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ATÉ JÁ
Como todos, também nós dese-

jamos o reencontro.
Existem expressões abreviadas que 
resumem o que sentimos, sem ser 
necessário muitas palavras.
Na esperança que seja breve esse 
reencontro, digo tudo o que sinto 
ao dizer...Até já!
Na vivência da nossa associação  
«ANEA», a expressão regista muita 
força.  A força da união pelos valo-
res que representa e pelos desafios 
a que somos confrontados.
Se cada um dos associados, com  
a patologia que dá o nome à asso-
ciação,  é alguém habituado a desa-
fios difíceis, outros acrescem além 
da dor e desconforto, nos tempos 
que correm.
Os espartanos procuravam uma 
vida voluntariamente austera para 
ter têmpera de carácter e resiliên-
cia, nós já temos bastante dose.
A situação criada pela pandemia 

faz acrescer além dos desafios pes-
soais, outros à nossa Associação, 
na sua gestão e funcionamento 
dos serviços, com toda a carga de 
custos que não param por se estar 
confinado.
Eu também costumo dizer aos 
mais próximos:     
- Estou habituado a desafios difí-
ceis. Mas reconheço que os mo-
mentos que, no presente, vivemos 
são muito difíceis para a ANEA.
Mais do que nunca, todos nós de-
vemos congregar, com empenho, 
prontos a ajudar a nossa querida 
associação. 
Esta pandemia fez mossa. 
Temos de nos juntar e o reencontro 
dar-nos-á fortaleza. Os problemas 
económicos são mais que muitos.  
A parte clínica passou a ter prejuízo 
todos os meses. Procuraremos ter as 
ajudas possíveis. Gostaria muito de 
contar convosco. Como disse atrás, 

estamos habituados a situações di-
fíceis, e temos de dar a volta a isto.                                                                                 
Vamos fazer tudo o que puder-
mos, com a consciência de que  
a ANEA é muito importante e 
não a podemos abandonar. Foi 
nela que criámos grandes laços 
de amizade e é nela  que vemos o 
nosso passado, vivemos o presen-
te e desejamos um futuro  melhor.                                                                                                                                          
Depois deste terremoto que varreu 
todo o mundo, e no qual deixou 
marcas bem profundas, tenta-
mos nos erguer  a fim de voltar-
mos à normalidade da nossa vi-
dinha de doente Espondilitico.                                                                                        
Para quem vive na zona da grande 
Lisboa, pensamos reabrir a  piscina 
em setembro e cá vos esperamos 
para o reencontro .
E ocasiões não faltarão.
Agora me despeço, com amizade.
Cuidem-se.
Até já! n
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COVID 19

Defenda-se da Covid-19
Vacinar-se é uma opção, mas estar inoculado diminui os riscos da doença 
e pode evitar desde a hospitalização à morte

É normal ter um certo receio 
da vacina contra a Covid-19. 

Um novo fármaco, com pouco 
tempo no mercado e um conjunto 
de dúvidas e efeitos secundários 
no pós-toma que afastam algumas 
pessoas da vacinação. No entanto, 
a vacinação é considerada segura 
para a esmagadora maioria da po-
pulação. Isto não quer dizer que, 
uma ou outra toma não signifique 
o aparecimento de efeitos secun-
dários passageiros. Os mais co-
muns, como o cansaço ou a febre, 
são facilmente combatidos com a 
toma de paracetamol, um medica-
mento de venda livre.
Vamos a números. Segundo o jor-
nal Observador, “em Portugal, por 
exemplo,de acordo com o último 
relatório da Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de 
Saúde, citado pela agência Lusa, 
até final de maio foram notifica-
das 6.995 reações adversas, a maior 
parte (68,3%) referentes à vacina da 
Pfizer/BioNtech, com 4.782 casos, 
seguindo-se a da AstraZeneca (Vax-

zevria), com 1.509, a da Moderna, 
com 387, e a da Janssen com 17 casos.
O Infarmed sublinhou, contudo, 
que “a notificação no âmbito do 
Sistema Nacional de Farmacovi-
gilância não pressupõe necessaria-
mente a existência de uma relação 
causal com a vacina administrada” 
e que a vacinação contra a Covid-19 
“é a intervenção de saúde pública 
mais efetiva para reduzir o número 
de casos de doença grave e morte 
originados por esta pandemia”.

Tranquilizados pelos factos, há que 
compreender que a vacinação con-
tra a Covid-19 tem sido aprovei-
tada, principalmente na Internet, 
para espalhar as mais rebuscadas 
teorias sem fundamento. Em moda 
está uma que diz que a vacina tem 
um “íman” e que se pode colocar 
uma moeda no braço picado, que 
a moeda fica lá colada. Esta teoria 
louca já foi desmentida e explicada: 
a oleosidade da pele e o seu teor 
de gordura podem fazer isto acon-
tecer em qualquer parte do corpo.

