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Editorial

Servir Sem Ser Servido

N

2

o dia 22
de Junho
desloquei-me
a
Córdova
para participar
nas Jornada
da ACEADE
Associação
Córdobesa
de
Enfermos
Afetados
com Espondilitis, convidado pelos
nossos amigos espanhóis.
Observei o modo salutar e
desprendido como todos os
associados e dirigentes se dedicam à
Associação, num espírito de “servir
generosamente, sem esperar ser
servido”. Estão disponíveis, sempre,
para servir a sua Associação - e não
servir-se dela numa ótica egoísta. O
programa formal decorreu durante
a parte da manhã, numa sessão que
foi preenchida com interessantes
intervenções de vários oradores.
Depois, a entrega de prémios a
quem se notabilizou em assuntos
relacionados com a ACEADE. Das
intervenções, retive uma, proferida
por Marco Garrido Cumbrera,
médico, que incidiu sobre um
estudo que realizou sobre E.A., com
a finalidade de promover a pesquisa
no campo das Espondiloartropatias.
Este importante documento foi

promovido pela ACEADE em
conjunto com a Universidade de
Córdoba, o Ministério da Saúde do
Governo da Andaluzia, o Grupo
para o estudo da Espondiloatritis
da Sociedade Espanhola de
Reumatologia
(Gresser)
e
Coordenada pela Coordenadora
Espanhola de Associações de
Espondilitis (CEADE). Durante
a palestra, Garrido Cumbrera
teve o cuidado de se exprimir de
forma a que qualquer pessoa não
castelhana entendesse.Também fiz
uma curta intervenção, salientando
o nosso agradecimento pelo convite
e o interesse em mantermos e
reforçarmos os nossos laços de
amizade.
No final, o Presidente da CEADE e
nosso amigo, Pedro Plazuela Ramos,
interveio para exprimir o orgulho
que sentia pelo citado estudo cujo
prémio, atribuído ao investigador,
em valor monetário, retornou-o
à ACEADE, salientando na sua
intervenção que ali estavam “para
ajudar e servir” a Associação e
não para o contrário. Diariamente,
tento incutir esta ideia. Gostaria
que, na nossa Associação, todos
nos inspirássemos neste exemplo.
Durante a conversa com Garrido
Cumbrera, convidei-o a estar

presente e a ser orador no nosso
Encontro Nacional de Doentes
e Familiares de Espondiliticos,
a realizar em Novembro. O que
aceitou. Foi importante termonos deslocado a Córdoba. Estes
intercâmbios com os nossos amigos
espanhóis são para continuar. A
ANEA e a ACEADE só beneficiam
com esta troca de experiências.
Em Novembro próximo, cá os
receberemos no nosso Encontro
Nacional de Doentes e Familiares
Espondilíticos. Desde já, apelamos à
sua participação, caro Associado n
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XII Encontro Luso Galaico de Espondilíticos
a fisioterapeuta Conceição Graça,
apresentou um estudo, com doentes do Núcleo de Ovar, sobre “Os
efeitos imediatos da hidroterapia
no equilíbrio, coordenação e força
nos membros superiores". A sua
apresentação abordou os benefícios da água em doentes com Espondilite Anquilosante.

Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, Esposende

Dezenas comemoram
amizade luso-galaica
Com mote na EA o núcleo de Braga voltou a juntar
pessoas dos dois lados da fronteira
António João Silva

A

associação Nacional da Espondilite Anquilosante (ANEA),
uma associação de doentes com
Espondilite Anquilosante organizou, no passado dia 5 de maio, o
XII encontro Luso Galaico da Espondilite Anquilosante (EA), onde
também se celebrou o Dia Mundial
da Espondilite Anquilosante.
A EA é uma doença inflamatória
crónica e incapacitante do foro reumático, que afeta principalmente
as articulações da coluna, causando rigidez muscular e fortes dores
lombares e na cervical. De forma
a combater a evolução da doença,
a pessoa com Espondilite Anquilosante deve ter alguns cuidados com
a alimentação e praticar exercício
físico, de preferência na água.
Com o intuito de divulgar a doença e os seus tratamentos, o Núcleo
Regional de Braga, em parceria
com a AVIDEPO (Associação de
Vigo da Espondilite Anquilosante),
organizaram um encontro anual

