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É Nossa!
Caros Associados e Amigos,

amigo, Dr. Filipe Rocha, fisiatra que
aprofundou o conhecimento desta
A ANEA está quase a fazer trinta e
patologia.
quatro anos.
A ele se deve a maratona de
Lembramos que o nascimento da
divulgação, de que o nosso Boletim
Associação se deveu à necessidade
tem sido e continua a ser o portador da
de termos um abrigo, onde nos
mensagem. Foi nessa difícil maratona
sentíssemos não estar sós, mas
o nosso Moniz Pereira. Somos uma
também onde pudéssemos organizar
associação com história. Temos tido os
e agir para o alerta de muitos
nossos problemas, mas temos sabido
daqueles que, como nós, sentindo os
resolvê-los.” Hoje, temos instalações
sintomas da doença, a desconheciam e
e equipamento que possibilitam não
por tal motivo a deixavam cruelmente
só proporcionar o apoio no alívio dos
Somos uma
agravar nos seus efeitos.
Espondilíticos, como, na comunidade,
associação com
Foi a partir do nascimento da ANEA, que
onde a Associação está inserida, partilhar
história. Temos tido
a patologia Espondilite Anquilosante
das suas valências aos que sofrem de
os nossos problemas,
se deu mais a conhecer de uma forma
deficiências motoras, por doença ou
mas temos sabido
consistente e progressiva para o
acidente. Nesse apoio aberto e fraterno à
resolvê-los.
”
tratamento e prevenção.
comunidade, contamos com a Junta de
Os doentes mais antigos lembram-se
Freguesia e com a Câmara de Cascais em
da variedade de nomes com que era batizadas as suas
melhorar acessos a condignos espaços de estacionamento,
queixas. Os esclarecimentos sobre o diagnóstico da
para o que já que elaborámos projeto. Bem pode a
espondilite foram realizados a nível nacional, em varias
comunidade local dizer, como nós, a ANEA é NOSSA. n
cidades, nos Centros de Saúde onde os profissionais eram
alertados para os sintomas da doença.
Os meus cumprimentos
Mais uma vez temos de falar, nesta fase de
Gomes da Silva
desenvolvimento da atividade da ANEA, do nosso querido
Presidente da Direcção

‘‘
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Aniversário do SNS

António Arnaut, o pai do SNS,

No dia 15 de Setembro, a convite do Serviço Nacional de Saúde, para as Comemorações Dia Nacional SNS 37º Aniversário, deslocou-se ao Centro
de Congressos do Pólo dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) para participar neste
evento, o Presidente da Direcção, Gomes da Silva.
As comemorações constaram também da homenagem a António Arnaut (pai do SNS), em que foi
descerrada uma estátua deste. Estiveram também
presentes, o Primeiro-ministro, o Ministro da Saúde e o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, entre outras individualidades.
Foram abordados vários temas relacionados com
o Serviço Nacional de Saúde como as prioridades
para a Saúde no Horizonte 2020: oportunidade de
financiamento no SNS, o papel da diplomacia económica na internacionalização da saúde e o SNS
- A garantia dos doentes.n

palestrou na presença do
Presidente da ANEA

Carteira eletrónica, APP do SNS
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A SPMS, EPE. está a desenvolver uma
nova aplicação móvel para os utentes
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a
Carteira eletrónica da Saúde (CeS). Será
lançada no final de junho e é um dos projetos inseridos no Programa Simplex do
Ministério da Saúde.
É uma aplicação móvel informativa e inovadora, que disponibiliza um conjunto de
serviços, permitindo aumentar e garantir
a progressiva portabilidade do processo
clínico e das informações pessoais, no
que à saúde diz respeito.
Com a CeS, o cidadão poderá efetuar
uma melhor gestão dos seus dados de
saúde através do telemóvel, acedendo
e guardando informações retiradas da
Área do Cidadão – via Portal SNS. Receber notificações com os códigos para
aviar receitas eletrónicas, consultar o

“Life Is Good”

guia de tratamento, o testamento vital, o
cartão de pessoa com doença rara, boletins de vacinas ou notícia de nascimento,
são algumas das funcionalidades da Carteira eletrónica da Saúde.

Projetada para o utente do SNS, esta APP
disponibiliza, também, sugestões inteligentes, baseadas no contexto clínico do
cidadão, localização, hora do dia ou estado do tempo. n

Vimos e reproduzimos a notícia sobre
a epígrafe “Life is Good” (A Vida é Boa),
que relata um excelente exemplo de atitude positiva a replicar em família.
“A infância de Bert e John, filhos mais
novos de uma família com 6 irmãos, não
foi muito tranquila. Quando estavam no
primeiro grau, seus pais sofreram um
acidente. A mãe sofreu algumas lesões e
o pai, infelizmente, perdeu o movimento
do braço direito. Isso acabou influenciando muito a maneira com que ele tratava
as outras pessoas. Quase sempre irritado, ele constantemente descarregava a
sua fúria nas pessoas que amava.

