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Editorial

A AMIZADE NÃO ESTÁ
À VENDA
F
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Gomes da Silva
Presidente da Direção

oi com sentimento de perda que
recebemos a notícia do falecimento, em 07/12/2021, do nosso
querido amigo Anibal Correia, sócio nº 450.
Presentemente era o Presidente
do Conselho Fiscal dos Órgãos
Sociais da ANEA. Não há palavras para expressar a mágoa da
partida de um amigo que tive a felicidade de conhecer e de partilhar
momentos da vida e com quem
muito aprendi. A ANEA está-lhe
muito grata por todo o contributo

que deu generosamente e com elevado sentido de responsabilidade
e dignidade. Fica expresso o nosso muito obrigado.
Revelou pelo exemplo e atitude,
dadas as suas dificuldades físicas,
um elevado espírito de superação,
no sentido da aceitação da doença
de bom grado, para ser superior na
fortaleza espiritual de quem não se
rende à lamúria dos vencidos.
O sorriso de quem resiste às agruras da sorte tem uma força anímica contagiante, porque a vida não
são só facilidades. O exemplo dos
fortes de espírito ajuda os fracos a
não desanimar, a lutar sempre com
o pouco que se tenha, a merecer o
precioso dom da vida.
Com amigos assim é caso para dizer
que a amizade não está à venda.
Estamos a findar o ano, e vêm aí 2022.
Tempo de balanço e de relançamen-

to de promessas a cumprir.
Mesmo nas coisas mais simples, que
não deixam de ser importantes.
Está na hora de deixar de fumar, de
comer menos para não engordar.
Atitudes que têm repercussão na
saúde pessoal e na família. Na vida
da ANEA, temos eleições à porta
para o quadriénio de 2022 a 2025.
Os procedimentos estatutários serão cumpridos e publicitados.
Esta Associação, enquanto associação civil de doentes foi a primeira
a ser criada depois do 25 de Abril .
Existia apenas uma de elementos
das Forças Armadas. Continuamos
a estar despertos para tudo o que
seja importante para o doente Espondílitico
A terminar, para toda a família e
amigos desta Associação Nacional
de Espondilite Anquilosante, desejamos um GRANDE 2022! n
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RAIVA

Controle a raiva

Uma crónica tocante sobre a nossa relação com o mundo
Cheguei à sala de espera e pela expressão facial percebi logo que a M. estava
com raiva. A consulta começou pela descrição dos acontecimentos associados a esta emoção. Depois de alguma descoberta guiada perguntei-lhe se
Tânia Costa Psicóloga Clínica e da Saúde
pensava que a intenção da pessoa foi magoá-la.
O que é a raiva?

É uma emoção básica que evoluiu para
organizar o corpo no sentido de atacar ou defender. Tem-nos ajudado, ao
longo de milhares de anos, a lidar com
uma série de ameaças à nossa sobrevivência como sermos atacados, injustiçados, desrespeitados ou abusados.

A utilidade da raiva

A raiva dá-nos energia e impulsiona-nos a ameaçar, atacar ou defender-nos daqueles que nos podem
magoar, a nós ou aos outros (por
exemplo, defender alguém que está
a ser insultado). A raiva pode travar
comportamentos desadequados dos
outros. É como se fosse o combustível que prepara o corpo para a ação.

Poderá a raiva ser prejudicial?
Todas as emoções fazem sentido e são
legítimas. Não escolhemos senti-las e
o problema habitualmente não está na
emoção. Está sobretudo na forma como
a podemos expressar. Além disso, a
questão problemática da raiva relaciona-se com aquilo que estamos a interpretar.
Por exemplo, se acreditarmos que alguém nos está a tentar prejudicar, é

natural que sintamos raiva. Todavia,
quando nenhuma ameaça está a acontecer a raiva deixa de cumprir a sua função. Se uma ameaça esteve presente ela
foi útil, mas se já estamos seguros e a
raiva ainda está cá, ela deixa de cumprir
o seu propósito. Isto acontece particularmente nas relações interpessoais e é sobre este tipo de raiva, associada ao ressentimento e à mágoa, que vos quero falar.

Ficamos presos na raiva?

Ficamos presos na nossa cabeça.
Quando sentimos raiva temos tendência a ter muitos pensamentos automáticos relacionados com o que
nos irritou (“Isto não devia ter acontecido comigo. Isto foi injusto. Isto é
inadmissível”) e reproduzimos repetidamente a situação na nossa mente.
Ficamos agarrados aos nossos pensamentos e a raiva mantém-se. Podemos passar horas a ruminar.

