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ENCONTRO LUSO GALAICO

Em memória [p7]

Hugo Correia

No passado dia 30 de Abril teve 
lugar mais um encontro Luso-galaico, 
organizado pelo Núcleo Regional de 
Braga da Espondilite Anquilosante [p3]

MEDICINA

CIÊNCIA

CONSERVAR A ENERGIA
POUPAR NOS ESFORÇOS [p10]

DESCUBRA TODOS
OS BENEFÍCIOS 
DO TREINO 
FUNCIONAL [p5]

DIA MUNDIAL
ANEA UNIDA COMEMORA COM PALESTRAS 
CIENTÍFICAS E CONVÍVIO DE ASSOCIADOS 
E FAMÍLIAS, NA SEDE E POR TODO O PAÍS [p8-9]

DR.FILIPE ROCHA 
RECORDA HISTÓRIA 

DA ASSOCIAÇÃO
[p12-13]
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Tudo o que se inicia para bem da comunidade deve ter 
continuidade.

É um princípio que tem muito a ver com a ANEA.
Hoje cabe-nos prosseguir os objectivos da Associação, o 

melhor que sabemos, na continuidade do que muitos dos 
que nos antecederam foram construindo e realizando e que 
daqui a um pouco mais de um ano outros poderão também 

empreender.
Procuramos realizar o melhor que sabemos, e nisso nos 

esforçamos, em coerência e consciência de cumprir os 
objectivos estatutários em benefício dos Associados e da 

comunidade em que estamos inseridos.
Cientes que a Associação tem um horizonte mais vasto do que 

a prevenção e o tratamento da patologia que nos 
é comum.

Há uns trinta anos atrás, uma amiga minha, 
sofredora de lúpus, dizia-me o seguinte:

“-Tu tens uma Associação, eu não tenho nada 
(ainda não existia a Associação de doentes com 

Lúpus). 
Enfim, sentia-se só no mundo da sua doença. 

Esta amiga acabou por falecer com apenas 28 
anos. Tenho a certeza que se tivesse uma ANEA, 

aquele sentimento de solitário isolamento na 
doença não teria razão de ser, a infernizar a sua 

existência.
A ANEA não é só uma associação de doentes mas também de 

amigos. de  pessoas que partilham  o mesmo tipo de sofrimento e se 
entreajudam.

Expoente máximo dessa realidade, desde os primórdios da ANEA, é 
a realização do tradicional encontro anual de doentes e familiares, 

onde a par do debate de temas relativos ao doente  espondilítico, com 
as célebres mesas redondas criadas pelo nosso amigo eterno Dr.Filipe 

Rocha, é um momento especial de convívio, confraternização e diálogo 
entre doentes e famílias .

Preocupa-nos, também, zelar  o melhor possível pelas instalações da 

ANEA. Preocupa-nos melhorar as condições 
de acesso, nesse sentido, estamos em reunião 

com a Câmara Municipal de Cascais para  
instalação de um parque de estacionamento 

com  aproveitamento do terreno anexo, o que 
muito beneficiará os Associados e utentes que  
vêm aos tratamentos  e frequentam a piscina 
como terapia.  Por outro lado, a manutenção 

das instalações e do equipamento  em boas 
condições de funcionamento é uma das 

nossas preocupações. Questões que se arrastavam relativas ao ar 
condicionado  já foram reparadas. Em Agosto, vamos  procurar resolver 

os problemas relacionados com gotas (frias) na tubagem e também 
quanto a alguns problemas dos equipamentos da fisioterapia.

Vamos fazer que a nova época se possa iniciar com as reparações feitas, 
Sem problemas.

Queremos que os Espondilíticos tenham orgulho nas suas instalações e 
as usufruam na sua plenitude. n

Os meus cumprimentos
Gomes da Silva

Presidente da Direcção

Orgulho nas instalações

Associação Nacional
de Espondilite Anquilosante 
Boletim Informativo
Diretor: José Gomes da Silva
(Presidente  da ANEA)
Editor:  ANEA 
Publisher: Associação DEASCE 
Rossio / arossio.com
Grafismo e Arte: 
João Paulo Oliveira

Projecto Gráfico:
Nuno Maldonado Tuna
N.º de Registo ERC: 112302
Propriedade: Associação Nacional
da Espondilite Anquilosante  
N.º de Pessoa Colectiva:
501 830 995 
Sede do Editor: 
Rua do Platão N.º 147 
– ZAMBUJAL • 2785‐698 
SÃO DOMINGOS DE RANA 

• Apartado 69
2646‐901 ALCABIDECHE 
Telefone 214 549 200
FAX 214 549 208 
anea@anea.org.pt
Tiragem: 3.000 exemplares 
Impressão: Finepaper
Publicação Trimestral
Distribuição gratuita
Toda a colaboração publicada é da 

responsabilidade dos seus autores.

Membro fundador da Ankylosing 

Spondylitis International Federation 

“ASIF”

Publicação referente a 

Abril a Junho de 2016

‘‘

Ficha Técnica

Índice

Editorial e Ficha Técnica
“Orgulho nas instalações” .................................................. .2
Actual
Encontro Luso-Galaico .........................................................3
Leitores comentam BI ANEA ............................................4

Ciência
Treino Funcional .......................................................................5
Memória
Hugo Correia e Os nossos históricos ..............6 a 7
Celebração
Dia Mundial da EA ......................................................8 a 9

Técnicas
Conservação de Energia ................................................10
Opinião
Rui Borges ...............................................................................11
Filipe Rocha ...........................................................12 e 13
Poesia .........................................................................................14
Informações Úteis ..............................................................15

Abertura

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

Esta obra servirá 
não só para os 

espondilíticos, como 
á comunidade que 

utiliza os nossos 
serviços

109Estatuto editorial publicado em anea.pt



ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

3

O encontro decorreu no auditório da 
Biblioteca Municipal de Barcelos e 

contou com a presença de vários pales-
trantes que nos deliciaram com as suas 
apresentações. A cessão iniciou com a fi-
sioterapeuta Conceição Graça que expôs 
os benefícios da imersão em hidroterapia 
na espondilite anquilosante, salientan-
do a importância do exercício físico em 
meio aquático como forma de contrariar 
a progressão da doença. Seguiu-se o Dr. 
José António Costa, reumatologista e co-
ordenador do Núcleo de Braga, que evi-
denciou o papel preponderante do médico 
de família no diagnóstico da espondilite 
anquilosante e a sua interligação com os 
cuidados hospitalares. Referiu também 
a importância de ambos os profissionais 
num bom diagnóstico e acompanhamento 
do doente com espondilite anquilosante.

Posto isto, os participantes deliciaram-
-se com um apetitoso coffee-break que 
permitiu iniciar a segunda parte com as 
baterias recarregadas.

O Dr. Norberto Gomez iniciou as hostili-

dades do segundo acto com um tema in-
titulado as espondilartrites juvenis, refe-
rindo os aspectos mais relevantes desta 
doença. Para terminar, a Dra. Maria José 
Rola, psicóloga, deliciou-nos com uma 
apresentação que pretendia salientar a 
importância do pensamento/emoções 
positivas, no convívio diário com a doen-
ça. Foram também realizados exercícios 
ao som de uma música relaxante.

Por fim, seguiu-se um almoço de con-
fraternização e uma tarde cultural com 
a visita ao Museu de Olaria de Barcelos. 
Desta forma, deu-se a conhecer a velha 
arte da olaria, sendo o galo o símbolo 
desta linda cidade.

Mais uma vez, O Núcleo de Braga da 
ANEA deu a conhecer aos seus associa-
dos e familiares diversos olhares sobre 
esta doença, sendo a confraternização e 
a amizade uma parte fundamental destes 
encontros. n

X Encontro Luso-galaico
de espondilíticos e familiares

Actual

No passado dia 30 de 
Abril teve lugar mais um 
encontro Luso-galaico, 
organizado pelo Núcleo 
Regional de Braga da 
Espondilite Anquilosante
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A/c do Director, Sr. José Gomes da Silva 

Caros Amigos, sou a sócia n.º 1305 da 
ANEA, Maria Luísa Vaz Oliveira. Leio 
atentamente o Boletim Informativo, 
mas sou uma associada muito pouco 
participativa. Sinto até vergonha de ter 
há anos sido eleita como membro su-
plente do Conselho Fiscal da ANEA e 
não ter feito nada. Só o deslocar-me à 
Sede me cansava; tive uma iridociclite 
muito difícil de debelar e de longa du-
ração; e e não consegui entrosar-me. 
Bem, mas leio sempre o Boletim Infor-
mativo (BI) e fiquei muito satisfeita com 
o que vi e li no BI N.º 108, JAN/MARÇO 
2016.