Apesar de todos esses problemas, a mãe
continuava pensando que a vida era bela.
Todos os dias durante o jantar ela fazia
a mesma pergunta aos seus filhos: “Que
coisas boas aconteceram hoje?”.
“Por mais simples que pudessem parecer, as palavras de mãe, conseguiam
mudar a energia em casa. Imediatamente, começávamos a contar de maneira
emocionada os melhores momentos, as
coisas mais divertidas e as mais ridículas do nosso dia. Nossa família sempre
se destacou pelo grande optimismo, até
mesmo quando as circunstâncias não pareciam favoráveis.n

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

Brasil aprova secuquinumabe

O secuquinumabe é o primeiro inibidor da
proteína IL17-A aprovado no país irmão, o
Brasil, e demonstrou resultados eficazes
na interrupção da progressão das doenças
responsáveis por deformidades na coluna e
articulações
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) aprovou duas novas indicações
de secuquinumabe, para o tratamento de
pacientes com espondilite anquilosante (EA)
e artrite psoriásica (AP). EA e AP são doenças
reumatológicas inflamatórias crónicas, que
afectam pequenas e grandes articulações e
também a coluna vertebral, comprometendo
a qualidade de vida e causando dor,
deformidades e incapacidade física dos
pacientes. Se não tratada de forma efectiva,
ambas podem evoluir para perda irreversível
dos movimentos causados pelos anos de
inflamação.
No Brasil, estima-se que cerca de dois milhões
de brasileiros sofram com a EA, enquanto mais
de 900 mil pacientes têm artrite psoríasica.
Ac tualmente, 20 a 40 por cento dos pacientes
com EA tratados com terapia anti-TNFα (antiFator de Necrose Tumoral) não apresentam
resposta satisfatória a este tratamento - ou
perde a eficácia ao longo do tempo ou podem
ter apresentado efeitos secundários aos
agentes e necessitam outros mecanismos de
defesa. n

Wladimir Bechterew (1857-1927),
pioneiro da EA

Breve histórico da Espondilite
Anquilosante
Espondilite Anquilosante foi provavelmente reconhecida inicialmente como
uma doença diferente da artrite reumatóide por Galeno no segundo século d.C..
De qualquer forma, evidências esqueléticas da doença (ossificação das articulações e enteses envolvendo primariamente o esqueleto axial, conhecido como
coluna em bambu) foram demonstradas
no esqueleto de um homem com mais de
5000 anos encontrado em escavações arqueológicas egípcias.
Wladimir Bechterew (1857-1927) - O
anatomista e cirurgião Realdo Colombo
descreveu o que pode ter sido um caso
de EA em 1559, mas a primeira descrição
de alterações patológicas do esqueleto,
provavelmente associada à EA, foi publicada em 1691, por Bernard Connor. Em
1818, Benjamin Brodie se tornou o primeiro médico a documentar um paciente
portador de EA associada à uveíte. Em
1858, David Tucker publicou um pequeno
livro descrevendo um paciente de nome
Leonard Trask que sofria de dor lombar

e deformidade, o qual parece ter sido a
primeira publicação norte-americana de
um caso típico de EA. Em 1833, Trask caiu
de um cavalo e exacerbou sua condição
clínica dolorosa, resultando em severa
deformidade. Em 1893, o neurofisiologista Wladimir Bechterev, Adolph Strümpell
na Alemanha em 1897 e Pierre Marie da
França em 1898, foram os primeiros a
fornecerem adequadas descrições clínicas que permitiram uma melhor acurácia de diagnóstico de EA antes que as
deformidades da coluna pudessem ser
evidentes nos portadores. Por esta razão
a Espondilite Anquilosante é conhecida
também como doença de Bechterew ou
doença de Marie-Strümpel. A ligação da
Espondilite Anquilosante com o antígeno HLA – B27 foi descrita em 1973, por
Brewerton, e o termo espondilartrites foi
estabelecido em 1974, por Moll e Wright,
dois pesquisadores ingleses. Actualmente o termo espondilartropatias foi substituído de forma mais adequada por espondilartrites. n

ANEA no CNIS

O Presidente da Direcção Sr. Gomes da Silva
deslocou-se a Coimbra no dia 2016-09-30,
a convite da CNIS, para estar presente no
Encontro Nacional. Entre os vários oradores,
esteve o Sr. Director-Geral de Saúde Dr.
Francisco George, que abordou os cuidados a
ter com a alimentação. Estando hoje em dia a
Diabetes a crescer de uma forma assustadora,
é preciso reduzir os riscos na alimentação e
realizar exercício físico. Alguns exercícios tão
simples como «subir e descer escadas; andar,
etc.», frisou. n
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Canadiano faz doutoramento
aproveitando a sua EA
Eric Gracey é um paciente com Espondilite Anquilosante. Ele investiga
a sua própria doença com a esperança de encontrar tratamentos mais
personalizados para homens e mulheres.

E
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ric estava com quase 20 anos quando foi diagnosticado com espondilite
indiferenciada. Durante seis meses, ele
mal conseguiu andar. Os médicos não tinham como prever se sua condição iria
avançar para uma Espondilite Anquilosante grave ou não, ou se a medicação
que estavam prescrevendo teria algum
efeito positivo.
Sendo um jovem do sexo masculino e
com uma história familiar de EA, havia
um risco significativo de que sua condição pudesse piorar.
Felizmente, os sintomas de Eric desapareceram. Hoje, ele pratica corrida e
está a fazer um doutoramento em imunologia.
Condição dolorosa
A Espondilite Anquilosante é um tipo de
artrite que é causada quando o sistema
imunitário se torna hiperactivo e ataca
as articulações da coluna vertebral e da
bacia. A inflamação é seguida pela fusão
das juntas da coluna vertebral resultando numa condição dolorosa e que pode
fazer com que a coluna fique permanentemente curva.
Trabalhando sob a liderança dos Dera
Robert Inman e Nigil Haroon, co-diretores da UHN Programa de Espondilite,
Eric e a colega de pesquisa Dra. Vidya
Ranganathan estão a apresentar as suas
mais recentes descobertas na Genetics
International de Espondilite Anquilosante
(AGR) Consortium.
O IGAS (Group A Streptococcal Disease)
reúne especialistas de todo o mundo para
entender melhor o papel da genética na
EA, bem como para encontrar maneiras
para melhor diagnóstico e tratamento
desta doença inflamatória. Encontros
anteriores da AGR foram realizados em
Oxford, Houston e Xangai.
‘Uma honra’
“É uma honra acolher esta conferência
em Toronto, um importante centro para
o tratamento e investigação na EA disse