Como podemos lidar com
a raiva?
Quando a raiva já não está a cumprir
a sua função podemos começar por
reconhecer que ela já não tem qualquer utilidade e ter conscientemente
a intenção de a começar a largar. O
primeiro passo para fazer isso é va-

lidá-la, ou seja, ter noção que ela faz
ou fez sentido e não nos criticarmos
por a sentirmos.
Estar agarrado à “ruminação raivosa” mantém a raiva. Podemos, em
alternativa, ficar apenas a notar, com
uma atitude curiosa e gentil, a emoção no corpo e as sensações que a
acompanham, compreendendo que
sentir raiva é estar em sofrimento.
E, dentro do que conseguirmos,
permitirmos que ela esteja presente
dentro de nós.
No final da consulta perguntei à M.
quando passou a acreditar que a intenção das pessoas não era importante. Ainda a sofrer com a sua irritação contou-me que em criança às
vezes ia para a cozinha preparar algo
delicioso para oferecer à mãe. Estava
verdadeiramente entusiasmada com
a intenção de lhe poder oferecer um
bolo, por exemplo.
No entanto, quando a mãe chegava
a casa e notava a cozinha desarrumada, ralhava com ela. Criticava-a
porque tinha desarrumado a cozinha
toda e ficava em stress porque havia
muita coisa para lavar e arrumar. A
conclusão da M. foi a seguinte: “Não
interessa a intenção porque ela não
viu, só viu a desarrumação”. n
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Sete truques para
adormecer melhor

É fundamental ter uma rotina que pode incluir uma combinação de práticas calmantes e diferentes técnicas de
relaxamento que ajudam a diminuir a pressão arterial e a
frequência cardíaca.
A maioria das pessoas vai dormir
entre as 21h e a 1h, período em que
a temperatura corporal diminui e a
produção de melatonina aumenta,
facilitando o adormecimento.
Manter os mesmos horários de dormir ajuda o corpo a manter o relógio
interno e melhora não apenas o sono
mas também afeta positivamente
todos os comportamentos regulares
durante o dia, como a alimentação e
o metabolismo.
Verena Senn, neurocientista e especialista em sono da Emma - The
Sleep Company, apresenta sete reco-

mendações para ajudá-lo a adormecer mais rápido e melhor.

1. Pratique técnicas de
relaxamento e exercícios
de redução de stresse
Muitos estudos têm mostrado que
técnicas de relaxamento, como
técnicas de respiração, visualização e músculos, ajudam a adormecer. Além disso, os métodos
tradicionais de relaxamento como
o T'ai chi ou praticar exercícios
de redução do stress com base

na atenção plena
(MBSR) também
ajudam a adormecer. MBSR é baseado na filosofia
budista, foi criado
por Jon Kabat-Zinn
e tem sido usado
como uma terapia de
medicina alternativa
e complementar para
aliviar o stress e a ansiedade, o que ajuda
a aliviar os sintomas
de insónia.
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AXIAL

Espondilartrite axial
leva tempo…
Pedro Carvalho*

A

2. Defina um horário para dormir
Para determinar a melhor hora
para ir dormir, defina a hora
em que precisa de acordar de
manhã e conte regressivamente de 7 a 9 horas, o tempo de
sono recomendado para estar
no seu melhor ao acordar no
dia seguinte.

cio do sono após um banho
de água morna.

5. Leia um livro
Ler algumas páginas pode
ajudá-lo a ficar com sono
pois o seu cérebro trabalha muito e os músculos
dos olhos cansam-se quando lê, fazendo com que os
seus olhos se fechem lentamente.

3. Tome um chá
relaxante ou uma 6.Relaxe e ouça
infusão
alguma música ou
Beber uma chávena de chá
pode ser uma rotina saudá- batidas binaurais
vel na hora de dormir para
que tenha uma boa noite de
sono. Embora a pesquisa
seja limitada sobre os efeitos
da melhoria do sono através
da ingestão comparativa de
diferentes variantes de chá,
foi demonstrado que tomar
chá antes de dormir melhora a qualidade do sono. De
acordo com um artigo da
The Sleep Foundation, os
melhores chás para se tomar
antes de dormir são: raiz de
valeriana, lavanda, camomila, erva-cidreira, maracujá
e casca de magnólia, entre
muitos outros.

4. Delicie-se com
um banho quente
Tomar banho em água de
temperatura
moderada
pode melhorar a qualidade
do sono já que faz com que
relaxe e adormeça melhor.
Os resultados de vários estudos demonstraram que a
maioria dos participantes
melhorou a latência do iní-

Ouvir música ou batidas binaurais antes de dormir pode
melhorar o sono ao acalmar
partes do sistema nervoso autónomo, levando a uma respiração mais lenta, frequência
cardíaca mais baixa e pressão
arterial reduzida. Pode ouvir
algumas músicas relaxantes
da lista de reprodução Emma
- The Sleep Company’s
Sleepy Dreams ou escolher
as suas próprias músicas que
o fazem relaxar e dormir.

7. Prepare o seu
quarto e deixe-o
confortável
A mudança sazonal é uma
boa oportunidade para fazer algumas mudanças também no seu quarto. Deixe o
quarto o mais confortável
possível usando velas, aromas e utilizando algumas
almofadas de qualidade,
bons acessórios de cama e
uma cama de alta qualidade
como a Cama Emma. n

