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Editorial

Estamos juntos
Somos uma comunidade em que o mais
importante são as pessoas

É

2

sempre um prazer falar da ANEA,
do que se vai fazendo para que
corresponda às necessidades e anseios dos nossos Associados. Quebrar
barreiras tem sido uma prioridade.
Por vários meios se tem procurado
vencer distâncias e dar espaço livre a
comunicarmos - pelo Boletim, através do nosso site, por via telefónica,
quer pelo contacto pessoal, em reuniões informativas, nas realizações
de confraternização e nas sessões de
assistência , nos exercícios na piscina
e nos tratamentos. A ANEA faz-nos
sentir que não estamos sós.
Temos mantido a primazia de melhorar a nossa unidade, mas não descuramos outros assuntos, como os Núcleos Regionais. Procuramos ligações
mais fortes e, por isso, temo-nos deslocado àqueles, quando se realizam
eventos. Só sendo uma grande família
é que somos fortes e unidos.
Esperamos no futuro próximo, e
aproveitando as novas tecnologias,

Gomes da Silva
Presidente da Direcção

ficarmos mais perto, em rede. Será
um passo importante na vida da Associação. Temos mantido o máximo
de contacto com os nossos parceiros.
Procuramos que o nosso Boletim traga mais informação, não só sobre a
Associação mas também sobre a Espondilite.
Ao estarmos presentes em eventos
sobre esta patologia temos notado
que existem cada vez mais seminários. Para os antigos espondilíticos é
bom saber isto, e para os mais recentes é também uma fonte de esperança
de que a comunidade científica está a
procurar melhorar a nossa condição
de vida.
Comemorámos no dia 4 de Maio de
2019, «O Dia Mundial do Doente Espondilitico», no auditório da Junta de
Freguesia de São Domingos de Rana.
Diz-se que a amizade "é a aceitação
de cada um como realmente ele é”.
Já agora, como se comemora tudo e
mais alguma coisa, o "Dia da Ami-

zade" foi dia 20 de Julho. Portanto,
meus amigos, embora a amizade seja
para ser vivida todos os dias, para sublinhar esse valor do relacionamento
humano, vamos comemorar este
grande dia (este ano é a um sábado) ...
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Poesia .................................................................................. 12
Opinião

Despeço-me com AMIZADE. n
“Informamos que as instalações
da ANEA estarão encerradas
para férias de 1 a 23 agosto de
2019.
Poderá contatar-nos pelo telemóvel 914953057.
A Secretaria irá abrir ao público
no dia 26/08/2019:
De Segunda a Quinta:
Das 9:30H às 13:00H
E das 14:00H às 18:00H
Sexta-feira
Das 9:30H às 13:00H
E das 14:00H às 18:30H”
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Braga

Caminhada solidária junta
dezenas em Barcelos

Percorrer mais de seis quilómetros a pé foi o desafio superado, num
encontro que envolveu familiares e amigos
N.R. Braga

O

núcleo de Braga da ANEA, em
conjunto com a Escola Básica
de S.Pedro, Barcelos, organizou a 3ª
Caminhada Solidária, que saiu para
a rua a 19 de Maio de 2019, sob o
tema “Ser cidadão, ser solidário”.
A nossa manhã começou com um
pequeno discurso de incentivo e
agradecimento de Jorge Matos,
membro da ANEA. Como sinal de
agradecimento, foi entregue uma
rosa aos patrocinadores e apoiantes,

sem os quais este evento não teria
sido possível.
Após um pequeno aquecimento, os
corajosos participantes recolheram
a sua garrafa de água e, espondilíticos, amigos, familiares, professores
e alunos fizeram-se ao caminho.
Por estradas, caminhos e trilhos,
pela urbe e pela mata, ao sol e à
sombra, homens e mulheres, novos e velhos, grandes e pequenos,
calmamente e em confraternização,

fizeram-se 6600 metros em pouco mais de hora e meia. Volvidos
ao ponto de partida, realizaram-se
exercícios e alongamentos, para relaxar os músculos.
Para quem quis, seguiu-se um almoço partilhado onde se falou de
Espondilite Anquilosante e de tudo
«e mais alguma coisa». Afinal de
contas, o "trabalho" já estava feito.
Para o ano há mais! n