para associados e familiares. Este
ano, o XII encontro Luso Galaico,
teve lugar no dia 5 de maio, no fórum Municipal Rodrigues Sampaio,
em Esposende e contou com a presença de cerca de 60 pessoas, que
puderam assistir às apresentações
de vários médicos e fisioterapeutas
da especialidade. A manhã científica
iniciou com o dr. Norberto Gomez,
reumatologista espanhol que apresentou o tema "Novas perspectivas
no aparelho digestivo e microbiano,
nas espondiloartrites", onde referiu a influência da alimentação no
aparelho digestivo e a sua influência
na Espondilite Anquilosante. A dra.
Inês Táboas, médica fisiatra, e o dr.
José Barreto deram seguimento aos
trabalhos com o tema "Espondilite
Anquilosante, o papel do fisiatra",
onde abordou de forma genérica
as várias formas de diagnosticar
a EA e qual o papel do fisiatra no
tratamento e acompanhamento do
doente com espondilite. Por fim,

Depois das palestras, os convidados deliciaram-se com um almoço
convívio nas instalações do restaurante “Zende”, em Esposende.
Após este momento de confraternização, a tarde terminou com uma
visita ao castro de S. Lourenço, o
maior dos 7 castros ainda existentes em Esposende.
Posto isto, os associados e familiares de ambas as associações despediram-se, após um dia cheio de conhecimentos adquiridos e de muita
partilha.
Até para o ano! n
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1º Torneio de Natação ANEA
Braçadas de pura alegria para todos, nas piscinas de Santa Clara

4

Na entrega das medalhas

O I Torneio de natação da ANEA, realizou-se no dia
22 de abril deste ano, nas piscinas de Santa Clara, juntando atletas federados e doentes com Espondilite Anquilosante.
Estes nadaram juntos pela mesma causa. Serviu de incentivo à prática regular de exercício físico, e em especial para nós os doentes com EA, termos um papel

Momento de convivio entre todos

mais ativo na gestão da nossa doença, para mantermos
maior qualidade de vida.
Esta organização da ANEA e da Novartis só foi possível com os apoios da Federação Portuguesa de Natação (FPN) e da Sociedade Portuguesa de Reumatologia
(SPR).n
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Na Piscina,
mais do que
a competição,
o prazer
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Farmácia Rana ajuda ANEA
Agora, ser sócio dá ainda mais vantagens, bem perto da sede
Apresente o seu cartão de sócio ANEA
com o comprovativo de quotas em dia e
beneficie de condições económicas
favoráveis na aquisição de:
- Medicamentos sujeitos a receita médica;
- Produtos de Homeopatia e Fitoterapia;
- Todo o tipo de produtos ortopédicos (ex. Colares
cervicais; Suportes
e Imobilizadores; Meias Elásticas; Faixas e Cintas);
- Medicamentos de Veterinária (ex. Desparasitantes;
Alimentação;
- Acessórios e Bem estar; Higiene e Saúde;
Anticonceptionais; Suplementos).

Temos igualmente um conjunto de
serviços ao seu dispor:
- Análise de parâmetros bioquímicos (Glicémia,
Trigliceridos e Colesterol Total);
- Administração de Injectáveis (IM e SC) e Vacinas;
- Aconselhamento Veterinário;
- Nutrição Clínica;
- Serviço de Podologia (Tratamento de verrugas, micoses,
unhas encravadas, pé diabético, pé cavo/plano).
Para mais informações sobre a nossa parceria contacte-nos por:
Telefone (214535522)
E-mail (geralfarmaciarana@gmail.com)

Viver com EA
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Espondilite,
companhia para
a vida toda
Crónica e incomoda, a espondilite não é uma sentença fatal. Aprenda a lidar,
de forma positiva, com a doença
P.D. Samuel Oliveira*

A

sua primeira linha de defesa é,
muitas vezes, fingir que a Espondilite Anquilosante (EA) não
existe – isto, para continuar com a
vida normal. Pode funcionar por
uns tempos, mas não dura muito.
Com diagnósticos e tratamentos é
possível desenvolver uma abordagem positiva para a gestão da sua
condição clínica. Aprender exercícios, encontrar a dose certa de
medicação são duas formas. Mas
é fundamental olhar para a vida

como um todo.
O impacto da EA pode invadir todos os aspetos da sua vida. Internamente – como pensa e se sente sobre si mesmo e o mundo -, e pode
afetar a sua vida externa no trabalho, nos relacionamentos e nas atividades de lazer. Muitas vezes uma
grande dose de sentido de humor
e bom senso bastam para combater
as consequências mais visíveis. As
pessoas não são todas iguais e sentem a doença de formas diferentes.

