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Editorial

SEMPRE EM DEFESA DO DOENTE ESPONDILÍTICO
Quaisquer que sejam os Corpos Gerentes desta Associação não
podem, nunca, perder de vista o seu desiderato ou seja: os doentes
Espondilíticos e o seu bem-estar na sua vida quotidiana.
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abemos o quanto isto é importante, tão só, porque
somos, também, doentes espondilíticos e utilizadores
dos serviços disponibilizados pela ANEA. Quando decidimos aceitar fazer parte, voluntariamente, dos Corpos
Gerentes da ANEA, fizemo-lo depois de reflectirmos se
estaríamos nas condições de darmos o nosso contributo,
consequentemente, de forma determinada, responsável
e desinteressada, tendo em conta, só, o desiderato que
reafirmamos: a defesa dos interesses dos Doentes Espondilíticos.
Entramos agora numa nova fase deste mandato, em que
novos desafios se nos colocam. Mas, agora, queremos e
devemos partilhar convosco quais os melhoramentos de
monta que levámos a cabo, nestes últimos tempos. Tal
como já tínhamos referido, em anterior editorial, preocupámo-nos com as áreas de conservação e manutenção
do edifício e equipamentos, de forma a garantir uma
melhor protecção das pessoas, ambiente e instalações.
Assim, interviemos em áreas que nos obrigaram a maiores investimentos, no quadro da disponibilidade orçamental por nós anunciada, aquando da última Assembleia Geral, nomeadamente na Casa das Máquinas onde
instalámos ar condicionado, a fim de refrigerar aquele
espaço, visando um melhor funcionamento e rentabilização dos equipamentos.
Também, interviemos na zona da piscina, procurando
um ambiente mais ameno para os muitos utilizadores.
Neste momento, já estamos mobilizados para a prepaÍndice
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ração do grande Encontro Nacional dos Espodilíticos,
seus familiares e demais convidados, que vai realizar-se
no próximo dia 17 de Novembro, no local anunciado
neste boletim.
Este Encontro tem um enorme simbolismo porque representa, pela quantidade de participantes, a grandeza e a
unidade da nossa instituição: a ANEA. Todos estão convidados para porque é um momento único de encontro e
reencontro de amigos e dos vários núcleos. Somos mais
uns voluntários, com responsabilidades acrescidas, por
sermos membros dos órgãos Sociais da ANEA e porque
queremos, quando terminarmos esta nossa missão, em
2021, sentir que contribuímos para o engrandecimento,
prestígio e honorabilidade desta instituição -e, também,
porque defendemos, sempre, os interesses do doente
espondilítico. Ainda, há muito a fazer e todos somos
poucos. Por isso, venha daí…n
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Tratamento

Realidade virtual combate dor
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Start VR, da Samsung, é um dos aparelhos que ajuda no tratamento

Bastam uns óculos de dez euros e um telemóvel comum para alguns pacientes se
livrarem, por momentos, de dores agudas ou crónicas. O segredo está na tecnologia

A

realidade virtual tornou-se
para muitos pacientes com dor
crónica num analgésico não farmacológico. Permite que se “teletransportem” para outro mundo e que
o façam com tal intensidade que sua
percepção da dor diminui.
Sérgio Fuertes, especialista do Serviço de Reabilitação do Hospital
Universitário de Burgos, tenta imergir os seus pacientes numa realidade paralela, o mais atraente possível,
para tratá-los com o mínimo de dor
possível.
O cientista espanhol recorre à realidade virtual de baixo custo: ”Usamos uns adaptadores comprados
nas lojas chinesas para, depois,
o paciente ver no ecrã dos seus telemóveis vídeos em 3D ou mesmo
usar jogos e aplicativos preparados
para a realidade virtual”. Os especialistas testam esta nova modalida-

de enquanto os pacientes recebem
tratamento de reabilitação.
“Pergunto o que gostam de fazer,
que gostam de experimentar… Por
exemplo, se quero tratar com choques - e vai doer – uso a tecnologia de realidade virtual para ‘levar’
o meu doente para um recife de corais na Austrália ou num voo sobre
os Açores…”. O médico afirma
que a submersão sensorial é enorme
e que “a percepção de dor e ansiedade diminui “, afirma Fuertes.
Jacobo Parages, paciente de espondilite anquilosante, professora e autora do livro “O que aprendi com
a Dor”, não precisou ir a nenhum
psicólogo para manobrar a sua dor.
Segundo Parages, que também acredita que a percepção da dor pode
ser treinada. “A dor vem do cérebro
e, portanto, depende de como a dor
afecta as nossas emoções e a reac-