É que tinha saudades de aprender com 
a leitura do BI! E aprendi com o artigo: 
“Espondilite Anquilosante: conhecer 
mais para tratar melhor”. E acho muito 
importante a realização do estudo que 
dá nome ao artigo e, em particular a 
aplicação à amostra seleccionada das 
Medidas de Avaliação para a EA.

Por seu lado “Turbulências” fala das 
dificuldades recentes na vida da ANEA 
com uma correcção impressionante! 
(Mais uma vez alheei-me da vida da 
ANEA e não fui a nenhuma das 2 As-
sembleias Gerais - embora desta vez 
possa alegar que estou a viver na re-
gião da Beira Baixa e quase só venho 
a Lisboa para consultas e exames mé-
dicos).

E, para me encher as medidas, o arti-
go “Viajando em contramão” do Dr. Fili-
pe Rocha. Que saudades eu tive da sua 
ausência (para mim longa) no BI! Não 
conheço pessoalmente o Dr. Filipe Ro-
cha (mas tenho pena...). Mas é sempre 
uma lufada de ar cheio de sabedoria ler 

os seus escritos. E este não foge à re-
gra. Que maravilha ver/ler a sua forma 
escorreita de transmitir conhecimen-
tos! Médicos e humanos! Porque os es-
pondilíticos não são “só” doentes; são 
dotados de uma enorme sensibilidade e 
delicadeza em que tudo os magoa/sen-
sibiliza (talvez por causa da luta cons-
tante que travam consigo próprios para 
se manterem de pé, válidos). E atrevo-
-me a citar: “ O BI da ANEA tem de vol-
tar a ter um artigo médico, um artigo 
para doentes, um artigo para familiares 
de doentes. O BI tem de dispor de um 
painel de consultores de áreas essen-
ciais, como oftalmologia, cardiologia, 
pneumologia, gastro-enterologia, uro-
logia, cirurgia ortopédica e hematolo-
gia...”. O ter conhecimentos, saber so-
bre a nossa doença é o que nos guia. E 
os médicos, nas suas várias especiali-
dades, são o nosso Amparo! n

Saudações espondilíticas!
Um abraço amigo e solidário,

Luísa Oliveira

Exmª Direção da ANEA
Exmºs Senhores,

 Quero enviar-lhes a minha opinião 
relativamente ao artigo publicado no 
último Boletim da ANEA (janº/março 
de 2016) com o título “Espondilite An-
quilosante: conhecer mais para tratar 
melhor” da autoria da Coordenadora da 
fisioterapia da ANEA, Drª Ana Gomes, 
o qual reflete uma qualidade técnica e 
social que há muito não se observava 
no boletim.

 Assim, classifico este estudo de EX-
CELENTE!!!!!!  Tenho que lhe dar OS 
MEUS PARABÉNS por algo que, à par-

tida, não me surpreendeu, pois já a 
conheço desde 2007 quando recorri 
à ANEA para efectuar tratamentos e, 
desde lá, tem sido a minha fisiotera-
peuta a quem já em tempos, designei 
em e-mail enviado nessa altura para a 
ANEA, de minha fisioterapeuta de elei-
ção, em comparação, naturalmente, 
com outras que tive noutros locais.

E a classificação que atribuo de exce-
lente, tem a ver com a boa descrição, 
assente em expressões técnicas bem 
fundamentadas (uma ou outra menos 
fácil de “traduzir” para um leigo) mas 
também pela criteriosa consulta da “bi-
bliografia” indicada.

 Claro que ao doente, julgo, interessa 
muito mais o resultado dos tratamentos, 
os conselhos, o profissionalismo das/os 
técnicas/os do que o decifrar das tais 
expressões técnicas. Também muito 
boa escolha, bem sentida, nas fotogra-
fias que acompanham o texto. A 1ª, re-
fletindo alegria; a 2ª, reflectindo prazer 
e bem estar. É o que interessa funda-
mentalmente a quem sofre deste tipo de 
patologias: alegria e bem estar. n

Esperando a vossa melhor atenção 
sou,

 Com os meus cumprimentos, 
José António Andrez

 SÓCIO Nº 2214

Aos leitores 
e sócios,

A Direcção da ANEA agradece a todos 
os leitores que enviaram mensagens de 
correio ou correio electrónico e estará 
sempre disponível para receber e dar 
atenção a todas as sugestões que nos 
cheguem, para melhorar este nosso 
meio. n

Leitores comentam BI ANEA

Leitores

Muito Satisfeita

Excelente

Em todas as edições a direcção da ANEA procurará 
publicar as mensagens dos sócios leitores, para que se 
melhore este meio de comunicação com todos
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P arte de um princípio de que o treino 
deve integrar os movimentos do dia-

-a-dia ou de uma competição específica, 
sem sobrevalorização de músculos ou 
segmentos corporais

O treino funcional exige uma integração 
do equilíbrio e de estabilização muscular 
intrínseca durante a produção de força 
e usa, normalmente, movimentos em 
cadeia cinética fechada (Douglas Brook, 
1997). Deve ser designado para imitar ta-
refas ou actividades que ocorrem na vida 
diária de uma pessoa (Weiss et al, 2010)

Vantagens
l Mais correto do ponto de vista cine-

siológico;
l Variabilidade de exercícios;
l Treino de capacidades condicionais 

raramente abordadas (coordenativas);
l Mais adaptados às actividades dos 

gerontes;
l Mais sustentável para os ginásios;

Desvantagens
l Impossível grande hipertrofia muscu-

lar ou ganhos de força máxima;
l Isoladamente não satisfaz a 100% as 

necessidades de performance em treino 
de alto rendimento
l Pode ser insuficiente em treinos de 

reabilitação;
l Exige muita consciência corporal;
l Implica mais trabalho na preparação 

dos treinos.

O grande objectivo do treino funcional é 
utilizar o corpo (com as suas capacidades 
e limitações) através da aprendizagem 
de movimentos. E as máquinas onde a 
maior parte das pessoas passam o tempo 
são auto-limitativas nesse aspecto por-
que não permitem o trabalho de movi-
mentos naturais / fundamentais e porque 
não requerem uma adaptação constante. 
O ambiente é sempre o mesmo. É como 
treinar dentro duma cabine telefónica.

Cada indivíduo tem diferentes propor-
ções no que respeita ao tamanho dos 
seus segmentos corporais, diferentes 
pontos de eficiência biomecânica, dife-
rentes comprimentos musculares, dife-
rentes velocidades de condução nervosa 
e diferente tolerância muscular.

As máquinas não podem recriar as 
muitas variações de desenvolvimento de 
força num músculo para estimular to-
das as unidades motoras. No torso, por 
exemplo, os oblíquos têm muitos com-
partimentos neuromusculares que não 
são estimulados ao estarmos sentados.

A completa estimulação e treino das 
unidades motoras não pode ser alcançada 

com máquinas que limitam o movimento 
e que oferecem apoio e estabilidade em 
vários segmentos do corpo. Um progra-
ma de treino óptimo reconhece o valor da 
liberdade de movimento, velocidade do 
movimento, tipos de contracção muscular 
(concêntrica, excêntrica e isométrica), isto 
só para citar algumas variáveis críticas.

A utilização de máquinas que restrin-
gem a amplitude de movimento em arti-
culações específicas não só retardam a 
aprendizagem motora necessária para 
um rendimento máximo, como também 
podem criar padrões de movimento pre-
judiciais para a performance e para a 
prevenção de lesões. n

Treino Funcional

Ciência

É um sistema de treino com vários anos, 
mas apenas agora mais divulgado.
Foi impulsionado por um preparador físico 
norte-americano Vern Gambetta e, mais 
recentemente, pelo cubano Juan Carlos 
Santana

5
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De Entre As Pessoas Que Muito Nos 
Ajudaram
Fernando Rego Gonçalves
Eng. Lucena e Quadros 
Eng. Aristides Correia
Augusto Carreteiro
Eng. Victor Carrusca
João Parcelas
Mário Rosa Pacheco

Almeida Dias foi o primeiro reumato-
logista a aderir ao projecto NEA e isso, 
à época, tinha a importância de ele ser 
uma figura de referência na reumatologia 
portuguesa e o líder aceite dos reumato-
logistas; 

Robert Martins era, à época em que nos 
levantamos, o director do Instituto Portu-
guês de Reumatologia e sempre se dis-
ponibilizou para apoiar-nos. Foi sempre 
gentil connosco.                                                                                                                                      

O pai das meninas da epidermólise bu-
lhosa

Isabel Ferreira – Gostava de dar apoio 
discreto. Se estivesse viva, teria uma dis-
cussão por lhe referir o nome. Fica assim.     