Espondilartrite Axial (EspAx) é uma
doença reumática inflamatória crónica
que se caracteriza pelo envolvimento da coluna vertebral, podendo afetar também outras
localizações articulares e extra-articulares.
Falámos sobre esta patologia com o médico
Pedro Carvalho, reumatologista no Centro
Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA)
e no Hospital Particular do Algarve (HPA).
Quais são os principais sintomas?
A lombalgia crónica presente logo de manhã, ainda antes de existir qualquer esforço
físico, que desperta o doente durante a noite e não melhora com o repouso é o sintoma
principal. Pode também acompanhar-se de
rigidez matinal prolongada e sintomas periféricos (artrite, entesite e dactilite) e ainda de outras patologias (doença inflamatória intestinal, uveíte e psoríase).
É possível viver sem dor?
Sim. Por um lado porque existem terapêuticas farmacológicas muito eficazes para o
tratamento dos casos resistentes aos tratamentos mais convencionais. Por outro lado,
a doença pode desenvolver-se por surtos em
que períodos de agravamento intercalam
períodos de baixa intensidade das queixas.
É possível introduzir estratégias no
dia-a-dia para diminuir o impacto da
doença?
O tratamento não farmacológico deve ser
transversal a todos os doentes. A recomendação para hábitos de vida saudável, nomeadamente a evicção tabágica, alimentação equilibrada e a prática regular de
exercício são de extrema relevância.
Há ainda caminho a fazer no desenvolvimento de novos tratamentos
mais efetivos?
Sem dúvida. Apesar de serem cada vez mais
as novas moléculas disponíveis, existem
ainda doentes em que o controlo da doença
é desafiante, quer pela eficácia parcial dos
tratamentos nesses casos (e necessidade de
ajustes frequentes das terapêuticas). n
*especialista em Reumatologia no Centro Hospitalar
Universitário do Algarve (CHUA) e no Hospital Particular
do Algarve (HPA).
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Alimentos contra
as constipações
Com a chegada do outono e dos dias mais frios, há determinados alimentos que
poderão fazer toda a diferença na promoção da sua saúde nesta altura do ano, segundo as recomendações da nutricionista Catarina Sofia Correia e as clínicas CUF.

C
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om a chegada do outono, chegam
também as temperaturas incertas:
ora está frio, ora está calor, de manhã
chove e à tarde o sol brilha. Com estas
irregularidades é importante ajustarmos a nossa alimentação, de forma a
protegermo-nos das indesejadas gripes
e constipações tão típicas desta época.
Há determinados alimentos que poderão fazer toda a diferença na promoção
da sua saúde nesta altura do ano, se estiverem inseridos numa dieta equilibrada
e adequada:
1. Espinafre
Por ser um vegetal de folha verde-escura, é rico em vitamina E e C, essenciais
para o bom funcionamento do sistema
imunitário. Consuma-o num batido e
adicione frutas como laranja, kiwi, por
exemplo, ou em cru, numa salada com
um pouco de azeite e limão enquanto estiver doente para melhorar os sintomas.
2. Gengibre
Uma chávena quente de chá de gengibre é exatamente aquilo que precisa
quando está com uma constipação. O
chá tem um poderoso poder anti-inflamatório que ajuda a limpar o congestionamento do nariz e da garganta. Alguns
estudos demonstram ainda que tem

também um poder antiviral que poderá
prevenir o aparecimento da constipação ou gripe.
3. Alho
O alho estimula o sistema imunitário e
possui propriedades antivirais, anti-inflamatórias e antibacterianas. Tanto previne o aparecimento de constipações e
gripes como ainda poderá melhorar os
sintomas. Adicione alho durante a confecção das suas refeições.
4. Pimento vermelho
O pimento vermelho é um alimento
rico em vitamina
C, que tem um
papel muito importante no sistema imunitário,
principalmente
quando já se encontra doente. No
entanto, o pimento
poderá ser indigesto
para algumas pessoas.
Se esse é o seu caso então deverá evitá-lo.
5. Sopa
P r e p a rada
com le-

As recomendações são da nutricionista Catarina Sofia Correia Catarina, da Clínica Tejo Saúde em parceira com o Fitness
Hut - Grupo VivaGym e das Clínicas CUF

gumes, hortaliças e leguminosas, é uma
ótima opção para combater as baixas
temperaturas, saciar a fome e ainda
enriquecer-nos com fibra, vitaminas e
minerais. A fibra contribui para o bom
funcionamento intestinal e regulação
do colesterol sanguíneo, e as vitaminas

ANEA
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e os minerais, essenciais ao organismo,
podem ajudar a prevenir gripes e constipações. Além disso, a ingestão de sopa
ajuda a hidratar o organismo e todos
sabemos o quão difícil é beber, pelo
menos, 1,5 L de água diariamente nesta
época do ano.
6. Aveia
Quando estiver doente, experimente
fazer papas de aveia quentes. Os flocos
de aveia são uma excelente fonte de vitamina E, que estimula o sistema imunitário. Por outro lado, contém polifenóis
(antioxidantes) e fibras que também
fortalecem o sistema imunitário e promovem a saciedade.
7. Curcuma
A curcumina, o composto natural da
curcuma, é um potente composto anti-inflamatório. Foi demonstrado que
aumenta a atividade das células imunes e melhora a ação dos anticorpos
(os “soldados” do seu corpo). Certifique-se que combina a curcuma com
pimenta preta,
de forma a aumentar significativamente
a absorção de
curcumina. Experimente fazer
a bebida “Golden Milk” - adicione a uma be-

