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Editorial

Orgulho na ANEA

C

2

aros amigos,
Realizou-se, no dia 23 de Março
de 2019, a Assembleia Geral para a
apresentação das contas do ano de
2018, sendo aprovadas por unanimidade.
Foi uma oportunidade de expor
com detalhe aos Associados o que
a ANEA realizou em 2018, sendo
sempre muito importante a presença e a intervenção dos participantes,
quer na tomada de conhecimento do
que foi realizado, quer na sua apreciação crítica e avaliação.
No desenvolvimento dos projetos,
iniciativas, atividades as mais diversas, realizadas e a realizar, sem descurar os equipamentos, temos sempre
por alvo a melhoria das condições de
saúde e o bem-estar dos associados
espondilíticos.
Essencial é a participação pessoal, a
coordenação dos serviços e a cooperação com outras entidades coletivas
interessadas nessa promoção do bem
comum.
Nessas frentes, a ANEA esteve ativa
e continuará solidária.
O ano passado foi realizado um estudo a nível Nacional, sobre a Espon-

dilite Anquilosante, com o propósito
de conhecer melhor a doença, quer a
nível dos cuidados primários (Medicina Geral e Familiar), quer ao nível
do impacto na vida dos doentes.
A Universidade Nova IMS criou, desenvolveu e liderou o projeto nesta
área, em parceria com o SPR (Sociedade Portuguesa de Reumatologia),
APMGF (Associação Portuguesa de
Medicina Geral e Familiar), USF-AN
(Unidades de Saúde Familiar-Associação Nacional), LPCDR (Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas) e a ANEA, tendo a Novartis
como sponsor.
A ANEA agradece a todos os que
colaboraram direta e indiretamente
no estudo.
Não queremos deixar de agradecer,
neste primeiro Boletim de 2019, o
apoio prestado em 2018, pela Câmara Municipal de Cascais; pela Junta de
Freguesia de São Domingos de Rana;
ao apoio dos meios de comunicação
social que deram visibilidade à nossa
Associação, assim como a colaboração da indústria farmacêutica (ABBVIE; NOVARTIS; PFIZER) como
sponsors.
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Agradecemos aos funcionários da
ANEA., a todos os órgãos sociais,
sem eles não era possível atingirmos
as metas que nos propusemos realizar
e foram conseguidas em 2018.
É bom lembrar que a ANEA é a primeira Associação de doentes (privada) criada em Portugal e de que nos
orgulhamos do nosso historial e que
queremos em todas as circunstâncias
prestigiar.
Este ano (2019) vamos criar um grupo de voluntários que esteja disponível para ajudar (acompanhar) associados, que necessitem de ir ao médico;
hospital, compras, etc. Agradecemos
a quem esteja disponível, participe e
o mencione pelo telefone 214549200,
ou pelo email secretaria@anea.org.pt.
Outra fileira de atenção é a melhoria
da ação da rede dos Núcleos na cobertura nacional ao apoio dos espondilíticos, estejam onde estiverem.
Melhorámos, com objectivo de informar e comunicar, o nosso site, via
internet, e a regularização da publicação do Boletim.
Com amizade! n
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EA provoca 110 dias de baixas
Bastavam quatro milhões de euros para aplacar efeitos sociais

A

Espondilite Anquilosante é
causa de uma perda para a economia nacional num valor que ronda os 600 milhões de euros. Quem
o afirma são os especialistas do projeto arEA (avaliação dos resultados
na espondilite anquilosante), coordenado por Pedro Simões Coelho,
da Nova Information Management
School (IMS). Um largo inquérito,
em que a ANEA participou, apurou
que cada doente perde — em média
e por ano — 110 dias de trabalho
entre baixas médicas, dispensas e
falta de produtividade, com um impacto económico directo de quase
440 milhões de euros. Se a tudo isto
juntarmos os dias não trabalhados
dos familiares que lhes prestam

apoio, mais os custos do SNS e os
custos indirectos, o valor sobe.
Luís Cunha Miranda, presidente da
Sociedade Portuguesa de Reumatologia, sublinha o elevado impacto
económico da EA é que é extensível às restantes doenças reumáticas
O rombo prende-se com a falta de
acessibilidade dos doentes ao reumatologista. “Assistimos a um impacto de 639 milhões de euros apenas de uma única doença reumática,
com um impacto importante a nível
económico para o país. Para preencher as vagas de reumatologia no
SNS e aumentar exponencialmente
o acesso dos doentes à especialidade seriam precisos quatro milhões
de euros”, adianta.