Um amigo pode queixar-se permanentemente enquanto o leitor até
brinca com o que sente, mas não
há certeza de as dores do seu amigo
são piores do que as suas. A mente
manda, sempre, na abordagem que
se tem a uma doença crónica.
Diagnosticada nos anos de juventude e até à meia-idade (cerca dos
45 anos) pode o paciente sentir-se
roubado da vida e menorizado na
capacidade de socializar sem medo

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
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da dor e da fadiga, de praticar desportos, de carregar pesos e ajudar
em todas as tarefas da casa… Isto
dá aso a uma sensação de raiva, mas
sem um foco específico. Em alguns
casos pode levar à depressão, muitas vezes agravada por um sentimento de medo e incerteza sobre
o futuro.
Pode haver preocupações sobre relacionamentos e, em seguida, sobre
a gestão da família, principalmente
se existirem crianças. Lidar com o

Viver com EA
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esgotamento e, às vezes, com um
sentimento de culpa por não ser
capaz de cuidar dos mais novos
pode ser causa de tristeza. Mas nada
disto fará sentido, como veremos.

como a necessidade de uma pessoa
com dificuldade ter “um pouco de
espaço e tempo para si”. A outra
pessoa pode sentir rejeição do seu
parceiro.

Embora muitas pessoas com EA
possam continuar com as suas profissões, há aqueles que terão que
mudar ou adaptar seu trabalho.
Alguns, raros caos, devem mesmo
parar. Diferentes tipos de emprego (e empregadores) têm diferentes efeitos. O trabalho ideal seria
razoavelmente ativo, sem grande
stress, com um empregador compreensivo - empregos escassos no
mundo real.

Os relacionamentos íntimos são sobre companheirismo e experiências
compartilhadas expressas dentro
de um relacionamento físico. Este
pode ser outro aspeto da vida que é
afetada pela EA. Dificuldades com
a atividade sexual podem ocorrer devido a uma série de razões,
incluindo os efeitos colaterais da
medicação, dor por contato, medo
de contato, cansaço e movimento
restrito. Uma pessoa pode sentir-se responsável e a culpa entra no
caminho da paixão. Falar um com
o outro sobre isto pode ser difícil,
mas compartilhar os seus sentimentos mais íntimos é uma forma
de intimidade.n

Muitas vezes é dito que não é apenas a pessoa afetada que tem EA,
mas também os membros da família. Os mal-entendidos podem facilmente surgir de algo tão simples

8

COM UM SORRISO
C

omecemos pela forma como
olhamos a doença crónica.
Se é crónica, palavra que vem de
“cronos” e quer dizer “tempo” tal
como em cronometro, sabemos
que se prolonga pela nossa vida.
A fatalidade não é, assim, sentença
de morte ou de algo final. Quando
detetada, a EA pode ser imediatamente combatida com as terapias
regulares, as dietas corretas e as pequenas mudanças de vida que todos
os doentes crónicos acolhem. Lembre-se, por exemplo, dos diabéticos,
das pessoas com eczema atópico.
As doenças autoimunes e crónicas mudam o dia-a-dia de milhões
de mulheres e homens em todo o
mundo.
Por isso, a primeira fase deve ser
aceitar. Sem resistência, uma vez
que estar contra a doença nem a
cura nem melhora a saúde geral.
Depois, confie nos médicos e nos
terapeutas. Um dos erros comuns

é recorrer à Internet para pesquisar
sobre a doença e acabar em “sites”
manhosos, que prometem a cura de
tudo.
Se quiser, pesquise na Internet, mas
em sítios de associações de doentes, como a ANEA e as suas congéneres internacionais e, além disso,
procure ler documentos científicos.
Por exemplo, pesquise no “Google
Académico”, um motor de pesquisa que só apresenta resultados
de relatórios médicos e científicos
revistos por especialistas e confiáveis. Fuja a sete pés dos “vídeos”
milagrosos, normalmente em português-brasileiro ou castelhano,
onde se promete o céu ainda neste
mundo. São milhares os charlatães
que se aproveitam da fraqueza momentânea das pessoas para vender
banha da cobra - ou baba de caracol, na versão moderna.
Fale abertamente da sua condição