o Dr. Haroon. “A maioria dos pacientes,
com espondilite anquilosante tem o gene
HLA-B27, mas ter o gene não significa
que terá EA -. Precisamos descobrir que
outros factores são necessários para desencadear a doença”.
Pesquisa
A pesquisa de Eric Gracey está focada
em células Th 17, que desempenham
um papel no processo de inflamação. Ele
queria saber se estas células se comportavam de maneira diferente em homens
e mulheres, uma vez que os homens têm
uma incidência muito maior da EA – cerca de três vezes mais que as mulheres.
Porque o Toronto Western Hospital tem
um dos maiores programas na América do Norte para pesquisas nessa área,
existe um grande conjunto de dados de
pacientes, suficientes para se comparar
o histórico de homens e mulheres.
A pesquisa de Eric revelou que os homens têm mais activas as células Th
17. Este novo conhecimento pode levar
a uma abordagem mais personalizada
para o tratamento que tem
como alvo essas células
e fornecer uma resposta para o porquê do sexo
masculino ser mais predispostos à doença.
A pesquisa da Dra. Vidya
Ranganathan olha a partir
de uma perspectiva ligei-

Em cima, Dra. Vidya Ranganathan e à
direita, Eric Gracey

ramente diferente; enquanto ele tenta
desvendar o mistério de como a inflamação leva a um crescimento ósseo desnecessário e faz com que as articulações
da coluna se fundam, a pesquisa da Dra.
Vidya Ranganathan está focada numa determinada molécula chamada macrófago
– Factor Inibitório da Migração (MIF) que
está envolvida na formação óssea. Níveis
mais altos de MIF são encontrados em
pacientes com EA e, como resultado, os
pesquisadores perceberam que quanto
mais essas células estão presentes no
sangue, mais grave está doença.
Se a Dra. Ranganathan conseguir determinar que o MIF, de fato, desempenha
um papel na progressão da doença, então
este pode ser um alvo potencial para a terapia (uso de drogas para bloquear o MIF
e, por consequência, controlar a formação óssea, que funde a coluna vertebral).
Esta pesquisa também poderá melhorar
a nossa capacidade de diagnosticar a doença mais cedo do que é possível neste
momento, através da detecção de níveis
de MIF num estágio inicial. n

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
Actual

A UNICRE – Instituição
Financeira de Crédito,
S.A. ofereceu à ANEA,
três computadores
recondicionados e com
software recente

ANEA tem novos
computadores

E

sta doação vem ajudar a melhorar o
funcionamento da nossa Instituição,
através da renovação do nosso parque
informático, o qual atendendo à sua idade, se encontrava completamente desactualizado e com graves problemas de
funcionamento. Com efeito, era já muito
evidente a incapacidade dos programas
informáticos responderem da forma
adequada e célere às necessidades do
actual serviço, e à preocupação da máxima qualidade no atendimento aos nossos
utentes.
Após a entrega dos equipamentos, no
dia 26 de Agosto de 2016, realizou-se uma
pequena reunião, estando presentes pela
ANEA, o seu Presidente, Sr. José Carlos
Gomes da Silva, o Vice-Presidente, Sr.
Nelson Pina e a Dra. Helena Gonçalves,
em representação da UNICRE. Neste en-

contro, entre outros temas, realizou-se a
apresentação da ANEA e de quais os seus
principais objectivos no tratamento e recuperação dos doentes com Espondilite
Anquilosante, seguindo-se uma pequena
visita às nossas instalações, a qual foi do
inteiro agrado e muito valorizada pela representante da UNICRE.

A ANEA por intermédio da sua Direcção
agradece à Administração da UNICRE –
Instituição Financeira de Crédito, S.A. e a
todos os seus colaboradores esta excelente doação. n

Na foto: Nélson Pina,
Dr.ª Helena Gonçalves
e José Gomes da Silva
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Tem espondilite anquilosante? Provavelmente sabe
que há muito a aprender sobre esta doença que afecta
principalmente a coluna vertebral
por Professor Samuel Oliveira

Mito 1: A espondilite anquilosante é uma
doença rara.
Facto: A EA é mais comum do que
você imagina. Estimativas mostraram
que a espondilite anquilosante afecta
até 1,4 por cento da população em geral, diz Elyse Rubenstein, reumatologista. Isso significa que é mais comum
do que a esclerose múltipla, fibrose
cística e doença de Lou Gehrig combinado, de acordo com a Associação de
Espondilite Anquilosante da América.
A espondilite anquilosante é a condição

mais comum dentro de um grupo de
várias doenças reumáticas chamadas
espondilartropatias, que causam problemas articulares crónicos.
Mito 2: A espondilite anquilosante é exclusivamente masculina
Facto: Apesar dos homens jovens terem duas a três vezes mais probabilidade de serem afectadados por espondilartropatias do que as mulheres jovens,
a espondilite anquilosante afecta ambos
os sexos, diz o Dr. Hadler. “O caso é que

nos homens tendem a ser mais graves”,
diz ele. Somando-se o equívoco, os sintomas da espondilite anquilosante em
mulheres podem torná-la mais difícil
de diagnosticar. Por exemplo, algumas
mulheres podem começar a ter sintomas no pescoço, em vez da parte inferior das costas.
Mito 3: A espondilite anquilosante afecta
apenas as suas costas.
Facto: A dor crónica nas costas é o sintoma mais comum que leva a um diagnóstico – Mas a espondilite anquilosante
também pode afectar outras partes do
corpo, incluindo a válvula aórtica do coração; os olhos, através de um processo inflamatório chamada uveíte; a pele,
através da psoríase; as costelas; o sistema digestivo; e os rins.