bida vegetal (bebida de amêndoa, por
exemplo), adicione gengibre, curcuma,
pimenta preta, canela e óleo de coco.
8. Cogumelos
São a altura ideal para os consumir.
Existem estudos que atestam as propriedades antivirais dos cogumelos. Ou
melhor, de um determinado tipo de
cogumelo, denominado Shiitake, que
ajuda a otimizar a resposta do sistema
imunitário.
9. Alimentos ricos em Vitamina C
(Quivi, Laranja e outros citrinos)
A vitamina C tem a reputação de ser
um poderoso aliado no combate à gripe, e a ciência descobriu que é particularmente útil a quem pratica desporto
ao ar livre. É frequente virarmo-nos
para as laranjas e outros citrinos quando pensamos em vitamina C. E com
razão! É que uma laranja grande pode
ter 160% da dose diária recomendada
de vitamina C.
Um sumo de uva pode chegar aos
120%. Mas o “super” quivi apresenta
uns espantosos 273%. Apesar da vitamina C ser importante, sobretudo na
altura das gripes, não se esqueça de a
incorporar numa dieta equilibrada.
10. Sementes de abóbora ou de girassol
Outro nutriente importante para o sistema imunitá-
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rio é o zinco, uma vez que ajuda este
mecanismo de defesa a criar células
específicas e a reduzir o stress. E é aqui
que entram as sementes de abóbora ou
de girassol, duas das melhores fontes
vegetais deste mineral. Por outro lado,
as sementes de girassol são ricas em vitamina E, outro nutriente que ajuda o
sistema imunitário.
11. Iogurte
Simples, sem adoçantes, mas disponível em muitas variedades. Este alimento fermentado, tão popular sobretudo
ao pequeno almoço (mas também
muito interessante para molhos e saladas), contém probióticos que ajudam a
fortalecer o sistema imunitário. Num
estudo publicado na revista Nutrients,
concluiu-se que este alimento pode
estimular a atividade celular de determinadas células do sistema imunitário
conduzindo ao seu fortalecimento.
12. Água
O objetivo é a hidratação do nosso
organismo. A água é importante em
qualquer processo fisiológico do corpo
humano, e o sistema imunológico não é
exceção. Por outro lado, a primeira linha
de defesa contra organismos estranhos
é a mucosa situada no nariz. Se estivermos desidratados, a membrana mucosa
seca não cumpre a sua função
protetora.
Por outro lado, se
nos mantivermos
hidratados,
também
o sistema
imunitário
fica pronto
a reagir contra gripes e
outras infecções. Mas
quanto? Não
há medidas
exatas e é diferente para
as crianças
ou para cada
sexo. Mas o
objetivo dos
8 copos por
dia é um bom
princípio. n
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COVID-19: Doentes com artrite reumatoide,
lúpus, artrite psoriática ou espondilite
anquilosante têm mais risco de infeção?
Nesta altura de pandemia, ouvimos dizer que as doenças reumáticas inflamatórias imunomediadas (como a artrite reumatoide, o lúpus, a artrite psoriática, a espondilite anquilosante, e outras) têm maior risco de infeção. Será?
Sandra Falcão, reumatologista na Clínica CUF São Domingos de Rana e no Hospital CUF Sintra,
Filipe Brandão, reumatologista no Instituto CUF Porto, Hospital CUF Porto e Clínica CUF S. João da
Madeira e Maria Paula Araújo, reumatologista da rede Hospital da Luz.

N
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as doenças reumáticas crónicas imunomediadas existe
uma desregulação do sistema imunitário, ou seja, do sistema de defesa
do organismo.
O tratamento destas doenças passa
por medicamentos, denominados
imunossupressores, que interferem
com este sistema de defesa, como
os corticóides, o metotrexato, a azatioprina, a leflunomida, os biológicos e outros, que podem aumentar
o risco de infeções.
No entanto, estas doenças quando
não corretamente diagnosticadas e
tratadas, podem, por si só, aumentar
este risco. Assim, é bem conhecida a
importância do controlo da atividade destas doenças, bem como destes doentes serem vacinados contra
a gripe e a pneumonia, e manterem
vigilância em relação ao desenvolvimento de infeções, com destaque
para a infeção por tuberculose em
doentes tratados com biológicos.

Existe um maior risco de
COVID-19 nos doentes
com doenças reumáticas crónicas?
À luz do conhecimento atual e de
acordo com as recomendações das
Sociedades Médicas de Reumatologia, Nacionais e Europeias, não
há evidência que os indivíduos
com doenças reumáticas crónicas
enfrentem maior risco de contrair
a COVID-19 do que pessoas que
não sofram destas doenças, nem
que tenham formas mais graves de
doença com pior prognóstico.

Os doentes que estejam a tomar
medicamentos imunossupressores,
não devem suspender os tratamentos, ou reduzir a dose dos mesmos,
e não devem tomar medicamentos
novos sem contactar o seu reumatologista, mesmo que ouçam dizer
que o protegem do vírus.
Os doentes reumáticos devem ser
aconselhados a seguir escrupulosamente as medidas preventivas e de
controlo decretadas pelas autoridades de saúde, incluindo as medidas
de afastamento social, a utilização
de máscara e a higienização regular
das mãos.
Para o Dr. Filipe Brandão, reumatologista na CUD, nas pessoas com
doenças reumatológicas do tipo
inflamatório sistémico (nomeadamente lúpus eritematoso sistémico,
artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante e outras
espondilartrites, vasculites e
artrite idiopática juvenil), o risco de contrair
a COVID-19 é mais
elevado, tal como o
de esta ser mais grave, relativamente
à população
em geral.
O maior
risco deve-se,
n ã o
só às
características
específicas da

própria doença, mas também ao
tratamento imunossupressor (que
reduz a resposta do sistema imunitário) e que é necessário na maioria
dos doentes.

