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LUTAR CONTRA
O MEDO
O seu tratamento
funciona?
O custo financeiro
da EA
História da nossa
doença
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Pessoas de bem

Obituário

Mónica Lampreia*
Fernando Rodolfo
É com enorme pesar que a ANEA informa que faleceu Fernando Rodolfo de
Vidigal Medeiros Ferreira, sócio nº 4757,
no dia 13-04-2020. Fernando Rodolfo colaborou com a ANEA em diversos eventos
e em trabalhos administrativos.
A ANEA e associados lamentam o falecimento de Fernando Rodolfo de Vidigal Medeiros Ferreira e transmitem a toda a sua
família os verdadeiros e sentidos pêsames.
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E

ntrei na ANEA na época
2006/2007, e desde aí tem
sido uma constante aprendizagem não só a nível profissional como pessoal também.
Comecei por dar aulas a grupos de pequenotes de escolas e
alguns casos de natação adaptada. Daí a aulas de grupo de
natação, bebés, crianças, adultos, seniores e mais adaptadas,
foi um pulo, que me fez perceber a importância do trabalho que aqui desenvolvemos e

que vai muito além do ensinar
a nadar e corrigir posturas… é
aproveitar o meio seguro que é
a água e fazer com que se sintam bem e confiantes, desenvolver laços, segurança, sentimento
de pertença… e tornar pessoas
mais capazes e inteiras (cabeça,
corpo e mente). E é isto que me
mantém há 13 anos a vestir esta
camisola…
*Técnica Superior de Educação
Especial e Reabilitação.n

Vicente da Silva
É com enorme pesar que a ANEA informa
que faleceu Vicente Augusto Alfacinha da
Silva, sócio nº 1641, no dia 31-03-2020.
Pertencia aos atuais Órgãos Sociais como
vogal do Conselho Fiscal.
A ANEA e associados lamentam o falecimento de Vicente Augusto Alfacinha da
Silva e transmitem a toda a sua família os
verdadeiros e sentidos pêsames.
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EDITORIAL

Editorial

O ESPONDILÍTICO
Será o medo o maior inimigo do ser humano?

O

u o medo nos salva?
Nos tempos que correm, há
razões de sobra para nos preocuparmos. A humanidade está a ser ameaçada por um vírus , desconhecendo-se o tratamento e não havendo
ainda vacina. Alastra por replicação
e pode matar, como tem feito em
vários países e no nosso.
Ê humano ter medo, nestas circunstâncias, estando em causa o nosso
maior bem, a vida.
O medo leva a que nos protejamos.
Já o pânico paralisa, sem se saber
quais as medidas de defesa.
Sem informação o medo torna-se
pânico.
Tal estado de espírito é que desorienta e leva a tomar atitudes desesperadas. O medo é natural no
ser humano, dada a sua fragilidade corporal, e exige para o vencer,
o apoio da inteligência e do conhecimento quanto ao modo de evitar as
ocorrências de perigo.
Havendo cientistas que a tempo
inteiro estão focados na análise do
problema, em equipas especializadas, e chegaram a indicar quais as
melhores medidas de defesa para
evitar o contágio, é de bom senso
segui-las com rigor.
Ora, o Serviço Nacional de Saúde
passou a divulgar esses cuidados a
toda a população. Para que o con-

tágio não aconteça, devemos, pois,
seguir as recomendações do SNS,
escrupulosamente.
Sabemos nós que sendo portadores
de uma doença auto-imune somos
considerados pessoas de risco perante o Covid-19 (já sabemos que vai ser
a palavra mais badalada em 2020).
Além desses cuidados, temos outra
preocupação?
Temos. É a nossa manutenção.
Como é agora ?
Não podemos descurar. Tal como
os alunos das escolas vão passar
a fazer os exercícios das aulas em
casa, nesta fase epidemiológica, evitando ajuntamentos e proximidades
potenciadoras da transmissão do vírus, também nós temos o mesmo.
Vamos fazer os trabalhos de casa da
manutenção.
Ah, pois!
Isto não pode parar, senão a Espondilite faz das suas, fica zangada connosco e castiga-nos.
Uma piscina é uma piscina, mas agora, é de elementar cuidado preventivo de contágio, parar, nesse equipamento. Por razões óbvias.
Vamos ter de improvisar. Sabemos
que o movimento é essencial.
A ANEA tem o site na internet,
excelente meio de comunicação
e informação, sempre disponível,
tem o Boletim e publicações de