Ajude a ANEA no seu IRS

Isto é, o Estado e o País poderiam,
apenas com quatro milhões de investimento poupar 634 milhões de
euros, todos os anos, e ainda contribuir para uma melhor qualidade de
vida dos pacientes com EA.
Há, segundo o mesmo estudo, uma
falta de compreensão e ligação dos
médicos de medicina geral e a especialidade. Perante os dados revelados, o vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e
Familiar, Jorge Brandão, assumiu a
responsabilidade de “criar mais formação contínua sobre esta doença”
junto dos médicos de família.
O mesmo estudo foi ainda o ponto
de partida para um debate sobre a
doença crónica em geral. n
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S. Pedro do Sul:
encontro nas termas
Sócios da ANEA voltaram à estância termal para celebrar a saúde, a amizade e ir a banhos. Aqui, a medicina
já provou que as águas ajudam a amenizar a dor

H
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á uns anos o número tem vindo sempre a crescer - é tradição de alguns sócios da ANEA, no
mês de Março, realizarem tratamentos nas Termas de São Pedro do Sul.
A cura termal nesta estância é indicada para a E.A. Os principais
benefícios resultam de uma significativa diminuição da dor, uma clara
melhoria da mobilidade, a diminuição de consumo de medicamentos
e uma conquista sensível de confiança e autonomia.
Estes benefícios da cura termal
prolongam-se durante vários meses, prova da eficácia da medicina
termal. Para prolongar e consolidar os benefícios da cura termal,
um crescente número de termalistas repete, regularmente, uma ou
duas vezes por ano, conforme os
casos, a sua cura termal.
Aliás, uma das razões para decidir
ir a banhos às Termas de S. Pedro
do Sul tem as suas raízes na História. Perdem-se no tempo, os primeiros vestígios da utilização das
suas águas termais com fins curativos e de bem-estar. Remetem-nos
mesmo para a Pré-história da hu-

manidade.
Mas se esses já não são facilmente visíveis, o mesmo não acontece
com o uso que os romanos fizeram destas águas, seguindo-se-lhes
muitos dos nossos maiores reis
como D. Afonso Henriques e D.
Manuel I. É, pois, uma sabedoria

feita de vários milénios, de múltiplas experiências e de permanentes
resultados positivos a sustentar ao
longo da história essa mesma utilização...
Aqui, na imagem, estão quase todos os participantes. Saúde! n

VOLUNTÁRIO, PRECISA-SE!

Seja Voluntário!

A ANEA pretende criar um grupo de voluntários, disponíveis para várias situações,
tais como:
Acompanhar quem necessite de ida ao medico (hospital), etc. etc. Para criar este grupo, agradecemos que contacte a Secretaria
da sede.
Telef.: 214549200
Telem.: 914953057
Mail : secretaria@anea.org.pt
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XX Aniversário do Núcleo de Ovar da ANEA

O

Presidente da Direcção, Gomes da Silva, dirigiu-se no dia
30 de Março de 2019, a convite do
Núcleo de Ovar, àquele núcleo da
ANEA, a fim de participar no festejo
do XX aniversário.
Para representar a data, a sede ofereceu o quadro da foto, e um PC portátil, doados agora para benefício de
todos os sócios da ANEA.
Tal como em outros núcleos, o de
Ovar mantém um calendário orga-

nizado e um conjunto de encontros
que pretendem permanentemente
ajudar os sócios, pacientes de EA,
bem como acolher e esclarecer os
familiares e amigos de todos os que
padecem com a doença.
A celebração do 20º aniversário sublinha a longevidade deste trabalho,
desenvolvido com empenho e saber,
a quem a Direcção e os restantes sócios dedicam um abraço de parabéns
muito especial. n

Estudo: stress
condena
melhoras
A dor e o stress partilham significativas sobreposições conceituais
e fisiológicas, diz um recente estudo do National Center for Biotechnology. Ambos os fenómenos
desafiam a homeostase do corpo
e exigem ao cérebro permanentes
tomadas de decisões para ajudar os
corpos a adaptarem-se ao ambiente
em que estão inseridos. Além disso, o stress crónico e a dor crónica
compartilham um modelo comportamental comum: o fracasso
em extinguir memórias negativas
– como a da dor, por exemplo. No
entanto, também têm discrepâncias tais que o endofenótipo cerebral final do transtorno de stress
pós-traumático, depressão e dor
crónica parece ser diferente entre
as três condições, e o papel do eixo
hipotalâmico-hipofisário-adrenal
permanece obscuro na fisiologia
da dor. A persistência de stress ou
dor é mal-adaptativa e pode levar
ao comprometimento do bem-estar. Por isso, procure relaxar e ter
pensamentos positivos. Consulte o
seu terapeuta, que ajudará a combater estes sintomas. n
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Assembleia Geral Ordinária

