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A ANEA está bem. Está bem nas suas atividades e na sua saúde 
financeira. Clara e transparente, a gestão de todos os recursos, 
levada a cabo por esta direção e com a enorme colaboração e 
esforço de todos os trabalhadores e restantes órgãos sociais, 
temos tentado afinar, para melhor, todo o trabalho.
Falemos por isso de 2016 e dos objetivos que são essenciais 
cumprir. A abrangência da mensagem da ANEA extravasa 
para além-muros. Somos cada vez mais reconhecidos e em 
cada sócio da ANEA há um verdadeiro embaixador de uma 
associação pujante e com brilho. Não pode haver hierarquias 

e, muito menos, individualizações, Pese embora a existência de hierarquias tenha 
que ser um facto inerente a qualquer estrutura organizada, não devemos realçar as 
individualidades, mas sim todo um coletivo, quando estamos todos a puxar para o 
mesmo lado.

Reconheçamos sempre o trabalho de quem nos 
antecedeu, desde o sócio Manuel dos Santos 
Correia, que nos deixou no último trimestre, até 
aos mais populares nomes que todos os sócios 
reconhecem. 
A verdade é que para que a ANEA funcione, 
todos - mas todos - são necessários. A exclusão 
não é solução, muito menos daqueles que são 
válidos.
Quando alguém pensar que gosta mais da 
ANEA do que outro alguém, desencante-se 
pois não é verdade cada um à sua maneira 
gosta da ANEA, pelo que, o seu contributo será 
igualmente bom.
Apelo por isso, a todas e todos, que participem 

e colaborem. Que provoquem a direção com as suas melhores ideias, que sustentem 
novos projetos que nos ajudem, quer como pacientes desta crónica demanda que nos 
foi entregue quer como cidadãos ativos, de olhar positivo e concreto.
A ANEA, somos todos, sem exclusões. A ANEA é um corpo único, onde o código 
genético é o da solidariedade, da igualdade e da liberdade de opinião, participação e 
afetos.
Em 2016, mais do que todos os projetos a concretizar, o mais importante é que nos 
unamos, com o afeto que nos dá sermos todos, por igual, combatentes contra a dor 
que sabemos habitar-nos. Basta-nos essa, sejamos unos e tenhamos sempre mão 
amiga e sorriso.” n
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quem nos antecedeu, 
desde o sócio Manuel 
dos Santos Correia, 
que nos deixou no 
último trimestre, até 
aos mais populares 
nomes que todos os 
sócios reconhecem
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D ecorreu a 28 de Novembro de 2015, 
em Viseu, o XXVI Encontro De Espon-

dilíticos E Seus Familiares, que festejou 
a causa da ANEA. Foram dezenas largas 
os que se deslocaram ao bonito cenário 
de Viseu, este ano. Aqui ficam algumas 
das imagens mais marcantes. Uma gale-
ria completa estará disponível no site na 
ANEA. A todos os que tornaram possível 
este encontro e aos seus convidados, in-
cluíndo o de honra e principal palestran-
te, um bem haja muito grande por uma 
festa viva e sempre essencial na troca de 
saberes e de experiências n

XXVI Encontro 
de Espondilíticos 
e Seus Familiares

Reportagem
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Amamentar pode recuar EA

AMAMENTAR pode ser uma das formas de fazer 
recuar a manifestação do antigénio HLA-B27, 
o responsável pela Espondilite Anquilosante. 
Segundo a SPR, “cerca de 7% da população tem 
o antigénio HLA-B27. Neste grupo, o risco de 
desenvolver a doença é de 5%. Isso significa 
que em cada 1000 pessoas, apenas 70 têm esse 
antigénio nas suas células e, desses 70, apenas 
4 desenvolvem a doença”.Para estas quatro, a 
amamentação pode fazer regredir a doença. 
O estudo foi liderado pelo Departamento de 
Reumatologia, IML, AP-HM, Marselha, França.

EA acelera cesarianas

UM ESTUDO do Swedish National Patient 
Register and Medical Birth Register concluiu 
que as mães que sofrem de EA têm tendência 
a acelerar o parto em 16.5% e um aumento de 
cesarianas em 9.8%. Dra. Para Sheila Sedicias, 
ginecologista, a mulher que sofre com 
espôndilartrose anquilosante deverá ter uma 
gravidez normal, mas é provável que ela sofra 
com dores nas costas e tenha mais dificuldade 
em movimentar-se especialmente no último 
trimestre de gestação, devido as alterações 
provocadas pela doença. Apesar de existirem 
mulheres que não apresentam os sintomas da 
doença durante a gravidez, isto não é comum 
e em caso de dor é importante que ela seja 
tratada adequadamente através de recursos 
naturais pois os medicamentos podem ser 
prejudiciais ao bebé.

ESTUDOS REVELADOS este Dezembro 
dizem que o diagnostico de prevalên-
cia dos casos de EA terá um acréscimo 
sustentado nos próximos anos, Actu-
almente o número de paciente é de 
1.045.903 e a Organização Mundial de 
Saúde espera que suba para 1.067.905 

casos diagnosticados em 2024. Estes 
números significam um crescimento 
anual de 0.21 por cento.No entanto a 
artrite reumatóide com possibilidade de 
degeneração pode subir dos 1,279,010 
casos diagnosticados em 2014 para os 
2,230,825 em 2024. n

UM MEDICAMENTO recentemente apro-
vado para a doença de pele psoríase pode 
também ajudar as pessoas que sofrem 
de Espondilite Anquilosante, a forma de 
artrite que ataca a coluna – diz um novo 
ensaio clínico. A espondilite anquilosan-
te, provoca inflamação em torno da vér-
tebra, o que pode levar a dor crónica e 
rigidez nas costas e no pescoço – e, em 
algumas pessoas, eventualmente, cau-
sar a fundição de algumas vértebras e 
levar a uma posição imóvel.
Os cientistas  descobriram que um fár-
maco cujo princípio activo é o secuki-
numab (e que está registado com nome 
comercial exclusivo de Cosentyx) ajudou 
a controlar os sintomas em 61 por cento 
dos doentes com espondilite anquilosan-
te que receberam as doses mais eleva-
das em testes.
Os resultados, publicados 24 de Dezem-
bro de 2015 no New England Journal of 
Medicine, podem abrir uma nova opção 
para a gestão do doente anquilosante.
“São necessárias novas opções terapêu-
ticas”, diz Scott Zashin, um dos membros 
do Colégio Americano de Reumatologia, 
que assim avalia o estudo.
“Actualmente existem duas classes de 
medicamentos usados para tratar a EA”, 
explica o especialista: “Drogas não este-
róides anti-inflamatórias (NSAIDs), tais 
como ibuprofeno e naproxeno; e medica-
mentos chamados antagonistas do TNF, 
incluindo Humira, Remicade e Enbrel”.