Há ainda uma quantidade de vídeos 
à solta pelo Facebook e YouTube, 
portugueses e brasileiros, onde de-
zenas de pessoas desinformam, mal 
intencionadas, sobre a vacinação. 
Para combater tais conspirações 
sem sentido, o melhor é confiar 
apenas nos órgãos de comunicação 
social jornalísticos. Esses cruzam a 
informação e não espalham men-
tiras danosas para a saúde pública.

Para mais, as vacinas contra a doen-
ça estão a ser permanentemente 
monitorizadas pelo instituto de 
saúde Ricardo Jorge, em Portugal, 
e pelas agências internacionais do 
medicamento - especialmente a eu-
ropeia e a dos Estados Unidos.

Por isso, a toma das doses reco-
mendadas, no tempo certo, de-
fende não só a sua saúde como a 
de toda a comunidade. É o único 
caminho disponível, ao momen-
to, para combater a pandemia que 
se abateu sobre o planeta desde  
Dezembro de 2019.n
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DORES NAS 
COSTAS: 
Profissões 
fatais
As dores nas costas podem ter várias razões, sendo o 

trabalho que se desempenha uma das causas mais pro-
váveis. A Sociedade Norte-Americana da Coluna aponta as 
profissões que mais riscos acarretam para a coluna e o or-
topedista Luís Teixeira dá conta das formas para minimizar 
os riscos de cada uma delas.    
O problema que mais atinge os trabalhadores é a lombalgia, 
muitas vezes relacionada com o «sedentarismo, sobrecarga 
de pesos, predisposição genética, má postura, ou excesso de 
peso corporal». O médico especialista em patologia da colu-
na, Luís Teixeira, alerta para «os movimentos automáticos ou 
repetidos, o número de horas sentado ou em pé, a posição 

As profissões que obrigam o traba-
lhador a passar várias horas atrás de 
um volante são, talvez, as mais pro-
blemáticas para a coluna, adianta o 
ortopedista. «Motoristas de camiões 
e até condutores de empresas de car-
-sharing passam demasiado tempo 
sentados em posições inadequadas 
e, muitas vezes, têm também de car-
regar com excesso de peso de baga-
gens e mercadorias.»
É possível reverter a situação, se tiver 
alguns cuidados antes de começar a 
viajar. «Ajuste o banco a um ângulo 
de 100 graus para evitar que as costas 
estejam mal posicionadas e sente-se 
perto o suficiente do volante para 

Motoristas1) garantir que os seus cotovelos e joe-
lhos estão ligeiramente fletidos. Uti-
lize também uma almofada para dar 
um apoio extra à zona lombar», diz.

Além de passarem demasiado tempo 
na mesma posição, os dentistas e ci-
rurgiões têm de mudar várias vezes 
a posição do seu pescoço, girando 
e torcendo a região cervical, pro-
vocando imensa pressão na coluna, 
além de terem uma postura que exi-
ge um posicionamento prolongado. 
«É por isso que muitos destes clíni-
cos sofrem, desde muito cedo, de 
problemas nas costas e no pescoço».

Dentistas ou 
cirurgiões2)

Contudo, o ortopedista garante que 
é possível reverter a situação, uti-
lizando sistemas de iluminação e 
ampliação, permitindo um campo 
de visão mais próximo do médico, 
possibilitando o relaxamento do seu 
pescoço, evitando deste modo a so-
brecarga nestas articulações. «No caso 
dos dentistas, se tiverem cadeiras com 
apoio para os braços, devem utilizá-las 
de forma a garantir maior suporte aos 
membros superiores, evitando esfor-
ços exagerados», recomenda.

em que trabalha, ou algumas especificidades laborais que 
podem contribuir para problemas de coluna e, desta forma, 
originar alterações dos ângulos da bacia e da coluna, gerando 
dores, lesões degenerativas e outros problemas».
 Segundo o especialista, «existem profissões de maior ris-
co, tal como revelam os diversos estudos publicados nos 
últimos anos em vários jornais e revistas científicas ligadas 
à área médica. Contudo, é importante perceber que exis-
tem algumas medidas preventivas para evitar danos irre-
versíveis, já que a mudança de trabalho pode não ser uma 
opção». Conheça de seguida as 10 profissões que mais pro-
vocam dores nas costas e formas de atenuar o problema.

Trabalho de 
escritório3)

Pode parecer a profissão mais calma 
e relaxada, mas a realidade é que um 
funcionário de escritório pode vir a 

4
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Trabalhadores 
da construção 
civil

4)
Pesos, maquinaria pesada e vibra-
ções que percorrem todo o cor-
po são alguns dos desafios que os 
funcionários da construção civil 

 Mãe a tempo 
inteiro5)