R

ealizou-se na sede da A.N.E.A.,
em S. Domingos de Rana, no dia
23 de Março de 2019, pelas 15h00, a
Assembleia Geral Ordinária nos termos da lei e dos estatutos.
Superiormente presidida a Mesa pelo
Dr. Rui Borges, a Assembleia teve
como ponto único a Apresentação
e Votação do Relatório e Contas do
Exercício de 2018, bem como do parecer do Conselho Fiscal. Foi o Relatório submetido a votação, com o

respectivo parecer positivo do Conselho Fiscal. Concluída a apresentação e
respectiva discussão, o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral pôs à votação, sendo aprovado por unanimidade o documento legalmente exigido.
A Assembleia decorreu, uma vez
mais, sem qualquer incidente e sob
os melhores auspícios da sua Mesa e
da liderança da mesma, com a participação da Direcção e dos sócios que
se puderam ali deslocar. n

SAÚDE
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Exercício

6

O

Método Pilates tem um foco
de trabalho global no corpo e
dirige-se especialmente ao aumento
de mobilidade articular, flexibilidade, alinhamento postural, entre outros. Um bom instrutor destes exercícios irá atentar na respiração, para
aumentar a capacidade pulmonar e
de relaxamento.
Quando se trabalha sobre a E.A.,
o Pilates vai dar atenção aos depósitos de tecidos fibrosos, resultado
de constantes inflamações - e assim
evitar restrições de movimentos,
auxiliando o alívio de dores, minimizando deformidades e trabalhar
as mobilizações articulares.
Nas sessões, que duram cerca de
uma hora, o instrutor deverá preocupar-se em correcções e alinhamentos posturais para um melhor
resultado. Os exercícios de alongamento de musculaturas flexoras,
da mobilidade de coluna (mobilidade e flexibilidade cervical, torácica
e de lombar) e fortalecimento de

Tratar
com
Pilates
Além dos tratamentos
com fármacos e fisioterapia, também o método Pilates pode ajudar na dor

musculatura extensora, bem como
exercícios de expansibilidade torácica, serão de grande valia para que
o paciente sinta os benefícios do
método.
Por ser ainda uma patologia sem
cura conhecida, os portadores da
Espondilite Anquilosante precisam
ser acompanhados por instrutores
com certificação no método Pilates.
As sessões farão com que se retardem muitos dos sintomas, através
de um programa contínuo e individualizado.
O criador deste método, Joseph Pilates, alemão, afirmava que “A aptidão física é o primeiro requisito
da felicidade”. O método que desenvolveu serve não apenas os pacientes de E.A., mas todos os que
sofrem de problemas nas costas, articulações, capacidades diminuídas
motoras e é muito praticado, por
exemplo, em casos de reumático ou
recuperação de lesões como hérnias
discais. n
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Diagnóstico

Perigo de osteoporose
Estudo revela que pacientes com EA devem despistar fragilidade óssea
imediatamente após o diagnóstico
Fonte: espondilitebrasil.com.br

A

osteoporose e as fracturas vertebrais em espondilite estão de
mãos dadas. Os autores de um estudo para o International Osteoporosis observaram que a prevalência
de osteoporose é de 25 por cento
e das fracturas vertebrais é de 10
por cento em pacientes com EA.
Como a osteoporose é um problema comum para pacientes com EA,
os autores recomendam a triagem
imediata e até ao prazo de 10 anos
após o diagnóstico. Suspeitar de e
reconhecer prontamente fracturas
vertebrais em pacientes com EA
poderá evitar graves complicações
neurológicas.