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
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Mito 4: O descanso é uma das melhores
maneiras de combater a dor espondilite
anquilosante.
Facto: A actividade é realmente uma
das melhores coisas que você pode fazer
para sua espondilite anquilosante, diz o
Dr. Rubenstein. “Eu recomendo um bom
regime de exercícios e fisioterapia”, diz
ele. Uma pesquisa publicada na edição de
Março 2014 nos “Anais de Doenças Reumáticas” descobriu que os participantes
do estudo que seguiram uma rotina de
exercícios de força muscular postural,
alongamento e exercícios respiratórios
melhoraram a sua qualidade de vida e
diminuiram o stress emocional e a fadiga associada à espondilite anquilosante.
Pergunte ao seu médico sobre exercícios
específicos que podem ser bons para
você fazer em casa ou onde puder.

Mito 5: Você não deve tomar medicamentos anti-inflamatórios não-esteróides ou AINEs, se você tem espondilite
anquilosante.
Facto: Algumas pessoas hesitam em tomar AINEs para espondilite anquilosante,
porque já ouviram que os medicamentos
utilizados a longo prazo podem ter muito
efeitos colaterais. No entanto, os AINE são
realmente o analgésico mais comum prescrito para as pessoas nos estágios iniciais
da doença, diz Rubenstein. Quando você
utiliza sob supervisão de um médico pode
minimizar o risco de efeitos colaterais.
Mito 6: A espondilite anquilosante sempre resulta sempre em coluna de bambu.
(Calcificação total da coluna)
Facto: A fusão total da coluna só ocorre
em estágios tardios da EA, diz Rubens-

tein. Para algumas pessoas, a condição
nunca chega tão longe. Seguindo seu plano de tratamento, que deve incluir tanto
exercício e medicação, pode ajudar no
seu prognóstico.
Mito 7: A espondilite anquilosante é sempre diagnosticada pela dor nas costas.
Facto: É difícil diagnosticar a espondilite anquilosante só com base na dor nas
costas. “Dificilmente alguém vai ter um
ano inteiro sem dor nas costas”, diz Hadler. Embora algumas pessoas persistam
em busca de respostas para a sua dor
nas costas crónica, outros podem rejeitá-la, não percebendo que eles têm uma
doença mais grave. Porque espondilite
anquilosante pode afectar outras partes
do corpo, o diagnóstico pode realmente
vir de um outro problema, diz Hadler. n

Opinião

Dr. Filipe Rocha

O
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Viajando a pé
na contramão do trânsito

ntem treze de Outubro reservei a minha tarde para ver Guterres. Nada
tenho contra o melhor futebolista do mundo ou contra o futebol, enquanto desporto
colectivo que exige capacidade física e inteligência mas vou estando farto dessa ser
referência mundial do país em que nasci,
da cultura que tenho e do português que
gosto de ser. Hoje comprei quatro jornais
diários. Desculpem sair do tema da EA /
espondiloartropatias, já dobrei o “Cabo
da Boa Esperança”, já dobrei os oitenta,
tenho direito a alguma da burrice própria
dos velhos. Eu disse dos velhos, eu não
disse dos idosos – essa porcaria de nome.
Diga a um velho amigo que tem lá em casa
um vinho idoso à espera de uma tarde de
bom convívio e ele vai estranhar o convite.
Misture um bom vinho velho com um vinho idoso e veja o resultado – uma zurrapa. Uma sequência de chefias insensatas
estragou-nos as finanças, estraga-nos a
economia, tenta-nos estragar a língua antiga que aprendi com meu pai e com um
jornal onde aprendi a falar por escrito (a
saber dizer quando escrevo) – “O Comércio do Porto” no seu português perfeito.
Falo à vontade porque nada me ligou a
esse meio de comunicação senão ter absorvido o bom uso da construção gramatical sem ter de aprender nomes chatos em
criança. Aprendi a ler muito cedo importunando meu pai para que me lesse as diversas tabuletas da rua. Um método muito primário funcionou comigo. É evidente
que uns sabedores, em nome do que lhes
apeteceu, tiveram de dar cabo desse bom
jornal e hoje os disparates são frequentes
em toda a comunicação dita social. Social
é tudo; o ser humano pertence a uma espécie gregária como os lobos (as lobas),
não é solitário como as raposas.
Não me perdendo, comprei quatro jornais diários e senti-me triste. Em termos
aproximados todos eles dão uma página
a António Guterres e duas páginas a Bob
Dylan. Temo que amanhã possa ser pior
e surjam os ressentidos a “esclarecerem”
que afinal o cargo de Guterres tem pouco valor real. Para não me sentir doente
comprei a “Visão”.
De um modo geral, sou gregário como
os lobos, cresci misturado com toda a