O Secukinumab, que é tomado por in-
jecção, funciona de forma diferente dos 
restantes medicamentos. Este inibe uma 
proteína chamada IL-17, que tende a ser 
elevada em pessoas com anquilosante.
Nos estudos de quatro meses, 61 por 
cento dos doentes tratados com a dose 
mais elevada de droga – 150 miligramas 
– tinham respondido ao tratamento de 
forma positiva, enquanto os submetidos 
a placebo não deram resposta alguma. 
Isto significa uma melhoria de 20 por 
cento na forma como lidaram com a dor 
nas costas, rigidez matinal e dificuldade 
com as actividades diárias. n

Secukinumab, nome da nova esperança

EA aumentará até 2024

Biossimilar autorizado 
A SAMSUNG BIOEPIS anunciou que a Comissão Euro-
peia aprovou finalmente o uso clínico para o Benepa-
li – um medicamento biossimilar que faz referência 
ao Enbrel (etanercept), também conhecido como SB4. 
Este fármaco será usado para o tratamento de artrite 
reumatóide, artrite psoriásica, espondilartrite axial (es-
pondilite anquilosante e espondilartrite axial não-radio-
gráfica) e psoríase em placas. A aprovação da CE segue 
a opinião positiva pelo Comité dos Medicamentos para 
Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medica-
mentos (EMA), anunciada a 20 de Novembro de 2015. n
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RUI COELHO, presidente da Associação Na-
cional de Espondilite Anquilosante, esteve 
presente do Congresso Nacional de Farma-
cêuticos, que decorreu no Centro De Con-
gressos De Lisboa. A 30 de Outubro dirigiu-
-se, numa sessão especial do Congresso, 
aos seus colegas e pares de investigação, 
abordando o tema “Divulgação de Informa-
ção” sobre as patologias que estão, por ve-
zes, escondidas dos meios mediáticos.
Rui Coelho, que sublinhou o papel das 
equipas técnicas na divulgação de mensa-
gens importantes sobre as patologias, dis-
tinguiu vários pontos. O primeiro, a neces-

sidade de adaptar a comunicação ao código 
mais compreensível pela maioria, aludindo 
assim ao facto da captação de solidarieda-
des se firmar na mensagem directa, gene-
ralista e clara, contra uma escola que, há 
décadas, se fechava em si própria e apenas 
usava linguagem técnica. “A necessidade 
de se ser claro ajuda a que mais pessoas 
tomem contacto com as dificuldades das 
minorias involuntárias. É neste trabalho de 
clarificação e de apelo que reside o suces-
so de uma boa divulgação de informação”, 
afirmou o presidente da ANEA.
Fortemente aplaudido pela sua inter-

venção, o presidente da ANEA, que agra-
deceu o convite da Ordem dos Farma-
cêuticos, ressalvou a importância “vital 
e continuada” do Instituto Nacional de 
Reabilitação nos esforços de formar e 
informar os pacientes e o público em ge-
ral, bem como o necessário “bom diálogo 
entre associações, Ordens e restantes 
organismos, como a industria”, para que 
todos possam bem comunicar.
No final, deixou uma mensagem de es-
perança num mundo com cada vez mais 
instrumentos de comunicação, por via 
das redes electrónicas. n

Aprender online
A SETE DE NOVEM-
BRO de 2015 a Asso-
ciação de Espondi-
lite Anquilosante da 
América organizou 
um Seminário Edu-
cacional livre em São 
Francisco. O pesqui-
sador e divulgador 
Michael Weisman e o 
fisioterapeuta Angelo 
Papachristos elabo-
raram uma palestra 
mista que foi trans-
mitida ao vivo e onli-
ne para todos os que 
quiseram assistir em directo. A 
gravação sobre a patgologia, os 
novos tratamentos e a melhor 

postura está disponível no site 
e pode ser visto nesta morada: 
[https://goo.gl/VqlJCJ] n

VIVA O HASHTAG #SPONDYLITIS
DAN REYNOLDS, líder da banda Imagine Dragons, usou tempo de um 
dos seus concertos para falar da Espondilite Anquilosante. O cantor, 
que também é paciente, fez o seu discurso para milhares de fãs, expli-
cando que as pessoas que sofrem de EA são verdadeiros super-heróis. 
“A doença aparece quando as pessoas estão no pico da sua vida e não é 
uma doença rara. Implica milhões de Americanos, europeus, latinos… 
Temos de os respeitar e admirar”, rematou Dan Reynolds. O vídeo está 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NAvRI1v-e-I. n

ANEA no Congresso Nacional de Farmaceuticos
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A Escola Superior de 
Saúde Dr. Lopes Dias 
(ESALD), do Instituto 
Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB), no âmbito 
do curso de Licenciatu-
ra em Fisioterapia, em 
parceria com a Liga Por-
tuguesa da Terapia Aquá-
tica, realizou em Castelo 
Branco, nos dias 15, 16 e 
17 de Outubro de 2015, o 
Congresso Internacional 
de Terapia Aquática (CITA 
2015), com o tema Saúde 
e Exercício, o primeiro 
congresso desta área em 
Portugal.

Especial

O congresso contou com mais de 150 
participantes, entre profissionais 

(80 por cento) e estudantes (20 por cento) 
com interesse na temática. A multiplici-
dade de profissionais dos quais destaca-
mos: fisioterapeutas (30 por cento); pro-
fissionais do desporto / educação física / 
natação (20 por cento ); terapeutas ocu-
pacionais (12 por cento), psicomotricistas 
/ técnicos superiores de educação espe-
cial (9 por cento); terapeutas da fala, nu-
tricionistas, psicólogos, médicos, osteo-
patas, professores universitários, entre 
outros (13 por cento) reflete a multidisci-
plinariedade pretendida para o congres-
so. A proveniência dos participantes, 10 
por cento  vindos do estrangeiro (Brasil, 
Espanha, Bélgica e Alemanha) e 77  por 
cento  de Portugal vindos de fora de Cas-
telo Branco (desde Bragança a Loulé) 
amplifica o interesse deste evento cientí-
fico e a importância que terá para a Tera-
pia Aquática em Portugal. 
 A presença e colaboração de algumas 
das personalidades (nacionais e inter-
nacionais) mais influentes na terapia 