Há cada vez mais mulheres que esco-
lhem ficar em casa e cuidar dos filhos 
a tempo inteiro depois do seu nasci-
mento. Para estas mães, as dores nas 
costas são um problema frequente. 
Andar sempre com uma criança ao 
colo e com uma mala pesada e carre-
gada de biberões, brinquedos, fraldas e 
tudo o que o bebé precisa pode forçar 
muito a coluna, explica o médico or-
topedista.
Para aliviar a pressão nos ombros, pes-
coço e costas, o ortopedista sugere que 
«use uma mochila com alças largas e 
resistentes para transportar tudo o 
que precisa para o bebé, distribuindo 
o peso de forma mais uniforme. In-
vista também num sling ou numa mo-
chila tipo marsúpio para transportar a 
criança de forma mais ergonómica e 
confortável para ambos». n

desenvolver tantos problemas como 
um trabalhador de uma fábrica. «O 
simples facto de passar o dia sentado 
a olhar para o computador pode pro-
vocar imensos problemas na coluna 
por se encontrar sempre na mesma 

posição», garante o clínico.
 Assim, «opte por fazer intervalos, 
de hora a hora, levantar-se, realizar 
alongamentos ou por fazer pausas 
para atender o telefone enquanto 
caminha», aconselha Luís Teixeira. 
A alimentação também é impor-
tante já que o excesso de peso pre-
judica ainda mais a coluna quando 
está sentado.
«Não se sente demasiado relaxado, 
mantenha as ancas alinhadas na ca-
deira e os calcanhares devidamente 
apoiados no chão. Coloque uma al-
mofada na zona lombar, procure que 
a sua cadeira tenha apoio de braços e 
que o seu computador esteja ao nível 
dos olhos para que o pescoço não 
esteja inclinado».

enfrentam ao longo do dia. Os 
movimentos que estes operários 
diariamente fazem (pesos, tensões 
exageradas, falta de descanso) pro-
vocam demasiada pressão muscu-
lar, levando a distensões, entorses 
e danos mais permanentes, a lon-
go prazo, explica Luís Teixeira.
 «Se tiver de levantar um material 
com mais de 20 ou 25 quilogra-
mas, peça ajuda a um colega ou use 
um carrinho. Tenha muita atenção 
à forma como pega nos objetos e 
tente distribuir o seu peso unifor-
memente. Utilize também equipa-
mentos com pegas para que possa 
transportar os objetos com maior 
segurança», adverte.
 Além disso, «quando o profissio-
nal trabalha com o carregamento 
de pesos, deve ter em considera-
ção a forma como eleva a sua mas-
sa corporal em relação ao objeto. 
É importante lembrar que quan-
to mais prolongado for o tempo 
de permanência com o peso e se 
a postura ao carregá-lo estiver 
incorreta, maiores são os danos 
poderá provocar à sua coluna»,  
recorda o médico.

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
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DOR, TENSÃO MUSCULAR E MÁ 
POSTURA: COMO RESOLVER?
O sedentarismo e a falta de movimento têm efeitos prejudiciais impor-
tantes, não só porque diminuem a massa muscular e levam ao descon-
dicionamento físico, mas também porque aumentam o risco de tensão 
muscular e contraturas.

Ana Zão, médica especialista em Medicina 
Física e de Reabilitação

A pandemia e a consequente ne-
cessidade de confinamento 

trouxeram desafios para o corpo e 
para a mente. Verificou-se uma mu-
dança drástica das rotinas diárias a 
nível pessoal, profissional e social. 
A atividade física diminuiu cerca de 
50%, comparativamente ao período 
prévio à pandemia, de acordo com 
um estudo da Direção Geral da Saú-
de.
O sedentarismo e a falta de movi-
mento têm efeitos prejudiciais im-
portantes, não só porque diminuem 
a massa muscular e levam ao descon-
dicionamento físico, mas também 
porque aumentam o risco de tensão 
muscular e contraturas.
Um dos problemas muito comum e 
que pode ser muito incapacitante é 
a síndrome de dor miofascial. Nesta 
síndrome, além da sensação de dor e 
tensão muscular (como na contratura 
muscular), existem bandas tensas e 
pontos gatilho nos músculos afeta-
dos (“nós”); a dor pode projetar-se 
para os braços, pernas ou cabeça e, 

dependendo do músculo envolvido, 
podem surgir outros sintomas como 
visão turva, dor na região do olho, 
ouvido, dentes ou cabeça, zumbido, 
tonturas, sensação de “peso”, “blo-
queio”, “prisão”, etc.  Quando não 
tratada adequada e atempadamente, a 
tensão muscular pode originar dor in-
capacitante e diminuição da mobilida-
de da coluna, dos braços e das pernas, 
as quais podem limitar a capacidade 
de realizar atividades do dia-a-dia.
No contexto pandémico, importa 
também referir o impacto signifi-
cativo do stress e tensão emocional 
pois contribuem para o agravamento 
da tensão muscular e, consequente-
mente, das contraturas musculares. 
Por esse motivo, e de acordo com a 
minha experiência clínica, tem vindo 
a aumentar o número de pessoas que 
recorrem a consultas de Medicina 
Física e de Reabilitação / Fisiatria de 
Intervenção por apresentarem dor 
causada por contraturas musculares 
ou síndrome de dor miofascial.
O teletrabalho parece aumentar o 

risco de desenvolver dor, tensão 
muscular e problemas posturais. 
Trabalhar no domicílio pode trazer 
vantagens, mas também desafios 
acrescidos, nomeadamente dificul-
dades em manter uma postura ade-
quada (por exemplo, por falta de 
recursos físicos como cadeira e se-
cretária mais ergonómicas), dificul-
dades de concentração (sobretudo 
para quem adicionalmente necessita 
de dar apoio aos filhos), com conse-
quente diminuição da produtividade 
e aumento do número de horas a 
trabalhar na posição sentada, man-
tendo posturas sustentadas, muitas 
vezes pouco adequadas, durante vá-
rias horas.