ção que lhe temos conforme a nossa cabeça reage”, diz a especialista.
Para Juan Antonio Miró, presidente da Sociedade Espanhola de
Dor, qualquer “método seguro
e cientificamente testado” que possa
contribuir para a diminuição da dor
“é bem-vindo”. O médico acredita,
em declarações à agência espanhola
EFE, que “se a realidade virtual for
um dos caminhos e métodos, devemos explorá-lo”. n

Versão mais barata de óculos de realidade
virtual, à venda em lojas de rua
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Quatro plantas
contra a dor
A medicina ocidental rendeu-se à ayurvédica. Fisiatras e
atletas concedem que uma receita vinda dos Himalaias
funciona contra a dor

É
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nas encostas norte da mais
fria montanha do mundo que
crescem as quatro plantas mágicas
contra as dores. A receita, há muito
conhecida pelos anciãos da medicina ayurvédica, foi estudada pelos
laboratórios britânicos e está hoje
disponível, por importação, em bisnagas comerciais de creme e, ainda,
em spray.
Em Portugal, com o crescimento
de lojas especializadas em produtos
oriundos da Índia ou da comunidade Indiana no Reino Unido, esta
mistura funcional está a ganhar terreno. Manuel Barros, accionista de
uma destas vendas, diz aos nossos
repórteres que “a maior parte da
pomada moov segue directamente
para clubes de futebol e ginásios,
uma vez que parece ser a mais eficaz contra a dor”. O comerciante,
no entanto, apenas vende a pomada
e não a experimentou. “Felizmente
ainda não tive necessidade”.
O que está dentro de cada tubo
pode ser feito em casa. Basta juntar
a 15 partes de óleo de Gualtéria cinco partes de flor de menta, três partes de Óleo de Terebintina e duas
partes de óleo de eucalipto. Depois,
tudo deve ser envolvido num creme que tenha o triplo do volume
daquele que se fez com as plantas
RETIFICÃO
Na edição anterior o artigo sobre o XII Encontro Luso Galaico de Espondilíticos do BI anterior não foi escrito por António
João Silva mas sim por Jorge
Marques.

e que seja dermatologicamente testado e benéfico para a penetração.
Júlio Barra Neiva, médico de clínica
geral, aconselha: “Este tratamento
nem é clínico nem deve ser considerado como um substituto de qualquer fármaco. As pessoas reagem
de forma diferente a estas ‘mezinhas’ antigas. Se funciona, depende
do paciente e da sua reacção. Mal
não fará, dados os ingredientes, mas
terá de ser usado com parcimónia
e nunca em contínuo, uma vez que
os testes foram feitos para a comercialização como creme genérico e
não como creme farmacológico,
clínico, de tratamento”, sustenta.
Entretanto, não se esqueça de perguntar ao seu médico ou terapeuta
os melhores usos para o frio (gelo)
ou quente (botijas de água). Muitas
vezes aplicam-se os tratamentos
exactamente ao contrário: quente
para zonas muito inflamadas ou frio
quando necessitamos de relaxar a
musculatura. O seu terapeuta, conforme a sua condição física, pode
e deve dar-lhe um pequeno papel
com essas indicações. n
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Velha Receita
Na verdade, em Portugal os
óleos de mentol e eucalipto,
bem como a seiva de pinheiro, há muito que são usados
no tratamento tópico de dores e afecções respiratórias.
Um velho produto em boião
com que se barra costas e peito aquando das constipações,
contém estes elementos.
Mais atrás, na antiga farmacologia, aparecem as receitas
de bálsamos canforados, com
mistura de resinas e óleos de
eucalipto e pinheiro. Ainda
no séc. XX os massagistas de
equipas amadoras locais de
desportos colectivos usavam
uma loção que até ovo lá tinha
dentro, pois pensava-se que
a rápida absorção de proteína
poderia ajudar ao restabelecimento muscular imediato.
Entre o chá de cidreira e um
antibiótico claro que existe
um mundo de investigação
mas, tal como neste exemplo,
um creme que alivie momentaneamente a dor pode ser
uma curta solução para momentos mais complicados.
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Visão Geral
da Espondiloartrite
Juvenil
A Espondiloartrite juvenil (EAJ), também conhecida por
espondiloartropatia juvenil, é o termo médico para um
grupo de doenças reumáticas infantis, que causam artrites
antes dos 16 anos e podem atravessar a vida adulta.
Spondylitis Association of America (SAA)