BREVES
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Dia Mundial

A Amizade

C

omemorámos no dia 4 de Maio
de 2019, «O Dia Mundial do
Doente Espondilitico», no auditório da Junta de Freguesia de São
Domingos de Rana, a quem agradecemos, num obrigado especial à
Dr.ª Maria Fernanda Gonçalves.
Pelas 10h00, teve início a manhã
científica com a palestra do médico Fisiatra Dr. Jorge Fortunato.
Dentro dos temas que apresentou,
sobressaiu a apresentação de vários exercícios físicos. Depois do
coffee break, os presentes tiveram
uma aula de nutricionismo pela Dr.ª
Magda Serras. A assistência reagiu

com entusiasmo às explicações dadas nesta interessante palestra.
Entre os vários convidados, contámos com a presença do Dr. Humberto Simões dos Santos (Presidente do I.N.R.) e da Dr.ª Maria
Fernanda Gonçalves (Presidente da
Junta de Freguesia de São Domingos de Rana).
Terminada a manhã científica, rumámos até á sede da ANEA, onde
se realizou um conjunto de exercícios físicos com espondíliticos e
utentes. Terminados estes, foi servido um almoço convívio (este muito
animado) na nossa grande tenda. n
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Números

Espondilite anquilosante afeta 56 mil
Doentes e especialistas em Vila Real desmistificaram dúvidas e curiosidades
dos doentes com EA

A

prevalência de E.A. a nível
nacional estará entre os 0,6 a
0,9 por cento da população portuguesa. Ou seja, serão cerca de 56
mil pessoas afectadas pela doença.
Lígia Silva, especialista do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro (CHTMAD), explicou
como aparece a dor e como identificar a doença, que afecta sobretudo
homens jovens, mas também pode
afectar as mulheres. “É importante
estar atento aos sinais que o cor-

po nos transmite. Não é normal
acordar com dor nas articulações
depois do repouso”, afirma, adiantando que há “outros diagnósticos
diferenciais”, mas é para isso que se
deve recorrer ao médico de família
e ao reumatologista. “É importante o diagnóstico precoce para evitar o aparecimento das mazelas ou
sequelas mais graves, numa doença
que não tem cura”.
Ricardo Bessa, do Núcleo Regional
de Vila Real da Associação Nacio-

nal da Espondilite Anquilosante, que
promoveu o encontro, disse que têm
cerca de sete dezenas de associados,
realçando a importância desta estrutura para troca de experiências sobre
a doença, de forma a enfrentá-la
com optimismo. “Estamos na antiga
escola primária de Cravelas-Adoufe,
onde promovemos acções de esclarecimento, ajudamos os associados,
em questões como novas terapêuticas que estão a ser desenvolvidas,
por exemplo”. n
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BREVES

FESTIVAL DE ENCERRAMENTO DAS
CLASSES DE NATAÇÃO
Miguel Marques

R

ealizou-se no passado dia 15 de Junho o Festival de encerramento das
classes de natação, que decorreu na piscina da ANEA, em S. Domingos
de Rana.
Nesta celebração deu-se a possibilidade aos pais de experimentar as actividades
e dificuldades com que os seus filhos viveram ao longo da época. Este encontro
promove assim a aproximação entre as crianças e jovens e os seus tutores. As
equipas de acompanhamento fazem a ponte sobre os elementos mais técnicos
entre alunos e pais, para que todos se compreendam melhor, no dia-a-dia. n

Estudo

EA afecta mobilidade de 79,5%

N

o âmbito do Dia Mundial da
Espondilite Anquilosante a
Sociedade Portuguesa de Reumatologia apresentou um estudo onde
se prova que a EA interfere na
mobilidade (79,5%), nos cuidados
pessoais como o lavar ou o vestir
(53,8%), no trabalho, no estudo, nas
actividades domésticas, familiares e
de lazer dos doentes. O estudo foi
debatido no XXI Congresso Portu-

guês de Reumatologia,
Perante as crises desta doença, fica
comprometido o desempenho dos
doentes no dia-a-dia, particularmente no que respeita às limpezas
domésticas (55,5%), à prática de
exercício físico (46,5%), que encontra na caminhada, natação/
hidroginástica e nos exercícios de
alongamento o maior número de
praticantes. Estas dificuldades alar-

gam-se ainda ao deitar e levantar da
cama (45,6%), subir e descer escadas,
atar os sapatos ou conduzir, entre
outras. O estudo revela ainda que os
doentes não são os únicos afectados
pela doença; os familiares e amigos
vêem também as suas vidas comprometidas devido aos dias em que têm
de faltar ao trabalho para poderem
prestar assistência – 13 dias em média, no ano anterior. n