Quando surge dor e 
tensão muscular, o 
que devo fazer?
É fundamental procurar ajuda médi-
ca, idealmente um médico especialista 
em Medicina Física e de Reabilitação, 
para definir o diagnóstico e a estra-
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tégia terapêutica mais adequada. O 
tratamento pode envolver várias 
modalidades como medidas educa-
tivas (incluindo mudanças de hábi-
tos menos saudáveis ou correção de 
fatores que agravam a tensão mus-
cular), reeducação postural, dife-
rentes modalidades de fisioterapia, 
medicação, entre outras interven-
ções médicas como a prescrição de 
um programa de exercícios indivi-
dualizado e intervenções miofas-
ciais. Quando se trata de síndrome 
de dor miofascial, as intervenções 

miofasciais têm um papel prepon-
derante no tratamento pois modali-
dades mais convencionais de Fisio-
terapia podem não ser suficientes 
para resolver a tensão muscular, 
sobretudo quando existem bandas 
tensas e pontos gatilho (os “nós” 
que mantêm a tensão muscular). 
Relativamente às intervenções mio-
fasciais – realizadas em consulta de 
Fisiatria de Intervenção – estas po-
dem incluir, por exemplo, a desati-
vação dos pontos gatilho utilizando 
uma agulha (podendo adicionar-se 

diferentes fármacos para potenciar 
o efeito de relaxamento), interven-
ções ecoguiadas para “libertar” a 
tensão, um programa de exercícios 
específicos, entre outras estratégias.
Para além de não adiar a procura de 
tratamento médico, deve evitar o 
sedentarismo, incutir na rotina um 
programa de exercício físico, ter 
cuidados com a postura, não per-
manecer na mesma posição duran-
te muito tempo (fazer várias pausas 
durante o trabalho ou estudo) e pro-
curar relaxar o corpo e a mente. n

7
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Vida durante 
a reforma 
Esta nova fase pode apresentar alguns desafios iniciais que terá que saber gerir

É provável que já tenha imagina-
do como será a sua vida depois 

da reforma. Muitas são as pessoas 
que sonham com a possibilidade de 
viver uma vida mais descansada e 
tranquila. Outras receiam uma vida 
mais solitária e uma diminuição 
abrupta do seu sentido de propósito.
A verdade é que refletimos pou-
co sobre o impacto psicológico e 

emocional que esta transição pode 
gerar. Para quem trabalhou ardua-
mente toda uma vida, esta nova fase 
pode acabar por nos fazer colocar 
em causa toda a nossa existência. 
Quem somos afinal, quando não 
temos uma carreira e profissão que 
nos identifica perante os outros?
Muitos “novos” reformados po-
dem assim acabar por enfrentar 

Espere ter que passar 
por diferentes estados 
emocionais

1.
É fundamental que perceba que esta 
transição representa um momento 
sensível que poderá afetar fortemen-
te o seu estado emocional. No início 
é natural que sinta uma enorme liber-
dade. É um pouco como estar num 
período de férias indefinido. Parece 
ótimo. Todavia esse sentimento passa 
rapidamente e passados poucos me-
ses poderá começar a questionar a sua 
própria decisão. A falta de propósito 
e a dificuldade de gerir uma vida sem 
horários pode ser um desafio grande. 
Esteja preparado para este tipo de flu-

Dias estruturados2.
Antes da reforma, grande parte dos 
seus dias estavam dominados pelos 
seus compromissos profissionais. É 
possível que a rotina tenha sido igual 
durante muitos anos. De forma a sua-
vizar a transição para uma vida após 
a reforma é aconselhado que procure 
estruturar também os seus dias, cum-
prindo horários e rotinas que cria para 
si mesmo. Procure definir períodos 
diários de tempo para se dedicar ao 
exercício físico e a atividades sociais. 

Fortalecer amizades3.
Existe um risco real de ficar mais 

8

abril /maio/junho 2021REFORMA

8

tuações emocionais e não tente con-
trolar os seus sintomas através do con-
sumo excessivo de álcool ou comida.

