaliza às 
células para produzir mais de outra ci-
tocina inflamatória, a interleucina-17 
ou IL-17. Quando a IL-23 é bloquea-
da, interrompe a produção de IL-17. 
Isso ajuda a aliviar a inflamação nas 
articulações e diminui as chances de 
danos permanentes.
A importância das mudanças no 
estilo de vida
Enquanto os tratamentos ficam cada 
vez melhores, digo aos meus pacien-
tes que não são suficientes. O estilo 
de vida é fundamental quando se trata 
de controlar os sintomas e melhorar 
a mobilidade. Os exercícios diários 
de amplitude de movimento e alon-
gamento são particularmente impor-
tantes. Isso melhora a flexibilidade e 
reduz a rigidez, o inchaço e a dor. 
Também enfatizo para meus pacien-
tes que se eles fumam, precisam parar. 
Fumar faz mal à saúde de todos, mas é 
especialmente ruim para pessoas com 
doenças inflamatórias como axSpA e 
EA. A pesquisa mostra que pode pio-
rar sintomas como dor e problemas 
de mobilidade. Pessoas com axSpA 
e EA também são mais propensas a 
ter depressão ou ansiedade. É impor-
tante buscar ajuda, seja por meio de 
grupos de apoio ou psicoterapia. Isso 
pode ajudá-lo a lidar com a convi-
vência com a doença.n
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10 Segunda opinião médica: 
quando procurar?
Segunda opinião médica: quando procurar? – Se o seu médico lhe dis-
ser que tem um problema de saúde ou sugerir um tratamento para uma 
doença ou lesão, pode querer uma segunda opinião. 

Segunda opinião médica: Isto é im-
portante  quando está a conside-

rar uma cirurgia ou procedimentos 
importantes, como iniciar um medi-
camento biológico.
Pedir a outro médico para rever o seu 
caso pode ser útil por vários motivos:

•Os médicos têm estilos diferentes. 
Alguns podem sugerir cirurgia ou 
outros tratamentos importantes. 
Outros podem sugerir uma abor-
dagem menos invasiva. Ter uma se-
gunda opinião pode ajudá-lo a ava-
liar os prós e os contras dos seus 
planos de tratamento.

•Pode informar-se melhor antes de 
tomar uma decisão séria. Outra opi-
nião permite que discuta as suas op-
ções com outro médico. Por exemplo, 
pode ter que escolher entre cirurgia 
tradicional ou minimamente invasiva. 
É bom avaliar os benefícios e riscos 
de ambos os tipos. Ou a opinião de 
outro médico pode lançar mais luz 
sobre seu diagnóstico. As opiniões 
extras ajudam-no a tomar decisões 
fundamentadas.

Às vezes, porém, esperar uma segun-
da opinião pode prejudicar sua saú-
de. Se o seu médico disser que é uma 

emergência, como uma lesão grave 
ou crise de saúde que precise de tra-
tamento imediatamente, pode ser ne-
cessário ignorar a segunda opinião.
Ao obter a opinião de outro médico, 
lembre-se destas etapas:

•Descubra se está a coberto pelo seu 
plano ou seguro de saúde. Muitos pla-
nos de saúde não cobrem segundas 
opiniões, mas é bom descobrir antes 
de marcar uma consulta.
•Mas mesmo se tiver que pagar do 
próprio bolso, a segunda opinião 
pode valer o custo.
•Consiga um bom médico especialis-

janeiro /fevereiro/março 20212ª OPINIÃO
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ta na área de seu problema de saúde.

Também pode seguir estas etapas 
para procurar uma segunda opinião:

•Consulte a Ordem dos Médicos 
da sua região.
•Consulte o site de um hospital da 
área para especialistas que tratam 
casos como o seu.
•Peça a amigos e familiares nomes 
de pessoas que possam ter enfren-
tado algo semelhante.