Imagine Dragons

Vocalista adere a tube terapêutico

O

vocalista da banda Imagine
Dragons entrou para o Programa “Viver com EA”. Dan Reynolds, cantor e compositor, tem
Espondilite Anquilosante, agora
faz um programa (vcast) nas redes
sociais, sobre esta doença.
“Olá, sou Dan Reynolds, vocalista da banda de rock Imagine Dragons. Estou empolgado por par-

ticipar desta comunidade «Viver
com EA» e partilhar um pouco
sobre mim e da minha história”,
disse o músico na primeira edição
em que apareceu.
“Viver com EA” é um programa
online promovido pela Spondylitis
Association of America e a Novartis. É o primeiro programa de entrevistas interactivo para pessoas
com espondilite anquilosante.
Dan Reynolds não quis ser a única
estrela no programa: “A minha história é apenas uma de muitas. Há
centenas de milhares de outras histórias para serem contadas. Foi por
isso que eu aceitei participar nesta
emissão”.
A cada episódio Reynolds vai entrevistar uma pessoa diferente que
vive com espondilite anquilosante,
trazendo aspectos únicos de suas
vidas com a doença, os exercícios,

os relacionamentos, o trabalho e as
visitas ao médico.
Pode acompanhar o programa, em
língua inglesa, no Youtube ou nas
redes sociais, para além do site oficial da Spondylitis Association of
America.n

O XXX Encontro Nacional
de doentes Espondíliticos
e Familiares realiza-se no
dia 16 de Novembro, em Ovar.
No próximo boletim já temos
mais pormenores. No entanto, para quem vive na zona
de Lisboa, a Camara Municipal de Cascais, disponibilizou
autocarro que sairá no dia 15,
regressando a 17. Quem estiver interessado é fazer reserva.
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XIII Encontro Galaico-Português de Associações de Espondilite

Ciência domina evento
Entre a amizade fraterna e a tarde cultural, as palestras científicas
explanaram alguns segredos da E.A.
António João Silva

N
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o passado dia 1 de Junho, a
convite da Asociación Viguesa de Espondilíticos de Pontevedra
(AVIDEPO), o Núcleo de Braga,
da ANEA e os seus associados participaram no XIII Encontro Galaico-Português de Associações de
Espondilite, em Vigo (Espanha), no
novo Hospital Álvaro Cunqueiro.
Num autocarro fretado pelo núcleo, os associados portugueses e
os seus familiares dirigiram-se para
terras de nuestros hermanos, onde
os esperava um lanche, generosamente oferecido pelos anfitriões.
Antes das palestras, ainda houve
tempo para visitar o MUSAVI, o
Museo Sanitário de Vigo, resultado
da oferta, pela população, de materiais e equipamentos relacionados
com a saúde.
A sessão iniciou-se com pequenos
discursos do Dr. Félix Rubial Bernárdez (gerente do EOXI de Vigo),
de José António Casero Lozano
(presidente da AVIDEPO - Asociación Viguesa de Espondilíticos
de Pontevedra) e de Jorge Matos
(Núcleo de Braga da ANEA).
Após as apresentações, deu-se início à manhã científica com o Dr.
Rafael Benito Melero González
(Especialista em Reumatologia do
EOXI de Vigo), que falou sobre
“As novas estratégias no tratamento
das espondiloartrites”. A apresentação foi muito dinâmica e esclarecedora. De seguida, a Dra. Joana
Rodrigues (Interna de Reumatologia (ULSAM) do Hospital de Santa
Luzia de Viana do Castelo), numa
apresentação bilingue, relatou “Um
dia na vida de um doente com E.A”.
Através de uma apresentação clara
e bem dinamizada, a especialista
utilizou um personagem, fictício,

com o nome “Paco”, nome muito
comum em Espanha, para relatar o
que seria o dia-a-dia de um doente
e as suas dificuldades no diagnóstico e tratamento. Para terminar,
o Dr. Norberto Gómez Rodríguez
(Especialista em Reumatologia na
Clínica Colón 28 - Vigo) falou-nos
sobre a importância da vitamina D
na nossa saúde e quais as consequências, em caso de carência. Foi
mais uma sessão esclarecedora, que
abordou um tema muito relevante
para todos nós.
Após as apresentações, passou-se a
uma fase de perguntas do público
onde a Vitamina D foi a rainha da
conversa. Finalizada a sessão, todos
se dirigiram ao restaurante onde
puderam saborear uma amostra da
gastronomia espanhola.