Jaime Filipe – Foi o engenheiro da cria-
tividade para as questões da deficiência. 
O Programa Novos Horizontes da Tevê 
era um cartão de visita de como a quali-
dade pode estar ao Serviço.

Conheci-o como meu doente. Estava na 
primeira linha da ajuda à ANEA. Teríamos 
sido mais e mais cedo se não tivesse fica-
do totalmente incapacitado cedo demais.

Amália Rodrigues – Esteve no Teatro de 
São Luís no terceiro e último espectáculo. 
Ao referi-la agradeço a todos que gracio-
samente nos deram o seu talento, trans-
formando a sua voz em dinheiro para a 
ANEA. Citando-o agradecemos a todos os 
artistas que nos ajudaram e já morreram 

Artur Agostinho -esteve nos três es-
pectáculos do Teatro de São Luís como 
apresentador que fez tudo na vida– rádio, 
televisão, teatro e cinema.                                                                                                              

Entre tantos perdoem
se esqueço alguns!..

António Sala, Guida Faria, Mário Moura, 
António Fortuna, Artur Agostinho, Car-
los Guilherme, anterior Bispo de Leiria, 

Rodrigues Pereira, Paneiro Pinto, quem 
foram, quem são, que lhe devemos como 
associação, porque ganharam o direito à 
memória na nossa História da ANEA?

Guida Faria era e é a presidente da 
Liga Portuguesa dos Deficientes Moto-
res e, ao ter a inteligência de incluir-nos 
na estrutura UNIR do Dr. Mário Moura, 
proporcionou-nos identidade e cober-
tura jurídica enquanto crescemos como 
NEA. O Dr. Mário Moura era o fisiatra 
responsável pelo tratamento motor dos 
deficientes aí tratados. Como devem 
saber a LPDM tinha sido resultado des-
se médico extraordinário – Dr. João dos 
Santos que teve um programa na radio-

difusão chamado – “Se não sabe porque 
pergunta”. Lembro-me de o ouvir ao 
vivo duas vezes, uma no máximo do seu 
brilhantismo e a outra quando já idoso.                                                                             
António Sala, que todos conhecem da 
Rádio Renascença, esteve na origem 
da nossa sobrevivência económica. Re-
cordo-o, no seu escritório em obras, e 
olhando-nos – “Vocês têm um mamar 
muito doce e já estou a ficar disposto a 
ajudar-vos. Vou-vos apresentar à pessoa 
certa – O empresário António Fortuna”;                                                                                                
António Fortuna – Foi o empresário te-

atral que graciosamente organizou 
os três espectáculos do Teatro de S. 
Luís. Disponível empenhado e eficien-
te. E fica tudo dito; Carlos Guilherme 
esteve em dois primeiros espectácu-
los do Teatro Municipal de São Luís, 
Nele agradecemos a todos os artistas 
que nos ajudaram e felizmente vivos                                                                                                                                            
      Bispo de Leiria / Fátima - na sua pes-
soas agradecemos as todos que compre-
enderam que embora sendo pequenos 
merecemos atenção. No nosso Encontro 
Anual realizado em Leiria, teve a gentileza 
de uma longa conversa com Fergus Ro-
gers, então presidente da ASIF. Este, mais 
tarde, questionou-me se a pessoa com 
quem tinha falado era, de facto, o Bispo 
de Leiria / Fátima. Estava deslumbrado.                                                                                                                                
Melo Gomes – foi o reumatologista que 
mais nos apoiou no respeitante ao re-
lacionamento internacional, tendo sido 
muito importante para a escolha e vin-
da dos professores estrangeiros que 
participaram no Primeiro Congresso 
Internacional de Espondilite Anquilo-
sante / Congresso do Monte Estoril.                                                                                                                   
Rodrigues Pereira –. A disponibilidade 
do grupo de fados “Serenata de Coimbra” 
onde comparticipa com Dr. Marques dos 
Santos, Dr. Costa Santos, Eng. Carlos Cou-
ceiro, Eng. Teotónio Xavier, Dr. Rodrigues 
Rocha e Fernando Marcelino, permitiu 
que em muitas das actividades com visi-
tantes estrangeiros houvesse aquele tom 
de qualidade cultural que nos distinguiu.                                                                                                                                      
Paneiro Pinto – Foi o  ortopedista do Hos-
pital de S. José que “nos” resolveu o caso 
mais difícil que tive como fisiatra. A ele se 
deveu que Fernando Rego Gonçalves pu-
desse ter tido alguma qualidade de vida 
nas suas duas últimas décadas de vida.

Irmã Margarida - A religiosa directo-
ra do Colégio do Amor de Deus que nos 
cedeu dois anos seguidos sem, qualquer 
encargo nosso, as instalações e que mos-
trou um exemplo de disponibilidade ao 
vir, ela própria, ajudar a distribuição dos 
almoços. n

POST SCRIPTUM - Tivemos o cuidados 
de só referir nomes que a ANEA ainda 
não soube agradecer ou que identifica-
ram os livros editados. A ANEA É PESSOA 
COLECTIVA, a promoção social dos seus 
membros não faz sentido, somos um co-
lectivo que agradece e não queremos ser 
as estrelas de um colectivo.

Lembramos
os nossos históricos 
De Entre Os Companheiros Espondilíticos Antigos

Sócio Nº 581
Anatólio Batista Marreiros

28-12-1941 
Sócio ANEA desde 17-09-1993
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Actual

O fotojornalista Hugo Correia faleceu a 
seis de Junho, aos 46 anos, no Hospital 
São Francisco Xavier, em Lisboa, onde 
estava internado há três semanas. Foi 
vítima de infecção pulmonar. Membro da 
direcção da ANEA, dedicou a sua vida à 
fotografia e à fotorreportagem. Natural 
de Lobito, Angola, integrou a equipa de 
diversos jornais, como o Correio da Ma-
nhã, na década de 90. Actualmente era 
freelancer. Em Fevereiro deste ano lan-
çou, com a jornalista Rita Montez, o livro 
“Vidas Suspensas”, que aborda a temáti-
ca da violência doméstica. 

Para a direcção da ANEA a perda é ines-
timável, como disse imediatamente após 
o seu falecimento: “Confrange saber que 
o Hugo  tombou pela força daquelas mi-
núsculas criaturas microscópicas que 
não se deixam ver a olho nu e que pode-
rosamente envenenam e matam como 
se fossem monstros, não a espezinhar, a 
esmagar, mas a sugar a vida, insaciáveis, 
resistentes e impermeáveis às doses 
químicas da ciência.

A grandeza de alma, a afetividade que 
emana de um coração generoso, a sim-
plicidade que se manifesta no trato, e no 

fazer, o sentido estético do belo e da ver-
dade que através da fotografia procurava 
captar são atributos do Hugo que perma-
necem intactos e a cintilar para sempre 
na memória dos que o conheceram e o 
admiravam.

Bom filho, bom amigo, bom profissional.
A ANEA tinha-o chamado para integrar 

a Direção, respondendo positivamente.
Em  solidariedade com todos os mem-

bros dos Órgãos Sociais fica a expressão 
do nosso pesar à Família do Hugo e às 
Famílias dos nossos Associados que en-
tretanto  partiram, vão de igual modo os  
sentidos pêsames”.