A
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s espondiloartropatias juvenis
incluem a artrite relacionada
à entesite, espondiloartrite indiferenciada, espondilite anquilosante juvenil, artrite psoriática, artrite
reativa e artrite associada à doença
inflamatória intestinal (também denominada artrite enteropática).
A EAJ tipicamente causa dor
e inflamação nas articulações na parte inferior do corpo, por exemplo,
a pélvis, ancas, joelhos e tornozelos. Outras áreas do corpo também
podem ser afetadas, como a espinha, olhos, pele, e intestino grosso.
Fadiga e letargia podem também
ocorrer.

SINTOMAS
Na espondiloartrite juvenil, às vezes os sintomas são episódicos
e imprevisíveis, parecendo irem e
virem sem uma causa óbvia durante
um longo período de tempo. Este
ciclo de agravamento da doença seguido de remissão pode ser repetido muitas vezes.
É importante notar que a progressão da doença e a gravidade dos sintomas variam em cada pessoa. Algumas crianças podem experienciar
uma doença leve de curto prazo,
enquanto outras experienciam uma
condição severa e de longo prazo.
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DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da espondiloartrite
juvenil pode ser difícil porque os
sintomas às vezes são episódicos e
imprevisíveis. Contudo, é importante obter um diagnóstico correto o
mais rápido possível a fim de iniciar
o tratamento. Este é o papel de um
reumatologista pediátrico –– um
médico com treinamento especial
em diagnosticar e tratar artrites em
crianças. É importante notar que
mesmo ao cuidado do reumatologista mais experiente, um diagnóstico pode envolver testes extensos
e tempo.

CAUSAS DA ESPONDILOARTRITE JUVENIL
A causa exata é desconhecida, mas a genética desempenha um papel fundamental. Muito parecido com a espondiloartrite do começo da idade adulta,
o marcador genético, HLA-B27 é muitas vezes encontrado naqueles com
EAJ.
Mesmo nas suas formas suaves, a EAJ pode afetar as rotinas diárias normais da sua criança. É importante manter a vida diária dela/dele o mais
normal possível para evitar qualquer stress emocional indevido. Juntamente
com o médico da sua criança, informe os professores da sua criança e escola
da condição dela/dele, e conscientize-os sobre quaisquer necessidades especiais que ela/ele possa ter, como assentos e necessidade de alongamento.
Sempre que possível, a sua criança deve participar em ginásios e outras atividades físicas. Permanecer ativa/o ajudará a sua criança a ficar envolvida com
os colegas e levar uma vida normal. Antes de retornar a uma atividade física,
conscientize os professores e treinadores dela/dele sobre quaisquer limitações que ela/ele possa ter. Desportos de baixo impacto são mais favoráveis
do que desportos que produzem alto stress articular. Contudo, nem sempre
é necessário tirar a sua criança de desportos de alto impacto. Consulte o
reumatologista pediátrico sobre quais atividades e desportos são seguros.

EVOLUÇÃO DA DOENÇA/PROGNÓSTICO
Embora a espondiloartrite juvenil
seja uma doença crónica, o comprimento e escopo da EAJ variam em
cada paciente. É difícil prever um resultado a longo prazo para esta doença, especialmente nos seus estágios
iniciais. A doença pode por vezes
durar meses ou anos e depois entrar

em períodos de remissão (quando o
paciente parece curado). Também
pode persistir na idade adulta.Observe que, à medida que a pesquisa e
as terapias se continuam a desenvolver, a sua criança pode aguardar com
expectativa os avanços que a medicina está rapidamente a fazer.
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EXISTE UMA CURA?