No final do almoço, o representante
da AVIDEPO entregou as respectivas recordações aos palestrantes e
os representantes de ambas as associações trocaram as lembranças
entre si, de forma a realçar a amizade existente entre os elementos de
ambas as associações de doentes.
De seguida, como já é habitual, foram sorteadas, pelos representantes
da comitiva portuguesa, umas belíssimas prendas elaboradas por uma
“artesã” da associação espanhola.
Depois disso, dirigiram-se ao Museu Municipal de Vigo “Quiñones
de León” no Paço dos Castrelos,
onde um dos elementos que participou na recuperação de algumas
das obras expostas, efectuou a visita
guiada. No fim, ainda houve tempo
para uma visita rápida aos belos jar-
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dins do paço. Convém realçar que
estes encontros são também importantes para a valorização do património cultural de ambas as regiões.
No fim, cansados, mas satisfeitos,
a comitiva portuguesa regressou a
Portugal.
No próximo ano, o encontro Luso-Galaico, será em terras Lusas.
Até lá! . n
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ENCONTROS

Tertúlia debate alimentos
e medicamentos
A Freguesia de S. Vicente abriu portas a uma
apresentação científica e ao diálogo entre
especialistas e pacientes
N.R. Braga

N

o passado dia 27 de Abril, decorreu na Junta de Freguesia de S. Vicente, Braga, a nossa tertúlia. Num ambiente mais intimista, a mesma
começou com um problema técnico, o projector obrigou-nos a uma solução
pouco prática para mostrar a apresentação da Dr.ª. Francisca Guimarães
(interna de Reumatologia do serviço de Reumatologia de Ponte de Lima),
que serviu de tópico de abertura para a conversa que se desejava e que era
o objectivo principal da tertúlia.
Moderada pelo Dr. José António Costa (reumatologista do serviço de Reumatologia de Ponte de Lima), a conversa aqueceu com a participação do
público. Falou-se de alimentação, dietas, vitamina D, suplementação alimentar, medicamentos biológicos (biotecnológicos), exercício físico, sintomatologia, diagnóstico e problemas específicos dos presentes.
Foram ainda apontadas questões relacionadas com a incapacidade para o
trabalho e a falta de apoio social. Ao fim de quase duas horas de conversa a
tertúlia passou para o lanche/jantar, onde a partilha de experiências continuou ainda por mais de uma hora. No final, a opinião era unânime: temos
de repetir! n
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Saúde

Acabar com
a insónia

Descubra os conselhos para ter uma boa noite de sono, relatados
pela prestigiada publicação This AS Life (Esta vida com EA).
This AS Life

A
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painsomnia – falta de sono (insomnia) devido a dores (pain) – é uma condição que, para
quem vive com EA, não precisa de introdução. A
falta de sono é uma parte comum da vida com esta
doença. Em estudos recentes quase dois terços dos
participantes relataram distúrbios do sono; outro
estudo identificou uma relação significativa directa
entre a EA e a má qualidade do sono e dores. Dormimos pior, menos tempo e os efeitos negativos
sentem-se no dia seguinte – sonolência, irritação,
cansaço extremo.
A relação entre dor e sono é como o problema do
ovo e da galinha – é difícil dizer qual dos factores

era responsável pelo outro.
Não há nada pior do que receber conselhos que
“não falham”. Em vez disso, esta edição contém conselhos práticos que funcionaram
para a maioria das pessoas com problemas em dormir. A maioria, não todas.
Mas mais vale olhar para o lado positivo. n