gente, andei em caminhetas e camionetas
(os autocarros ainda não tinham aparecido em Portugal) para “fazer o liceu” e um
dia disse a brincar - tenho duas licenciaturas, a da Faculdade e a dos Transportes
Públicos. O senhor (um colega de referência) interpelou-me: - Não o diga a brincar,
diga-o a sério. Gente é Gente em tudo, ele
era um senhor (um Mister sem ser cirurgião inglês). Tinha razão porque, de facto,
alguns dos meus melhores diagnósticos
foram resultado de eu e o meu ou minha
doente nos sentirmos da mesma gente, de
haver uma clareza que facilita as coisas.
Voltando a Guterres, esclareço que nunca falei com ele, não pretendo nem preciso falar-lhe, ele tem mais que fazer. Não
entendem o que eu digo? Então deixei de
entender os portugueses ou preciso de
ir ao Norte, à “Ribeira Lima” onde nasci,
onde bebi o leite, a água, o vinho saboroso
de baixa graduação.
Gostei de ver um Português exprimir-se correcto e directo em três grandes
línguas estrangeiras sabendo restituir
dignidade à palavra humilde. Se fosse
professor de línguas, fazia para os meus
alunos a análise do texto, porque se pode
ser firme sem ser arrogante. Quando foi
fazer um trabalho de dez anos que o revelou não levou o pântano. Eu sei, por mim, o
que é dormir no chão, só ainda não dormi
em cima de um cavalo ou em cima de uma
árvore (porque as cobras em África sobem
às árvores) quando fui médico militar na
RIN de Angola. Desse tempo guardo uma
coisa que é divertida ou não conforme a
perspectiva. Há uma circunstância que
vulnerabiliza ou fragiliza emocionalmente
as pessoas. Num dos sítios em que estive
quase dez meses qualquer civil de qual
quer idade ou cor ficava a mais de 95 quilómetros. Uma colina, duzentos homens
bem alimentados de origem rústica, um
cercado, torres de vigia para sentinelas,
uma peça de artilharia do tempo da segunda guerra mundial que “anteriores”
deixaram sem qualquer utilidade prática,
e um quarto só meu (que todos rejeitaram) porque havia um ninho de morcegos
(eu dormia de porta aberta sem medo dos
mosquitos), anexo ao aquartelamento um
campo de futebol de dimensões mínimas e

configuração trapezoidal. Nessas circunstâncias a minha dimensão sociológica veio
ao de cima e discreto resolvi entreter-me
algum tempo com uma pergunta simples
para pessoas pouco elaboradas colocadas
em situação crítica: - Que profissão gostavas de ter quando voltares?
Resumindo e concluindo. A maioria gostaria de ser capataz. Capataz de quê? Capataz, estava tudo dito. Meus amigos – não
estou a falar da minha vida, isto importa a
qualquer pessoa que tenha de liderar um
associativismo, seja do que for. Capataz
significa o quê? Vamos ao dicionário. Ao
Lello Universal, 1981. Transcrevo: - “Chefe de um grupo de trabalhadores, estivadores, aguadeiros, moços de frete, etc. “.
Vamos a um dicionário mais recente, seja
o Verbo, 2006: - “Funcionário encarregado
de dirigir e vigiar actividade de um grupo
de trabalhadores braçais. Feitor de uma
fazenda”.
Interpretei à minha maneira – Necessidade de viver mandando nos outros, sem
necessidade de ter a responsabilidade
pelas decisões a tomar e sem o esforço do desempenho das tarefas. Dizendo
de modo cínico, uma profissão de costas
ao alto e de cérebro em pousio. Pensei,
quando houver liberdade como vai ser… o
meu país?
Correu mal muita coisa, não só por isso.
Quem chefia, ou devia, enche-se de quadros intermédios que demonstrem a sua
importância, quem tem valor afasta-se ou
vai-se embora. De cima abaixo em tudo,
até num simples clube ou associação “zinha” seja do que for. Há sempre uns pioneiros que se envolvem numa ideia que
faz sentido, depois, há os herdeirozinhos
bebendo um prestígio “zinho”. É a clubite.
A futebolite. Vejam como clubes secundários estavam envolvidos em falsos resultados combinados com máfias do Oriente.
No passado da Associação apareceu-nos
um “espondilítico” cuja primeira questão
foi - “ Se me inscrever que me dão”. Perante isto só haveria duas respostas: 1.ª
Civismo; 2.ª O senhor enganou-se, isto
não é um asilo, tem a porta aberta para
ir pedir esmola noutro sítio. Não Falando
claro, a Associação, como qualquer outra
terá dois destinos de risco: - A) Ser uma
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garantia de emprego; B) Satisfazer umbigos de personalidades pouco empenhadas nas finalidades e objectivos.
Neste momento não estou em briga seja
com quem for. Quando a ANEA promete
“pântano” afasto-me do seu BI, desapareço, vou empenhar-me noutra coisa.
Quando reaparece um arco-íris, reapareço. Não fujo por covardia, como recentemente demonstrei isso dando a cara – por
necessidade vossa. Eu não tenho a vossa
doença, apoio-vos quando me pedirem.
Sou daqueles que peço licença sempre
que penso poder ajudar. Nunca ajuda
ninguém à força, salvo se for urgência e
estiver inconsciente e sem ninguém que
represente o necessitado de ajuda. Antes
de tudo é preciso que haja respeito e bom
senso.
A ANEA estava a precisar de ambas as
coisas. Eu tenho na Sede Nacional o meu
nome numa das paredes, não o pedi nem
me “pus a jeito” para isso. O que me honra
é que tenha sido um doente que me tenha
dito – “O que me sucedeu a mim, não pode
suceder a outros”. A sementinha, o “grão
de mostarda” tinha ocorrido. A pessoa a
pessoa de que falo era minha doente (era,
foi, porque já morreu) - Fernando Soares
Rego Gonçalves. Coloquem esse nome na
última página do BI, ele não era vaidoso, a
palavra humilde como foi usada por Guterres podia ser dele.
Uns naifs ou naives ou coisa parecida,
entendendo mal a plasticidade do inglês evitaram traduzir “Patient” (doente
em língua inglesa) e chamam paciente a
quem está doente numa crise de covardia
semântica. Maus políticos e alguns jornalistas impreparados em português estão a
abandalhar a língua portuguesa. Lembro a
estes inocentes que Fernando Pessoa era
bilingue e optou maioritariamente pela
língua portuguesa, felizmente para nosso
bem. Era suficientemente “avisado” para
honrar Dom João Segundo e ignorar todos
os que se seguiram esbanjando oportunidades e pipas de dinheiro. Falo de astronomia política? Não. As grandes árvores
vivem das pequeninas raízes. Penso que
ainda sei o que digo. Os exemplos como
a seiva têm de nascer de baixo e debaixo. Por muito que pensadores da política