Embora não haja uma cura conhecida, a boa notícia é que há muito que pode ser feito para ajudar.
Para esse fim, é muito importante
ter um diagnóstico correto feito o
mais rápido possível. Este é o papel do reumatologista pediátrico,
que é um médico com treinamento especial em doenças reumáticas
(artrites) em crianças. Para fazer
um diagnóstico, ele ou ela irá avaliar o histórico de sintomas da sua
criança, realizará um exame físico
completo e fará testes laboratoriais,
e então decidirá sobre um curso de
tratamento que irá, algumas vezes,
envolver a participação de outros
especialistas médicos. Estes podem
incluir um oftalmologista, um gastroenterologista, e por vezes, um
dermatologista. n
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Apoios

Saiba dos seus direitos
O Estado Português concede várias benesses a quem é doente crónico.
Veja como beneficiar

O
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s doentes crónicos têm uma
especial atenção do Estado
português. Desde a criação do Serviço Nacional de Saúde, pelo recentemente desaparecido António
Arnaut, então ministro da Saúde,
que a legislação vem concedendo
alguns benefícios.
Para a Espondilite Anquilosante a
lei prevê que os doentes devidamente identificados pelo SNS com
esta doença sejam imediatamente
isentos de taxas moderadoras em
todos os serviços. Para tal, além da
credencial médica, os pacientes devem fazer prova junto da Segurança
Social da sua condição.
Esta medida decorre de legislação
com menos de cinco anos e isenta
os doentes de custos em consultas, internamentos ou tratamentos,
sempre que exista a obrigação de
pagar as referidas taxas.
Também na EA o Estado considera
que se concede ao doente a prorrogação de tempo de baixa por
mais 18 meses do que o que está
estabelecido como máximo na lei.
Esta contemplação subordina-se à
necessidade do espondilítico passar
por momentos mais agudos dentro
da sua condição crónica.
Importa ainda saber que os pacientes de EA que somem a condição
de pacientes com Artrite Reumatóide gozam, por lei, de uma comparticipação especial de medicamentos. Alguns são mesmo gratuitos,
outros com um co-pagamento que
existe até aos 80 e 90 por cento.
Para saber a quais tem direito deve
informar-se junto do seu médico de
família e, mesmo, na farmácia onde
habitualmente faz as suas compras.

PROTEÇÃO ESPECIAL DE INVALIDEZ
A protecção especial de invalidez também é um dos benefícios que
o Estado concede. É um subsídio atribuído a pessoas que, por motivo de doença, têm uma incapacidade permanente para o trabalho e
que possam evoluir rapidamente para uma perda de autonomia com
impacto negativo na profissão que estão a exercer. Exemplos destas
doenças são a esclerose múltipla, a doença de Alzheimer ou as de foro
oncológico. Esta subvenção é paga enquanto se manifestar a situação
de incapacidade e até ser convertida em pensão de velhice.
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OUTRAS AJUDAS
Subsídio de Assistência a filho com doença crónica
Se tem um filho com doença crónica, então o melhor é pedir o subsídio de assistência a filho com doença crónica. Este subsídio pode ser
concedido até um limite de 4 anos.
Este subsídio corresponde a 65%
da Remuneração de referência. A
Remuneração de referência é o total das remunerações dos seis meses anteriores ao segundo mês que
antecede o início do impedimento
para o trabalho a dividir por 180.
Pode pedir este subsídio através da
Segurança Social Directa ou presencialmente num serviço de atendimento da segurança social, através
deste formulário.

REGIME LABORAL ESPECIAL
Os trabalhadores com capacidade
de trabalho reduzida, deficiência
ou doença crónica com vínculo de
emprego público possuem um estatuto jurídico-laboral próprio, justificado pela sua especial necessidade de protecção jurídica. Assim,
tanto a Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, como o Código
do Trabalho, bem como legislação
especial prevêem um conjunto de
direitos e deveres específicos para
os trabalhadores com capacidade

de trabalho reduzida, deficiência ou
doença crónica. Existe assim a consagração de normas que contemplam, designadamente, especiais
condições de prestação de trabalho,
relativas à justificação de faltas por
doença, à prestação do trabalho a
tempo parcial, aos intervalos de
descanso, ao horário flexível e ao
horário rígido. Podem solicitar este
regime todos os trabalhadores que
ingressaram na Administração Pública até 31 de Dezembro de 2005.