Leve tudo que tem a respeito do seu 
problema para o médico entender 

melhor seu caso. Essas informações 
podem ajudar a evitar a necessidade 
de repetir quaisquer exames médicos.
Prepare-se para a consulta. Antes de 
visitar o segundo médico, aprenda o 
máximo possível sobre a situação e 
tente determinar o tipo de tratamen-
to que deseja.

•Saiba mais sobre o seu problema 
médico e os seus tratamentos de uma 
fonte confiável, como um médico ou 
organização sem fins lucrativos que 
estuda a sua condição.
•Anote as preocupações que levaram 
a procurar uma segunda opinião para 

poder discuti-las com o segundo médico.
•Traga uma lista de perguntas para 
sua consulta.
•Quais são os benefícios e riscos das 
minhas opções?
•O que acontece se eu optar por es-
perar e não receber tratamento agora?
•Quando preciso fazer minha escolha?
Depois de ter uma segunda opinião, 
esperamos que se sinta bem informa-
do e mais esclarecido sobre o plano 
de tratamento e o médico que melhor 
atendem às suas necessidades. Depois, 
pode decidir o próximo passo, seja 
uma cirurgia, tratamento imunossu-
pressor ou escolha de medicamentos. n

 Prof. Samuel Oliveira / WebMed
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Preparar uma  consulta 
de reumatologista
Quanto mais preparado estiver, mais fácil será sua compreensão. Faça algu-
ma leitura on-line antes de ir, mas certifique-se de escolher fontes confiáveis.

— Faça alguma pesquisa (confiável)
Ter uma boa compreensão básica sobre a sua condição da es-
pondilite anquilosante  permite-lhe a si e ao seu reumatologista 
concentrarem-se em coisas específicas que mais lhe interessam, 
em vez de tópicos gerais.
Quanto mais preparado estiver, mais fácil será sua compreensão. 
Faça alguma leitura on-line antes de ir, mas certifique-se de esco-
lher fontes confiáveis na rede.

— Vá com um objetivo
É uma óptima ideia descobrir o que deseja obter da sua consulta 
antes de chegar. Pode ser informação ou conselho sobre os seus 
sintomas ou tratamento da espondilite anquilosante. Ordene seus 
objetivos por importância e depois …

...Escreva uma lista, traga-a consigo e consulte-a
Isso evita que tenha que se lembrar de tudo por memória e ajuda 
a diminuir a ansiedade; e vai levar a conversa na direção da sua 
necessidade.

Antes da sua consulta

— Lembre-se: mantenha calma
Tente não ficar nervoso. Os reumatologistas, ou 
qualquer médico,  tiraram medicina para ajudar as 
pessoas. No geral, estes profissionais são em grande 
parte agradáveis. Caso não seja o seu caso, mude de 
médico.

— Use a roupa certa
Não sinta que tem que se vestir de forma diferente do 
habitual. Vista algo que seja fácil de tirar. O médico 
precisará examinar a sua coluna vertebral e a anca (e 
ouvir o coração e os pulmões). Quanto menos tempo 
passar a vestir e despir, mais tempo tem para con-
versar sobre as coisas que são importantes. Também 
traga a lista de medicamentos (que já usa ou usou no 

Durante a sua consulta
passado), além de verificar se há necessidade de levar 
exames de imagens e/ou sangue, além de relatórios 
médicos de outros profissionais que o acompanham.

— Traga a sua lista e consulte-a
Peça para esclarecer qualquer coisa que tenha lido 
que não entenda. Às vezes, é uma boa ideia trazer 
um membro da família ou amigo, especialmente se 
for sua primeira consulta. Os pacientes muitas vezes 
podem esquecer-se do que é dito, o que é compreen-
sível. Um segundo par de orelhas sempre ajuda muito.

— Peça ao seu médico informações adicionais
Os médicos  podem dar-lhe um folheto ou mostrar-
-lhe onde encontrar a melhor informação on-line.