TÁTICAS PRÉ-SONO

E

xistem várias estratégias de
sono que poderá querer experimentar. Técnicas como a acupuntura e o reiki são frequentemente
recomendadas para o controle da
dor e muitas vezes deixam as pessoas relaxadas e de melhor humor.
Há dezenas de mudanças ambientais que pode fazer para ajudar a
melhorar as suas chances de sono:
com luz e ruído usar máscaras para
os olhos/tampões para os ouvidos; abuse das temperaturas confortáveis, usando cobertores ou ar
condicionado; a posição de

dormir, num casamento
entre travesseiros,
camas ortopédicas e
auxiliares à venda nas
lojas da especialidade
são salvíficos e, por
vezes, nunca nos passaram pela cabeça.
Um rolo travesseiro pode melhorar a
postura da coluna
deitada e corrigir
a sua posição de
tal forma que a dor
será atenuada. n
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ROTINA,
ROTINA, ROTINA

T

ente disciplinar o sono:
adquira o hábito de
ir para a cama mais
ou menos à mesma
hora e resista ao desejo (por maior que
seja) de ficar deitado mais uns minutos, tirar sestas
durante o dia ou ir
para a cama demasiado cedo. Manter
uma boa rotina de
sono ajuda a treinar
os seus ciclos de
sono e a voltar ao
seu antigo saudável
ritmo.
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NÃO LUTE CONTRA A INSÓNIA

U

ltrapassar a insónia é a arte de
tentar dormir sem tentar –
quanto mais stressar na cama, mais
acordado ficará. A chave para conseguir dormir é aceitar que está acordado: levante-se e faça outras coisas por
uns momentos. Mudar as condições
do ambiente por um curto período
e tentar dormir novamente pode ser
mais produtivo do que simplesmente
ficar deitado na cama, mais frustrado
com a falta de sono.
Aproveite as redes sociais, se as tiver,
para não se sentir sozinho. Todas as

noites milhares de pessoas passam
pelo mesmo fardo da insónia. Existem inúmeros fóruns, utentes do
Twitter e d’outros lugares nas redes
sociais disponíveis. É uma óptima
maneira de entrar em contacto com
pessoas – dia ou noite – para conversar sobre a painsomnia e obter apoio
moral, conselhos e companhia.
Aceite ainda que existem muitos factores complexos e interrelacionados
que têm um efeito negativo no sono:
a dor é apenas um deles. A Depressão
e a ansiedade desempenham forte pa-

pel também. O seu médico é o principal aliado neste percurso. Fale com
ele se sentir que a ansiedade ou a depressão podem estar a espreitar. Será
natural: quem perde noites e noites
acaba por ter menos forças para enfrentar o mundo. O seu médico dará
os melhores conselhos. E, caso deseje
mais, recorra, sem qualquer tipo de
vergonha ou medo, a especialistas na
área psicológica ou psiquiátrica. Estes profissionais estão educados para
o ajudar a dormir muito melhor. n

MEDICAMENTOS NEM SEMPRE SÃO RESPOSTA

A
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painsomnia é miserável e esgotadora. Tenha uma conversa séria com o seu médico sobre
isto. O clínico vai indicar-lhe o que
é melhor para si.
Ainda assim, tome os seus comprimidos de controle da dor o mais
perto possível da hora de ir para a
cama. Peça medicamentos de longa
duração. Estas são duas maneiras
de obter controlo da dor pelo maior
período. Evita a dor e provoca um
ritmo de sono controlado.
Uma das substâncias mais usadas
têm benzodiazepínicos mas os
seus efeitos positivos desaparecem
rapidamente e os efeitos secundá-

rios do desmame podem ser graves.
Comprimidos para dormir também
tendem a tornar as pessoas em
zombies, em vez de oferecer o sono
tranquilo esperado. Demoram muito tempo para sair do corpo, fazendo com que as pessoas se sintam
cambaleantes até ao dia seguinte.
Quando o quadro farmacológico
está esgotado, tente medicação alternativa, natural, mas de controlo
médico. Há substâncias no mercado que podem ajudar, desde que
acompanhadas pelo seu clínico assistente. Os corpos reagem de forma diferente às diversas composições naturais. n
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Convenção Nacional da Saúde

O doente é o mais
importante

11

Mais de 130 organizações, entre as quais a ANEA,
definiram uma agenda para a década sobre a Saúde
em Portugal
F.R.