usem, inverdade ainda não existe nos dicionários que consultei, e o termo imparidade soa-me a vigarice para a denominação antiquíssima de calote – que tem uma
semântica muito diversificada mas inclui
dívida que não é paga porque foi contraída
de má-fé. Uma pequena associação tem
de estar atenta a estes aspectos de gente
esperta que fala bem e geralmente é simpática no trato.
Voltando ao início, ontem treze, fiquei
contente por um acumulado de diversas
razões, uma foi que Guterres subisse a
Secretário-geral da ONU, a segunda foi
que ele e o nosso Presidente se conhecessem bem, sendo amigos desde a juventude. Não tenho relações pessoais ou
políticos com qualquer deles mas tenho o
defeito de gostar do espaço em que nasci,
da língua que me ensinaram, de ter sido o
menino de meu pai, de ter tido uma mãe
muito meiga, de ter aprendido cedo a dizer merda quando é preciso (sofrendo-lhe
as consequência), de gostar de estar vivo
sem medo de ter opinião, convicto de ter
um passado limpo (aqui as certezas são
sempre difíceis de garantir e podia citar
o cinismo de Pitigrilli – Foge dos homens
que afirmam repetidamente a sua honestidade *)
Voltando a Bob Dylan, como cantor não
tem voz clara. Como poesia, eu serei rústico mas não sou provinciano, prefiro (no
meu tempo de vida) Ruy Belo lido (dito)
por Luís Miguel Cintra porque a voz bem
colocada está antes do canto. Os bons poetas são raros. A boa poesia é escassa. Os
bons leitores para os nossos ouvidos são
muito raros. E falo de Ruy Belo para não
falar dos grandes clássicos – Camões,
Pessoa e Cesário (Verde) e de alguns contemporâneos que ainda será cedo citar
como homens de pensamento poético.
Porque, hoje, o meu texto é diferente do
habitual dedico-o à memória do fotógrafo
Hugo Correia e à associada que me pediu
para voltar a escrever no Boletim - Felismina Gomes, a quem no passado lhe fiz o
diagnóstico e é mãe de um distinto colega de medicina interna. Escrevi diferente,
porque ambos, cada um a seu modo, o
merecem
É tudo por hoje. Continuo convicto que