 Escreva tudo que conseguir lembrar-se
Coloque tudo por escrito enquanto 
estiver fresco na memória. Às vezes, é 
mais fácil lembrar-se lendo as anotações 

do que lembrá-las de memória. n

Depois da sua consulta 
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Rui BorgesOS NOSSOS 
Ninguém se salva sozinho.

Precisamos uns dos outros. 
Os “uns” somos nós. Os “outros” podem ser muitos ou poucos. 
Na máxima extensão,  são todos que fazem hoje a humanidade vivente neste planeta. 
Na dimensão mais próxima, são aqueles que falam a nossa língua, pisam o mesmo chão que pisamos, e mais restritamente, 
aqueles que vivem connosco. 
Aqueles a que chamamos “os nossos”.
São eles o nosso reduto.
Esposa,filhos, pais. 
Aqueles que melhor nos conhecem, aturam e ajudam. 
Esse micromundo que nos circunda e do qual fazemos parte, dia e noite. E nesse nos situamos de forma mais activa ou 
passiva. 
Porque racionais somos e honestos connosco próprios, reconhecemos que como pessoas não somos perfeitos, que temos 
qualidades e defeitos. 
Como os outros. 
A aceitação das nossas contingências e dos demais que nos são próximos pede que sejamos como os jardineiros. Que 
cuidemos do nosso jardim. 
Dos nossos.
Tal como as flores, em que a beleza é frágil, exigindo delicadeza, amor, afectos, cuidados,  para ganharem esplendor, duas 
atitudes nos são exigidas, com humildade e consciência da nossas dificuldades e imperfeições.
Bom senso e gratidão.
Atravessamos tempos difíceis, ameaçadores e desafiantes. 
Quase equiparáveis a tempos de guerra, em que o inimigo implacável não tolera descuidos, nem impertinências, nem 
abusos.
A casa, a família próxima tornou-se a nossa trincheira.
São os nossos que estão connosco. 
E porque ninguém se salva sozinho e ninguém é perfeito, sejamos jardineiros no nosso canteiro, a cuidar dos que nos 
cuidam. 
Com gratidão. 
Com bom senso. 
Seguindo aquele belo e sábio princípio: não faças aos outros (aos teus, aos ”nossos”), o que não queres que te façam a ti.n
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Espaço Para a Poesia

ESCREVA-NOS!

A sua opinião e o seu contri-
buto são fundamentais para 
melhor o informar e enrique-
cermos a ANEA. Envie, por 
favor, correspondência ou 
mensagens eletrónicas para:

BOLETIM ANEA

Rua de Platão N.º 147 
• Zambujal 2785-698 •  
São Domingos de Rana
Ou para o e-mail: 
secretaria@anea.org.pt n

NO DIA DOS TEUS ANOS
Hoje, no dia dos teus anos,
Não vamos relembrar o passado 
Que vivemos…

 A vida é uma viagem que pagamos 
Com a idade,
Com os anos que fazemos.

Façamos
Desta vez,
Uma paragem…

E sobre a pedra
À beira do caminho,
Vamos sentar…

 Uma pausa na viagem…
E partilhar o pão,
Beber o vinho…

 Vamos brindar 
Ao dia de hoje !Quis
Deus que viesses  ao mundo!

 Foi para mim,
Além de teus pais,
Uma grande sorte!

 Meu maior desejo
É ver-te feliz!
Alegre e em paz!

 E contigo, assim…
Saborearmos a vida
Até à morte ! R.B

Mulher que amo e em meus braços abraço,
Te sinto como todo o mundo fosse meu!
Te amo, te beijo, em ti me entrelaço,
Fortuna maior de amor não há sob o céu.

 Mulher que anseias tu também amar,
Que ternura, mimos, carinho desejas
Com um doce sorriso os sabes dar
Pelo teu coração, bendita sejas!

 Guardiã da vida no íntimo de teu ventre,
A chama olímpica da humanidade
A deténs, Mãe de todo humano ser!