A ANEA presta ainda homenagem ao 
seu sócio Anatólio Batista Marreiros, só-
cio 581, entretanto também desapareci-
do e a quem presta homenagem e deixa 
condolências à família e amigos. n

Hugo 
Correia
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A data desta comemoração, à qual 
a ANEA se associa, foi proposta 

pela ASIF, (Federação Internacional com 
doentes com Espondilite Anquilosante) 
para que a mesma se realize no primeiro 
sábado do mês de maio, depois do 1º dia 
do mesmo mês. Foi objectivo da Direcção 
da ANEA que os seus colaboradores em 
equipa, pudessem passar para o exte-
rior todo o seu empenho no dia a dia, e  
o mesmo ser reconhecido, neste dia tão 
especial para Espondilíticos e Amigos.  

Iniciou uma manhã cientifica, no audi-
tório da Junta de Freguesia de São Do-
mingos de Rana.  (espaço oferecido gra-
ciosamente por esta Junta, na pessoa 
da sua Exma. Presidente Dra. Fernanda 
Gonçalves.

PALESTRANTES  e PALESTRAS
Iniciou a manhã às 9h00, com o Secre-

tariado a receber Associados e Convida-
dos

Abertura da manhã: Dr. Rui Borges Pre-
sidente da Mesa da Assembleia Geral.

ANFITRIÃ:  Dra. Fernanda Gonçalves 
Presidente da Junta de Freguesia de S. 
D. de Rana, Dr.  Jorge Marques em re-
presentação do Vereador da C.M.C. Dr. 
Frederico Manuel P. de Almeida  

Iniciou-se esta manhã com os respecti-
vos intervenientes e palestras:

Dr. Filipe Rocha - médico fisiatra - Gran-
de Amigo da ANEA e impulsionador desde 
o início da NEA , com a comunicação “E A 
- A nossa auto - defesa pode ser simples”

Dra. Daniela Pinto - médica fisiatra – 
Diretora Clinica da  ANEA, com “Fadiga 
na Espondilite Anquilosante”

Dra. Ana Gomes - Fisioterapeuta- Coor-
denadora da Fisioterapia da ANEA, com 
“Estratégias para Conservação de Ener-
gia e Proteção Articular”

Miguel Marques - Professor- Diretor 
técnico da ANEA, com “Novas Metodolo-
gias de Treino –Treino Funciona”

Seguiu-se almoço na sede para confra-
ternização entre Espondiliticos e familia-
res. n

Dia mundial 
da espondilite 
anquilosante 

Celebração

O dia da Espondilite Anquilosante foi comemorado no 
dia 7 de maio de 2016 pelo 7º ano consecutivo.

Iniciou a manhã às 9h com o Secretariado

Elementos da Comissão de Honra

Dra. Daniela Pinto – Médica Fisiatra 

- Diretora Clinica da ANEA

Miguel Marques-  Professor- Diretor técnico da ANEA

Almoço na sede para confraternizaç      ão entre Espondiliticos e familiares.

Ana Gomes - Fisioterapeuta- Coordenadora

da Fisioterapia da ANEA

   Iniciou-se esta manhã com os res    petivos intervenientes e palestras
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Peço vos autorização para fazer a minha 
intervenção com algum sentido político. 

Toda a intervenção social sobre Saúde 
tem dimensão política. 

Quando um grupo de cidadãos enten-
de fundar uma associação de autodefe-
sa  contra o potencial multissistémico 
de lesões de uma doença persistente e 
evolutiva com prevalência relevante essa 
dimensão política acentua-se.

Como médico sempre dei importância 
aos aspectos sociais das doenças nesta 
sequência o próprio, os familiares, as or-
ganizações sociais.

Como médico, não sofrendo de EA , nem 
tendo familiares sofrendo desta doença, 
penso estar à vontade para exprimir a 
minha satisfação em vê-la dar importân-
cia a uma coisa que é importante. Como 
saberá eu tenho uma longa história de 
apoio a esta associação. Sem ter refe-
rências partidárias, este movimento de 
pessoas foi feliz na escolha da Autarquia 
de Cascais para sua Sede Nacional.

O reverso também é verdade, a Fregue-
sia de que é dirigente e o Concelho  de 
Cascais podem ter orgulho em possuírem 
uma estrutura à frente do tempo. Fomos 
o primeiro colectivo de doentes a organi-
zar-se em Portugal. A ANEA é a primeira 
associação de doentes do país e a décima 
associação mundial de pessoas sofrendo 
de EA.  Como médico que a apoiei, à nas-
cença e na sua diferenciação, é um prazer 
poder dizer-lhe estive ao lado dos pionei-
ros e continuo a admirá-los.

No  Boletim Informativo de 29 de Abril 
de 2001. antes de ser moda , falamos 
dos cuidados continuados em doenças 
de longa evolução, falamos dos riscos 
de a relação médico doente se tornar 
tecnocrata, falamos da cidadania em 
saúde, falamos da dimensão dos atrasos 
do diagnóstico em doenças de evolução 
crónica, falamos da personalização da 
responsabilidade em saúde, falamos da 
necessidade de haver uma compreensão 
sistémica das questões de saúde, fala-
mos do acesso à informação geral e à 
cultura em Saúde , falamos da (in)forma-
ção do utilizador dos cuidados de saúde, 
falamos do prazo de validade para uma 
consulta médica, falamos na solidarieda-
de na partilha de riscos comuns, falamos 
de estatística de doenças chamadas cró-
nica, falamos de hiperpatia, falamos de 
ponto de partida para seguimento médi-

co de um caso de EA, falamos de barrei-
ras arquitectónicas, apresentamos o re-
latório e contas do exercício do ano 2000, 
demos notícias dos Núcleos Regionais.

Na contra capa, está inserido “Defender 
O Espondilítico No Interesse De Todos” e 
“Gerir Uma Interajuda Disponível” e uma 
listagem de consultores médicos.    

Além das estruturas de Estado as es-
truturas da Sociedade Civil podem con-
tribuir quando têm experiência acerca do 
que dizem. n

Em nome da Anea, agradecendo terem-
-nos ouvido.

São Domingos de Rana 07 de Maio de 
2016, Dia Mundial da Espondilite Anquilo-
sante, O Sócio Honorário da ANEA

Filipe G. Rocha (médico fisiatra) 
     

Um Poema na Cerimónia

Exma. Presidente da Junta de Fregue-
sia de S.D. de Rana

Dra. Fernanda Gonçalves
Exmo. Dr. Jorge Marques ilustre repre-

sentante da C.M. Cascais
Uma associação de doentes necessita
Ter dimensão política
Caso contrário falha, não existe,

O estarmos aqui define
Uma atitude nossa
Face à estrutura de base
De um qualquer país civilizado

No meu passado fui vizinho
De um americano, professor de política,
Que no seu ano sabático viera estudar 

os Bairros de Lisboa

Foi no tempo do impingement de Nixon
Aproveitei isso, 
Também tive o meu ano sabático
De política, nessa oportunidade.

Quem julga que na sociedade
A base é o primeiro ministro engana-se
Por isso defendo o diálogo
Anea -  Ilustre Presidente da Junta de 

S. D. Rana
Anea- Ilustre representante da C.M.C.

E como já disse tudo que tinha a dizer
Calo-me 
Mas antes tenho a dizer-lhes 
Obrigado pela paciência em ouvir-nos. n

FGR

E A - A nossa auto-defesa
pode ser simples

Almoço na sede para confraternizaç      ão entre Espondiliticos e familiares.

Felismina Gomes, Secretária da Direcção ANEA 

e Dra. Fernanda Gonçalves, Presidente JFSDR

Dr. Filipe Rocha

   Iniciou-se esta manhã com os res    petivos intervenientes e palestras



10

 Abril/Junho 2016Técnicas

C ONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Conjunto de métodos/estratégias 

usados para analisar, planear e realizar 
as actividades de vida diária (A.V.D.’s) 
com o menor gasto de energia possível, 
visando diminuir a fadiga e aumentar o 
rendimento.

PROTEÇÃO ARTICULAR
Conjunto de técnicas utilizadas para 

reduzir as forças prejudiciais sobre uma 
articulação, permitindo a manutenção da 
integridade articular e funcional com re-
dução da dor e fadiga, retardando a pro-
gressão de deformidades.

ADAPTAÇÕES
Adopção de estratégias para a conser-

vação de energia e protecção articular, 
utilizando equipamentos adaptativos e 
maneiras adequadas e orientadas de for-
ma a facilitar a execução das actividades.

OBJECTIVOS
l Aumentar a independência;
l Proteger/Preservar as articulações;
l Diminuição da dor;
l Prevenção de deformidades;
l Diminuição da fadiga;
l Educação do Paciente;
l Educação da Família.