OUTROS DESCONTOS
E DICAS
Conforme o grau de incapacidade a
lei, ou leis, vão permitindo um maior
número de apoios. Por exemplo, a escusa de pagamento de Imposto Automóvel ou o não pagamento de Imposto Único de Circulação. Há casos
em que muitas instituições culturais
públicas e privadas, entre museus e
escolas ou universidades, têm condições especiais para as pessoas com
grau de invalidez já confirmado.
Cada caso é um caso, mas a melhor

forma de conhecer os seus direitos
é consultar na Internet o Portal do
Cidadão [portaldocidadao.pt], onde
os serviços públicos expõem com
clareza os direitos de todos os portugueses.
Outra oportunidade para tratar de
assuntos legais sem sair de casa é
aproveitar o Cartão de Cidadão e a
sua potencialidade de ter um “chip”.
Existem à venda nas grandes lojas
de computadores e electrodomésti-

cos leitores desse “chip” – pequenas
máquinas onde, uma vez inserido, lê
o Cartão e permite ao cidadão fazer
centenas de pequenas tarefas e obrigações, sem ter que enfrentar filas
enormes nas Finanças, na Segurança
Social ou no Serviços Nacional de
Saúde. O leitor de cartão ronda os
quinze euros, em média. Tenha atenção à embalagem e procure o selo de
certificação do Estado, para ter a certeza de que vai funcionar. n
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Tabagismo
agrava a E.A.
O tabagismo pode interagir com fatores epigenéticos
e promover a progressão radiográfica, de acordo com
o primeiro estudo deste tipo

10

Samuel Oliveira

U

ma investigação da ligação entre EA e variantes
epigenéticas descobriru “uma
associação significativa entre o
tabagismo, e progressão radiográfica,”, afirma Proton Rahman, médico e investigador da
Memorial University, Canadá.
A equipe sugeriu hipótese
de que “factores ambientais,
como o tabagismo, podem levar a mudanças epigenéticas
que aceleram os danos causados pela doença”, explicou o
médico no Congresso da Liga
Europeia contra o Reumatismo.

Na regressão linear múltipla com
estas sete variantes, os pesquisadores identificaram uma associação
entre o tabagismo e o risco de progressão radiográfica.
Os investigadores avaliaram dados
radiográficos e informações de
ADN clínico em 76 pacientes, na
Universidade de Toronto. Todos os
pacientes foram submetidos a radiografias em série, a cada 3 anos, e
35 tinham provas de progressão radiográfica, definida como qualquer
mudança na pontuação “Stoke” de
Espondilite Anquilosante. A progressão radiográfica foi de aproxi-

madamente 1 unidade por ano.
Das 20 variantes epigenéticas antes
identificadas, que potencialmente
afectam a EA, sete foram detectadas e consideradas perigosas e relevantes.
Na verdade, a progressão foi de
0,13 unidades a mais em fumadores,
embora o efeito do tabagismo, em
si, na progressão radiográfica não
foi estatisticamente significativa”,
relatou Proton Rahman. Em contraste, para os pacientes que não
fumam, mas que tinham sinais de
hipermetilação, não houve progressão radiográfica. “Alguns pacientes
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podem ter espondilite anquilosante
por longo tempo e não progredir
nas radiografias - por isso não há
deficiência incapacitante. Para outros, no entanto, o progresso é muito rapido”, disse Rahman.
Estes dados sobre o tabagismo e a
evolução clínica da espondilite anquilosante são de extrema importância, pois podem ajudar os médicos a entender melhor a patogênese
da doença, disse a co-presidente da
Universidade de Glasgow, Marina
Frleta, do Reino Unido.
O tabagismo agrava assim a doença
crónica, sendo que os académicos

concordam que a diminuição do
consumo ou mesmo a interrupção
do hábito pode travar o aumento de
sintomatologia e, acima de tudo, de
desgaste da estrutura óssea e muscular.
Para estes especialistas, mais estudos são necessários para compreender com toda a certeza a ligação nefasta do tabagismo com a EA, mas
nenhum defendeu, como é natural,
que os pacientes se mantenham fumadores, à espera de novos resultados.
“Parar de fumar é uma decisão pró-saúde, não apenas por causa da
EA, mas por causa de todo o corpo