 Bendita sejas, a olhar-te frente a frente,
Louvo teu ser, inteligência, bondade,
Te amo, que bom contigo é viver!

BENDITA SEJAS 

R.B
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CORPO CLÍNICO
Dr. Tomás Stude de Barros, Fisiatra 
Diretor Clínico
Dra. Sofia Proença: Fisiatra
Dr. José Canas da Silva: Reumatologista
Dra. Filomena Nobre: Psicóloga
Dra. Renata Domingos:  Neuropsicóloga
Dra. Magda Serras: Nutricionista
Dra. Lúcia Lourenço: Medicina  
Tradicional Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta,  
Coordenadora da Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta   
Sónia Lambuzana: Fisioterapeuta
                                                                      
COLABORADORES DE OUTRAS 
ATIVIDADES
SAÚDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da 
Piscina / Professor
Maria João Alegrias: Professora de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/
Técnica de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação
Nithia Oliveira: Fisioterapeuta/
Professora de Pilates.

DONATIVOS
1º TRIMESTRE DE 2021

BRAGA
Deolinda da Silva Pereira  . . . . € 5,00
Maria Lurdes Silva Alves Dantas . . . .€ 10,00

LISBOA
Álvaro Pires Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge 
Figueiredo. . . . . . . . . . . . . . . . .€ 50,00
Isabel Maria dos Santos Correia. . . . . . .€ 1,00

PORTO
Carlos Manuel Xavier de Araújo . . . € 5,00
Joaquina Fernanda Moreira da Silva € 10,00

SEDE
António Augusto da Veiga Vilela. . .€ 30,00
Eurico Duarte Faria. . . . . . . . . . . . . . . € 5,00
José Luís Ferreira Rodrigues. . . . . € 10,00
Luís da Conceição Nunes. . . . . . . .€ 30,00
Maria Assunção Santana Maucabelo 
da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5,00
Victor Manuel Fernandes Murta . .€ 20,00

VISEU
Armando Benfeito da Costa. . . € 5,00

Nota: podem existir outros valores que 

Informação útil

não foram faturados à data, porque não 
temos identificação/nif. Donativos de 
01 de janeiro a 31 de março de 2021.

COMO PAGAR AS QUOTAS
Através de transferência bancária:
Banco “Novo Banco”
IBAN: 
PT50000700170010840000419
bic/swift: bescptpl

Montepio
PT50.0036.0217.99100045558.71
bic/swift: MPIOPTPL

É necessário indicar (sempre) o nº de 
associado no descritivo da operação
Nas transferências efetuadas atra-
vés do sistema multibanco, torna-se 
necessário indicar o número de sócio 
a que diz respeito a transferência, para 
posterior identificação e respetiva 
faturação.
POR CHEQUE OU VALE POSTAL 
À ordem da ANEA para a seguinte 
morada: Rua de Platão, 147 – Zambu-
jal, 2785-698 São Domingos de Rana
NA SEDE
HORÁRIOS DA SECRETARIA
De 3 a 10 de cada mês:
2ªF a 6ªF das 9:30 às 20:00
1º sábado de cada mês das 9:30 às 12:30
A partir de dia 11 de cada mês
2ªF a 5ªF das 9:30 às 18:00
6ªF das 9:30 às 18:30

Pretende alterar os seus dados de 
associado? Tem questões relativas  
ao valor a pagar?  
Por favor contacte-nos pelo telefone 
214 549 200 ou anea@anea.org.pt 
secretaria 914 953 057 ou 
secretaria@anea.org.pt

PROTOCOLOS
Ao dispor dos sócios da ANEA:

CLÍNICAS
Ferma, Clínica Médica e Dentária 
(Cacém)
Clínica Oftalmológica das Figuras Dr.
José Ludovico (Faro)
Centro Médico e Dentário Dra. Filo-
mena Pais (Parede)
Clínica dr. Falcão Coutinho (Porto)
Clínica Médica Dentária Dr. Armando
Santos Oliveira (Viseu)
J. Estrada — Clínica Oftalmológica,
Lda. (Viseu)
Clínica Dias Arede, Lda. Oftalmologia
(Viseu)