RECOMENDAÇÕES:
l Respeite o limite da sua dor;
l Evite carregar peso excessivo;
l Proteja as suas articulações, evitando 

esforços desnecessários;
l Programe as actividades e organize o 

tempo;
l Elimine actividades desnecessárias;
l Faça pausas durante as actividades;
l Realize as actividades sem pressa;
l Peça ajuda;
l Simplifique as tarefas;
l Mantenha posturas adequadas;          
l Mexa-se. n

Estratégias para Conservação 
de Energia e Proteção Articular 
na Espondilite Anquilosante
Saber reduzir o esforço e utilizar a energia e alguns truques melhora a sua vida
e reduz a dor
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Às vezes, acontece depararmo-nos com 
imagens que nos impressionam e que 
até modificam a nossa atitude pessoal 
perante o mundo, a vida e a relação 
com os outros.
Dou um exemplo, mais do que as 
imagens transmitidas aquando da 
chegada do homem à Lua, feito 
extraordinário do nosso tempo,  
impressionou-me ver a imagem da 

Terra vista a partir do nosso satélite, qual bola de ténis, bela, cor de 
safira, jogada no negrume do imenso espaço envolvente.
Ali se viu onde estamos todos, onde todos vivemos, a nossa casa 
comum, onde se contém todos os bens materiais, causa de tantas 
lutas e conflitos, onde vivemos o quotidiano, os sonhos e os 
grandes amores.
E nós, deste lado, pisando o solo terrestre, com a noção de grandes  
distâncias e espaços  a separar países e povos, na ilusão de que o 
nosso minúsculo planeta é  um imenso universo.
Tão distraídos andamos, sem cuidarmos melhor das nossas 
circunstâncias da casa comum e de perseverarmos melhor as 
condições de habitabilidade da nossa esférica nave cósmica, 
também ela, como nós, frágil , passageiros que somos  de viagem 
no  mesmo giro orbital. 
Tal imagem visualizada do nosso planeta deu-me a brutal 
constatação da nossa pequenez física, do nosso reduzido 
espaço vital no grande e imenso espaço universal, no conjunto 
dos milhares  e milhares de astros que 
polvilham o universo.
 No realisticamente pequeno mundo 
que nos contém, como é ridículo o 
absolutismo das ambições materiais e as 
invejas, fontes de tantos antagonismos 
e sofrimento das pessoas ao longo da 
história dramaticamente conflituosa da 
humanidade.
Porque não fazemos da nossa bela bola cor 
de safira um grande jogo de alegrias, de 
sã e agradável convivência, de realizações 
profícuas e de louvor à vida ?
Todavia, há também muito de positivo 
de afetos, de altruísmos, de descobertas, 
de arte, música e beleza, alegrias e de 
convivência.
Chris Hadfield, astronauta canadiano 
que comandou a Estação Espacial 
Internacional, permaneceu 146 dias no 
espaço e no final teve este desabafo:
“-Quem diria que passar cinco meses longe 
do planeta me faria sentir mais perto das 
pessoas!”
Temos qualidades e defeitos, mas mesmo 
assim, tal como somos, necessitamos uns 

dos outros. 
Admiro os astronautas. E pergunto:
-Como lavam os dentes, e as mãos no espaço?
De certo modo, embora pareça estranha ou absurda a 
comparação, deslumbro alguma semelhança entre eles e os 
espondilíticos.
O Chris, astronauta, tornou-se conhecido por divulgar nas redes 
sociais as rotinas quotidianas vividas no espaço,  como se faz a 
barba, como se cortam as unhas, explicando, por fim, que era 
possível fazer isso e muito mais, com técnica necessária adaptada 
à microgravidade.
Ora, a situação do astronauta é voluntária, têm de vestir e 
aprender a suportar aquele fato  complexo, e  viver dentro dele, têm 
de treinar como controlar os movimentos e suportar ambientes 
hostis; têm de  superar grandes dificuldade, sem perder o controlo,  
mantendo o ânimo de forma positiva.
Quando a natureza humana cria, como no nosso caso, sem 
contarmos, distúrbios genéticos que geram patologias que 
sobrecarregam o corpo, como a carapaça com que se vestem os 
astronautas, e tolhem os movimentos, há que aprender, também, 
técnicas de como fazer e de controlo, mantendo o espírito com 
uma atitude positiva de domínio da situação.
É neste sentido que  vejo, à semelhança dos astronautas, o nosso 
desafio quotidiano, astronautas  de pés no chão!
Não podemos desanimar perante as dificuldades que 
involuntariamente nos foram criadas. 
Por isso, também  contamos com os especialistas, cientistas, 

médicos, técnicos, laboratórios, todos 
os que estudam, investigam, pesquisam 
a espondilite, atentos à descoberta dos 
melhores procedimentos para prevenir 
o agravamento da doença, evitar 
recaídas, minorar o sofrimento, agilizar os 
movimentos, robustecer a parte muscular, 
melhorar a capacidade  respiratória, seguir 
o guião dos treinos, de modo a controlar e 
superar as dificuldades, a fim de podermos 
dizer, quanto às rotinas, como Chris, o 
astronauta canadiano, que também somos 
capazes de “fazer isso e muito mais”!
No dia mundial da espondilite anquilosante, 
celebrado a 7 de Maio, tivemos a 
oportunidade de atentamente ouvir 
recomendações, técnicas e procedimentos 
que os palestrantes nos proporcionaram 
para melhor conhecer e compreender o que 
os espondilíticos podem e devem saber, e 
fazer, para suportar e  viver, como digo,  com   
o invisível fato de astronauta da patologia 
no corpo. 
Queremos expressar a todos os 
especialistas intervenientes neste Encontro 
Mundial,  o nosso muito obrigado.  n

Astronautas e espondilíticos

Rui Martins Borges
Presidente da Assembleia Geral

Chris Hadfield, astronauta 
canadiano que comandou 

a Estação Espacial 
Internacional, permaneceu 

146 dias no espaço e no final 
teve este desabafo:

“-Quem diria que passar 
cinco meses longe do 

planeta me faria sentir mais 
perto das pessoas!”

Opinião

Ainda o Dia Mundial Da Espondilite Anquilosante
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A S  AJUDAS INTELIGENTES
Em 1995, mais precisamente a 01 de 

Julho, depois de conversações com o Se-
nhor Director Geral da Saúde, Dr. João 
Nunes de Abreu, a ANEA conseguiu iniciar 
duas classes de hidrocinesioterapia, a EM 
HORÁRIO PÓS-LABORAL, no Centro de 
Medicina de Reabilitação do Alcoitão. Sob 
gestão da Associação, essas classes têm 
estado disponíveis, activas e lotadas até 
esta data.

 Neste mesmo ano, o Núcleo Regional de 
Viseu, em colaboração com a Associação 
Portuguesa de Paralisia Cerebral, que ce-
deu tempo da sua piscina, e com o apoio do 
Hospital Distrital de Viseu, iniciou o funcio-
namento de uma classe semanal de hidro-
cinesioterapia. Tal como em Alcoitão, a utili-
zação deste meio preventivo prossegue com 
as óbvias vantagens individuais e sociais.  

Em 09 de Novembro de 1996,  foi inaugu-
rada pelo presidente da Câmara Municipal 
de Cascais - Sr. José Luís Judas, a sede 
nacional da ANEA situada no Bairro Social 
de Alcoitão, em Cascais. O espaço vazado 
cedido pela Autarquia.

Aproveitamento das instalações
da sede

A partir de Junho de 1997, os associados 
tinham à disposição duas classes de ginas-
tica realizadas, sob orientação de fisiotera-
peuta, na sala polivalente (Ginásio/Sala de 
Reuniões).

A partir de 1998, a ANEA realizou cinco 
cursos Teórico Práticos para Fisioterapeu-
tas, dando seguimento aos conhecimentos 
obtidos no curso “Métodos e Técnicas para 
Tratamento da Espondilite Anquilosante” 
efectuado em Loeche les Bains (Suíça / 
1992).

Em Novembro de 1999, alargou-se a Lis-
boa o âmbito da prestação de cuidados de 
saúde a associados . Os residentes em Lis-
boa passaram a dispor de duas novas clas-
ses de hidrocinesioterapia em horário pós-
-laboral. Este enriquecimento do potencial 
preventivo só foi possível com a sempre 
prestimosa colaboração da Liga Portugue-
sa dos Deficientes Motores (através da ce-
dência de períodos de acessibilidade à sua 
excelente piscina no Cavalinho da Ajuda).