e das agressões a que é exposto,
através dos malefícios do tabaco”, adianta Marina Frleta.
Para deixar de fumar há ainda
grupos de pessoas que se reunem
para, através da entreajuda, conseguirem abandonar o vício da
nicotina e outros químicos. Para
deixar de fumar pode existir mais
do que a vontade pura e simples:
há terapias que merecem ser a
atenção dos fumadores. Entre
soluções médicas ou tratamentos naturais, o mercado apresenta já um conjunto de soluções a
considerar. n
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Espaço Para a Poesia
CINDERELA DE CARCAVELOS
(No Brasil, canta-se a Garota de Ipanema, em Portugal há belezas de encantar por cantar ! )
O sol até corou
Ao vê-la passar
Na praia, à tardinha,
A caminho das ondas do mar !
Olhai, como caminha,
Ancas a baloiçar,
Numa passada certinha
Num maneio pendular !
Tem magia e graça,
Naquele jeito de andar,
É um poema que passa
Sem palavras, só de olhar...
Vai ligeira e bela,
A esvoaçar os cabelos,
Chamam-lhe a Cinderela
Da praia de Carcavelos!
Rui Borges
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DA PEDRA AO BOTÃO

NOZ
Não sei fazer
O silêncio
Das ostras nas pedras do mar.

A pedra do chão
Foi a arma de defesa e de ataque
A primeira e ainda hoje a mais à mão.

Sei (sabemos), para além
dos dois,
O que já escreveste, para depois
poder vê-lo, e saber
O que se passa contigo. Pronto.

A seta, a lança, o arpão, armas de arremesso,
Todas elas manufaturadas e à força de braço,
Outras, porém, com mais jeito ou até não,
Como a espada, o sabre, o florete,
Ou então, a moca e o maço.

Fialho Punho

Depois com a pólvora,
Sempre à distância e à cautela,
A pistola, a espingarda, o canhão,
Granadas, torpedos, bombas de explosão.

ESCREVA-NOS!

E refinando mais,
Alargando o âmbito da ação,
Com mais requinte e imaginação
Bombas atómicas, químicas, biológicas, a laser,
E sem gastar tanto, aviões de passageiros, ou um simples camião.
Por este andar como as coisas vão, há que ter medo,
Não já da força do braço, nem da mão, basta um dedo!
E vai tudo para o tempo dos dinossauros,
Acabam-se todas as guerras, e pronto,
É só carregar num botão.
Rui Borges

A sua opinião e o seu contributo
são fundamentais para melhor o informar e enriquecermos a ANEA.
Envie, por favor, correspondência
ou mensagens electrónicas para:
BOLETIM ANEA
Rua do Platão N.º 147
Zambujal
2785-698 São Domingos de Rana
Ou para o e-mail secretaria@anea.
pt n
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OPINIÃO

AMOR,

SEXO
E VIOLAÇÃO
Rui Borges

A

liberdade de expressão permite que possamos falar de assuntos como os aludidos no título,
como temas de reflexão.
Tão presentes são na vida em sociedade, como na vida de cada um,
na justa medida em que cada um é
o fruto de uma relação sexualizada entre um homem e uma
mulher.
Amor e sexo, num contexto
relacional, são geradores do
mais precioso bem que temos,
a vida. O mesmo é dizer da
sobrevivência da existência
humana no planeta que habitamos.
Quando vemos as multidões
nos estádios, nas manifestações, cada um ali presente, graças a Deus, representa o fervilhar da vida, o testemunho do
amor a que se renderam dois
amantes
É o sentimento dos mais elevados, absorvente e generoso que o ser humano pode
sentir. Tanto se anseia vivê-lo em
plenitude, exigente de partilha e se
compraz em dar, num mútuo consenso, implicando todo o ser, alma
e corpo. Haja ou não as condições
de procriar, o amor é sempre esse

remar a dois da barca da existência
no tempo deste mundo.
O sexo, tão mal tratado no entendimento de o reduzir a partes corporais, impregna a sensibilidade específica de todo o ser.
O cérebro, os sentidos e os órgãos

genitais são a raiz, o tronco e os
ramos sensitivos como emissores
dessa sensibilidade de cada um.
Pode funcionar sem amor.
Com amor gera na alma e no corpo
uma luz como o sol. Sem amor, é

como uma vela, por vezes, só para
um.
O amor não acontece num estalar de
dedos. Os antigos falavam nas setas
do Cupido. No jardim, as abelhas fazem de Cupido e andam a distribuir
o pólen de flor em flor. E quando
acontece, é preciosidade que
precisa de cuidados mútuos de
paciência e delicadeza.
A falta de amor deixa as pessoas com a sua sexualidade em
ânsias.
Nestas circunstâncias, pode haver afloramentos de turbulência emocional, o egoísmo de
querer a posse e o domínio do
outro, numa subjugação servil,
a um preço, ou sem preço, pela
via da violência.
Outra coisa são jogos de interesses, de parte a parte.
Conseguir a subjugação sexual
de outrem, contra ou sem a sua
vontade, é violação.
A violação rasga chagas na
alma de difícil cura.
Não esquece. A mágoa fica em quem
foi tratado como objeto.
A dignidade humana está inscrita na
natureza do ser humano.
Consagrada na lei, igual para
todos. 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
Tatiana Ricardo: Fisioterapeuta/
Professora de Pilates.