O que fazer em caso de
infeção COVID-19?
Nos casos de infeção COVID-19
confirmada, a medicação deverá ser ajustada de acordo com as
indicações do médico reumatologista. O risco de cada doente deve
ser avaliado de forma individualizada, pelo que em caso de dúvida
o doente deve
contactar
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o seu médico.
O tratamento de um grande número de doenças reumatológicas diminui a resposta do sistema imunitário no combate a infeções, entre
as quais a COVID-19. Assim, os
doentes reumatológicos devem ter
cuidados acrescidos, quer na proteção contra a COVID-19, quer no
controlo da sua doença.

O tratamento com imunossupressores deve ser
suspenso?
As pessoas que estão sob tratamento imunossupressor, nomeadamente Metotrexato, Leflunomida,
Azatioprina, Ciclosporina, Agentes Bio-Tecnológicos e Inibidores
da JAK, não deverão suspender a
sua terapêutica, exceto em caso de
infeção confirmada por coronavírus ou por indicação direta do seu
reumatologista assistente.
Os doentes que tomam Sulfassalazina (Salazopirina) e Hidroxicloroquina (Plaquinol) poderão manter
o seu tratamento, mesmo que sejam infetados pelo
coronavírus.
Todos, sem exceção, deve-

rão seguir as Normas Gerais recomendadas pela Direção-Geral
da Saúde, para evitar o contágio/
infeção pela COVID-19.
Tomo medicação imunossupressora biológica. Tenho de entregar a
receita em papel no hospital?
Segundo a Drª Maria Paula Araújo,
reumatologista da rede Hospital da
Luz, nalgumas farmácias hospitalares, estão a implementar a receita
desmaterializada, ou seja, os medicamentos biológicos podem ser
levantados sem a receita em papel,
bastando a emissão por prescrição
hospitalar. A medicação poderá ser
levantada pelo doente mediante
identificação ou por terceiros.

Doentes reumatológicos e COVID-19: Quando
contactar o médico assistente?
Em caso de dúvida, os doentes com
patologia reumatológica inflamatória sistémica e que efetuam tratamento com efeito imunossupressor,
deverão contactar o seu reumatologista assistente, pois o risco deve
ser avaliado de forma individual,
seguido da adequada orientação
terapêutica. Se o fizerem, deverão
evitar deslocações a Unidades de
Saúde, devendo privilegiar a
teleconsulta.
Nas situações em que se
verifique a necessidade
de levantamento de
medicação na farmácia hospitalar
(Agentes Bio-Tecnológicos
e Inibidores
da JAK),
deverão
fazê-lo de

COVID

acordo com a Circular Normativa
N.º 005/CD/550.20.001, publicada
em 07/04/2020.
Em caso de sintomas sugestivos de
infeção por COVID-19, o doente
deverá contactar a Linha SNS24
(808 24 24 24), tal como a população em geral, e, se esta for confirmada, esta informação deverá
ser transmitida, de imediato, ao seu
reumatologista assistente.

Tomo medicação imunossupressora biológica. Tenho de ir à farmácia hospitalar buscá-la?
Em algumas farmácias hospitalares, é possível serem outras pessoas a levantar a medicação, desde que tenham uma declaração
escrita pelo doente identificando
o seu nome, processo ou número
de utente e identificando também
a pessoa que fará o levantamento.
Se tiver artrite reumatoide pode
solicitar o sistema de recolha e entrega domiciliária de medicamentos biológicos de dispensa exclusiva hospitalar. Os doentes terão de
enviar uma declaração em como
autorizam o levantamento do medicamento e a entrega na sua morada, à A.N.D.A.R. para o email
covid19@domani.pro. No site da
A.N.D.A.R. é possível fazer o download da procuração para entrega
de medicamentos.

Tenho uma consulta de
reumatologia de rotina.
Devo comparecer?
Deverá perguntar ao seu reumatologista assistente se a consulta presencial é essencial na data prevista,
se poderá remarcá-la para mais tarde ou deverá fazê-la por videoconsulta ou consulta telefónica.
Ainda não me vacinei contra o vírus
influenza nem contra o pneumococo. Devo fazê-lo?
É importante completar o plano de
vacinação, uma vez que 8% das infeções graves por COVID-19 complicam-se com sobreinfeções.n
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10 causas para dores
nas costas

Pedro Santos Silva, Neurocirurgião da Unidade Funcional
de Patologia Raquidiana do Serviço de Neurocirurgia do
Centro Hospitalar Universitário São João et Campanha

Podem ter várias origens e causas e são um tormento para milhões de pessoas em todo o mundo. As dores nas costas podem ser prevenidas e a grande maioria tem uma cura simples.