Cumpra os horários das refeições. Pro-
cure igualmente dedicar tempo para o 
seu lazer e relaxamento, assim como 
para quaisquer atividades ligadas a um 
trabalho mais criativo ou intelectual.
É natural que demore algum tempo a 
encontrar uma rotina ideal para si, no 
entanto este tipo de estrutura pode ser 
essencial para diminuir a sua ansiedade. 
De resto é também aconselhado que 
seja capaz de definir pequenos objetivos 
que pretende concretizar nesses primei-
ros meses ou anos. Isto irá contribuir 
para o seu sentimento de propósito.

períodos de maior ansiedade ou 
depressão. O facto de termos subi-
tamente bastante mais tempo e, na 
maioria dos casos, menos dinheiro 
disponível pode gerar uma maior 
agitação emocional.
De forma a apoiar esta transição, 
eis 5 dicas e estratégias que deve 
conhecer e seguir. Estes conselhos 
vão ajudar a suavizar a transição.
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Considere a possibili-
dade de continuar a ter 

uma ocupação profissional
5.
Entrar num período de reforma não 
significa que tenha que abandonar 
por completo o mercado de trabalho. 
Existem algum tipo de ocupações 
mais ligeiras a que se pode continuar 
a dedicar. Idealmente serão funções 
menos exigentes e menos stressantes 
que podem, no entanto, ser estimu-
lantes intelectualmente. Representam 
igualmente a possibilidade de ganhar 
um pouco mais de dinheiro e de esti-
mular as suas conexões sociais. Even-
tualmente pode até considerar criar 
um negócio próprio.n

Crie um orçamento4.
Até as pessoas mais poupadas podem ser 
obrigadas a fazer alguns ajustes depois 
da reforma. Num mundo ideal teríamos 
todos a possibilidade de ao longo de  
30 anos poupar dinheiro suficiente para 
não termos que nos preocupar com 
questões financeiras. Todavia isso rara-
mente é uma realidade. É assim essen-
cial que aprenda a gerir o seu dinheiro 
de uma forma mais adequada. Perceba 
quais são os seus custos fixos e que tipo 
de “cortes” pode fazer. Assegure-se que 
reserva algum montante para ativida-
de mais lúdicas ou formativas. Assim 
como para participar em encontros so-
ciais com os seus amigos e familiares.

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante REFORMA
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isolado socialmente depois da re-
forma. Depois de mais de 30 anos 
a encontrar-se diariamente com 
colegas, colaboradores e clientes, 
pode ser algo difícil deixar de ter 
esse contacto tão frequente. Sendo 
assim é importante assegurar que 
continua a estimular as suas cone-
xões pessoais. Procure combinar 
com um amigo almoçar todas as 
segundas-feiras, ir beber um chá 
com outro às quartas e dar um 
passeio com outro alguém à sexta-
-feira. Estimule igualmente novas 
amizades. Procure fortalecer os la-
ços com a sua comunidade local, 
encontre oportunidades de volun-
tariado ou outro tipo de atividades 
sociais enriquecedoras.
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CRIATIVIDADE

Estimular a sua criati-
vidade depois dos 50 
Seja capaz de dar “asas” à sua imaginação e perceba 
os benefícios associados.

Quando somos crianças é habitual que todos nos encoraje a ser criati-
vos. A usar a nossa imaginação para pintar e brincar de forma alegre. 

É uma forma de estimular o crescimento dos mais novos de uma forma 
divertida, procurando ajudá-los a encontrar as suas verdadeiras paixões.
Infelizmente com o tempo, parecemos ser condicionados a “desligar” 
este nosso lado mais criativo e focarmo-nos nas coisas mais concretas da 
vida. O trabalho e a família ganham toda a nossa atenção. Acaba assim 
por faltar tempo para nos dedicarmos a projetos pessoais e a atividades 
mais criativas.
A chegada à meia idade pode marcar um ponto de viragem. A partir deste 
momento é fundamental que tentemos voltar a cuidar mais atentamente 
das nossas necessidades e ambições.

Escrita livre
Dedique algum do seu tempo a 
escrever. Coloque numa folha de 
papel as suas ideias, pensamen-
tos e histórias. Não se preocupe 
muito com o que está a escrever. 
A ideia é conseguir estimular a sua 
mente e ajudar a que esta se torne 
mais clara. Procure fazer isto todos 
os dias durante alguns minutos.

Experimente coisas 
novas
Quando nos sentimos algo pre-
sos a uma determinada realidade 
ou quando sentimos um bloqueio 
criativo é importante procurar 
causar uma rutura. Ao invés de 
continuar a fazer o que sempre 
tem feito, procure experimentar 
algo inteiramente novo, que pro-
vavelmente jamais iria fazer. En-
tre numa loja que desconhece, leia 
um livro sobre um tópico pouco 
habitual, veja um filme estrangei-
ro, etc. A ideia aqui é procurar 
descobrir algo novo sobre si.

Faça um curso
Sempre quis aprofundar um qual-
quer tema mas nunca teve tempo 
para o fazer? Esta é a altura ideal 

para isso mesmo. Aproveite para 
descobrir um novo skill ou fortale-
cer uma qualquer paixão antiga. Seja 
aprender um novo idioma, fazer um 
curso de pintura ou estudar filosofia, 
este é um tipo de atividade que irá en-
riquecer os seus dias.