Saímos do século vinte
para o século vinte e um
com 18 Anos de determinação

Em Janeiro de 2000, a ANEA passou a 
integrar a União das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social.

Em  25 de Outubro de 2000, foi celebrado 
com a Câmara Municipal de Cascais um 
contrato de comodato para a cedência de 
um quiosque, para Inserção Profissional 
de Pessoas Portadoras de Deficiência.

Em 01 de Junho de 2000, foi celebrado a 
escritura de um terreno em S. Domingos 
de Rana, cedido pela autarquia de Cas-
cais, para a construção de uma Unidade 
de Prestação de Cuidados de Saúde a As-
sociados, tendo em 20 de Novembro, dado 
entrada na Câmara Municipal de Cascais o 
seu projecto de arquitectura.

Breve visão global 
da actuação  da  ANEA

A  ANEA tem dirigido a sua actuação na 
defesa do doente, nas suas várias verten-
tes, nomeadamente, mediante o ensino 
de técnicas de prevenção através de um 
programa semanal de exercícios, que se 
encontra editado sob o título “Programa 
Semanal de Exercícios Preventivos”, as-
sim como através de classes de ginástica e 
hidrocinesioterapia, que mantém em fun-
cionamento na área de Lisboa e na maio-
ria de das áreas abrangidas pelos Núcleos 
Regionais.

No âmbito da defesa, tem uma interven-
ção directa na formação e informação do 
doente e seus familiares, visando não só o 
conhecimento da patologia e suas conse-
quências, mas também a consciencializa-

ção da necessidade de uma prevenção e de 
uma fidelidade a essa prevenção, visando 
condicionar a evolução da doença de modo 
a impedir, retardar o aparecimento ou mi-
nimizar as sequelas (consequências) que 
incapacitam ou rompam a qualidade de 
vida biológica, profissional e relacional.. 

A Associação “ANEA” empenha-se na di-
fusão do conhecimento científico e clínico 
sobre a Espondilite Anquilosante e outras 
Espondilartropatias, ao nível de todos os 
profissionais de saúde; das acções nesse 
objectivo destacamos a organização anual 
de cursos e reuniões científicas de que são 
exemplos o 1º Congresso Internacional 
de Espondilite Anquilosante realizado em 
Portugal (Novembro de 1994), cinco Jor-
nadas Médicas (Coimbra 1993, Viseu 1995, 
Vila Real 1998 e Porto 1999), um Seminário 
em Alcoitão em 1983 e cinco Cursos para 
Fisioterapeutas (um em 1997, dois em 1998 
em Alcoitão, um em 1999 e um em 2000, 
nas Termas de S. Pedro do Sul).

Tenta com todo o empenhamento sensi-
bilizar as diferentes Instituições de Saúde 
para a prevalência real da Espondilite An-
quilosante e para a necessidade do segui-
mento programado e mantido a longo ter-
mo do doente espondilítico.

Organiza anualmente “O Encontro Na-
cional de Espondilíticos e (seus) Familia-
res, no sentido de, por um lado, prevenir a 
disfunção familiar e, pelo outro, promover, 
através de um preparado convívio espon-
tâneo, a troca de conhecimentos,  infor-
mações, soluções e apoios, um sentido de 
corpo social e qualidade relacional entre os 
associados.

A ANEA mantém uma colaboração es-
treita com o Secretariado Nacional para a 
Reabilitação e Integração da Pessoa com 
Deficiência, onde está representada na 
Comissão Permanente da Saúde. Nesta 
comissão, entre outros estudos, tem man-
tido posição em questões relativas à for-
mulação de novas tabelas de incapacidade, 
comparticipação de medicamentos, doen-
ças crónicas e taxas moderadoras.

Mantém colaboração empenhada com a 
Câmara Municipal de Cascais, onde é um 
dos membros fundadores da Comissão 
Permanente para a Pessoa Deficiente.

Como as Flores, 
a ANEA tem Raízes  Dr. Filipe Rocha

RAÍZES de Van Gohg
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Mantém permanente disponibilidade 
e presta apoio administrativo a diversos 
profissionais no campo da saúde, espe-
cialmente no respeitante à elaboração de  
estudos sobre Espondilite Anquilosante e 
outras Espondiloartropatias. Destacamos 
a colaboração com o ISPA, a Faculdade de 
Motricidade Humana (Curso de Ergono-
mia), o Instituto Português de Reumatolo-
gia, e a Monografias e Teses de Mestrado 
(recentemente enviámos a nossa colabo-
ração para um docente no Brasil).

Mantém contactos internacionais com 
as associações congéneres e com a ASIF, 
num espírito de partilha de questões e so-
luções, de inter-ajuda e divulgação de co-
nhecimentos. 

A ANEA participou nos V e VI Council Me-
etings da ASIF realizado, respectivamente, 
pela associação alemã em 1999 e pela as-
sociação eslovena em 2002.

1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 esteve, res-
pectivamente, nas reuniões anuais das As-
sociações Espanholas de Oviedo, de Fuen-
labrada, de Parla, de Córdoba e de Gigon.

A  intervenção na sociedade portuguesa 
tem-se manifestado através dos diferentes 
órgãos de Comunicação Social.  Na RTP – 
no programa “Novos Horizontes”,  na SIC 
– no programa “Fátima Lopes”, na TVI – no 
programa “Falar em Doença – Pensar em 
Saúde”, no Correio da Manhã, na revista 
GUIA, no Tempo Medicina e ainda noutras 
publicações nacionais e regionais.

Mantém a periodicidade trimestral da 
publicação “Boletim Informativo da Asso-
ciação Nacional da Espondilite Anquilosan-
te”, dirigido a associados e profissionais de 
saúde, que atinge o número 57.

Além do Boletim e de Folhetos Informati-
vos eventuais, a ANEA publicou os seguin-
tes manuais para doentes: 

“Conduzir Automóvel com Espondilite 
Anquilosante”; “Guia de Alerta  e Defesa 
do Espondilítico” e “Programa Semanal de 
Ginástica”. 

“Glossário de Termos Clínicos”
Diversos membros da Associação presta-

ram  colaboração no apoio social a doentes 
em dificuldade.

E, agora?
A) Agora, temos de:
Prosseguir a edificação da nossa Unidade 

de Prestação de Cuidados de Saúde - já ini-
ciada mercê da boa ajuda da Câmara Mu-
nicipal de Cascais;

Melhorar o conhecimento teórico e prá-
tico de como executar o SEGUIMENTO TE-
RAPÊUTICO E PREVENTIVO da Espondilite 
Anquilosante e das manifestações      es-
pondilíticas das diversas espondiloartropa-
tias, condicionando de modo eficiente a sua 
evolução.

B) Agora, temos de:
Conseguir os financiamentos necessá-

rios para prosseguir a construção.

C) Agora, temos de:
Manter as actividades em curso, porque 

correspondem a necessidades bem identi-
ficadas e aos hábitos estabelecidos de as 
ver resolvidas do modo possível para as 
disponibilidades actuais;

Manter a dimensão cultural informativa 
/formativa, porque o bom consumidor é 
determinante da QUALIDADE dos serviços 
prestados em Saúde, isto é, prestados pelo 
S.N.S.;

Prosseguir a formação do familiar próxi-
mo do doente espondilítico no sentido de 
o tornar a melhor companhia e factor de-
terminante de boa adesão ao planeamento 
preventivo;

Prosseguir esse serviço, ainda, porque a 
patogenia das espondilites não se esgota 
nem na manifestação inflamatória nem no 
próprio indivíduo. A disfunção familiar é um 
risco presente; a protecção da vida familiar 
é um direito e uma necessidade de todos; 

Divulgar um glossário clínico básico que 
permita elevar a qualidade técnica  do di-
álogo da população de espondilíticos e 
seus familiares no relacionamento com os 
diversos quadros da Saúde com quem te-
nham de contactar;

Reduzir a utilização medicamentosa às 
reais necessidades, optimizando custos e 
minimizando riscos de acções colaterais 
(patologia iatrogénica);

Manter os quadros da Saúde conscientes 
da PREVALÊNCIA FACTUAL da DOENÇA 
ESPONDILÍTICA (EA e Quadros Afins) e do 
alto custo biológico de falhar, em seu devi-
do tempo, um diagnóstico simples de fazer;

Baixar o número das INTERVENÇÕES CI-
RÚRGICAS necessárias para resolver situ-
ações resultantes de:

Diagnóstico tardio; 
Tratamento mal programado;
Falha de pedagogia na apresentação do 

planeamento terapêutico;
Fraca adesão do doente espondilítico ao 

esquema de acções terapêuticas;
Falta de apoio familiar e desprezo pelo 

papel ASSOCIATIVO;
Bloqueios de acesso a estruturas do SNS 

para seguimento ou solução de complica-
ções imprevisíveis.