Este relatório olhou para a associação entre EA e fracturas clínicas.
Descobriu-se que pacientes com
espondilite anquilosante têm cinco vezes maior risco de fractura da
coluna vertebral e um risco 35 por
cento maior nas fracturas não vertebrais. Este excesso de risco acontece nos primeiros dois anos e meio
da doença. Por isso é recomendado
aos pacientes uma avaliação imediata do risco de fracturas logo após o
diagnóstico EA.
A remodelação óssea é um processo
ao longo da vida que se baseia num
equilíbrio correcto entre a reabsorção óssea pelos osteoclastos e formação óssea por osteoblastos. A
perda óssea e risco de fractura acontecem com frequência em doenças
inflamatórias auto-imunes, tais
como artrite reumatóide, espondilite anquilosante, doença inflamatória do intestino e Lúpus. A rede de
citocinas inflamatórias produzidas
durante a inflamação crónica induz
um desacoplamento de formação

e reabsorção óssea, resultando em
perda óssea significativa.
O objectivo deste estudo foi avaliar
504 pacientes com EA. Mediram-se
a densidade mineral óssea (DMO),
medições da coluna lombar, fémur
proximal e antebraço, por absortometria de raio-x de dupla energia
no início do estudo e acompanhamento. Mais 106 casos de voluntários saudáveis do mesmo sexo e
da mesma idade foram recrutados
como controlos normais. Em contraste com controles normais, os
pacientes de EA apresentaram uma
maior prevalência de osteoporose
(9,7 por cento contra zero) e osteopenia (57,5 por cento vs. 34,9 por
cento) .
Os pacientes do sexo masculino,
com idade mais avançada, problemas de anca e da falta de tratamento
regular foram os principais factores de risco para a perda óssea no
fémur.
Os investigadores concluem que a
actividade elevada da doença e as
complicações na anca e bacia são
factores de risco de perda óssea em
pacientes com EA.
Fale disto ao seu médico assistente, assim que tenha uma consulta
regular. Evite já uma complicação
futura. n
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Saúde

Alimentos
que Curam
A Nutricionista Michelle Schirra revela como
usar os melhores alimentos no combate à EA
e no melhor funcionamento do corpo

S

entámo-nos com Michelle Schirra no WellHealth Medical Center em
West Hills, na Califórnia, para discutir como a dieta e a nutrição podem
desempenhar um papel na redução da dor, da inflamação, e de outros
sintomas da espondiloartrite. A nutricionista faz parte de uma equipa de
medicina halopática funcional.

Fonte: spondylitis.org
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ANEA - Está atualmente a tratar alguém com espondiloartrite?
Michelle Schirra - Sim, actualmente temos dois pacientes.
ANEA – Como se processa a
vossa abordagem a um paciente
com EA?
MS - A primeira visita será para o
avaliar e fazer análises de laboratório, se necessário. Nós usamos o
teste de fezes Genova GI Effects
e o teste Genova Nutra-Eval para
detectar deficiências nutricionais,
e o teste de anticorpos/alergia alimentares para procurar respostas
imunológicas anormais a mais de
90 alimentos. Depois passam para
a medicina manipulativa osteopática, para diagnosticar ainda melhor.
Os especialistas sondam os tecidos
e trabalham activamente para proporcionar alívio da dor. Depois,
tenho o prazer de ver o paciente
e trabalho a componente nutricio-

nal. Começo com uma dieta anti-inflamatória. Melhor: um batido
anti-inflamatório, para reduzir a
carga sobre o sistema imunológico. Depois de rever os resultados
dos testes, começamos a tratar
qualquer bactéria patogénica que
tenha sido encontrada nas fezes
e que possa estar a causar o desequilíbrio no microbioma intestinal, possivelmente levando a mais
problemas. Todo o protocolo leva
semanas e passaremos lentamente
por cada etapa. Tipicamente leva
entre nove meses a um ano para
atingir a marca de 80-85% de melhorias substanciais.
ANEA - Há alimentos específicos que recomenda que as pessoas com espondiloartrite não
ingiram?
MS – Sim! Alimentos como açúcar,
alimentos processados, hidratos de
carbono, todos os ricos em amido
(massa, pães, batatas), carnes vermelhas, cafeína, álcool, lacticínios

e gemas. A dieta anti-inflamatória
diminui a inflamação intestinal e
acalma o mecanismo de resposta
do corpo. Pacientes com espondiloartrite ou artrite reumatóide têm
os corpos muito stressados na tentativa de controlar a dor. Esta dieta
pode ajudar a acalmar as coisas.
ANEA – E existem alimentos e
suplementos que sugere que se
comam mais?
MS - Aumentem os vegetais verdes, como espinafre, couve, acelgas, coentros, aipo e saladas várias.
É necessário comer mais frutas
vermelhas, papaias, beterrabas,
batatas doces. Além disso as proteínas magras, como peixe de carne branca e salmão - e ainda um
pouco de frango. Uma nota aqui
sobre aqueles que têm doença inflamatória intestinal juntamente
com espondiloartrite: adicionar
vegetais verdes pode ser muito irritante para o intestino com DII.
Neste caso, gostaria que esses
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Vegetais Assados e Alegres!
Ingredientes:

Instruções:

1 batata doce grande
1 inhame grande
2 cebolas grandes
0.23kg de cogumelos
1 grande pimentão
4 cenouras grandes
4 dentes de alho descascados
Azeite
2 colheres de chá de orégãos frescos ou secos
2 colheres de chá de salsa fresca
picada
¼ copo de manjericão fresco picado
½ colher de chá de pimenta
¼ colher de chá de sal

Pré-aqueça o forno a 168ºC.
Lave todos os vegetais e corte-os
ou junte-os em pedaços de tamanhos iguais. Deixe os dentes de
alho inteiros. Regue com uma pequena quantidade de azeite o fundo de uma forma metálica e coloque os vegetais no fundo. Polvilhe
com as ervas, sal e pimenta em
cima dos legumes. Deite um pouco mais de azeite por cima.
Asse durante uma hora - ou até
ficar tenro. Aproximadamente a
metade do tempo de cozedura,
mexa os vegetais para que não
sequem.
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alimentos entrassem muito
lentamente, em porções muito
pequenas, na alimentação, especialmente se cozinhadas ao vapor. Não se deve dar vegetais crus
a esta população.
Se falamos de suplementos alimentares, geralmente recomendo
Curcumina, Vitamina D, óleos de
peixes e uma boa dose de multivitaminas, com nutrientes à base de
plantas. Há casos em que sugiro
um probiótico, se necessário.
ANEA - Uma dieta baixa em
amido é boa para a espondiloartrite, como a dieta Mediterrânea?

10

MS - Adoro a dieta mediterrânea
pelas verduras, azeitonas e azeites,
proteínas magras e hidratos de carbono com baixo teor de amido; no
entanto, inclui queijo e, sendo um
alimento altamente alergénico, não
gosto de produtos do queijo para
quem sofre de dor artrítica.
ANEA – E que tal uma dieta à
base de vegetais?
MS – Também confio em dietas baseadas em plantas… ou dietas completas. Quando está a comer uma
dieta à base de vegetais eliminam-se
muitos dos aditivos, corantes alimentares e conservantes que sentimos
dar origem a problemas gastrointestinais.Além disso o vegetariano
aumenta as vitaminas do complexo
B, potássio, magnésio, etc. que precisamos para a nossa produção celular
e saúde em geral, juntamente com o
aumento dos antioxidantes que protegem o nosso sistema imunológico.
Contudo, não sou uma defensora
completa de uma dieta vegetariana… sinto que se pode comer uma
dieta à base de vegetais, juntamente
com proteínas magras saudáveis. É
difícil obter proteínas suficientes das
plantas e os aminoácidos necessários
para a construção muscular ou manter o músculo magro, sem proteína
animal.

ANEA - Esta é uma dieta ao
longo da vida? Ou certos alimentos podem ser reintroduzidos após um período de tempo?
MS - Recomendo que os pacientes
continuem a manter as suas dietas,
mas podemos cuidadosamente reintroduzir alguns alimentos que foram eliminados, após meses de um
protocolo de reconstrução intestinal. Eu preferiria ver o paciente e
avaliar quando isso será apropriado.
Cada reconstrução é diferente, assim como cada pessoa. Quem quiser pode pesquisar em [paleorunninmomma.com] algumas receitas
boas, para desenjoar… n

Delícias de Macadâmia com Chocolate
Ingredientes:

¼ chávena de stevia
Gotas de chocolate adoçadas q.b. (de tabletes sem açúcar)
1 colher de sopa de óleo de noz de macadâmia
Sal grosso ou sal marinho q.b.
24 metades cruas de noz de macadâmia
Instruções:
Num pequeno prato coloque o chocolate no micro-ondas por 50
segundos ou até derreter.
Mexa até ficar homogéneo. Em seguida, adicione o óleo de noz de
macadâmia e uma pitada de sal grosso. Mexa até ficar homogéneo.
Coloque 3 metades de noz de macadâmia numa forma de silicone.
Coloque um pouco da mistura de chocolate em cada forma, cobrindo completamente as nozes. Polvilhe com sal sobre o chocolate.
Leve ao congelador por, no mínimo, 30 minutos, até que o chocolate
esteja sólido.
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Auxílios