Passe tempo junto da 
natureza
Existem poucas coisas mais inspira-
doras do que a natureza. A variedade 
de tons, texturas, ambientes e ani-
mais, alimenta o nosso espírito cria-
tivo. Por vezes nada ajuda a desblo-
quear mais a nossa criatividade do 
que um simples passeio a um jardim 
ou ao campo. Ao estarmos focados 
na beleza que nos rodeia vamos sen-
tir uma maior gratidão e felicidade.

Viaje
As viagens representam oportunida-
de de experienciar a vida de formas 
inteiramente novas. Por alguns dias 
ou semanas entramos numa nova 
realidade e, no final, regressamos a 
casa mais “enriquecidos”. Indepen-
dentemente do seu destino é impor-
tante que vá e aproveite o seu tempo 
para descobrir novos e entusiasman-
tes locais. Aproveite a sua vida.n Por Forever Young
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HÁBITOS

11

5 maus hábitos alimentares 
que deve evitar 

Os maus hábitos alimentares são 
resultantes da dificuldade que a 

população tem em relacionar o estilo de 
vida com o padrão de doença. A facili-
dade com que nos deixamos influenciar 
pelo consumo desenfreado de bens ma-
teriais fazem-nos esquecer o valor das 
pequenas coisas. A externalidade do ser 
humano passa a ser mais importante que 
o “ser”. Esta maneira de ver as “coisas” 
não nos permite gerir a vida da forma 
mais saudável. A escolha dos alimentos 
passa a ser pelo que ela representa e tor-
na o “gosto” num fenómeno social. O 
fast-food é exemplo da associação entre 
o prestígio social e o conforto digestivo, 
fruto de uma publicidade que promove 
uma vertente meramente social sabendo 
que o Homem é tão consumidor de ali-
mentos como de símbolos.
A mesma máquina publicitária direcio-
nada para um sumo de fruta natural 
acompanhado de uma sandes de pão 
integral com queijo ou um iogurte com 
nozes teria o mesmo resultado?

O que fazer?
Na população mais nova nota-se um 
consumo insuficiente de legumes, 
hortaliças, leguminosas, peixe e cereais 
integrais. De um modo geral, a maior 
fatia do orçamento no prato prende-se 
com a escolha da carne e do peixe, es-
tes alimentos podem ser substituídos 
ocasionalmente por leguminosas (fei-
jão, grão-de-bico, favas, lentilhas, er-
vilhas) ou parcialmente, todos os dias. 
Esta última solução permite poupar e 
investir no peixe. As leguminosas são 
um grupo de alimentos que exige cria-
tividade na cozinha se considerar que 
a mais recente geração de consumido-

A julgar pelo aumento do número de novos 
casos de doenças crónicas e degenerativas 
(Obesidade, Diabetes, Hipertensão, Cancro, etc.) 
que surgem mais cedo com o avançar da idade 
seria de concluir que os madeirenses comem com 
menos qualidade e em demasiada quantidade.

res esteve afastada destes alimentos e 
ainda os vê como pouco nobres para 
representarem a maior fatia do prato. 
Não se esqueça do ovo, com os seus 
21g encaixa muito bem, 2 a 3 vezes na 
semana, se a estrutura das refeições 
respeitasse as combinações referidas 
anteriormente. À semelhança do ovo, 
mas com uma menor frequência, es-
tão as vísceras que quinzenalmente 
são um bom substituto da carne. O 
fígado quando consumido em peque-
na quantidade, uma vez por outra, em 
sopa ou prato torna-se um suplemen-
to alimentar. Quanto ao segundo peso 
pesado do prato, a hortaliça, a quan-
tidade prescrita pelos especialistas e 
que se relaciona com o bom fun-
cionamento do organismo e pre-
venção de doenças é de 400g por 
dia. Uma família de 4 elementos 
que respeite esta dosa-
gem de produtos hortí-
colas, só a consegue pôr 
em prática se recorrer aos 
produtos da época e limitar 
as quantidades de carne servi-
das através das combina-
ções de leguminosas 
no prato ou sopa. 
Para a fruta, o 
conselho repete-se 
com a sazonalida-
de da estação não 
esquecendo 
que as frutas 
secas (figos, 
damascos, 
ameixa e pas-
sas) são boas 
alternativas aos  
snacks do café. n

1. O excesso de gordura pro-
cessada, especialmente em 
bolachas, cereais adocicados, 
pastelaria e outros produtos 
pré-confeccionados;
 2. O excesso de açúcar resul-
tantes de sumos “refrigeran-
tes” e doçaria em geral;
3. O excesso de sal para tempe-
rar e confeccionar os alimentos;
4. A má distribuição das quan-
tidades a ingerir por um nú-
mero reduzido de refeições, 
habitualmente o almoço e o 
jantar são as refeições onde se 
excedem as quantidades;
5. O excesso de bebidas al-
coólicas.

QUAIS OS 5 MAUS 
HÁBITOS  

ALIMENTARES?