O

Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa, concedeu o Alto Patrocínio
da Presidência da República à Conferência “A Agenda da Saúde para
o Cidadão”, iniciativa da Convenção Nacional da Saúde, que decorreu a 18 de Junho deste ano.
Em representação da ANEA esteve o nosso associado, Fernando
Rodolfo.
A Conferência deste ano – “A
Agenda da Saúde para o Cidadão”
–, teve como temas a centralidade
do cidadão e do doente no sistema
de saúde, o estatuto do cuidador
informal, a igualdade de acesso a

cuidados de saúde, a prevenção, a
literacia em saúde, o impacto da
doença na economia, entre outros.
Sendo 61 as associações de doentes
reunidas no Conselho Superior da
Convenção Nacional da Saúde, é o
maior debate nacional permanente sobre o presente e o futuro da
Saúde em Portugal. No total, são
135 os parceiros da Saúde comprometidos no acompanhamento da
Agenda da Saúde para a Década. A
Convenção Nacional da Saúde tem
uma prospectiva para a próxima
década e, neste sentido, continua
a procurar e a alinhar pontos comuns, contribuindo para a definição de uma estratégia para a Saúde
em Portugal.

A Convenção Nacional da Saúde
nasceu em Abril de 2018 assumindo-se, desde logo, como uma
plataforma permanente de diálogo
entre os parceiros da Saúde e todos
os cidadãos, reunindo inúmeras
entidades do sector público, privado e social que actuam na área da
Saúde em Portugal.
Juntos consensualizaram e aprovaram as prioridades que integram a
“Agenda da Saúde para a Década”,
apontando caminhos para o futuro
sustentável da Saúde em Portugal.
Esta iniciativa mantém-se activa e
verifica, regularmente, se as recomendações têm provimento junto
dos decisores políticos e demais
agentes da Saúde. n

POESIA
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Espaço Para a Poesia
(Em memória das vítimas do Sri Lanka e de outras tragédias deste
nosso tempo)

A DOR DA PERDA

“A NOSSA FISIOTERAPIA”

A dor da perda mói tão de mansinho...
As lágrimas marejam ao olhar o céu,
A lua como hóstia grande vai devagarinho,
Lembra a alma pálida que parte a dizer adeus.
Vales e montes num silêncio de oração,
O vento parou, se deixou adormecer,
Nenhuma folha a bulir, a sensação
De perda a sinto, sem a saber dizer...
A dor da mágoa, da ausência se sente
Como se fosse arrancado da gente
Um bocado que nos está a faltar...
Fica-nos na memória, a saudade,
A boa lembrança, a estima, a amizade,
Tesouro imaterial que quero em mim guardar.

No ginásio ou na piscina
Somos um grupo bem-disposto
Deixamos a espondilite de lado
Fazemos exercício com gosto
Fazemos deste ambiente
Um autêntico convívio
Trabalhamos a brincar
Dá-nos muito mais alívio

R.B

TEU MAR

Quando dentro da piscina
Estamos sempre a trabalhar
A terapeuta aperta connosco
Não nos deixa encostar

Do mar partem as ondas
À praia depois vêm dar,
Se me amas não escondas
Teu amor, faz como o mar.
12

Duas vezes por semana
No ginásio e nas máquinas
Com a terapeuta Ana
A aplicar as suas tácticas

Noite e dia o mar não cansa
De nas ondas se expressar,
Dá-me tu essa esperança,
Deixa em ti o amor falar.
Nas ondas desse teu mar
Soltas em branca espuma
Bravias e a enrolar...
Queria eu esse teu mar
E em cada onda, cada uma
Louco por ti mergulhar.

Nós até nos esquecemos
Que temos espondilite
Só quando uma dor aperta
E nos faz perder o apetite

Só durante o mês de Agosto
É que não temos actividades
A ANEA fecha para férias
Assim ganhamos saudades
APires

R.B

Obrigado à Leroy Merlin

A ALMA NÃO VERGA PELA FORÇA
Porquê causar a morte e tanto sofrimento
A quem poder não tem, pessoas comuns?
Dum modo tão brutal, gratuito e violento,
Quando o mando e poder é só de alguns...
Um combate sem rosto que se compraz
Numa loucura sem escolhas, desmedida!
Que abala e destrói a confiança e a paz,
Que rouba a indefesos, saúde e vida...
Porquê, fazer da violência alarde?
Quando desde há muito o mundo sabe
P’la força não se verga a alma, não se é capaz!
Seja a esperança a chama viva que arde
Nos corações dos homens e mulheres de boa fé
Acreditando será o amor que sobre o ódio vencerá!