com a família. Se tem filhos, eles serão os que mais estarão a seu lado.
Não desconfie por um momentque a sua sinceridade ganha amor
e ternura. As crianças gostam de si
por si, não por ser o Adónis ou a
Afrodite do bairro. Diga-lhes o que
pode e não pode fazer. Envolva
as crianças nas suas actividades e
partilhe com elas os seus desafios.
Saiba que, por exemplo, dividir um
saco de compras em dois e dar um
deles a uma criança de dez anos aumenta a auto-estima e a importância da criança, na sua cabeça e na
dela.
Se tiver uma companheira ou companheiro, faça-se acompanhar sempre, nas consultas e nos exames.
Não é vergonha nem medo - é
partilha. Tal como as crianças, que
olham para si como um modelo
normal e natural, o seu parceiro escolheu-o entre dezenas de pessoas
que conheceu na vida. Isto torna-

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
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Saúde

Alimente-se contra a infeção
Saiba quais alimentos que têm uma ação anti-inflamatória
a potência da reação inflamatória.
Onde entram os alimentos nesta
história toda?
Para que as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias sejam produzidas são necessários
alguns nutrientes fundamentais,
encontrados em alimentos específicos. Para a produção das citocinas pró-inflamatórias são importantes: Ácido linoléico (óleos de
girassol, açafrão ou milho); Ácido
Gama Linoléico (óleos de prímula
e borragem) e Ácido aracdónico
(carne vermelha, aves, peixes de
água quente, leite, ovos, lulas ).

S
-o especial. Pense que, se fosse ao
contrário, o leitor estaria lá para ela
ou para ele. Não se coíba de dizer
tudo, mas de forma normal. Principalmente, evite “descarregar” em
cima da pessoa com quem partilha
a sua vida.
Acima de tudo, compreenda que
uma doença crónica altera a forma como olhamos para o dia-a-dia.
Sim, é legítimo sentir raiva, frustração, pânico, até. Nesses momentos
peça ao seu médico que indique
uma boa terapia psicológica. A pior
coisa que pode acontecer é estar em
angústia e não querer livrar-se dela.
Como estamos em 2018 e não em
1722, a psicologia e a psiquiatria são
especialidades correntes, normais
e essenciais para um estilo de vida
mais feliz. Só contribuirá para que
a sua condição crónica melhore. n
*adaptado, com JVA, jornalista

empre que o nosso corpo sofre
algum tipo de lesão, seja um
corte na pele ou uma “invasão”
por patógenos como bactérias,
vírus, protozoários ou fungos,
ocorre dentro do nosso organismo uma reacção para que a lesão
seja reparada (cicatrizada) ou os
“invasores” sejam detidos e eliminados. Estamos perante uma
reação inflamatória, que mobiliza
um exército de substâncias específicas chamadas de citocinas pró-inflamatórias . O objetivo destas
substâncias é iniciar um processo
de reconhecimento dos invasores
e avaliar o tamanho do estrago na
região afetada e, a partir daí, começar um processo de eliminação
dos invasores e de reparação dos
tecidos lesionados.
Porém, os soldados que participam desta missão (citocinas pró-inflamatórias) são tão violentos
que podem, além de combater
os inimigos, também atacarem as
próprias células saudáveis. O nosso organismo também precisa de
produzir substâncias chamadas
de citocinas anti-inflamatórias,
que têm a missão de migrarem
até a região do corpo onde a batalha está a ocorrer para controlar

Todos estes nutrientes fazem parte de uma família de gorduras
chamadas de Ómega 6. Já para
a produção das citocinas anti-inflamatórias os nutrientes mais importantes são: Ácido alfa-linolênico (óleos de linhaça, canola, chia
e nozes ); Ácido Eicosapentaenóico (AEP) e Ácido Docosa-hexaenóico (DHA) (peixes de água fria
como salmão, atum, sardinha,
arenque, cavala e algumas algas).
Estes nutrientes fazem parte da
família de gorduras chamadas de
ómega 3.
O mais importante então é que
deveríamos ingerir todos estes
nutrientes para que o nosso organismo tenha a capacidade de reparar lesões teciduais e também
“combater” invasores. O ideal seria que para cada 1 grama de gordura da família ómega 6 que ingerimos deveríamos ingerir 1 grama
de gordura da família ómega 3.
Hoje, no nosso dia a dia, comemos uma proporção de 16 gramas
de ómega 6 para cada grama de
ómega 3 . Estamos todos a “inflamar” o nosso organismo.
Outro estrago causado pelas inflamações dentro do organismo é