aquática da atualidade (palestrantes, 
formadores e comissão científica), aliada 
ao apoio da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT), do Ministério da Educa-
ção e Ciência, permitiu que o CITA 2015 
se constituísse uma referência interna-
cional.
A adesão às comunicações livres foi sig-
nificativa e das 21 comunicações livres, 
avaliadas pelo júri do CITA 2015, foram 
premiados: como melhor comunicação 
oral a apresentação da Fisioterapeuta/
Professora Adjunta Sónia Cristina Silva 
Vicente, com o tema “Efeitos da Fisiote-
rapia Aquática, a longo prazo, em utentes 

com Fibromialgia: Revisão Sistemática”; 
como segunda melhor comunicação oral, 
a apresentação da Fisioterapeuta Raquel 
Oleiro, com o tema “Efeitos da água ter-
mal sulfurosa em casos do foro reumá-
tico: Estudos de protocolos de investiga-
ção”. Foram igualmente premiados os 
melhores posters, em primeiro lugar o 
poster com o tema “Speech therapy in an 
aquatic setting: a new intervention appro-
ach – Case report: 10 children diagnosed 
with autism spectrum disorder”, da Tera-
peuta da Fala Rita Alegria; e em segundo 
lugar o póster com o tema “Eficácia da 
Intervenção da Terapia Ocupacional no 

A ANEA presente no CITA

ANEA
Reportagem
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meio aquático em clientes com patologia 
musculoesquelética da coluna”, da Tera-
peuta Ocupacional Celine Duarte.
A edificação do CITA 2015 foi ainda fruto 
de importantes parcerias estabelecidas, 
tendo contado com parceiros de projeção 
nacional e internacional, ao nível cien-
tífico, técnico e profissional, na área da 
saúde e da Terapia Aquática. A comissão 
organizadora descreveu estas parece-
rias como “essenciais e enriquecedoras” 
para alcançar a missão a que o CITA 2015 
se propôs. n

Apoio: http://www.fct.pt/ 

A Psicomotricista Mónica Lampreia 
e Elsa Silva Fisioterapeuta

Hidroterapia melhora o bem estar
Impacto de um Programa Estruturado de Hidroterapia de 12 
semanas no equilíbrio, risco de quedas, medo de cair e qualidade 
de vida relacionada com a saúde em Idosos

A HIDROTERAPIA tem sido frequente-
mente indicada para a população idosa 
por apresentar um ambiente seguro, 
menos sujeito a quedas e com boa ade-
são ao tratamento, tendo um importan-
te papel na prevenção, manutenção e 
melhoria da funcionalidade do idoso. 
Foi assim realizado este estudo com o 
objetivo de avaliar o impacto de um pro-
grama estruturado de Hidroterapia no 
equilíbrio, risco de quedas, medo de cair 
e qualidade de vida relacionada com a 
saúde em idosos, e também verificar 
esse impacto em função do género. 
Foi um estudo quase-experimental, 
básico pré-pós teste, com grupo de 
controlo. 187 idosos (128 mulheres, 
60-86 anos) participaram neste estudo 
(Grupo de intervenção n = 142 idosos; 
Grupo de Controlo n = 45). O grupo ex-
perimental foi recrutado em 2 piscinas 
(Barreiro e Lavradio) e o grupo experi-
mental na Universidade Sénior do Bar-
reiro. Os outcomes avaliados foram o 
equilíbrio e o risco de quedas (Escala 
de Equilíbrio de Berg; Teste Timed Up 
& Go), o medo de cair (Falls Efficacy 
Scale) e a qualidade de vida relaciona-
da com a Saúde (QVRS - Inquérito de 
Saúde SF-12v2®). Os participantes do 
grupo de intervenção realizaram um 
programa estruturado de Hidroterapia 

durante 12 semanas (2 sessões sema-
nais de 40 minutos cada), em grupos 
de 10-15. Cada sessão foi dividida em 
três fases: fase de aquecimento, parte 
fundamental com exercícios de equilí-
brio e fase de alongamentos. Todos os 
participantes foram reavaliados após a 
12ª semana.
Como resultados deste estudo, verifi-
cou-se que este programa promoveu 
melhorias significativas no equilíbrio e 
na QVRS, e uma diminuição do medo de 
cair e do risco de quedas, em compa-
ração com o grupo controlo. Em função 
do género, verificou-se melhorias sig-
nificativas no equilíbrio e no domínio 
físico da QVRS no género masculino em 
comparação com o feminino.
Assim, através deste estudo pode-se 
concluir que a Hidroterapia é um recur-
so fisioterapêutico a ser considerado e 
recomendado para a prevenção de que-
das nesta população. No entanto, são 
necessárias pesquisas futuras para de-
terminar o efeito deste programa sobre 
a incidência de quedas. n

Pelo Fisioterapeuta César Sá,
do Grupo de Interesse de Hidroterapia 

- Fisioterapia no Meio Aquático (GIH-
-FMA) da Associação Portuguesa

de Fisioterapeutas (APF)

Em cima, Helena Murta e Ana 
Rita Martins 
em painel
À esquerda, 
da esquerda para a direita, 
com palestras sobre 
Promoção da Saúde em Meio 
Aquático: Prof. Dr. Daniel 
Daly (Cinesiologia-Bélgica), 
Prof. Dr. Javier Gueita 
(Fisioterapeuta-Espanha) 
e Prof. Dr. Juan Antonio 
Moreno Murcia (Educação 
Física-Espanha)
À direita,
Sónia Vicente, Elsa Silva, 
Helena Murta, César Sá autor 
do texto e Andreia Rocha da 
Associação Portuguesa de 
Fisioterapeutas
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V ários são os estudos que demons-
tram a efetividade da água no trata-

mento dos doentes reumáticos. As águas 
mais aconselhadas são as sulfúreas, 
em particular as sódicas (Reumatologia, 
I.P.d., 2013, Rodrigues, M.J.R.G., 2008). 
Segundo a Associação Portuguesa de 
Recursos Hídricos (APRH), Portugal é 
um dos países da Europa mais ricos em 
águas termais.
A hidrologia é definida por (Mourão, 1997) 
como a «ciência que estuda as águas em 
geral, em todas as suas formas e mani-
festações na superfície da Terra, seja na 
atmosfera, nas nuvens, nos mares, nos 
rios, nos subsolos ou nas fontes». Já a hi-
drologia médica, enquanto disciplina mé-
dica que estuda as águas minerais, de-
senvolve-se durante o século XIX (Weisz, 
1995) e refere-se ao tratamento médico 
feito por meio das águas em geral, apre-
sentando três divisões: hidroterapia, cre-
noterapia e talassoterapia.
As águas minerais naturais são caracte-
rizadas por três aspetos fundamentais: 
a) a sua origem natural; b) serem bacte-
riologicamente puras e c) apresentarem 
potencial terapêutico (Ghersetich, 2000).
A água é reconhecida pela sua aplicação 