a associação ANEA voltará a encontrar o
caminho de ser, de facto, A. Nacional de
E. A. Não aceito nenhum cargo mas estou
disponível (não é um pedido, é uma oferta)
para falar no BI sempre que me for pedido. Fica dito de vez.
Com a amizade de sempre.
FGR
* Cito a frase de cor, li isso era muito
novo
** Se sofre de EA e a sua CV já está rígida não embarque em meias maratonas
e coisas idênticas. Há muito disparate
em grande promoção. Se me pediram eu
explico. Como dizia o humorista cínico “o
pé de atleta não é difícil de tratar, difícil
de tratar é o cérebro de alguns atletas”
de fim-de-semana acrescento eu. Nada
tenho contra o desporto industrial ou
promocional, cada um saberá de si, mas
se a sua CV está rígida, ainda que bem
alinhada, esqueça vir perturbar o trânsito pelos asfaltos porque dá cabo de si
mais cedo. Excesso de álcool, produtos
para favorecer a musculatura, técnicas
absurdas de musculação, refrigerantes
açucarados nos intervalos das refeições,
excesso de gorduras saturadas, restaurantes americanizados, excesso de sal
nos alimentos, as promoções de corridas
e os elevadores e o carro para tudo, originam deficientes de uma variedade de
órgãos. Não é uma sobrecarga de velhos
saudáveis que vai dar cabo do SNS mas
o aparecimento de uma acumulação imprevidente de doentes de meia-idade por
causas evitáveis associada à calamidade
do aparecimento dos computadores nas
consultas para que “a audição do doente
seja rápida” e haja muitas consultas para
todos. A suspeita diagnóstica que surgia
de uma boa entrevista médica “foi feita”
desaparecer para ter mais consultas para
mais utentes (essa palavra horrorosa que
na sua origem significa apenas utilizador
de… (DE UM MAU SERVIÇO sem interacção possível sem esse namoro que conduz ao diagnóstico e ao estadio evolutivo
da situação).
*** Não exprimi o meu posicionamento
político. Meu voto é sempre secreto, exclusivo assunto meu. n
Bem Hajam!
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Corpo e Alma
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Acredito que temos corpo e alma, há quem lhe chame espírito.
Um corpo visível, palpável, com peso e altura, com cabeça, tronco e membros e
cinco sentidos. A alma, essa imaterial, invisível.
Do corpo sinto mudanças, frio, calor, prazer, dor, cansaço.
Da alma sinto alegria, tristeza, entusiasmo, espanto, deslumbramento.
Ao espelho vejo-me corporalmente e não consigo realmente conciliar o que
os olhos captam com a essência do que julgo que sou, digamos, em estado de
alma. A alma não tem rugas, não tem cabelos brancos, não tem gorduras, nem
Rui Martins Borges
Presidente da Assembleia Geral
espondilite.
Olhando os outros, na expressão material, corporal em que se
apresentam, com as diferenças subtis que tornam diferentes
O corpo cresce, desenvolve-se, cada um, no rosto, olhos, nariz, boca, cabelos, na altura,
ganha maturidade e nesse ciclo compleição corporal, modo de andar, timbre de voz, gestos, o
de crescimento as formas vão corpo traduz uma individualidade própria que marca a pessoa
mudando. Ao vermos os retratos da como única.
meninice, da juventude e de agora, Mas é a alma que lhe dá aquela chama que vem de dentro, de
vivacidade, no sorriso, na expressão de tristeza ou de dor, que
que diferença… emana uma energia que permite o conhecimento da identidade
pessoal de cada um, o seu estado de alma.
Diferença que se nota, quando já não está presente, no corpo cadáver.
Penso que a grande interrogação que os cientistas ainda têm para resolver, extraordinariamente
empolgante, é a de saber, na interdependência e intrínseca ligação do corpo-alma, como é que o corpo
na sua complexa estrutura e funcionamento de células e moléculas produz pensamento, raciocínio,
sentimentos.
O corpo cresce, desenvolve-se, ganha maturidade e nesse ciclo de crescimento as formas vão mudando.
Ao vermos os retratos da meninice, da juventude e de agora, que diferença…
Lembro, a propósito, uma história que me contaram que ilustra a diferença do que vemos, do que somos,
do que os outros nos veem.
Maria, viúva, cinquentenária, de visita a Beja, ao olhar para um letreiro de um consultório médico reparou
no nome, com surpresa. Era o nome do seu namorado nos tempos de liceu, em Coimbra, um jovem esbelto
e desportista. Curiosa de o rever, não resistiu e entrou, pedindo à empregada se podia ser atendida,
dizendo sentir – se indisposta. A empregada, atenciosa e solícita, foi indagar junto do médico, se podia ser
atendida. Abriu a porta, e como ficou entreaberta, viu-o, de bata branca, de pé, em frente da janela. Como
estava diferente, calvo, tinha engordado. Se o visse na rua não o conheceria.
Recebida e atendida, não resistiu, no final, a perguntar:
-Doutor, não estudou em Coimbra, no liceu?
-Sim.
-Não se lembra de mim?
-Desculpe. A senhora era professora de que disciplina? n
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Poesia

Lugar à poesia
Continuamos a incentivar os nossos associados, colaboradores e amigos da anea a dar o seu contributo
para partilhar o que lhes vai na alma e no coração,
na expressão livre e sentida da poesia, ciente que
as maleitas da espondilite não sejam mordaça que
silencie as emoções e sentimentos, vivendo este
maravilhoso dom que é a vida. Viva a poesia!

Poemas
Brincando com a doença….
Sou espondilitico; que doença
Porque disso ninguém se apercebeu
Eu não sei se isto foi cruel nascença
Só sei que esta maldade aconteceu.

Ao contar em conversa aos meus amigos
Uns de boca ficaram tão aberta
Pois nem todos conhecem os perigos
Para que esta doença grave alerta.

À nossa terapeuta

A terapeuta nos ensina / mesmo com algum pirolito
Que nos vai deixar aflito / mas toda a classe sorri
E ao tempo ainda não vi
Com a A.N.E.A. Ter-se
Conflito.

Da juventude tem força e querer
Age p’ra nos sentirmos muito bem
Faz com que a doença fique aquém:
Consigo estar melhor, posso dizer

Arieh Natsac

Patrícia encoraja sem forçar
No ginásio, ou mesmo na piscina
Com atitude até nos contamina
Tudo fazemos sempre p’ra agradar

Avô e neto

Esta época agora terminou
Voltamos em setembro novamente
Mais queixosos, quem sabe: assim será?

Era um encanto vê-los a se ajudar,
Cada qual com seus modos e à sua maneira,
Por fim, o neto agarrado ao dedo a puxar
O avô, chegaram ao princípio da ladeira.

A maldita doença a isto nos levou
E a nossa terapeuta certamente
Boa forma p’ra nós conseguirá.
Obrigado patricia por tudo que tens feito por nós.
Vitor Castanheira

Então por isso eu vejo-me a pensar
No que isto poderá ainda dar
Por ser maleita tão má…esquisita.

27.07.16
O poema foi assinado por todos os utentes ea’s
presentes da classe de 2ª e 4ª feira de manhã.

Como este nome, é forte e sonante
Para que me julguem mais importante
Pô-lo-ei em cartão para visita.

Os fadistas da anea
Arieh Natsac

Convivio de espondiliticos
em Viseu
(Na quinta dos compadres)
Este ano em viseu fomos conviver
E aprender algo sobre esta doença
Que a muita gente ataca na nascença
E pela vida fora faz sofrer.
Co’espondilite temos que viver
Sabedores falaram da presença
Dum futuro sinistro onde a sentença
É maldita maleita podem crer.
No final dos debates, discussões
P’ra chegarmos a algumas conclusões
Durante o almoço, foi bonita a festa.
Nosso convívio foi de forma ordeira
Recebeu-nos Viseu bem soalheira
Apreço e amizade é o que resta.
Arieh Natsac

Era uma tarde amena e soalheira,
Avô e neto passearam à beira-mar,
Depois de idas à água e da brincadeira,
Chegara a hora de arrumar e regressar.