9
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uma oxidação excessiva das células inflamadas, causado pelo
excesso de radicais livres produzidos na região afetada, levando à
uma degeneração ainda mais rápida do tecido que está persistentemente inflamado. Os nutrientes
antioxidantes que podemos usar
para nos ajudar a diminuir este
impacto são: vitamina C, vitamina
E, selénio, carotenóides, vitamina
A e flavonoides. Estão nas frutas
cítricas, castanhas, amêndoas,
avelãs, abacate, azeite extra virgem, legumes e verduras (com

bastante variedade de cores) e
nos cereais integrais.
Usa-se em nutricionismo o termo
“dieta pró-inflamatória” quando
ingerimos uma alimentação excessiva em carne vermelha, leite
integral e derivados como queijos
amarelos e manteiga, enchidos
como chouriço, mortadela, presunto, bacon, que são fontes de
ómega 6; e também excessos de
fritos, açucares e doces, farinha
branca (refinados) e refrigerantes. Esta dieta é pobre em legu-

mes e verduras, frutas, cereais
integrais e gordura ómega 3.
Use a regra simples dos “quartos”
de prato. Dois quartos de vegetais, um quarto de proteína e um
quarto de hidratos de carbono.
Ou, em linguagem mais simples:
metade do prato com vegetais
e saladas, um quarto com arroz
integral, batata pequena, etc., e,
finalmente, um quarto do prato
com carne (de preferência de
aves) ou peixe. n
P.D. Roberto Navarro Sousa Nilo.

Conselhos íntimos
para pacientes reumáticos
10

O

Diane Aronson e Samuel Oliveira

s seres humanos são animais
sociais, mas nem todos com
EA se sentem capazes de ser sociáveis. Geralmente é por causa da fadiga, mas a EA também pode levar
as pessoas a isolar-se. As restrições
físicas – se não pode virar a cabeça
para um lado, é difícil seguir conversas num grupo - afectam mais o
paciente do que os amigos.
Isto também acontece devido à falta de confiança e à falta de autoestima, por causa das naturais mudanças físicas em curso. Provavelmente
estes elementos vão piorar, com o
tempo, quanto mais se afastar das
pessoas que gostam de estar consigo.
Para começar, qualquer relação
exige duas pessoas dispostas a um
compromisso e, acima de tudo, que
o leitor/a leitora consiga cuidar-se
como qualquer outro cidadão: atenda ao descanso e exercícios de relaxamento, cuide do corpo e da mente. Mantenha tempo para si e para

o que gosta. Quando está a fazer
o que adora as dores são menores
porque, dentro do corpo, as enzimas do prazer se soltam em maior
número e até mascaram o permanente incómodo a que se está habituado.

Se durante o acto sexual a dor nas articulações tornar tudo
desconfortável, há alguns truques possíveis. A saber:
• Experimente diferentes posições ou outras formas de estimulação
sexual.
• Use analgésicos antes do acto
• Peça ao seu parceiro(a) para fazer uma massagem ou sugira um
banho a dois.
• Aproveite ao máximo os dias em que suas articulações estão menos dolorosas.
Se a fadiga está a afectar o desejo sexual ou prazer:
• Planeie o seu dia para que ele contenha períodos de atividade e
descanso para melhorar seu nível de energia.
• Tente envolver o seu parceiro(a) nesses momentos.
• Divida as tarefas domésticas e pense em novas atividades para
substituir aquelas que estão a tornar-se difícil.

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
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Espondilite Anquilosante e Gestação

Cuidados a ter com o corpo
grávido quando se tem EA

Gestação
S

e planeia vir a ser mãe fale primeiro com a equipa médica que
segue a sua EA, com antecedência.
Alguns medicamentos utilizados
contra a Espondilite Anquilosante precisam de ser substituídos ou
suspensos de três a seis meses antes
de engravidar. Não páre de tomar
medicamentos que lhe foram receitados para a EA sem falar com o
seu medico
As mulheres com Espondilite Anquilosante geralmente têm bebés
saudáveis. A EA não tem um efeito
nocivo sobre o decurso da gravidez
ou no bem-estar do seu filho. A
taxa de aborto espontâneo ou morte fetal é semelhante ao de todas
ass mulheres saudáveis. Tal também
acontece com o parto prematuro as taxas são muito reduzidas, iguais
às senhoras sem doença crónica.
Durante a gravidez, a barriga tem
tendência para puxar a coluna vertebral para a frente e aumentar a
dor, ao levantar-se. Para compensar a ausência da medicação anti-inflamatória, tente aumentar o seu
exercício físico e acompanhar programa específicos que as materni-