Quando usar muletas e bengalas
Truques
•

•
•
•
•

•

Prof. Samuel Oliveira

U

ma muleta deve ser capaz de
fazer duas coisas para nos
auxiliar na caminhada: reduzir a
descarga de peso sobre um dos
membros inferiores e ampliar a
base de apoio para aumentar o
equilíbrio e oferecer estabilidade.
É importante notar que uma base
de apoio alargada também auxilia
na deslocação e fornece informações sensoriais através das mãos.
De modo geral, o uso de muletas
faz-se necessário para pessoas
com dores nas pernas ou nos pés,
lesão, fraqueza muscular ou marcha instável.
Existem dois modelos de muletas:
a axilar e a canadiana.
A Muleta Axilar possibilita o ajuste do comprimento total e também o ajuste do apoio da mão.
No mais direito possível, o ponto
mais alto da muleta deve situar-se
dois a três dedos abaixo da axila,
até um ponto cerca de 15-20 cm

•
afastado lateralmente do pé. As
mãos devem estar posicionadas
de tal forma que permitam uma
flexão de cotovelo de cerca de 30
graus.
É importante frisar que não se
deve apoiar as axilas na muleta durante a marcha: a força toda deve
acontecer no cotovelo e punho.
Já com a muleta Canadiana o posicionamento deve permitir uma
flexão de cerca de 30 graus, a muleta deve tocar no solo cerca de
5-10 cm para o lado e cerca de 15
cm para a frente do pé.
Para este ajuste, pode ser considerada a altura do punho, que deve
estar posicionado na altura do trocânter maior (uma proeminência
óssea na região lateral da coxa,
próxima da anca).
Estudos mostram que o punho
recebe de até três vezes o peso do
corpo durante a fase de balanço
da marcha com muletas. n

As muletas e bengalas devem ser usadas do lado
contrário ao membro
afectado.
Para o uso seguro de muletas, algumas regras de
vem ser seguidas:
Nunca apoie o peso nas
axilas, use os punhos.
Quando parado, posicione as muletas à frente.
Quando andar, não tente
andar rápido demais ou
dar passos muito compridos.
Quando descer as escadas, posicione as muletas
no degrau de baixo e então desça o degrau com a
perna não afectada.
Quando subir escadas,
suba com a perna boa
primeiro, só então traga
as muletas e a perna afectada para cima.
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Vencer a dor

Tanya N. Harrison passa os dias a explorar Marte, como membro da equipe
da “Oportunity” da Mars Exploration
Rover. A cientista planetária é directora de pesquisa de tecnologia espacial
e ciência na Universidade do Arizona
e paciente de espondilite anquilosante. A cientista conversa com a ANEA
sobre o seu dia-a-dia
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Uma Marciana com EA
Cientista explica como equilibra a exploração na NASA e os dias
dolorosos da Espondilite Anquilosante com sucesso
ANEA - Considera-se uma marciana profissional?

planeta, a dezenas de milhões de
quilómetros de distância!

Tanya - Eu sempre adorei o Espaço. Lembro-me de ver, em pequena,
o rover “Sojourner” a circular na
superfície do planeta vermelho…
Em 1999, entrei no Projecto Mars
Millennium da NASA, que pedia
aos alunos para projectar uma base
humana em Marte. Depois de tirar o
curso e fazer a pós-graduação, consegui um emprego em operações e
missões para a Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. Neste momento trabalho na Universidade do
Arizona, continuando meu trabalho
de geologia marciana e trabalhando
nas operações para as Câmaras Pancromáticas (Pancam) a bordo do
rover “Opportunity” da NASA. É
uma experiência incrível. Ainda me
surpreende conduzir robot noutro

ANEA - O que levou ao seu
diagnóstico? Era esperado?
Tanya - Quando eu estava na escola era uma criança muito activa.
Dançava, jogava softball e basket,
adorava hóquei. No sexto ano comecei a ter muitas dores nas articulações e dificuldade em correr. No
sétimo ano mal conseguia andar,
por causa da dor e da rigidez. Parei
com as aulas de ginástica. Os meus
pais levaram-me ao médico e, no
Hospital Infantil de Seattle, recebi
um diagnóstico inicial de “espondiloartropatia indiferenciada” e, mais
tarde, de EA.
ANEA - Como a EA afecta o seu
trabalho?