terapêutica uma vez que possui proprie-
dades físicas específicas: as propriedades 
hidrostáticas e hidrodinâmicas que per-
mitem, entre outras, a flutuação do corpo 
imerso, diminuindo o efeito da gravidade, 
assistindo ou resistindo o movimento de 
acordo com o objetivo e facilitando o trei-
no de equilíbrio do corpo (Davis, 1988). 
As propriedades descritivas combina-

das com técnicas de fisioterapia no meio 
aquático e a vários graus de profundida-
de, promovem no indivíduo alterações 
fisiológicas importantes (de acordo com 
a temperatura e o posicionamento cor-

A Espondilite 
Anquilosante 
e o papel
da Fisioterapia
em contexto termal 

Especial

A fisioterapia é amplamente reconhecida no tratamento 
da Espondilite Anquilosante, tendo como objetivos 
específicos a redução da dor, rigidez matinal, prevenção
de deformidades e preservação da postura correta, 
a manutenção e melhoria da mobilidade, força, 
flexibilidade, condição física e da saúde psicossocial 
(Ribeiro, F., 2007).

Andreia Rocha 
fisioterapeuta (saraandreia@gmail.com), Marta Freixo, Sara Cardoso e Sara Simões – estudantes de fisioterapia
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poral) que se manifestam na diminuição 
da dor, aumento da mobilidade articular, 
fortalecimento, equilíbrio, ou seja, na me-
lhoria da função (Bates,1996).
Algumas doenças musculo-esqueléticas, 
reumatológicas, respiratórias, dermato-
lógicas, endócrinas, circulatórias e ner-
vosas poderão beneficiar da utilização 
da água mineral natural, quer através do 
processo de ingestão (crenoterapia) quer 
através do processo de inalação, vapori-
zação ou imersão (Weisz, 2001).
Nas doenças crónicas estabilizadas, como 
é o exemplo da EA, a mobilização das ar-
ticulações dentro da água termal quente 
pode ajudar na sua reabilitação, em gran-
de parte, devido aos princípios físicos da 
água. Os pacientes, durante a imersão, 
veem o seu peso corporal reduzido, o que 
contribui para a diminuição dos estímu-
los dolorosos ao nível das articulações. A 
temperatura da água tem um papel pre-
ponderante, dado que esta proporciona 
um maior relaxamento com consequen-
te diminuição da dor e maior mobilidade 

articular (Costa, R.M.D. [et al.], 2012). Tal 
pode ser atribuído ao estímulo sensitivo 
aumentado pela turbulência, pressão e 
temperatura da água, à atividade muscu-
lar e à compressão articular diminuídas 
resultante do relaxamento ganho com a 
flutuação. A mobilidade geral é aumenta-
da, resultando em diminuição na sensa-
ção de rigidez. Os pacientes com EA são 
submetidos aos efeitos da gravidade que 
provocam postura em flexão do tronco, 
conhecida como “postura espondilítica”. 
Os exercícios aquáticos, que visam a 
correção postural e coordenação moto-
ra, podem contrariar esta postura típica. 
Um programa de fisioterapia aquática 
que vise melhorar a mobilidade geral e a 
força muscular respiratória pode alterar 
também a função pulmonar do paciente 
espondilítico (Hernandes, N.A. [et al.], 
2006).
Saúde é movimento. E fisioterapia tam-
bém. Se tiver oportunidade não hesite. 
Faça fisioterapia numas termas. Pela sua 
saúde. n

Bates, A., Hanson, J. (1996), Exercícios Aquáticos 
Terapêuticos, Brasil, Editora Manole.
Costa, Rosa Maria Dantas; Monteagudo, Maria Dolores 
Gonzalez; Pessoa, Universidade Fernando - Espondilite 
Anquilosante: o exercício físico como reabilitação e 
promotor da qualidade de vida. Revista de Desporto e 
Saúde da Fundação Técnica e Científica do Desporto (2012).
Davis, B., Harrison, R. (1988), Hidrotherapy in pratice, 
United Kingdom ,Churchill Livinstone, 1988.
Ghersetich I., Freedman, D. e Lotti, T. (2000), Balneology 
today, Journal of the European Academy of Dermatology 
and Venereology (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/11305374) , 14(5): 346-348.
Pires, Rodrigo Montandon Esteves - O Termalismo Tem 
Lugar na Reumatologia nos Dias Atuais? Revista Brasileira 
de Reumatologia. Vol. 46. (2006). p. 161-162. 
Reumatologia, Instituto Português de - Instituto 
Português de Reumatologia. Webbase, 2013. 
Ribeiro, F., Leite, M., Silva, F., & Sousa, O. (2007). Exercício 
físico no tratamento da Espondilite Anquilosante: uma 
revisão sistemática. Acta Reumatol Port, 32(2), 129-37.
Rodrigues, Maria José Ramos Guedelha - Caraterísticas das 
Águas Termais Sulfurosas. Universidade da Beira Interior: 
Beira Interior, 2008.
Weisz, G, The Medical Mandaris: the French Academy of 
Medicine in the nineteenth and early twentieth centuries, 
New York, Oxford University Press, 1995.
Weisz, G. (2001), Spas, Mineral Waters and Hydrological 
Science in Twenthieth Century France, The History of 
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A través do programa de 10 pontos de 
Halliwick, método que facilita a adp-

tação e controlo motor num desenvolvi-
mento de competências em sequencia 
de aprendizagem, a impulsão ou inversão 
mental (imersão) é considerado um pon-
to muito importante. O fisioterapeuta tem 
que ser capaz de obter o envolvimento 
dos pacientes para alcançar todos os ob-
jetivos e confiança no seu controle motor 
em água, em termos de auto-estima e 
auto-segurança. A impulsão ou inversão 
mental (imersão) é um ponto onde o uten-
te faz controle de equilíbrio para a fase de 
aprendizagem, numa atividade dinâmica 
de preparação para o trabalho avançado 
de terapia específica de água. Este ponto 
encerra a primeira parte do Programa dos 
10 pontos de Halliwick focada em ajuste 
mental e controle de rotação (sentar no 
fundo da piscina). Mas também a estabi-
lidade do tronco durante dos movimentos 
e a estabilidade / mobilidade das articu-
lações proximais tem uma grande influ-
ência realizar a a impulsão ou inversão 
mental (imersão).
O apoio terapeuta no início e, em seguida, 
em um constante desafio entre as capaci-
dades e habilidades do cliente, ele  antem 