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
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6 exercícios para aumentar 
a mobilidade
Doutorado em fisioterapia Kelly 

Starrett treina atletas de reno-
me, como a ciclista olímpica Evelyn 
Stevens, o surfista de  grandes on-
das Laird Hamilton e o kayaker 
Brad Ludde. Starrett é especialista 
em exercícios de mobilidade, a que 
chama de fundamental, e não auxi-
liar no desempenho. “Não se trata 
apenas de prevenção de lesões”, 
diz. “Trata-se de se mover de for-
ma adequada, o que leva a funções 
aprimoradas.”
Conversámos com ele sobre os 
seus seis exercícios de mobilidade 
favoritos para os atletas melhora-
rem a sua amplitude de movimen-
to. Podem ser concluídos em qual-
quer lugar e, embora aumentem a 
eficiência na pista ou no asfalto, 
também aumentarão a flexibilida-
de e o equilíbrio geral se executa-
dos diariamente.
Starrett recomenda manter cada 
alongamento por dois minutos 
completos  a que chama de “dose 
terapêutica mínima” e alternar entre 
contrair e relaxar os músculos usa-
dos   em cada posição. Veja os exer-
cícios para aumentar a mobilidade 
e o equilíbrio, que podem ser feitos 
ao acordar, antes e depois do treino.

1. Flexão do quadril e rotação ex-
terna
Fique em frente a uma superfície pla-
na não mais alta que a parte superior 
do joelho como um sofá, cama ou 
mesa. Coloque o pé esquerdo no su-
porte e gire o joelho externamente 
até o fim, para que a parte externa da 
panturrilha e da canela fiquem planas 
contra a superfície. Lentamente, es-
tique a perna direita para trás e incli-
ne-se suavemente para a frente sobre 
a perna rotacionada, criando espaço 
nas ancas e afrouxando o glúteo. 
Aguarde por dois minutos e depois 
faça com a outra perna.

2. Couch-Stretch
Comece ajoelhando-se com os pés 
atrás de si contra uma parede ou 
outra superfície vertical robusta. 
Mova a perna direita para trás para 
que a canela e o pé fiquem contra a 
parede. Em seguida, mova a perna 
esquerda para a frente numa posi-
ção de suporte, mantendo a canela 
direita contra a parede. Deve sen-
tir o alongamento nos quadríceps 
e flexores das ancas. Experimente 
arquear as costas, o que ajuda a 
envolver os glúteos, quadríceps e 
flexores da anca. Aguente por dois 

minutos e depois mude de perna.

3. Mobilização torácica
Deite-se de costas, com os pés no 
chão e os joelhos sobrelevados e 
flectidos, como se estivesse preparar 
um exercício de abdominais. Colo-
que um rolo pequeno de espuma ou 
duas bolas de lacrosse debaixo das 
costas, à mesma altura das suas cos-
telas. Role-o suavemente para cima e 
para baixo.

4. Mobilização da anca
Comece sentado numa mesa, cama 
ou, se estiver no início de uma pista 
de treino, no capô do carro, com os 
pés pendurados à sua frente. Dei-
te-se e deixe as pernas balançarem. 
Coloque um joelho no peito e aperte-o 
em direção ao corpo, enquanto a ou-
tra perna balança. Deve sentir isto nos 
flexores da anca da perna pendurada.

5. Balanços das pernas
Fique em paralelo com uma pare-
de, árvore ou algo semelhante de 
apoio. Equilibre-se contra o apoio 
com um braço. Comece a balançar 
a perna externa para frente e para 
trás, aumentando gradualmente a 
amplitude de movimento à medida 
que balança. Continue por 45 a 90 
segundos e, depois, troque de perna.

6. Massagem nos tecidos moles
Após um longo dia, os seus múscu-
los podem acumular pequenos nós 
que podem causar rigidez e levar a 
lesões futuras. Passar apenas 10 mi-
nutos massajando os tecidos moles 
no final do dia ajuda a romper essas 
adesões e é uma maneira eficaz de 
evitar o que pode se tornar um pro-
blema maior.
O especialista recomenda ainda rolar 
a parte inferior dos pés sobre uma  
bola de lacrosse ou golfe, usando um 
rolo ou bolas de lacrosse para esti-
car as canelas e rolar as ancas com 
uma bola medicinal pesada. Duran-
te cada movimento, pare a rolagem 
nos pontos de dor (enquanto ainda 
aplica pressão) e contraia o músculo 
por cinco segundos. Depois solte-os 
e respire fundo duas vezes antes de 
continuar a rolar.n
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Rui BorgesHAJA VACINAS! 
A Covid-19 ainda campeia na nossa população, com 

variantes. Enorme tem sido o trabalho de investi-
gação, apelando ao saber científico, à inteligência apli-
cada a penetrar no extraordinário mundo dos micros 
seres e das suas regras, uma espécie de universo dum 
sub- mundo, invisível a olho nu.
Afinal, poderosa é a força desses minúsculos seres, no 
seu agir e replicação, que não há arsenais atómicos, 
porta-aviões, ogivas nucleares que lhes possam fazer 
frente de combate.
Vieram revelar a nossa fragilidade.
A insignificância da pessoa isolada.
Só em conjunto podemos resistir, como se fôssemos 
um só corpo. Cumprindo regras comuns. Agindo com 
sentido de comunidade.
A Covid-19 veio abanar egoísmos, despertar a solida-
riedade, fazer sentir como o mal de uns ameaça todos. 
Ninguém se salva sozinho.
Errado é agirmos como baratas tontas.
Há que seguir os procedimentos das autoridades sani-
tárias fundados em dados científicos. No nosso caso, 
as normas da Direção Geral de Saúde. De acordo com 