A
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maioria destas dores que se localizam no fundo das costas têm uma evolução favorável.
Muitas vezes não conseguimos perceber a causa,
mas a modificação de certos hábitos pode ajudar
a prevenir novas crises.
1. Pesos
Levantar pesos de forma inadequada é
uma das razões mais comuns para iniciar
uma crise de dor lombar. Devemos usar
as pernas e não o tronco quando
levantamos ou pousamos
objetos pesados, e evitar
cargas desnecessárias
nas mochilas ou malas
que transportamos.
2. Postura
Um alinhamento incorreto do tronco aumenta o esforço dos
músculos que rodeiam
a coluna. Devemos
manter uma postura
equilibrada em pé,
com o queixo e os
ombros recuados.
3. Excesso de peso
O peso excessivo
associa-se a uma degeneração acelerada
da coluna vertebral e a
uma maior fadiga dos
músculos envolventes. A
diminuição de peso ajuda
a controlar este processo e
promove a saúde em geral.
4. Sedentarismo
Para suportar e proteger a
coluna precisamos de músculos fortes, não só os das
costas, mas também da região
abdominal e dos membros inferiores. Uma atividade física
regular é uma ótima forma
de fortalecer estes músculos, como forma de pre-

paração para os esforços do dia a dia, ajudando a
controlar o peso e as posturas incorretas.
5. Tabaco
O consumo de tabaco leva à deterioração das pequenas artérias que nutrem os discos intervertebrais, que são grandes articulações entre os ossos
da coluna, isto resulta numa maior degeneração
dos discos. Os fumadores estão sujeitos a mais
episódios de dor lombar.
6. Fatores psicológicos
Pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade
tem mais episódios de dor nas costas. Os problemas psicológicos não ajudam a lidar com a dor
e existe medo de retomar uma atividade normal,
assim os períodos de incapacidade são mais significativos e demorados.
7. Artrose da coluna
Com o envelhecimento, o desgaste da coluna vertebral vai aumentando. Isto resulta numa deterioração das articulações e das próprias vértebras que
constituem a coluna, a inflamação e instabilidade
destas articulações contribui para episódios de dor.
8. Estenose lombar ou hérnia discal
No interior da coluna lombar, no canal vertebral,
passam raízes nervosas que transmitem o controlo dos movimentos e a sensibilidade aos membros
inferiores. Com certas formas de artrose, o canal
vertebral diminui de tamanho e as raízes ficam
comprimidas, as queixas mais frequentes são dificuldade a caminhar e dor lombar. Outras vezes
o disco intervertebral rompe, libertando material
para o canal vertebral, trata-se de uma hérnia discal.
9. Fratura osteoporótica
Situação comum nas mulheres mais velhas, a osteoporose é uma doença que se pode manifestar
por fraturas que surgem sem traumas significativos. Uma fratura osteoporótica vertebral pode ser
a causa de uma dor nas costas muito intensa que
surge de forma repentina.
10. Doenças graves
Em menos de 1 por cento dos casos podemos
estar perante uma doença mais séria, como por
exemplo um tumor ou uma infeção. Emagrecimento recente ou episódios de febre podem ser
sugestivos de um problema mais grave.n
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DOENÇAS

Sabia que existem mais de 150 doenças
reumáticas?

Lúcia Costa, Reumatologista no Hospital da Ordem da Trindade.

Quando falamos de Doenças Reumáticas, estamos a referir-nos a mais de 150
entidades diferentes, uma vez que nesta designação estão incluídas todas as afeções não traumáticas do sistema músculo-esquelético (articulações periféricas,
coluna vertebral, músculos, tecido conjuntivo, vasos e estruturas periarticulares).
Porque é importante o diagnóstico
precoce?
É importante esclarecer que as Doenças Reumáticas Músculo-esqueléticas
não são características das idades
mais avançadas. Podem atingir em
ambos os sexos e surgir em qualquer
idade, embora com prevalências diferentes. Entre 2011 e 2013, decorreu o maior estudo sobre as doenças
reumáticas realizado em Portugal, o
EpiReumaPt/ReumaCensus, que nos
revelou que 56% dos portugueses têm
uma doença reumática. No entanto, só
cerca de 22% estavam diagnosticadas.
É muito importante um diagnóstico precoce para controlar a doença
evitando a sua progressão e a consequente incapacidade, já que, em
Portugal, as Doenças Reumáticas
Músculo-esqueléticas são a primeira
causa de incapacidade temporária e
representam cerca de 40% das reformas antecipadas.
Quais são os sinais de alerta?
As principais doenças reumáticas são
a Artrite Reumatóide, a Osteoartrose,
as Raquialgias (dores na coluna axial),
a Osteoporose, a Fibromialgia, as alterações das estruturas periarticulares

e algumas doenças sistémicas (que
podem atingir vários órgãos) como
o Lúpus e as Vasculites. Estas várias
doenças têm origens e quadros clínicos diferentes, mas as manifestações
mais comuns são a dor, a tumefação
(inchaço) e a limitação da mobilidade.
De um modo geral estas queixas são
insidiosas, vão-se instalando de forma
progressiva.
Podemos prevenir estas doenças?
Não temos forma de evitar em absoluto o aparecimento de grande
número das Doenças Reumáticas
Músculo-esqueléticas, no entanto há
vários fatores que podem contribuir
para a sua prevenção, nomeadamente os hábitos alimentares e os estilos
de vida. No geral, podemos dizer que
uma alimentação saudável é benéfica,
traduzindo-se por uma dieta do tipo
mediterrânico: consumo habitual de
frutos e vegetais, baixo teor calórico e
quantidade moderada de proteínas e
gorduras. Em relação aos hábitos de
vida é muito importante a prática de
atividade física regular.
Existe tratamento?
A maioria das Doenças Reumáticas
Músculo-esqueléticas são crónicas,

sem cura definitiva. No entanto, um
tratamento atempado e adequado
pode evitar sofrimento e prevenir deformidades e incapacidade. O objetivo é sempre o alívio das queixas e a
manutenção da capacidade funcional.
O tratamento tem uma vertente
farmacológica com vários tipos de
medicamentos que variam com as
doenças e com o objetivo pretendido, podendo ser analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos para
prevenir ou tratar a osteoporose,
medicamentos para modificar o curso da doença, como são os vários
utilizados na Artrite Reumatoide,
por exemplo. Pode também haver
indicação para tratamentos locais,
como as infiltrações.
Não menos importante é o tratamento não farmacológico que inclui
a dieta, os hábitos de vida, a atividade
física, os tratamentos de fisioterapia
e muitas vezes apoio psicológico,
uma vez que o diagnóstico de uma
doença crónica nem sempre é facilmente aceite e a gestão da dor e as
implicações na vida social e familiar
são muitas vezes fatores predisponentes a estados depressivos.n
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Previna a lombalgia