Tanya - Na maioria das vezes, a
EA torna extremamente doloroso
estar sentada numa secretária o dia
todo. Envolve muitas consultas médicas e horas gastas em clínicas de
recuperação. Felizmente, quando se
trabalha (virtualmente) em Marte,
pode fazer-se isso desde qualquer
sítio basta ter Internet. Isto significa
que ainda posso fazer meu trabalho
mesmo se estiver na clínica ou em
casa, na cama, quando o dia está a
ser muito doloroso.
Tento aproveitar os períodos em
que me sinto decente para ser hiperactiva. Mas, ao longo dos anos,
aprendi a ouvir o meu corpo e a
aceitar que há dias em que não vou
produzir muito. Tem que se aprender a ficar em paz com isto e deixar
o corpo curar-se, quando ele nos
diz: “Hoje nem pensar, OK?”. n
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OPINIÃO

JUNTOS, CONSEGUIMOS!

Rui Borges

A

chuva…
Cai das nuvens, como todos
sabem e conhecem os sinais de
aviso.
E cai sem distinguir quem, sobre
pobres, ricos, jovens, idosos, pessoas simples e práticas, pessoas
intelectuais e muito sábias, indiferentemente.
Só se molha e encharca quem não
estiver atento aos sinais e não procure ou não encontre abrigo seguro.
Semelhante à chuva são as contin-

gências da vida, no decurso da nossa existência.
Acontecem a qualquer um.
A nós, as que nos aconteceram foram até aos ossos!
Quando lhes descortinamos os sinais e o perigo que podem trazer,
procuramos abrigo.
Esse abrigo pode ser a informação, um conselho, um esclarecer
da situação, um encaminhamento
para uma solução que se pretende
segura e nos livre das piores consequências.
Tudo isto que referimos tem,
como suporte, outros, pessoas, individuais ou organizadas.
São essas pessoas que são capazes
de nos darem o que procuramos, o
tal abrigo.
A família é um desses abrigos, o
mais próximo, a quem estamos ligados visceralmente por laços de
sangue e de afeto.
Os amigos são como irmãos que
escolhemos, que nos conhecem

e, quando genuínos na amizade, são
também uma fortaleza de abrigo.
Quando sofremos de algum padecimento, aqueles que passam ou já há
muito passaram pelo mesmo, compreendem melhor que ninguém a
inquietação e as dúvidas, em duas
dimensões.
Uma, quando se lamentam de não
terem procurado mais cedo a informação e a ajuda.
Talvez, por não saberem onde a ir
procurar, não saberem com quem?
Nesse constatar do tempo perdido,
do eventual agravamento, evitável,
do padecimento, reconhecem que,
por solidariedade humana, devem
algo fazer para que outros se previnam e não lhes aconteça o mesmo.
Onde e como fazê-lo?
Como dar esse contributo solidário?
Outra dimensão, é tomar consciência de que conjuntamente com
aqueles que têm o mesmo problema, ganha-se mais força para
reagir, para obter informação no
acompanhar dos progressos da
ciência, como se desenvencilhar
das teias do desânimo e como
participar em atividades e em iniciativas animadoras de confraternização, companheirismo, em
tratamentos e incentivos que em
grupo dão mais força de ânimo e
conforto de abrigo. E nesta área,
também sugerindo e promovendo
iniciativas inovadoras.
A ANEA, como associação de
doentes, ajudando a informar, a
tratar, congrega e junta-nos, na
mesma luta, a par com a família e
os amigos.
Isolados, perdemos forças.
Queremos que sejam colaborantes,
participativos, intervindo, ativos e
solidários.
Juntos, nunca somos demais!
Sermos mais fortes, no ânimo, na
esperança e na alegria de viver!
Juntos, conseguimos! n
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Espaço Para a Poesia
(Às vítimas de Moçambique)

TRAGÉDIA E SOLIDARIEDADE
Devastação que invade e inunda,
Em arrastão, as águas revoltas,
Barrentas, duma força brutal, iracunda,
As casas desmancham e levam, soltas.
Os mais novos, os mais velhos e os doentes
Gritam pedindo apoio, ajuda, salvação
E as águas a subirem sempre, sempre...
Viver tal tormenta, que aflição!
Implacável, a morte andou louca,
Numa fúria que não escolheu ninguém,
Surda aos gritos, até lhes tapar a boca...
Vasta, imensa e tétrica é a desolação...
Que vasta e imensa seja agora, também,
A solidariedade aos que sofrem dos que dão!
R.B

VÁS TU ONDE FORES
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Vás tu onde fores,
Lá encontrarás atrevida,
Provocante, cheia de vida,
Bela e espampanante, uma flor!
Não me perguntes quem
A semeou, gentil e delicadamente,
Para te surpreender com tal beleza,
Tenho pena, mas não fui eu com certeza...
Mas quem o fez, por todo o lado,
Deve ter um coração imenso de amor,
Que não cansa de semear beleza, assim...
Que delicadeza, que formas, que perfume, que cor!
Não é só encanto e harmonia,
É a beleza cheia de vida !
Sílabas de versos
Sem palavras,
Pura poesia!
Dispersa,
A desejar
Ser lida!