tais regras recomendadas, todos podemos colaborar.
Cumprindo os comportamentos adequados de pro-
teção, mantendo os cuidados preventivos, o uso de 
máscara em lugares públicos, lavagem frequente das 
mãos, manter o distanciamento de proteção social, são 
alguns que devemos seguir. 
O cumprimento destas medidas como regras de segu-
rança parece que funciona, e bem, contra a Covid-19. 
É suficiente?
O objetivo é conseguir a vacinação da população.
O que implica logística, organização, competência, ou 
seja, pessoas certas, capazes, nos lugares certos, em 
tempos certos de execução.
Constatamos que, para uma tal batalha, a ordem das 
“tropas de combate” exige uma disciplina militar, ou 
de rigor, na execução. A chefia das operações de va-
cinação parece estar, no nosso país, bem entregue. As 
tropas em campo têm demonstrado eficiência.
É justo manifestarmos o nosso grande obrigado a 
todos que neste combate participam!
Tenhamos esperança!
Haja vacinas!n
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Espaço Para a Poesia

SEM ABRIGO
De corpo inteiro
Despido de fortuna,
Aqui estou, como nasci,
Sem saber de quem sou herdeiro.
Trago comigo um legado,
O dom da vida, e mais não sei,
Meus sonhos e o amor são dum rei
A pisar o chão do reino de que fui despojado.

R.B

R.B

PRECE

Que Deus me guarde e proteja!
Peço em humilde oração
Embora Deus não O veja,
Sinto-O no meu coração.
Se Deus muito me quer
Deve sorrir a me ouvir,
Deixando-me livre ser,
Sem forçar, nem intervir.
E então, se penso assim,
Digo de mim para mim,
Se Deus guardar me quer
E como é suma bondade,
Tento eu por minha vontade
Lhe dar agrado e prazer.

R.B

Porque fogem
Se não levam ouro
Nem coisas de valor

Porque os perseguem
Nem filósofos são, nem doutores
São pessoas simples que nada têm

Levam a vida no corpo
Na alma a esperança
E viver querem

Se lhes perguntarem
Quem são, eles dirão
Somos ninguém.

REFUGIADOS

Obituário

Damião Fernando Ramos de Sousa

Paulina Maria Quintino Martins dos Santosa

É com enorme pesar que a ANEA informa que faleceu 
Benjamim Martins Antunes, sócio nº 584 do núcleo da 
sede desde 01-10-1993.
A ANEA e associados lamentam o seu falecimento e trans-
mitem a toda a sua família os verdadeiros e sentidos pêsames. 

Benjamim Martins Antunes

É com enorme pesar que a ANEA informa que fa-
leceu Damião Fernando Ramos de Sousa, sócio nº 
639 do núcleo regional do Porto desde 01-07-1994. 
A ANEA e associados lamentam o seu falecimento e trans-
mitem a toda a sua família os verdadeiros e sentidos pêsames. 

É com enorme pesar que a ANEA infor-
ma que faleceu Paulina Maria Quintino Martins  
dos Santosa, sócio nº 5246 do núcleo da Sede  
desde 25-09-2017.
A ANEA e associados lamentam o seu falecimento e trans-
mitem a toda a sua família os verdadeiros e sentidos pêsames. 

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

ESCREVA-NOS!
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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

2º TRIMESTRE DE 2021

BRAGA
José Abreu do Pilar . . . . . . . . .€ 15,00

LISBOA
Álvaro Pires Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00
António Rosa Guerreiro . . . . . . . . . € 20,00
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge 
Figueiredo. . . . . . . . . . . . . . . . .€ 50,00
Eliseu Ribeiro Daniel. . . . . . . . . . . . . . € 15,00
Fernando Monteiro Pereira. . . . . . .€ 5,00

PORTO
Belmiro Ricardo de Sousa Mendes.  € 10,00

SEDE
David José Marreiros Carregosa. . . .€ 20,00
José Alfredo Castro Gouveia . . . . € 10,00
José Luís Ferreira Rodrigues. . . . . .€ 50,00
Maria Fernanda Marçalo Cavaco Ferreira 
Fragoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 10,00
Mário Luís Pereira Cravidão . . . . . .€ 20,00
Nuno Miguel Pina da Silva Figueiredo € 120,00
Victor Manuel Fernandes Murta. . € 20,00

VISEU
Marciano de Jesus Amaral. . . . € 60,00

Informação útil

Nota: podem existir outros valores que 
não foram faturados à data, porque não 
temos identificação/nif. Donativos de 
01 de abril a 30 de junho 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)
Clinica Dentaria Arcos Clinic
Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro 14 
A, 2780-240 (Oeiras)

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



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.