 Baixar OS CUSTOS da Saúde melhoran-
do a qualidade pela atribuição de espaço de 
intervenção e papel bem definido ao cida-
dão carecido de cuidados de saúde.  

D) Assim e agora, temos de manter com-
patíveis:

A linha cultural, porque é o suporte de 
uma dimensão tecnico-preventiva

A linha de uma futura prestação diferen-
ciada de cuidados de saúde, porque os do-
entes espondilíticos são exigentes consigo 
próprios e com todos os profissionais de 
saúde, isto é, constituem um bom sensor 
de Qualidade em Saúde.

O alargamento da implantação da ANEA a 
todo o território nacional conservando a in-
teracção positiva entre a Sede e os Núcleos 
Regionais. Uma Organização que deixe de 
crescer começa a morrer.  

CONCLUSÃO:
Não estamos em caminho fácil mas es-

tamos determinados; 
Não podemos parar o presente enquan-

to preparamos o futuro;  
Necessitamos continuar um caminho 

e abrir rapidamente outro, também isso 
não é fácil, não é possível sem o devido 
apoio; 

A médio prazo seremos altamente ren-
táveis – isso poderemos demonstrar fa-
cilmente, se for entendido necessário.      

(Abril de 2003)

O que é que a ANEA  tem actualmente  
de  novo?  O que tem para nos dizer? Ou o 
que nós teremos de lhe dizer?

Vamos continuar a informar no BI! Foi 
para isso que o mesmo foi  criado, se 
nos repetirmos desculpe-nos! Mas há  
consciência  que esta doença é ainda 
muito pouco conhecida, apesar de  tere-
mos muito que dizer , teremos muito que 
aprender.

Não estrague o passado recebido. Como 
as flores a ANEA tem raiz. n

Maio de 2016

Com Amizade             
FGR
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Continuamos a incentivar os nossos 
Associados e colaboradores a reve-
larem no Boletim o que escreveram, 
registando sentimentos e emoções, 
sentidas e vividas. Pela autenticida-
de, beleza, profundidade, mágoa e 
sensibilidade merecem ser conhecidas 
e partilhadas.  São flores que nascem 
de forma espontânea na alma de 
cada um e cujo perfume se aprecia 
na identidade do sentir.  A vivência 
das nossas patologias torna-nos, 
também, mais sensíveis a saborear a 
vida, no que tem de bom, de belo, de 
maravilhoso.
Não é verdade, que a sombra faz 
realçar a luz!
Então, venham da sombra para a luz 
essas pérolas que a vivência sofrida 
foi formando.
O convite é permanente.

Quadras a Stº António
O Santo António vem aí,
Grande santo popular!
Põe toda a gente feliz
E um sorriso no olhar ! 

As moças já fazem cravos
Para pôr nos manjericos,
E os rapazes fazem versos
P’ra lhes dar nos bailaricos!

Há rezas por grande amor,
Amor p´ra sempre, idóneo, 
Quantos amores começaram
Numa noite de Santo António!

Venha a alegria, reinação,
Conviver feliz , contente,
Sardinhas, vinho e pão !
Santo António  é  cá da gente !

-Porque choras, minha filha?
-Santo António não me ouviu…
Fui à fonte, parti a bilha,
Mãe, quem me beijou, fugiu!

Minha filha, tem  cuidado,
Há tentações do demónio!
Se a bilha se fez em cacos,
Não culpes o Santo António!

Doença rara a espondilite 
anquilosante?  
Brincar um pouco para não 
aborrecer demais
Rara é a doença em que não se 
pensou
Por ser rara    
E que, por ser rara, não se pensa
Nela

Rara é a doença que pode tratar-se
Sem precisar de diagnóstico
Porque, se o fizéssemos,
A tratávamos do mesmo modo, 
No sintoma que incomoda,

Porque 
Se houvesse diagnóstico
Não haveria mais nada
Que fazer 
E, sendo assim, 
Ficaria sempre tudo na mesma

Ter ou não ter diagnóstico 
Não é questão, 
Seria aborrecimento,
Essa era a questão 
Mas, assim sendo, 
Fica-se sempre na mesma
Quanto ao conhecimento,

Foi, por isso que nós ANEA
Nascemos gritando 
Somos mais, somos muitos
Queremos ser degrau 
Para conhecermos 
A realidade,

E pensar e pensar e pensar e pensar
Muitas vezes,
Descobrir que não é rara
A nossa doença
E, mais tarde saber, 
Tratá-la
Na raiz do conhecimento 
Encontrado.
Eu penso que valeu a pena, 

No iceberg o que se vê de 
fora
O que se vê de uma doença
É a face ou a máscara dela,
Mas o que importa é ver por dentro
É ver a sua mecânica,
Onde cada avaria vai dar outra
Mais grave.

É perceber o determinismo,
Na  cachoeira molecular dos erros
Da linguagem intercelular
Com que nossas células falam
No sistema imunitário

O tratamento consiste 
Em Interferir na cachoeira
Não permitindo
Que cada erro se torne desastre,
Seja lesão grave.

Compreender uma doença 
Não é só
Identificar-lhe a face na máscara,
É necessário que seu nome fale,
Nos diga: - Mexe aqui, eu apago-me.

É assim em todas as doenças,
E na espondilite anquilosante
É mais.
Se te dizem EA é 
Doença inflamatória crónica
(Dizem assim os principiantes),
Foge, sofrendo-a, 
Tu sabes mais;
Crónica é a mentalidade 
De quem o diz.

Se disseres que gripe é febre 
E dor de cabeça,
Não disseste nada;
Há muitas viroses dando 
Sinais parecidos,
Esqueceste o essencial, 
Gripe é doença perigosa 
Porque apaga a defesa
Contra a infecção que se siga
Tiveste o exemplo, 

Agora pensa espondilite
De modo semelhante 
Para toda a vida,
Vais conhecer os  mecanismos
Interferir nela todos os dias,
Pedindo as ajudas necessárias
A quem tas saiba dar, 
A quem se tenha treinado 
Nestas coisas difíceis 

A espondilite, qualquer delas,
É mais, é diferente que sobrepor
Dor e rigidez na coluna vertebral
Em expansão ascendente  
Vinda de baixo, das sacro-ilíacas 
Até ao pescoço,

Não é isso, é uma questão sistémica
Um programa de riscos que podes 
vencer
Se houver empenho, teu e da família
Do teu médico e da nossa associação
Não te pendures na farmácia 

Ou num laboratório 
Com o seu comprovado biológico 
Que, possivelmente, só bloqueia 
metade
Dos mecanismos da doença, 

Ela, a EA é complexa,
Um potencial de maus efeitos 
Que parece absurdo
Aparecendo juntos, 
Osteoporose e sindesmofitose, 
Tens de organizar a defesa 
Da coluna vertebral à úvea nos olhos,
Do intestino às válvulas cardíacas, 
Ao pulmão, quando não na pele. 

Organiza isso connosco.
Não colapses.

Pergunta & Resposta:  
P - Se empurrares uma parede todos 
os dias / O que acontece? 
R - Ficas forte como Sansão.
Pensa nisso…

Não vás na cantiga
Não corras maratonas, não estrague 
teus pés
Pense nisto e cumpre o esquema 
semanal
De exercícios diários, empurre a 
parede.