ESCREVA-NOS!
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
R.B

NA CORDA
Segura!
Segura, Amigo!
Este preciso instante!
Sente-o como corpo vivo,
Pujante! É teu! Agarra-o à mão!
Com todos os sentidos e forças que tens,
Não o deixes fugir, morde-o, leva-o contigo!
Não te deixes cair em vão! Finca-lhe as unhas e os dentes,
Que ele é a corda que nos leva de balanço por diante, Amigo!
R.B
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Informação útil
CORPO CLÍNICO

Dra. Susana D’Andrade: Fisiatra, Diretora Clínica
Dra. Sofia Proença: Fisiatra
Dr. José Canas da Silva: 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
SAÚDE 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
1º TRIMESTRE DE 2019
SEDE

Angela Maria da Silva Vieira  . . . . € 5,00
António Augusto Da Veiga Vilela € 40,00
Catarina da Conceição Mestre Matado € 1,50
António Jorge Abreu Tavares . . € 10,00
Eurico Duarte Faria  . . . . . . . . . . . € 5,00
Fátima Patrícia Pires Apresentação Silva
Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5,00
Victor Manuel Fernandes Murta € 10,00
BRAGA

Maria Jacinta Oliveira Martins . . . € 3,00
LISBOA

Álvaro Pires Rosa . . . . . . . . . . . € 5,00
Bárbara Maria Borges Friza. . . € 60,00
Eliseu Ribeiro Daniel. . . . . . . . € 10,00
Fernando Monteiro Pereira. . . € 10,00
JoãoPedroMarquesdeOliveiraCondesso .€ 20,00
Paulo Jorge Canaveira Filipe. . . . € 0,01
Rui Fernando dos Santos Galas . . . € 0,04
Justino Mendes Santos Romão. . . € 0,25

VISEU

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

APOIOS E PATROCÍNIOS

Ao dispor dos sócios da ANEA:

Nota: podem existir outros valores
que não foram facturados à data,
porque não temos identificação/nif.
Donativos de 01 de Janeiro a 31 de
Março de 2019.

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

OVAR

Maria Isolete Santos Garrido Mata .€ 5,00
PORTO

Carlos Manuel Xavier de Araújo. . . .€ 5,00
Paulo Jorge Lopes dos Santos. . . . .€ 10,00
		
Gomuz Cuidados Médicos, Lda.. .€ 800,00

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
HORÁRIOS 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

PROTOCOLOS

CLÍNICAS

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

ALGARVE

RUA CASTILHO Nº 36
8000-247 FARO
TLM: 968 604 900
E-MAIL: SGESTOSA@SAPO.PT
NRALGARVE@ANEA.ORG.PT
NRALGARVE.ANEA@GMAIL.COM

BRAGA

RUA DO RAIO, Nº 2 – 1º
4700-921 BRAGA
TLM: 919 620 544 D. ALBERTINA
TLM: 919 620 529 SR. JORGE
E-MAIL: NRBRAGA.ANEA@GMAIL.COM

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

COVA DA BEIRA

CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, EPE
SALA DAS ASSOCIAÇÕES: NÚCLEO REGIONAL
DA COVA DA BEIRA DA ANEA
QUINTA DO ALVITO
6200-251 COVILHÃ
TLF: 275 330 000 EXT.14005 – ENF. MARIA
LURDES MOREIRA
E-MAIL: NRCOVADABEIRA@ANEA.ORG.PT

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

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

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

SERRA DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO
ANTIGA ESCOLA DE CRAVELAS
BORBELA
5000-062 VILA REAL
TLM: 932 401212 SR. RICARDO DIAS
E-MAIL: NRVILAREAL@ANEA.ORG.PT

VISEU

ESTABELECIMENTO DR. VICTOR FONTES
RUA MADRE RITA DE JESUS S/N
JUGUEIROS
3510-029 VISEU
TLM: 938 385 860 SR. PEDRO CASTRO LOPES
E-MAIL: NRVISEU.ANEA@GMAIL.COM

http://www.anea.org.pt