dades portuguesas já oferecem. Na
ANEA, por exemplo, a hidroterapia pode ajudar na substituição de
alguns medicamentos. É improvável que os AINEs causem problemas ao bebé durante o aleitamento,
mas a retoma deve ser introduzida
sob supervisão médica.
Qualquer problema com as ancas e articulações sacroilíacas, ou
mesmo uma artroplastia total, não
deve impedir ninguém de dar à luz
naturalmente, embora o recurso
à “cesarianas” seja um acto médi-

co preferido por obstetras perante
mulheres com EA: uma precaução
sobre a dor no parto e, também,
por causa da recuperação.
Quando no momento do parto
muitas vezes recorre-se a uma anestesia local, a epidural, que diminui
a dor. No entanto, com a EA, depende sempre do estado de saúde
da coluna no momento do nascimento da criança. Os seus médicos
vão saber aconselhar melhor, sintomaticamente, nesse dia feliz para
todos. n
Ankylosing UK magazine
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Opinião

A pequenina diferença
Quando existe, sente-se. Nota-se, logo à primeira.
Por Rui Borges

É

como entrar num jardim e se
sente no ar o perfume natural
das flores.
Chamo-lhe a pequenina diferença.
Muito agradável!
Podemos encontrá-la em casa, no
escritório, no consultório, num exame médico, num gabinete de tratamento, numa sala de visitas ou de
espera, num balcão de atendimento,
na hora da refeição, nos transportes,
enfim, onde as pessoas se encontram.
Não se compra, não se vende.
E, contudo, dá ao ambiente do relacionamento humano um encanto que nos faz sentir bem, mesmo
que não estejamos bem em termos
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de saúde. Não tem nada a ver com
competência profissional, rigor do
saber e modo de o prestar, nas mais
diversas atividades, desde as simples
às mais qualificadas formas de prestação de um serviço.
Se para além de todo o empenho e
execução técnica, a pequenina diferença estiver lá, que maravilha!
Distingue logo pela positiva e pela
empatia.
Cativa e deixa boa lembrança.
As máquinas também são perfeitas
na execução, rigorosas, exatas, lógicas, obedecem às leis da matemática.
Mas nós, pessoas, para elas somos
números, dados, registos, objetos.
São assim, funcionam assim, metáli-

cas, frias, indiferentes à idade, capacidade e sensibilidade de cada um.
E há pessoas que as imitam.
Não tem mal, se tiverem a mais, a tal
pequenina diferença.
Quanto mais se usa, não se gasta!
Cultiva-se!
Não se vê, sente-se, olhos nos olhos,
no tom de voz, nos gestos, no modo
de estar, na serenidade no modo de
falar, no respeito pela dignidade da
pessoa humana.
Há quem lhe chame educação, outros, gentileza.
Essa, a pequenina diferença!
Porque não a têm, as máquinas não
sorriem... n

Espaço Para a Poesia
A VIDA É ASSIM
Queira-se ou não, a vida é assim...
Por existirmos, estamos em jogo,
Desde o nascer até chegar ao fim,
Perder ou ganhar, percebe-se logo...
E não por truques de habilidade e esperteza,
Nem por um desleixo de deixa andar
Na vã glória de ganho, mas por respeitar
As inflexíveis leis da natureza.

F

oi com enorme agrado que recebi o convite para expor as
minhas pinturas em Aguarela, nas
instalações da ANEA, coincidindo
com as comemorações do “Dia
Mundial da Espondilite Anquilosante”, numa Exposição que esteve patente no mês de Maio deste
ano, com grande sucesso, iniciativa a repetir se for oportuno. Obrigado a todos que tornaram tudo
isto possível.

É um jogo a vida, faças muito ou nada...
No meu corpo e em tudo em meu redor,
Tudo se move e o importante é interpretar...
Jogo como uma dança, onde há uma afinada
Orquestra a tocar, e o prazer maior
É ouvir a música, acertar o passo e dançar!...
Rui Borges

Francisco Pestana

ESCREVA-NOS!