Não corra maratonas, teu cérebro
Será abanado, ele perdeu
A suspensão elástica
Da coluna vertebral

Antes da rigidez
Se instalar,
Pensa
E ao tempo ainda não vi
Com a A.N.E.A. ter conflito. n

Canto da Poesia

Leitores
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CORPO CLINICO
Dra. Daniela Pinto: Fisiatra, Diretora 
clinica
Dra. Sofia Proença: Fisiatra
Dra. Fátima Godinho: Reumatologista
Dra. Filomena Nobre: Psicóloga
Dra. Renata Domingos:  Neuropsicóloga
Dra. Magda Serras: Nutricionista
Dra. Lúcia Lourenço: Medicina Tradicio-
nal Chinesa
Dra. Patrícia Butzke: Medicina Tradicio-
nal Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta, Coordena-
dora da Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta   
Márcia Gonçalves: Fisioterapeuta 
                                                                      
COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES:
SAUDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da 
Piscina / Professor
António Parente: Professor de natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/ Téc-
nica de Reabilitação
Tânia Pisca: Técnica de Atividades 
Aquáticas
Ana Rita Bernardo: Psicomotricista:  
Técnica de Reabilitação
Ricardo Pedroso: Professor de Natação 

DONATIVOS
Primeiro trimestre
SEDE
Abbvie, Lda . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 €
Celeste Maria G. de A. L. Martinho 5,00 €
Gomuz Cuidados Médicos, Lda . 225,00 €
José Luís dos Ramos Alves . . . . . 35,00 €
Maria Joaquina da S. De Almeida . 3,05 €
Vitor Manuel Pereira Antunes. . . . 5,00 €
FARO
Natizalda Jesus Pires Silva . . . . . . 5,00 €
Salvador José Afonso da Silva. . . . 5,00 €
LEIRIA
Duarte Fortunato Antunes. . . . . . . 5,00 €
PORTO
Frederico Manuel Mena Veiga. . . . 5,00 €
Manuel António F. Magalhães. . . . 5,00 €

Nota: existem outros valores que não 
foram facturados à data, porque não 
temos identificação/nif

COMO PAGAR AS QUOTAS
Através de transferência bancária:
Banco “Novo Banco”
IBAN: PT50000700170010840000419
bic/swift: bescptpl
É necessário indicar (sempre) o nº de 
associado no descritivo da operação
Nas transferências efetuadas através do 

sistema multibanco, torna-se necessá-
rio 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 – 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 asso-
ciado? Tem questões relativas ao valor a 
pagar? Por favor contacte-nos pelo tele-
fone 214 549 200 ou anea@anea.org.pt 
secretaria 914 953 057 ou 
secretaria@anea.org.pt

PROTOCOLOS
Ao dispor dos sócios da ANEA:
ANÁLISES CLÍNICAS
Redelab (na Sede da ANEA às quintas fei-
ras das 08h00 às 11h00 e a nível Nacional 
http://www.redelab.pt/pt/postos/ )
APOIO DOMICILIÁRIO
Better Life (Oeiras)
http://www.better-life.pt/ 
Tel.: (+351) 21 099 9321; 
Tlm. (+351) 96 333 7477)
Projeto EuConsigo 
http://www.projectoeuconsigo.pt/; 
Tlm. (+351) 966 791 799 / (+351) 966 611 
828; Tel.:309 969 294
ENTIDADES/INSTITUIÇÕES
Associação Mutualista Montepio; Brisa; 
RNA; SAMS Quadros; Serviços Sociais da 
Caixa Geral de Depósitos; SIMAS; Asso-
ciação de Pais e Encarregados de Educa-
ção da EP1/JI Padre Agostinho da Sillva; 
Associação Resgate, Instituto Condessa de 
Cuba; Centro Comunitário de Tires/Insti-
tuto dos Afectos; Centro Comunitário da 
Paróquia de Carcavelos; Colégio da Fonte; 
Éramos Um; Jardim Infantil Branca de 
Neve; SAP
ESTÂNCIAS TERMAIS
Termas Sulfurosas de Alcafache
50% desconto sobre o preço unitário de 
tratamento para doentes com espondilite 
anquilosante; 20% desconto sobre o preço 
unitário de tratamento para doentes para 
familiares que o acompanhem
Termas Caldas da Felgueira
10% desconto sobre o valor PVP trata-
mentos termais e SPA, não abrangendo 
a inscrição termal, tratamentos indivi-
dualizados nem a consulta médica; 20% 

desconto sobre o valor PVP em programas 
termais de 7 e 14 dias, serviços de Bem 
Estar, Estética e Beleza
Termas de Chaves
5%desconto nos tratamentos termais/rea-
bilitação durante toda a época termal; 5% 
desconto no preçário de bem estar durante 
toda a época termal, não estão abrangidos 
descontos sobre o valor da taxa de inscri-
ção nem da consulta médica
Termas de Monção
30% desconto entre 1 de novembro e 31 de 
maio, (excetuando Semana Santa), e de 15 
% entre 1 de junho e 31 de outubro
Termas de Monte Real
15% desconto nos tratamentos termalismo 
clássico, não abrangendo a inscrição ter-
mal nem a consulta médica; 10% desconto 
nos programas de Bem-Estar Termal, 
não abrangendo a consulta médica; 15% 
desconto sobre Menu de Serviço do Spa 
Monte Real; 5% desconto sobre a melhor 
tarifa disponível no site para alojamento no 
Palace Hotel Monte Real
Termas de Sangemil
20%desconto nos tratamentos termais, 
não abrangendo a inscrição termal nem a 
consulta médica
Termas de São Pedro do Sul
20% desconto entre 1 de dezembro e 28 de 
fevereiro e de 5% entre 1 de março e 30 de 
novembro (na vertente da cura termal)
Termas de São Vicente
10% desconto sobre o valor total dos trata-
mentos termais e de SPA, não abrangendo 
a inscrição termal nem a consulta médica.; 
10% desconto sobre o valor total do aloja-
mento em estadias superiores a 3 dias/2 
noites, no Palace Hotel e SPA das Termas 
de S. Vicente, não abrangendo as épocas 
especiais e festivas,
Termas e Hotel Bienestar 
Termas de Vizela
25% desconto em todos os serviços sobre 
o preço de tabela; Em época baixa entre 
01 de novembro a 28 de fevereiro, são 
concedidas ofertas especiais superiores 
a 25%
HÓTEIS
TIVOLI HOTELS & RESORTS
Tarifas confidenciais, válidas para 
reservas individuais (máximo 9 quartos) 
diretamente efetuadas pelos associados 
da ANEA e incluem pequeno almoço bu-
ffet no Hotel (exceto no The Residences 
at Victoria), mais informações em www.
tivolihotels.com; reservas 707020 030 n

Informação útil



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

SEDE
Sede Nacional e Núcleo Regional de Lisboa
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   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 (Ft. Ana Carina Mar-
tins Pereira)
E-Mail:mfcf_lage@hotmail.com; nrpontedeli-
ma.anea@gmail.com

NÚCLEO REGIONAL DO PORTO
Sede Provisória:
Rua Sá da Bandeira, 746, 5ºDtº
4000-432 Porto
Telefone: 223 323 544/Telm: 919 499 724 
(período da tarde)
E-Mail: nrporto.anea@gmail.com 

NÚCLEO REGIONAL DE VILA REAL
Sede Provisória:
Medicando-Med. Fis. Lda. • Avenida Almeida 
Lucena 24 
5000-660 VILA REAL Vila Real 
Telefone: 259 100 080 (Ft. Manuela Gouveia)
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
www.anea-viseu.org.pt

NÚCLEO REGIONAL DO ALGARVE
Sede Provisória:
Rua Cidade de Bolama, Lote G-4º Esq. – 
8000-249 Faro
Telm. (+351)968 604 900
E-Mail:nralgarve@anea.org.pt; nralgarve@
gmail.com; sgestosa@sapo.pt

NÚCLEO REGIONAL DE BRAGA
Sede Provisória:
Rua do Raio, nº 2 – 1º • 4700-921 Braga
Telemóvel: 919 620 529 • Fax: 253 275 959
E-Mail:nrbraga.anea@gmail.com 

NÚCLEO REGIONAL DE COIMBRA
Em actualização

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: lmoreira@chcbeira@min-saude.pt

NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA
Centro Associativo Municipal de Leiria • 
Largo Salgueiro Maia • 
Edifício do Mercado Municipal – 1º Andar • 
2400-221 Leiria
Apartado 4079 • 2411-901 Leiria
Telefone: 244 561 260 • Fax: 244 561 260
E-Mail:nrleiria@anea.org.pt ; nrleiria.anea@
gmail.com

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

ANEA