o desafio até obter a independência do 
cliente. Este ponto é uma fronteira e tem 
um papel importante para dar confiança 
no ambiente aquático. 
Além disso, o trabalho em apnéia tem um 
bom objetivo para a saúde do pulmão. A 
inspiração lento ea apnéia visam fazer cor-
responder as constantes de tempo das uni-
dades cuja periférica da complacência pul-
monar e resistência são alterados. Essas 
alterações são responsáveis pela distribui-
ção desigual de ventilação, como ventilação 
característica heterogênea da respiração 
assíncrona.
Um estudo sobre Auto-estima e auto-
-segurança relacionadas com o ponto de 
Halliwick – Impulsão ou inversão mental 
(imersão) – em utentes de Programas de 
Hidroterapia com mobilidade reduzida 
por patologia osteoarticular foi realiza-
do em Ovar, no ano 2013, nos utentes do 
Núcleo Regional de Ovar,apresentado sob 
forma de Poster no Congresso Europeu 
de Evidencia em Hidroterapia  em Izmir 
(Turquia).

Metodologia e resultados
Numa amostra de 22 utentes do progra-
ma de Hidroterapia, fez-se um estudo ex-

ploratório e verificou-se a relação entre o 
nível de Autonomia no ponto - Impulsão 
ou Inversão mental - e a sua auto-cara-
terização da auto-estima pela Escala de 
Rosemberg.
Os resultados neste estudo exploratório 
demonstram que a maioria dos utentes 
com alta auto-estima tinham independên-
cia total na execução do ponto Impulsão ou 
Inversão mental. O que corresponde à in-
formações da literatura de metodologia de 
Haliwick “Compreenshive Aquatic Therapy”.

Conclusão 
Apesar do nosso estudo exploratório in-
dicar uma boa relação entre Auto-estima 
e Independencia no ponto Impulsão ou 
Inversão mental de Halliwick, não sabe-
mos como seria a evolução dos utentes 
em programas anuais. A hipótese de que 
utentes sem experiencia de nado e sem 
adptação ao meio aquático podem evoluir 
de forma mais significativa se for usado o 
método de Halliwick, poderia ser demons-
trada em estudos futuros. Assim como 
validar a importância dos pontos Halliwick 
como facilitadores de independência, au-
to-estima e auto-segurança dos utentes 
da terapia aquática. n

“Os benefícios da imersão
em hidroterapia pelo método
de Halliwick”

A maioria dos utentes de Hidroterapia sem experiência de nado e sem adaptação
ao meio aquático apresentam grande resistência à prática dos exercícios com imersão.
O motivo é ser um grande desafio às suas capacidades motoras, pelo fraco ajuste 
mental e baixo controle motor no meio aquático.

Maria da Conceição Graça
Fisioterapeuta (maria.conceicao.graca@gmail.com), Núcleo Regional de Ovar 
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A teoria da autodeterminação é es-
sencial para compreender os vários 

tipos de motivação e a sua influência na 
manutenção ou aumento do exercício em 
pessoas com dor crônica.
O objetivo deste estudo foi analisar a as-
sociação entre motivação para o exercicio 
aquático terapeutico (Hidroterapia- HT) e 
dor crônica, função e qualidade de vida, 
durante um programa de HT (Aqua- 
Lusa), de três meses, para tratamento 
da dor crônica em adultos e idosos. Pre-
tende-se também apresentar o programa 
estruturado de exercícios aquáticos.

Materiais e métodos
Foi realizado um estudo correlacional, 
com 124 adultos e idosos, com dor crô-
nica que realizaram Ht durante treze se-
manas, duas a três sessões por semana. 
Os dados demográficos foram recolhidos 
no início do estudo (83,1% do sexo femi-
nino, 60,5 ± 10.2 anos) e os outcomes ava-
liados foram a dor, função e qualidade de 
vida (EVA para a dor, Quebec Back Pain 
Disability Scale, Western Ontario and Mc-
Master Universities e SF 12) e a motiva-
ção para HT (Breq 2 Questionnaire). A as-
siduidade dos participantes foi registada 
pelos fisioterapeutas e sistema informá-
tico. Foram utilizados correlações de Pe-
arson para analisar as associações entre 
os vários estilos de motivação, todas as 
variáveis contínuas e a assiduidade à HT, 
ao longo das treze semanas.
Verificaram-se os seguintes resultados: A 
melhoria da função e qualidade de vida foi 
mais significativa nas pessoas melhor mo-
tivadas para HT e mais assíduas (p <0,05). 
Os participantes que aumentaram a sua 
motivação intrínseca* ao longo do progra-
ma, foram os que apresentaram melhores 
níveis de saúde mental percepcionada (p 
<0,01). No entanto, a diminuição da dor 
crónica, nos participantes com osteoar-

trose, esteve associada a um aumento 
da desmotivação para HT (p <0,01), bem 
como participantes do sexo feminino de-
monstraram aumentos significativos na 
desmotivação, quando comparados com 
os do sexo masculino. Verificou-se uma 
associação consistente, ao longo do estu-
do, entre a adesão/assiduidade e os resul-
tados observados, no entanto verificou-se 
um aumento da assiduidade, mais signifi-
cativo, nos participantes mais velhos.
Em conclusão, a adesão/assiduidade e o 
tipo de motivação para HT têm um efeito 
significativo na dor, função e qualidade de 
vida, sendo a dor crónica a principal mo-
tivação para HT. Serão necessários mais 
estudos para investigar a influência do 
estilo regulatório (tipo de motivação) na 
assiduidade em HT, na dor e incapacidade, 
em determinadas patologias específicas e 
gêneros. Este tipo de investigação, poderá 
ajudar-nos a compreender melhor de que 
forma o comportamento para o exercício 
pode ser estimulado e mantido a longo 
prazo. Sabendo que a motivação para o 
exercício influencia a sua manutenção, es-
tratégias motivacionais deverão fazer par-
te da formação dos profissionais de saúde. 
A dor crónica de origem musculo-esque-
lética é uma das principais causas de inca-

pacidade. A Hidroterapia (Ht), o exercício 
e a motivação intrínseca para o exercício 
parecem ter efeitos benéficos no alívio da 
dor crónica, promovendo a função e quali-
dade de vida. “
“O programa Aqua Lusa é um programa de 
exercicio aquático terapêutico (Ht), indicado 
a todos os indivíduos que tenham dor cró-
nica de origem musculo esquelética, como 
os com Osteoartrose, Artritre reumatoide, 
espondilite anquilosante, fibromialgia e dor 
lombar crónica, que integra alguns exer-
cícios mais específicos, adequados a cada 
utente/patologia/condiçao” n
(*)Motivação intrinseca- Motivação que 
vem da própria pessoa e não da influên-
cia da opinião de terceiros. O individuo 
bem motivado intrinsecamente é aquele 
que tem uma motivação própria e que se 
auto-motiva constantemente