Miguel Casimiro
Neurocirurgião

Há comportamentos ou posturas incorretas que acarretam consequências para
a nossa coluna, entre elas a lombalgia. Tome nota dos conselhos do médico.
12

C

omumente conhecida como “dor nas costas”, a lombalgia carateriza-se por uma dor, tensão ou desconforto na região lombar inferior (área da coluna próxima da
bacia), com ou sem irradiação para os membros inferiores.
Estima-se que perto de 80% das pessoas tenham pelo menos um episódio de dor lombar ao longo da sua vida, podendo esta ser causada por uma doença da coluna (na sua
maioria degenerativa, como é o caso da osteoporose), por
um acidente, por esforço, por más posturas, entre outros.
Existem três tipos de lombalgia: a lombalgia aguda, que ocorre
quando a dor intensa surge subitamente e tem uma duração
máxima de 6 semanas; a lombalgia subaguda, em que a dor
permanece entre 6 a 12 semanas; e a lombalgia crónica, na
qual a dor se agrava e tem uma duração superior a 12 semanas.
As dores nas costas surgem muitas vezes como consequência
do trabalho diário que executamos. Por um lado, existem profissões que implicam um esforço físico elevado, sobretudo na
carga de objetos pesados. Por outro, a maioria das profissões
implicam estar sentado em frente a uma secretária pelo menos
8 horas por dia, de forma contínua e com posturas pouco
corretas para a saúde da nossa coluna.
Melhorar a postura reduz o risco de sofrer de lombalgia
O primeiro passo para combater a lombalgia é a sua prevenção.
Apesar de não conseguirmos evitar na totalidade o seu aparecimento, é possível reduzir o risco através da correção dos seguintes fatores: adotar uma alimentação saudável, por forma a
controlar o seu peso; praticar atividade física regularmente, com
caminhar, correr, andar de bicicleta ou fazer natação; fazer exercícios como o yoga, que ajudam a fortalecer a musculatura ver-

tebral, a promover a elasticidade, e a reduzir os níveis de stress;
e não fumar.
Já no local de trabalho, deverá mudar alguns dos seus comportamentos e corrigir a postura.

8 conselhos úteis
• Evite carregar pesos muito elevados e, quando tiver de mover objetos pousados no chão, opte por fletir as pernas ao
invés de dobrar as costas;
• Quando está sentado, mantenha a coluna direita e encostada às costas da cadeira, sem esquecer que os pés devem
estar pousados no chão e os joelhos deverão estar fletidos
num ângulo de 90°;
• Se trabalha com um computador, coloque o monitor ao
nível dos olhos e à distância do comprimento do braço;
• Coloque o teclado e o rato perto de si, assim como outros objetos que utiliza com frequência;
• Se tiver de trabalhar e falar ao telefone em simultâneo, use um
par de auscultadores ou auriculares, de modo a evitar segurar o
telemóvel ou telefone entre o ombro e a cabeça;
• Para evitar estar na mesma posição durante muito tempo, levante-se a cada hora, e aproveite para fazer alguns
alongamentos (o mesmo se aplica para as profissões que
requerem uma condução automóvel contínua);
• No caso das mulheres, evite ao máximo a utilização de
calçado com salto alto;
• Quando caminhar, mantenha a cabeça e o tronco direitos e
distribua o peso de igual forma pelas duas pernas. n
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Rui Borges