A sua opinião e o seu contributo
são fundamentais para melhor
o infor mar e enriquecer mos a
A N E A . E n v i e , p o r f a v o r, c o r r e s pondência ou mensagens electrónicas para:

BOLETIM ANEA

Ru a d o P l a t ã o N. º 1 4 7
Zambujal
2785-698 São Domingos de Rana

Ou para o e-mail secretaria@
anea.pt n

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

BREVES

PROTOCOLO
FARMÁCIA DE
CARCAVELOS E ANEA

A

Farmácia de Carcavelos e a ANEA associaram-se
numa parceria em que colaboradores, associados e
familiares diretos podem usufruir de descontos em produtos farmacêuticos. A Farmácia de Carcavelos dispo-

nibiliza ainda profissionais de saúde da sua equipa para
a realização de ações de formação e rastreios.
Para mais informações podem contactar o Tel.
214527014.
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5 DE MAIO DE 2018, DIA MUNDIAL
DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

C

omo é habitual todos os anos,
realiza-se no primeiro sábado
de Maio o dia Mundial do Doente
Espondilitico. Este ano aconteceu
no dia 5. Teve o seu inicio com a
Manhã Cientifica no Auditório da
Junta de Freguesia de São Domingos de Rana.
Cerca das 10h00 , o Presidente da
Direção Gomes da Silva, agradece a presença de todos, em especial
aos representantes das entidades
oficiais, oradores convidados e aos
nossos amigos de Córdova em representação da A.C.E.A.D.E.- Asociación Cordobesa de Enfermos
Afectados de Espondilitis..
A primeira oradora foi a Drª Luisa
Cipriano Assistente Social da CMC

, falou sobre questões dos seniores
e as razões destas existirem
O segundo orador, o Professor de
Educação Física João Ramos , que
com o tema “Não fique em casa e
faça exercícios “, deu uma aula sobre educação física proporcionando alguns exercícios á plateia
Durante este espaço da manhã,
procedeu-se à homenagem ao associado Marciano Amaral, pela dedicação e trabalho que realizou no
Núcleo de Viseu de 1992 a 2017.
Foi entregue a este uma placa como
Homenagem
O Dr. Jorge Marques em representação da CMC, com algumas breves
palavras sobre a posição da CMC
em relação á ANEA elogiando esta

pelo trabalho desenvolvido não só
em relação aos doentes espondiliticos, mas também à comunidade.
Finda a manhã Cientifica, decorreu
na sede da ANEA um torneio de
voleibol aquático na nossa piscina,
criando-se várias equipas mistas de
espondiliticos e seniores. Após o
términos deste, seguiu-se um almoço com um grande convívio entre
todos e com a alegria presente, não
esquecendo a presença das nossas
amigas longa data, as fisioterapeutas, Luísa Simões, Elisa Moreira ,
Isabel Rodrigues e Marília Pinto. n

A FECHAR
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Núcleo de VISEU

OBRIGADO MARCIANO AMARAL

O
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NR de Viseu foi criado há mais
de 25 anos. Desde o seu início
contou com a colaboração e dádiva
do nosso amigo Marciano Amaral
que muitos conhecerão certamente
e, também, como ele sempre refere, do Dr. Alfredo Morais distinto
médico fisiatra de Viseu. No espírito mais puro de voluntariado e responsabilidade social a ele devemos,
na nossa região, um vasto conjunto
de iniciativas que trouxeram para
o espaço público e para o doente
espondilítico o reconhecimento da
doença, o acesso facilitado ao serviço de medicina física e de reabi-

litação do Hospital de Viseu, os
tratamentos de hidrocinesioterapia
e cinesioterapia realizados por fisioterapeutas. Para além destas atividades fundamentais assegurou o atendimento na nossa sede, celebrou
protocolos (descontos em estâncias
termais, clínicas e consultórios médicos) e organizou diversos eventos
(encontros médicos, jornadas internacionais, cursos teórico-práticos,
ações de formação e três encontros
nacionais de espondilíticos e seus
familiares – em 1995, 2009 e 2015).
Isto é só uma síntese do trabalho
que ele realizou não estando incluí-

do o facto de diariamente nos aturar a qualquer hora.
No final do ano passado entendeu
que era chegada a hora de passar
a “pasta” e por isso nos foi “catequisando” no sentido de assegurar
a continuidade da atividade do núcleo. E aqui estamos nós, a responder ao seu desafio, sem prescindir
do seu conselho sábio, da sua experiência e do seu conhecimento.
Neste momento de transição apenas nos ocorre dizer: Muito obrigado querido amigo Marciano Amaral. Esperamos estar à altura do seu
legado. n