Bom dia meus amigos
A sessão vai começar
Agora também vos digo
Não vamos mais entortar
Não pode haver receio / somos todos espondiliticos
Nisto não somos somíticos / nossa doença é de
primeira
Agimos à nossa maneira / mesmo assim somos
artistas
Não queremos dar nas vistas / esta doença não tem
idade
Mas sentimos vaidade
Pois ainda somos fadistas
Nas máquinas no ginásio / na piscina sem ser à toa
Nossa genica entoa / vamos nadar sem rede
A nós ninguém nos impede / do que estamos a fazer
E haja alguém que o fizer / leva logo a resposta
Pois no bem estar se aposta
Haja lá o que houver.
Uns são mais perfeitos / um outro mais trocado
Não deixa de ser louvado / não façam grande alarido
Pois é mesmo divertido / a mim dá-me
Um certo gozo
Ao ver este grupo famoso / a desafiar em desvario
As suas dores a fio
O esqueleto fica jeitoso
Este lindo recital / que vem de dentro de nós
Dá-nos
Alento e após / e já ninguém desafina

Aí, o avô para o neto aliviar,
Pô-lo aos ombros, às cavalitas,
E com um sorriso, segurando-lhe as pernitas,
Com passos lentos, foi subindo devagar.
Disse-lhe, então o neto, do alto do seu posto,
Indo a meio da ladeira, esta quase a pino,
Vendo o avô a arfar, acariciando-lhe o rosto:
-Quando fores menino, sou eu a te levar!
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R.B.
(Rui Borges)

A graça que tens
A graça que tens
Teu ar gaiato
Olhar travesso de ver
Sorriso sumo de uva
Acabada de espermer .

E o modo como fazes
Esses gestos banais
As mãos no ar como aves
A contar tais segredos
E no final a cruzar os dedos.
Sabendo que não há malícia,
Arriscas na ousadia
Num rodopio de dança
Esvoaçando a trança
Pensar que há estultícia.
Afinal és mesmo assim,
Como as rosas do jardim!
São como são, sempre belas!
Encantas, faças o que fizeres,
Rosas como as rosas são as mulheres.
R.B.

Útil
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Informação útil

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 Tradicional Chinesa
Dra. Patrícia Butzke: Medicina Tradicional Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta, Coordenadora da Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta
Márcia Gonçalves: Fisioterapeuta

Colaboradores
de outras atividades:
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Saude e desporto
Miguel Marques: Diretor Técnico da
Piscina / Professor
António Parente: Professor de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/Técnica de Reabilitação
Tânia Pisca: Técnica de Atividades
Aquáticas
Ana Rita Bernardo: Psicomotricista:
Técnica de Reabilitação
Ricardo Pedroso: Professor de Natação

Donativos

Terceiro trimestre
SEDE
Gomuz Cuidados Médicos, Lda  . 150,00 €
Margarida Maria Nunes Freire . . 50,00 €
Maria De Jesus Dias Afonso . . . . . . 5,00 €
Braga
Deolinda Da Silva Pereira . . . . . . . . 5,00 €
José Abreu Do Pilar . . . . . . . . . . . . 15,00 €
José Adolfo Faria Macedo . . . . . . . . 5,00 €
Maria Lurdes Silva Alves Dantas . . 5,00 €
Coimbra
Ana Cláudia Pinto Jorge . . . . . . . 125,00 €
António Augusto Tavares Simões 15,00 €
Algarve
Marcelino José Gonçalves  . . . . . . 10,00 €
Ovar
Maria Isolete Santos Garrido Mata 5,00 €
Viseu
Alfredo Da Silva Figueiredo  . . . . . . 5,00 €
Asob – Ass. De Solidariedade Social,
Cultural, Recreativa E Desportiva
Barreiros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 €

Porto
António Jorge P. Carneiro Bessa . . 5,00 €
Maria Agostinha G. Santos Peixoto 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 necessário indicar o número de sócio a que diz
respeito a transferência, para posterior
identificação e respetiva faturação.
Por cheque ou vale postal
À ordem da ANEA para a seguinte
morada: Rua de Platão, 147 – 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 anea@anea.org.pt
secretaria 914 953 057 ou
secretaria@anea.org.pt

Protocolos

Ao dispor dos sócios da ANEA:

Clínicas
Ferma, Clínica Médica e Dentária (Cacém)
Clínica oftalmológica das figuras dr.
José Ludovico (Faro)
Centro médico e dentário dra. Filomena
Pais (Parede)
Clínica dr. Falcão Coutinho (Porto)
Clínica médica dentária dr. Armando
Santos Oliveira (Viseu)
J. Estrada — Clínica Oftalmológica, Lda.
(Viseu)
Clínica Dias Arede, Lda. Oftalmologia
(Viseu)
Clínica Fisiátrica Viseense, Lda. (Viseu)
Reumatologia dr. Armando Malcata
(232450281) (Viseu)
Apoio Domiciliário
Better Life (Oeiras)
Projeto Euconsigo
Estâncias Termais
Termas sulfurosas de Alcafache
Termas das Caldas de Sangemil
Termas das Caldas da Saúde
Termas da Felgueira
Termas de Monção
Termas de Monte Real

Necrologia

Sócio n.º 1561 – Moisés Pacheco Martins
Era sócio da ANEA desde 01/01/2002,
pertencia ao núcleo regional de Ponte
de Lima e faleceu no dia 14/07/2016 de
acidente de carro. A Direcção endereça
as suas condolências aos familiares e
amigos.n
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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