A ANEA agradece à Leroy Merlin (Loja de Sintra) a oferta de
100,00€, o qual nos permitiu a
compra desta Caixa de Ferramentas (Berbequim sem fio WORX
20V 2 BATERIAS E ACESSÓRIOS), necessário à manutenção
das nossas instalações. A Direção
da ANEA está grata à cadeia de
vendas pela sua generosidade.

R.B

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

OPINIÃO

“É FARTAR VILANAGEM!”
Rui Borges

O

que a E.A. não tolhe, porém,
é o espírito, o livre pensamento, o sonho, a vontade de
amar e de viver.
O coração e o cérebro não têm
vértebras a anquilosar.
É importante darmos conta dessas forças poderosas que dispomos para não submergirmos ao
desconforto e dor do corpo, como
se fosse um rombo no navio.
A esperança e a confiança aliadas
à lucidez do espírito e à força da
vontade são desanuviamentos que
nos têm de animar e fortalecer
com coragem.
Nós, espondilíticos, temos todos
os dias um íntimo convívio com
as variações de humor da doença e
somos capazes de lhe conhecer os
caprichos e as estratégias a ponto
de jogarmos com ela como os jogadores de esgrima.
Nessa luta e combate, por vezes,
e por momentos, usamos a técnica chinesa de deixar o mais forte
vazar e esvair a força toda, face à
nossa imobilidade passiva, consciente, lembrando o grito de Álvaro Vaz de Almada, na batalha
de Alfarrobeira, “é fartar vilanagem”!
Sem abdicar da luta! Passada a
borrasca, pacientemente, assim
aprendemos, a tomar a iniciativa,
com a lucidez do espírito a ajudar-nos a erguer a vela branca da
esperança e a continuar a navegar!
Porque a vida continua e o gosto

A espondilite anquilosante pode causar
alguma limitação do corpo se não for
atempadamente diagnosticada e tratada,
afectando a mobilidade ao nível das articulações vertebrais.
de viver faz-nos ambicionar horizontes novos!
Tal como a sede nos impele a ir à
fonte, essa deve ser a atitude do
espondilítico, procurar a fonte de
alívio, pela informação de especialistas, pelos exercícios recomendados, pela alimentação adequada,
pela medicamentação a cumprir.
Tal como faz qualquer atleta de
alta competição, por que é mesmo de alta competição que falamos quando o espondilítico gere

o seu treino específico!
Esse élan de ânimo, de lutador
queremos que tenham todos os
nossos associados espondilíticos!
Para isso, cá estamos a aplaudir e
a incentivar!
Acabrunhar, nunca!
Viva a vida!
Alma forte!
Pensar positivo!
Sonhar e amar sempre!
Com amizade, vosso n

ESCREVA-NOS!

BOLETIM ANEA

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:

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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CARDIO
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Coração

11 cuidados que conquistam anos
Alguns investigadores já chamaram a atenção para truques cardioprotectores ditos não-tradicionais e todos eles
têm algo em comum: ajudam a rejuvenescer o coração. Lembre-se que as doenças cardiovasculares têm um desenvolvimento progressivo e que, apesar do resultado destas medidas não ser imediatamente visível, revelar-se-á
fundamental daqui a 10 ou 20 anos.
1.

Gordura abdominal sob
controlo

Para saber se alguém tem excesso de
peso e, por isso, tem aumentado o
seu risco cardiovascular, é essencial
medir o perímetro abdominal. Na
mulher é considerado saudável se
for inferior a 88 cm, e no homem se
for menor do que 102 cm. Se estes
valores forem ultrapassados, é necessário visitar o médico.
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Dê água aos seus rins
2.
Os rins são a sentinela do coração.
Para reforçar a saúde de ambos os
órgãos é recomendável, moderar
a ingestão de bebidas alcoólicas e
ingerir menos sal. Para além disso,
alguns estudos indicam que beber
três litros de água por dia prolonga a
vida de uma pessoa, em média, cinco anos.

3.