FARMÁCIAS
Farmácia de Rana
Farmácia de Carcavelos

APOIO DOMICILIÁRIO 
Better Life (Oeiras) 
Projeto Euconsigo

ESTÂNCIAS TERMAIS
Termas Sulfurosas de Alcafache 
Termas das Caldas de Sangemil 
Termas das Caldas da Saúde 
Termas da Felgueira
Termas de Monção
Termas de Monte Real
Termas de Chaves 
Termas de S.Pedro do Sul 
Termas de São Vicente 
Termas de Vizela 
Termas e Hotel Benestarn

A ANEA realizou um novo pro-
tocolo com clínica dentária 
com descontos para os sócios”. 

Clinica Dentaria Arcos Clinic
Av. Dr. Francisco de Sá Carnei-
ro 14 A, 2780-240 Oeiras
Telefone 21 4425842



http://www.anea.org.pt

SEDE
RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL •
2785-698 SÃO DOMINGOS DE RANA
TELEFONE: 214 549 200
TELEMÓVEL 914 953 057
E-MAIL: SECRETARIA@ANEA.ORG.PT

OVAR
SEDE PROVISÓRIA:

SERVIÇO DE FISIATRIA DO HOSPITAL
DR. FRANCISCO ZAGALO • AV. DR.

NUNES DA SILVA • 3880-113 OVAR
TELEFONE: 256 579 200

E-MAIL: NROVAR.ANEA@GMAIL.COM

PORTO
SEDE PROVISÓRIA:

RUA SÁ DA BANDEIRA,746, 5ºDTº
4000-432 PORTO

TELEFONE: 223 323 544
E-MAIL: NRPORTO.ANEA@GMAIL.COM

VILA REAL
SERRA DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO

ANTIGA ESCOLA DE CRAVELAS
BORBELA

5000-062 VILA REAL
TLM: 932 401212 SR. RICARDO DIAS
E-MAIL: NRVILAREAL@ANEA.ORG.PT

VISEU
ESTABELECIMENTO DR. VICTOR FONTES

RUA MADRE RITA DE JESUS S/N
JUGUEIROS

3510-029 VISEU
TLM: 938 385 860  SR. PEDRO CASTRO LOPES 

E-MAIL: NRVISEU.ANEA@GMAIL.COM

BRAGA
RUA DO RAIO, Nº 2 – 1º
4700-921 BRAGA
TLM: 919 620 544 D. ALBERTINA
TLM: 919 620 529 SR. JORGE
E-MAIL: NRBRAGA.ANEA@GMAIL.COM

COVA DA BEIRA
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, EPE
SALA DAS ASSOCIAÇÕES: NÚCLEO REGIONAL 
DA COVA DA BEIRA DA ANEA
QUINTA DO ALVITO
6200-251 COVILHÃ
TLF: 275 330 000 EXT.14005 – ENF. MARIA 
LURDES MOREIRA
E-MAIL: NRCOVADABEIRA@ANEA.ORG.PT

LEIRIA
CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL DE LEIRIA
LARGO SALGUEIRO MAIA
EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL, 1º ANDAR
2400-221 LEIRIA
TELEFONE: 244 561 260
E-MAIL: NRLEIRIA@GMAIL.COM

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE  
ANQUILOSANTE

Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
Rua de Platão, 147 • Zambujal • 2785-698 São Domingos de Rana

Telefone: (351) 21 454 92 00 • Telemóvel 914 953 057
E-mail: secretaria@anea.org.pt

Somos uma Associação de saúde que visa 
promover a qualidade na prestação de 
cuidados a doentes com espondilite, gerir 
experiências e informação e disponibilizar 

apoios para os doentes. 
Contacte-nos.