A dor crónica de origem musculo-esquelética é uma das principais causas de 
incapacidade. A Hidroterapia (Ht), o exercício e a motivação intrínseca para o exercício 
parecem ter efeitos benéficos no alívio da dor crónica, promovendo a função e 
qualidade de vida. 

“Aqua Lusa” – Programa estruturado de exercícios aquáticos terapêuticos

Motivação para Hidroterapia  
em utentes com dor crónica 

Helena Murta **

**Helena Murta é Presidente e Co-Fundadora do GIH-FMA. 
Fisioterapeuta pela ESSA (Bacharel) e ESS - IPS (Licenciatura). 
Mestre em Exercício e Bem-Estar (Universidade Lusófona). 
Pós-Graduações em Hidroterapia – Valens-Bad Ragaz-Suíça 
e Torremolinos-Universidade de Málaga – Espanha. 
Fisioterapeuta Pediátrica no Centro Hospitalar de Setúbal 
- Hospital de São Bernardo. Coordenadora do Centro de 
“Exercício e Saúde” da Palmela Desporto E.M.. Professora 
adjunta de ”Hidroterapia – Fisioterapia no Meio Aquático” 
na ESS - IPS na Licenciatura e Mestrado em Fisioterapia. 
Formadora e preletora desde 1994. 
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O POMBO  E A  POMBA

Trruu…trruu…
O pombo  eriçando  as  penas
Vai  dando  voltas,
Fazendo  vénias,
Salamaleques
Pondo-se  à  frente
Duma  pomba de leque
De elegante porte  
Cabeça bem erguida
Caminhando  decidida
Esquiva  ao pombo
 que tenta  a  sorte.

O  pombo  trruu…trruu…
Insiste  na  cortesia,
 faz mais  v énias,
Rodopia,
Corta-lhe   o  caminho ,
A  pomba  ignora-o,
Não o fixa,
 desvia-se,
Lesta e  elegante
 caminhante.

O  pombo  eriça  mais as  penas
Trruu…trruu…
Vénias acentuadas,
Rodopios sem fim,
Até que  a  pomba
Num salto
Abre as asas
E  v oa
Para outro  lado  do jardim .

O pombo  fica estático
Por instantes,
Ao vê-la partir…
Depois o pimpão,
Enérgico, 
Sacode  as penas 
Já não eriçadas
E erguen do  o  bico no  ar,
De peito inchado,
Em firmes passadas
Todo empertigado
Caminha decidido,
Sem  mostrar frustração ,
Como se nada tivesse acontecido.

R.B.

A VIDA DE UM ESPONDILÍTICO
I
Acordar com rigidez
Como se fosse uma cana
Com dores pela manhã
Ainda mesmo na cama.

II
Para começar o dia
Com alguma disposição
Movemo-nos devagarinho
Sentando-nos n o colchão.
III
Vamos para a casa de banho
Com toda a dificuldade
Tratar da nossa higiene
Recuperar a mobilidade.
IV
Lavar os pés e as costas
Durante o nosso banho
Não é tarefa nada fácil
É antes, um esforço tamanho.
V
Dificuldade no vestir
Apertar os atacadores
Ou então sapatos com pala
Para minimizar as dores.
VI
Sem que os outros se apercebam.
Das dores e nosso mau estar,
Fazemos o nosso trabalho
Por vezes a resmungar.
VII
Não é do nosso feitio
Mas da nossa condição
É difícil, sorrir sempre
Estando nesta situação.
VIII
Chega de novo a noite
É a hora para deitar
Encontrar posição na cama
Para poder descansar.
IX
Acordar durante a noite
Vezes que não têm fim
E encontrar a posição
Para tentar dormir assim.

X
Uma vez, de vez em quando
Ainda surge uma uveíte
Trata-se de uma benesse
Para quem sofre de espondilite.
XI
Uma carrada de remédios
Se ingerem durante o dia
E o organismo a aguentar
Tamanha patifaria.
XII
A vida de um espondilítico
Pode resumir-se assim
Tanta gente que não presta,
Calhou-me logo a mim!

Avelino Pires

ALVA AMPOLA ADORMECIDA

Anquilosa a alma. 
Arrasta a articulação artrosada na alma. 
Algo que é algia, algoz e anátema. 
Antevê o que a anca anseia. 
Antecipa antagónicas agonias agouradas. 
Antes de alva amapola adormeceres num abraço.

Afonso Bragança

Obituário
A ANEA lamenta informar o falecimento do sócio 
Manuel dos Santos Correia, 
Sócio n.º 137, desde 01/07/1984. À família e amigos 
a Associação endereça os sentimentos.