CARTA AO MENINO JESUS

M

enino Jesus,
Escrevo esta carta porque gosto muito de ti. E porque fazes anos e é Natal.
Eu também festejo os meus anos, mas tu és sempre o Menino Jesus.
Com os anos cresci e envelheci, mas digo-te, cá por dentro, ainda sou menino como tu. Na tua festa há quem enfeite uma árvore.
Estimo as árvores, mas não me esqueço que és pessoa, o Menino Jesus, a razão da festa do teu aniversário.
Há quem peça presentes e faça o pedido a um velhinho de barbas brancas, vestido de vermelho, a quem chamam de Pai Natal.
Não me esqueço de ti, Menino Jesus, pois, sem ti, não há Natal.
Nem me esqueço do que diz o coro dos anjos a cantar, quando nasceste:
- Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade!
Que linda a tua Mãe, Nossa Senhora e São José, a proteger, ao pé de ti!
Não te peço presentes, Menino Jesus.
Tu és para mim o mais valioso presente do Natal.
És a expressão mais genuína do amor, o amor de Deus por nós.
Por mim, sinto assim.
Oh, meu Menino Jesus, enche minha alma e coração da tua luz!
E a alma e o coração de todos os meninos e adultos de todo o mundo!
Enche-os de Natal, Menino Jesus! n
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Espaço Para a Poesia
ANEA
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Começou por ser Núcleo No Hospital de Alcoitão
11
Criado por três doentes
Ainda a sala das máquinas
Com necessidades prementes E uma grande aspiração.
Que está bem equipada
2
Apenas temos de nos revezar
Numa sala bem pequena
Para os equipamentos usar
Servindo de arrecadação
Não tendo falta de nada.
Onde as reuniões se faziam
12
E muitos, já compareciam
Existem ainda os gabinetes
E tinham a sua ambição.
Para consultas e tratamentos
3
Das diversas especialidades
Mas de lá teve que sair
Para as nossas necessidades
Por estar já a crescer
E para os nossos movimentos.
Para instalações oferecidas
13
E melhores, já prometidas
Desde a primeira hora
Mas sem poder escolher.
É publicado o nosso boletim
4
Com úteis informações
Foi para a Quinta da Bicuda
Onde abordam as questões
Depois bairro Social de Alcoitão
Com princípio meio e fim.
Mas movidos pela vontade
14
De ter a própria identidade
E ainda, o nosso encontro anual
Sempre com grande ambição.
Para doentes e seus familiares
5
Com médicos da especialidade
Para a nossa hidroterapia
Que aceitam de boa vontade
Protocolos havia que fazer
Sem se fazerem remunerar.
Ainda não tínhamos instalações
15
Com as devidas condições
Os versos que aqui publico
Tinha que alguém se mover.
São aquilo que bem conheço
6
Relatando parte da história
Para a Autarquia de Cascais
Aquilo que tenho na memória
Um terreno vir a oferecer
E à Anea os ofereço.
AMPires
Fundos havia que angariar
Para a obra se poder iniciar
E daí a sede vir a nascer.
7
ESCREVA-NOS!
BOLETIM ANEA
Um grande impulsionador
E de muito boas relações
A sua opinião e o seu contribuRua de Platão N.º 147
Foi o Doutor Filipe Rocha
to são fundamentais para melhor
•
Zambujal
2785-698 •
Que, acendendo a sua tocha
o informar e enriquecermos a
São
Domingos
de
Rana
Puderam iniciar-se as fundações.
ANEA. Envie, por favor, corOu
para
o
e-mail:
8
respondência ou mensagens elesecretaria@anea.org.pt n
trónicas para:
Levando ainda o seu tempo
A obra, ao seu termo chegou
Estabelecer novos contactos
Passando da intenção aos actos
Obituário
Muito tempo, não demorou.
9
Tinha que ter equipamentos
Para os fins desejados
Piscina de águas quentes
Própria para os doentes
Há muito tempo ansiados.
Eugenia Pereira Santos Lazaro
Aníbal Jose Subtil Correia
10
( Presidente do Conselho Fiscal)
É com enorme pesar que a ANEA
Ginásio, de uso polivalente
É com enorme pesar que a ANEA ininforma que faleceu Eugenia Pereira
Para os nossos movimentos
forma que faleceu Aníbal Jose Subtil CorQue com espaço bem gerido
Santos Lazaro sócio nº 4444 desde
E, distanciamento cumprido
reia sócio nº 450 desde 01/11/1991 .
05/11/2012 .
Passamos lá bons momentos.
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Informação útil
CORPO CLÍNICO
Dr. João Capelo 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

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 através do sistema multibanco, torna-se necessário indicar o número de
sócio a que diz respeito a transferência, para posterior identificação
e respetiva faturação.

CLÍNICAS

POR CHEQUE OU VALE POSTAL

Ferma, Clínica Médica e Dentária(Cacém)
Clínica Oftalmológica das Figuras Dr.
José Ludovico (Faro)
Centro Médico e Dentário Dra. Filomena 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

Artur Roque Ferreira . . . . .. . .€ 50,00
José Fernando Lopes Rosa. .. ...€ 5,00
Luís Filipe Rosa Gomes . . . . . € 10,00

À ordem da ANEA para a seguinte
morada: Rua de Platão, 147 – Zambujal, 2785-698 São Domingos de Rana

FARMÁCIAS

BRAGA

NA SEDE
HORÁRIOS DA SECRETARIA

Farmácia de Rana
Farmácia de Carcavelos

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

APOIO DOMICILIÁRIO

SAÚDE E DESPORTO

Miguel Marques: Diretor Técnico da
Piscina / Professor
Prof. Ana Raquel Freire: Professora de
Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/
Técnica de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação

DONATIVOS
4º TRIMESTRE DE 2021
SEDE

Beatriz Costa Maia. . . . . . .. . .€ 20,00
Manuel Pereira Lopes. . .. . .. ...€ 10,00
LISBOA

Carlos Manuel Vasconcelos Jorge Figueiredo . . . .. .. . . . . . . . . . . € 100,00
VISEU

Paulo Jorge Lopes dos Santos..€ 10,00
Nota: podem existir outros valores
que não foram faturados à data,
porque não temos identificação/nif.
Donativos de
01 de outubro a 30 de dezembro de 2021.

COMO PAGAR AS QUOTAS
Através de transferência bancária:
Banco “Novo Banco” IBAN:

PROTOCOLOS
Ao dispor dos sócios da ANEA:

Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro
14 A, 2780-240 (Oeiras)

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
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE
ANQUILOSANTE
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.
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

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

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

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

http://www.anea.org.pt