Uma hora de atividade
física por dia

A atividade física depende da dose.
Quanto mais se fizer, mais vantajosa
é para a saúde. O que tem sido recomendado são 30 minutos de actividade física de intensidade moderada,
durante cinco dias por semana, que
podem ser divididos em três períodos de 10 minutos.
Novidades da nutrição
4.
A par de reduzir o consumo de
sal, álcool, açúcar e gorduras saturadas e aumentar a ingestão diária
de vegetais e fruta, as investigações
recentes comprovaram os benefícios dos seguinte alimentos para a
saúde do coração: as nozes potenciam a redução do dano oxidativo
causado pelo colesterol mau ou
LDL.. A carne de coelho está entre
os alimentos recomendáveis para a
dieta de prevenção cardiovascular,
por ser uma carne magra. E nos

vegetais, quanto mais colorido for
um vegetal, mais rico é em antioxidantes, substâncias que ajudam a
contrariar as reações químicas que
provocam aterosclerose.
5.

Fomente o trabalho de
equipa

Fazer atividade física, controlar o peso
e largar o tabaco são comportamentos
que, quando adoptados em conjunto,
a adesão é maior do que quando são
colocados em prática individualmente. Em grupo, tem-se três vezes mais
hipóteses de manter uma dieta e peso
saudáveis, e as probabilidades de deixar de fumar duplicam.
Fuja da poluição
6.
Quanto mais limpo for o ar que respira, mais anos o seu coração e as
suas artérias vivem. De acordo com
estudos das universidades de Edimburgo e Umea, pessoas com uma
doença cardíaca estável que se exponham, mesmo por poucos instantes,
à combustão de gasóleo, habitual na
cidade, têm um menor afluxo sanguíneo ao coração e sofrem mudanças
na sua actividade cardíaca.
Respire fundo
7.
Os ataques de fúria podem desencadear arritmias severas, que, por sua
vez, são mais prováveis quanto mais
a pessoa estiver aborrecida ou irritada, podendo até ser potencialmente
mortais. A relação entre as tensões e
as doenças do coração está confirmada.

8.

Durma sete horas

«É fundamental para prevenir pro-

blemas de saúde», revela Francesco
Cappuccio, professor de Medicina
Cardiovascular da Universidade
de Warwick e responsável por um
estudo britânico. Segundo este especialista, as pessoas que não dormem horas suficientes são duas
vezes mais propensas a morrer de
doença cardíaca.
9. Duas gorduras sob controlo
Deve seguir uma dieta equilibrada, sem se exceder com as gorduras saturadas. Para melhorar a sua
saúde arterial, a Fundação Portuguesa de Cardiologia e a Sociedade
Portuguesa de Aterosclerose aconselham a manter os valores de colesterol abaixo dos 190 mg/dl. Se
os triglicéridos também estiverem
elevados, existem combinações de
estatinas com outros fármacos, que
conseguem baixar os níveis de ambas as gorduras.
10.

Abandone o tabaco

Três anos depois de o fazer, o risco de
enfarte do miocárdio ou de acidente
vascular cerebral (AVC) é o mesmo de
uma pessoa que nunca fumou na vida.
Esta constatação não significa, contudo, que, uma vez livre do fumo, possa
descuidar a actividade física, o controlo de peso e a alimentação saudável.
11.

A partir dos 40 anos tenha
um maior controlo

De acordo com os especialistas, a
partir do momento em que se entra
na quarta década de vida, é necessário estar mais atento à saúde cardiovascular, porque existem indícios
de que a aterosclerose, uma doença
que começa muito antes, aumenta
as probabilidades de se desenvolver
a partir dos 40
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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
2º TRIMESTRE DE 2019
SEDE

Artur Roque Ferreira  . . . . . . . . . € 12,00
Benjamim Martins Antunes  . . . . . € 30,00
José Luís dos Ramos Alves  . . . . . € 5,00
BRAGA

Deolinda da Silva Pereira . . . . . . . € 5,00
LISBOAManuel Luís Pereira Mateus .
. € 30,00
COIMBRA

Vitor Manuel Reis Nunes. . . . . . . . . € 5,00
PORTO

Fernando Maria Novo Sardoeira Pinto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €15,01
Joaquina Fernanda Moreira da Silva.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
5,00
APOIOS E PATROCÍNIOS

Abbvie, Lda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 4 000,00
Pfizer Biofarmaceutica, Lda €1 500,00
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.

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

COMO PAGAR AS QUOTAS

Ao dispor dos sócios da ANEA:

Através de transferência bancária:
Banco “Novo Banco”
IBAN:
PT50000700170010840000419
bic/swift: bescptpl
Montepio
PT50.0036.0217.99100045558.71
bic/swift: MPIOPTPL
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
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

PROTOCOLOS
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)
FARMÁCIAS

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

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