DONATIVOS

LEIRIA

Fernando Ferreira Jorge €10,00
Nota: podem existir outros valores que
não foram facturados à data, porque
não temos identificação/nif. Donativos de 01 de Julho a 30 de Setembro
de 2018

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

3º TRIMESTRE DE 2018

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

SEDE

NA SEDE

Ana Maria de Noronha Barros da Silva
Baptista €1,50
António Augusto da Veiga Vilela €30,00
Artur Roque Ferreira €5,00
Artur Roque Ferreira €2,00
Benjamim Martins Antunes €30,00
Maria Assunção Santana Maucabelo da
Mata €10,00
Maria de Lourdes da Encarnação Isidoro Duarte €10,00
Maria Rosália Soares da Silva €1,50
Paula Alexandra dos Santos Covas
Carvalho €1,50
Isabel Maria Alves Ferreira Carrilho 3,00

HORARIOS DE SECRETARIA

De 3 a 10 de cada mês:
2ªF a 6ªF das 9:30 às 20:00
1º sábado de cada mês das 9:30 às
12:30
A partir de dia 11 de cada mês
2ªF a 5ªF das 9:30 às 18:00
6ªF das 9:30 às 18:30
Pretende alterar os seus dados de
associado? Tem questões relativas ao
valor a pagar? Por favor contacte-nos
pelo telefone 214 549 200 ou anea@

anea.org.pt
secretaria 914 953 057 ou
secretaria@anea.org.pt

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)
Farmácia de Rana
Farmácia de Carcavelos

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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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE
ANQUILOSANTE
Somos uma Associação de saúde que visa
promover qualidade em prestação
de cuidados a doentes com espondilite.
Gerir experiências e informação
no interesse de todos.
Disponibilizar apoios para doentes,família.
Contacte-nos
Associação Nacional Espondilite Anquilosante
Rua de Platão, 147 • Zambujal • 2785-698 São Domingos de Rana
Telefone: (351) 21 454 92 00 • Telemóvel 914 953 057
E-mail: secretaria@anea.org.pt

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

PONTE DE LIMA

SEDE PROVISÓRIA:
SERVIÇO DE MEDICNA FÍSICA E DE REABILITAÇÃODO HOSPITAL CONDE DE BERTIANDOS • RUA CONDE DE BERTIANDOS
• 4990-078 PONTE DE LIMA
TELEFONE: 258 909 500
E-MAIL: MFCFLAGE@HOTMAIL.COM

PORTO

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

VILA REAL

SEDE PROVISÓRIA:
SERRA DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO
ANTIGA ESCOLA DE CRAVELAS, BORDELA
5000-062 VILA REAL
TELEFONE: 259 327 850/1
E-MAIL: NRVILAREAL@ANEA.ORG.PT

COIMBRA

SEDE PROVISÓRIA:
RUA DO CARABOIO Nº 36 R/CH •
3040-227 COIMBRA
TELEFONE: 239 442 145
TELEMÓVEL: 96 295 12 14
E-MAIL: NRCOIMBRA@ANEA.ORG.PT

SEDE

RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL •
2785-698 SÃO DOMINGOS DE RANA
TELEFONE: 214 549 200
TELEMÓVEL 914 953 057
E-MAIL: SECRETARIA@ANEA.ORG.PT

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 Nº2 - 1º • 4700-921 BRAGA
TELEMÓVEL: 91 962 05 44
E-MAIL: NRBRAGA.ANEA@GMAIL.COM

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: NRCOVADABEIRA@GMAIL.COM

LEIRIA

CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL
DE LEIRIA LARGO SALGUEIRO MAIA •
EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL - 1º
ANDAR • 2400-221 LEIRIA
TELEFONE: 244 561 260
E-MAIL: NRLEIRIA@GMAIL.COM

http://www.anea.org.pt