Editar Poesia
Continuamos a solicitar aos nossos associados e 
colaboradores que participem no boletim com os 
seus poemas, expressão da sensibilidade e obser-
vação pessoal,que a doença não seja impedimento. 
pretende-se editar as produções apresentadas. 
colabore. n

Poesia

Leitores
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Opinião

A palavra em si tem algo, na pronúncia, de áspero.
Diria, um misto de grito e de revolta.
Todavia,  exprime, em duas sílabas,  um fenómeno social de horrores. 
Ao longo da nossa história de permanência  neste planeta Terra, a guerra tem dizimado 
vidas, gerado sofrimento, penúria, fome para uns, e glória, fortuna, poderio para outros.
Se percorrermos, folheando o livro da história da humanidade, com estupefação damos 
conta que não há século em que estivesse ausente.
Claro que falamos da guerra envolvendo povos  conflituantes.
Mas quem são os povos ?
Um somatório de pessoas com afinidades. experiências, vivências, crenças, hábitos, 

costumes e filosofias sobre o mundo, o ser humano, a razão de ser  da existência.
Individualmente, pessoalmente, se interrogássemos um dos elementos desses povos, o António, o Manuel, a Maria, 
um qualquer, desde os tempos mais remotos, passando pela era dos egípcios, dos romanos, da Idade Média, do 
Renascimento, dos tempos de Napoleão, da revolução industrial, até aos dias de hoje, de florescente tecnologia, no 

sentido de perguntar o que  mais desejaria da vida, enquanto pessoa, creio 
que as respostas seriam muito idênticas, ser feliz!
Como é possível que com tal desejo, genuíno, a guerra aconteça, desastrosa, 
cruel, sanguinária, brutal ?
Vozes sábias se  ergueram ao longo da caminhada histórica da Humanidade, 
como clarins de esperança, e até com sacrifício da vida, a proclamar a fonte 

genuína e pura da paz, da tão desejada felicidade, que brota do coração humano, em golfadas de ânsia e almejada 
alegria.
Há quem chame a essa mágica atração humana, AMOR.
O segredo dessas vozes sábias  foi desvendar o óbvio, que somos iguais nesse desejo  que todos focamos em alcançar, 
que ninguém tem mais direitos do que outros a esse naco de felicidade, reconhecida a dignidade de cada um, na 
irmandade de sermos células do mesmo corpo de que é feita a  humanidade a que intrinsecamente pertencemos 
e  habita a Terra. Este minúsculo planeta, grão de areia na amplidão do  espaço do Universo, e onde, objetivamente 
reconhecemos, se concentram, afinal, todas as riquezas materiais das ambições de posse e poderio de todas as guerras. 
Um pouco mais de luz intelectual, de generosidade, de tolerância, de solidariedade na procura de soluções, dos acertos, 
de harmonia, de gosto de fazer e estar bem, de interajuda, de humildade, na efémera e  fantástica aventura de viver a 
vida, com gosto, a fazer alegria ao nosso redor, apesar de darmos conta das nossas precaridades, a pergunta fica: 
Para quê a GUERRA? n

A Guerra

Rui Martins Borges
Presidente da Assembleia Geral

A palavra em si tem algo,
na pronúncia, de áspero.

Diria, um misto de grito e de revolta
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SEDE
RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL • 
2785-698 SÃO DOMINGOS DE RANA 
APARTADO 69 • 
2646-901 ALCABIDECHE
TEL. 214 549 200 • FAX 214 549 208
E-MAIL: ANEAPANEA.ORG.PT 

NUCLEO LISBOA
RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL • 
2785-698 SÃO DOMINGOS DE RANA 
APARTADO 69.2646-901 ALCABIDECHE
TEL. 214 549 205 • FAX 214 549 208
E-MAIL: NUCLEOLISBOA@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@GMAILCOM

PONTE DE LIMA
SEDE PROVISÓRIA:
SERVIÇO DE MEDICINA FÍSICA E DE 
REABILITAÇÃO DO HOSPITAL CONDE
DE BERTIANDOS • RUA CONDE DE 
BERTIANDOS • 4990-078 PONTE DE 
LIMA TELEFONE: 258 909 500
E-MAIL:MFCF LAGE@HOTMAIL.COM

PORTO
SEDE PROVISÓRIA:
RUA SÁ DA BANDEIRA, 746, 5°DT° 
4000-432 PORTO
TELEFONE: 223 323 544
E-MAIL:NRPORTO.ANEA@GMAILCOM

VILA REAL
SEDE PROVISÓRIA:
MEDICANDO-MED. FIS. LDA. RUA A 
VOZ DE TRÁS-OS-MONTES N.° 17-R/C. 

(TRÁS. CTT)
5000-536 VILA REAL
TELEFONE: 259 327 850/1
E-MAIL: NRVILAREAL@ANEA.ORG.PT

VISEU
BAIRRO SOCIAL DA PARADINHA, LOTE 
12 R/C. POSTERIOR DIREITO • 3510-752 
VISEU TELEMÓVEL: 917 592 801
E-MAIL: NRVISEU.ANEA@GMAIL.COM

ALGARVE
SEDE PROVISÓRIA:
URBANIZAÇÃO HORTA DAS FIGURAS 
LOTE 33 BLOCO B R/CH 8005-328 FARO 
TELEFONE: 289 813 458 • 
FAX: 289 863 555
E-MAIL:NRALGARVE@ANEA.ORG.PT/ 
NRALGARVE.ANEA@GMAIL.COM

BRAGA
SEDE PROVISÓRIA:
RUA DO RAIO, N° 2 – 1° • 
4700-921 BRAGA
TELEMÓVEL: 919 620 529 • 
FAX: 253 275 959 
E-MAIL:NRBRAGA.ANEA@GMAIL.COM

COIMBRA
SEDE PROVISÓRIA:
RUA DO CARABOIO N.° 36 R/CH • 
3040-227 COIMBRA TELEFONE: 239 
442 145 • TELEMÓVEL: 962 951 214 E-
-MAIL:NRCOIMBRA@ANEA.ORG.PT

COVA DA BEIRA
SEDE PROVISÓRIA:
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, 
S.A. •
SALA DAS ASSOCIAÇÕES: NÚCLEO 
REGIONAL COVA DA BEIRA - ANEA • 
QUINTA DO ALVIDO • 6200-251 COVILHÃ
TELEFONE: 275 330 000 (EXT. 

14005 - ENF. LURDES MOREIRA) E-
-MAIL:NRCOVABEIRA@ANEA.ORG.PT /
NRCAVADABEIRA.ANEA@GMAIL.COM

LEIRIA
CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL 
DE LEIRIA LARGO SALGUEIRO MAIA • 
EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL —1° 
ANDAR • 2400-221 LEIRIA TELEFONE: 
244 561 260 • FAX: 244 561 260
E-MAIL:NRLEIRIA@ANEA.ORG.PT /
NRLEIRIA.ANEA@GMAIL.COM

DONATIVOS
Luís Filipe Rosa Gomes  . . . . . . . 35,00 €
Manuel Artur Barreira Mendes  . 35,00 €