Câmara Municipal de
Viseu apoia Núcleo
Regional

ocasião queremos manifestar o
nosso reconhecimento e agradecimento ao senhor Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Viseu, Dr.
Joaquim Seixas, que pessoalmente se empenhou e interessou pela
nossa pretensão. n

para melhorarmos o nosso desempenho físico. Está em curso a celebração de um protocolo que estabelecerá, entre outras, as condições
de utilização do ginásio, da sala de
reuniões para realização das nossas
AGs e, até, a cedência de um espaço para instalarmos uma nova sede.
Tudo isto, como agora se diz, sem
custos para o utilizador.
Passámos assim a ter condições
para aceitar inscrições nesta atividade, com possibilidade de
entrada imediata ou realização
de uma sessão experimental.

N

o âmbito da sua atividade de
concretização de um trabalho ativo e solidário em favor de
pessoas com problemas de saúde
graves e seus familiares, a Câmara
Municipal de Viseu celebrou em 2
de Abril de 2018 um protocolo de
colaboração com o Núcleo Regional de Viseu da ANEA, passando
a apoiar financeiramente os encargos com as sessões de hidroterapia
(aluguer de piscina terapêutica) e os
serviços de fisioterapeuta
Este apoio financeiro é muito relevante para o normal prosseguimento da atividade do Núcleo. Nesta

Reinício das sessões
de ginástica no NR
Viseu

A

largar a gama dos serviços
prestados aos nossos associados sempre foi uma preocupação da comissão permanente. As
sessões de ginástica realizaram-se
durante muito tempo numa sala da
nossa sede embora sem as dimensões e outros requisitos fundamentais. Havia pois que encontrar outra
solução. Contatada a Direção do
Instituto Dr. Vitor Fontes (localizado em Jugueiros junto ao Centro
de Saúde 3 em Viseu) tivemos uma
reação imediata e calorosa, tendo
sido disponibilizado o acesso a um
excelente ginásio, de dimensões
adequadas, com vário equipamento

São excelentes notícias para nós
pelo que aqui manifestamos o
nosso agradecimento e reconhecimento ao senhor Doutor Américo
Albuquerque, Diretor do Instituto
Dr. Vitor Fontes. n
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Informação útil
CORPO CLINICO
Dra. Susana D’Andrade: 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
David Ferreira: Fisioterapeuta
Sónia Lambuzana: Fisioterapeuta

COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES
SAUDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da
Piscina / Professor
António Parente: Professor de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/Técnica de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação

DONATIVOS

LISBOA
Vitor Manuel Pereira Antunes €10,00
BRAGA
José Abreu do Pilar €15,00
PORTO
António Jorge Pessoa Carneiro Bessa
€30,00
Nota: podem existir outros valores que
não foram facturados à data, porque não
temos identificação/nif. Donativos de 01
de abril a 30 de junho de 2018

APOIOS E PATROCÍNIOS
Abbvie, Lda. 6.000,00
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos
S. A. 3.500,00
Pfizer Biofarmaceutica, Lda 1.500,00

2º TRIMESTRE DE 2018

COMO PAGAR AS QUOTAS

SEDE

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.

Ana Maria Nunes Dias €10,00
Ema da Conceição Morais Assunção
€1,50
José Fernando Lopes Rosa €5,00
Maria Joana Bragança Fortes Mil-Homens
€5,00
Maria Lurdes Mendes Alípio €1,50
Sandra Marina Esteves Mesquita €2,70
Susana Margarida Oliveira Santos Correia
Luís €1,50
Vasco de Matos Viegas Leão €1,50
Gonçalo Emanuel de Macedo Dias Copeto Gomes €1,50
Aurea Palmira Arrepia Jauker €3,00
VISEU
Alfredo da Silva Figueiredo €5,00
António Augusto Tavares Simões €10,00

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 associa-

do? 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
Termas de Chaves
Termas de S.Pedro do Sul
Termas de São Vicente
Termas de Vizela
Termas e Hotel Benestarn
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TEL. 214 549 200
FAX 214549 208

@GMAIL.COM

NRCOVADABEIRA@GMAIL.COM

@GMAIL.COM

91 962 05 44

NRLEIRIA@GMAIL.COM