Moradas
dos núcleos



ANEA – Associação Nacional de Espondilite Anquilosante

15

Bernardino Santos Gamas  . . . . . . 5,00 €
Benjamim Martins Antunes  . . . . . 5,00 €
Damião Fernando R. de Sousa . . 86,00 €
José Eloi Oliveira Barros  . . . . . . 20,00 €
Helder Nogueira Tostões  . . . . . 100,00 € 
Beatriz Costa Maia  . . . . . . . . . . . 15,00 €
Luísa Maria Mendes C. Moreira . 45,00 €
Paulo Jorge Lopes dos Santos . . . 7,00 €
Francisco de Assis P. B. Tomé . . 15,00 € 
Silvestre António Carrilho Pastor  5,00 €
Maria de Jesus Dias Afonso  . . . . . 5,00 €
Celestino Pereira Gomes  . . . . . . 19,00 €
Maria Margarida de C. Gomes  . . . 7,00 €
Elisabete Figueiredo L. Mourato  . 5,00 €
Ana Maria Borges M. Madureira  . 5,00 €
Isabel A. S. P. M. L. Assis. . . . . . 109,80 €

Gomuz Cuidados Médicos Lda,  225,00 €
Pfizer Biofarmaceutica, Lda . . 1.000,00 € 

DONATIVOS EM ESPÉCIE  
Diginfor, Lda . . . . . . . . . . . . . . . . 798,00 €

COMO PAGAR AS QUOTAS
Através de transferência bancária:
Banco Novo Banco
IBAN: PT50000700170010840000419
BIC/SWIFT: BESCPTPL

É necessário indicar (sempre) o número 
de associado no descritivo da operação
Nota: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.
 
Por cheque ou vale postal 
Ordem da ANEA para a seguinte 
morada: 
Rua de Platão, 147-Zambujal
2785-698 São Domingos de Rana

Na Sede
Das 9h30h às 13h e das 14h às 18h de 
segunda a sexta-feira

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

Para conhecimento e divulgação 
informamos os nossos associados 
dos protocolos existentes

(Cacém) Ferma — clínica médica e 
dentária
(Faro) Clínica Oftalmológica das Figuras 
Dr. José Ludovico 
(Parede) Centro Médico e Dentário Dra. 
Filomena Pais 
(Porto) Clínica Dr. Falcão Coutinho
(Viseu) Clínica Médica Dentária Dr. Ar-
mando Santos Oliveira 
(Viseu) J. Estrada – Clínica Oftalmológi-
ca, lda.
(Viseu) Clínica Dias Arede, Lda. Oftalmo-
logia
(Viseu) Clínica Fisiátrica Viseense, Lda.
(Viseu) Reumatologia Dr. Armando Mal-
cata (232450281)

APOIO DOMICILIÁRIO 
(Oeiras) Better Life 
Projeto Euconsigo

ESTÂNCIAS TERMAIS
Termas Sulfurosas de Alcafache 
Termas das Caldas de Sangemil
Termas das Caldas de São Pedro do Sul 
Termas das Caldas da Saúde 
Termas da Felgueira
Termas de Monção
Termas de Monte Real n



SEDE NACIONAL
Rua de Platão, 147 ∙ Zambujal ∙ 2785-698 São 
Domingos de Rana
Apartado 69 ∙ 2646-901 Alcabideche
tel.  214  549 200 ∙ Fax 214 549 208
E-Mail: anea@anea.org.pt
NÚCLEO REGIONAL DO ALGARVE
Sede Provisória:
Urbanização Horta das Figuras Lote 33 Bloco 
B r/ch ∙ 8005-328 Faro
Telefone: 289 813 458 ∙ Fax: 289 863 555
E-Mail: nralgarve.anea@gmail.com
NÚCLEO REGIONAL DE BRAGA
Sede Provisória:
Rua do Raio, nº 2 – 1º ∙ 4700-921 Braga
Apartado 122 ∙ 4711-910 Braga
Telemóvel: 919 620 529 
Fax: 253 275 959
E-Mail:nrbraga.anea@gmail.com
NÚCLEO REGIONAL DE COIMBRA
Sede Provisória:

Rua do Caraboio n.º 36 r/ch ∙ 3040-227 
Coimbra
Telefone: 239 442 145
Telemóvel: 962 951 214
E-Mail:nrcoimbra@anea.org.pt
NÚCLEO REGIONAL
DA COVA DA BEIRA
Sede Provisória: 
Centro Hospitalar Cova da Beira, S.A. 
Sala das Associações: Núcleo Regional  Cova 
da Beira - ANEA ∙
Quinta do Alvido ∙ 6200-251 Covilhã
Telefone: 275 330 000
(Ext. 14005 - Enf. Lurdes Moreira)
E-Mail:nrcovabeira@anea.org.pt /
nrcavadabeira.anea@gmail.com
NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA
Centro Associativo Municipal de Leiria ∙ 
Largo Salgueiro Maia ∙
Edifício do Mercado Municipal – 1º Andar ∙ 
2400-221 Leiria

Telefone: 244 561 260 ∙ Fax: 244 561 260
E-Mail:nrleiria@anea.org.pt /nrleiria.anea@
gmail.com
NÚCLEO REGIONAL DE LISBOA
Rua de Platão, 147 ∙ Zambujal ∙ 2785-698 São 
Domingos de Rana
Apartado 69 ∙ 2646-901 Alcabideche
tel.  214 549 205 ∙ Fax 214 549 208
E-Mail: secretaria@anea.org.pt
NÚCLEO REGIONAL DE 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
NÚCLEO REGIONAL DE PONTE DE LIMA
Sede Provisória:
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação 
do Hospital Conde
de Bertiandos ∙ Rua Conde de Bertiandos ∙ 

4990-078 Ponte de Lima
Telefone: 258 909 500
E-Mail:mfcf_lage@hotmail.com
NÚCLEO REGIONAL DO PORTO
Sede Provisória:
Rua Sá da Bandeira, 746, 5ºDtº
4000-432 Porto
Telefone: 223 323 544
E-Mail:nrporto.anea@gmail.com
NÚCLEO REGIONAL DE VILA REAL
Sede Provisória:
Medicando-Med. Fis. Lda. ∙ Rua A Voz de 
Trás-os-Montes n.º 17-r/c.
(Trás. CTT) ∙ 5000-536 Vila Real
Telefone: 259 327 850/1
E-Mail: nrvilareal@anea.org.pt
NÚCLEO REGIONAL DE VISEU
Bairro Social da Paradinha, Lote 12 r/c. 
Posterior Direito ∙ 3510-752 Viseu
Telemóvel: 917 592 801
E-Mail: nrviseu.anea@gmail.com”

MEMBRO DA
Projecto co-financiado pelo Programa de Financiamento a Projectos pelo INR, I.P.