Gomes da Silva

Presidente da Direção

exercícios que disponibiliza a quem
solicitar.
Vamos dinamizar os contactos entre
os Associados.
Nós somos senhores de um grande
poder criativo e vamos adaptarmos a
esta nova situação.
Já sabemos que vai levar meses a voltar á normalidade, e como tal, temos
de criar e reinventar outras soluções
para estas novas circunstâncias.
O ideal é que a manutenção seja diária, respeitando as medidas cautelares e as recomendações do SNS.
Não podemos esquecer de fazer
os adequados exercícios por ser importante para o nosso problema de
saúde.
Não vamos colocar a cabeça debaixo da areia, quanto ao Covid-19,
sendo que o perigo existe mesmo.
O medo alerta e avisa, o pânico paralisa.
É importante respeitarmos as dicas dos especialistas da Autoridade
Sanitária, do SMS, a cumprir com
rigor, como essas armas nos defendermos. E nós estamos habituados
a lutas difíceis.
Não podemos é criar aquele pensamento: isto só acontece aos outros.
Cuidem da Espondilite, que bem
precisa.
Mantenham-se informados.
Despeço-me com amizade. n
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Carta a quem ama
Queremos que saiba que nós próprios temos que aprender a aceitar
o nosso corpo com as suas limitações. Isto não é fácil.
Por Professor Samuel Oliveira

S

e ama ou conhece alguém com
espondilite anquilosante saberá
que sofremos de dores severas que
variam de dia para dia e de horas
em horas. Isto é algo que não podemos prever. Por isso, às vezes,
temos que cancelar compromissos
de última hora e isso incomoda-nos
tanto como aos outros.
Não há uma cura para a espondilite
anquilosante, mas tentamos aliviar
os sintomas diariamente. Muitas vezes sentimo-nos sobrecarregados e
não podemos lidar com mais tensão
do que as que temos. Por favor, nāo
adicione mais tensões ao meu cor-
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po. Pedimos.
A dor nāo se vê. Isto é uma doença
crónica, invisível - mas não imaginaria. Quando há uma deformidade,
nāo é fácil para nós tê-la. Entenda,
por favor, que se nāo podemos trabalhar como antes nāo é que sejamos preguiçosos.
O nosso cansaço e dor são imprevisíveis e, devido a isto, temos de
fazer ajustes ao nosso estilo de vida.
Parece simples e fácil de fazer, mas
nāo é. Pode causar-nos muito cansaço e não é necessariamente algo fácil.
Quando nos vir felizes não quer
dizer que não temos dor - simples-

mente aprendemos escondê-la e
disfarçamo-las com um sorriso. Algumas pessoas pensam que nāo podemos estar tāo mal se parecemos
estar bem. A dor nāo se vê. Isto é
uma doença crónica, invisível, mas
não imaginaria muitas vezes, quando temos uma deformidade, que
nāo é fácil para chegar a esse ponto.
As vezes vamos deprimir-nos.
Quem não ficaria chateada(o) com
uma dor forte e constante? Acontece na espondilite anquilosante e
em qualquer outra situação de dor
crónica que nos influencia a ficar
deprimidos. Mas, sim, vamos depri-
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um doente de EA
mir pela dor e incapacidade de fazer
o que costumávamos ser capazes de
fazer. Também nos sentimos mal
quando não existe apoio e compreensão dos médicos, familiares e
amigos.
Por favor, compreenda me dando
apoio e ajuda a abrandar a minha
dor. Embora se conseguirmos dormir a noite toda não descansamos o
suficiente. As pessoas com espondilite anquilosante têm um péssimo
sono que piora a dor.
Para nós não é fácil permanecer na
mesma posição (mesmo que seja
sentados ou deitados) por muito

tempo. Isso causa-nos muita dor e
levará muito tempo para nos recuperarmos. Por isso não vamos a algumas atividades, pois sabemos que
isso nos prejudica. Às vezes, vamos
e sabemos as consequências que vai
nos trazer.

Teoria da dor
Não estamos a ficar loucos se, às
vezes, nos esquecemos de coisas
simples ou que estávamos a dizer a
alguém… ou usamos palavras erradas. Isto são problemas cognitivos
que podem acontecer por desorien-

tação cognitivas especialmente nos
dias em que temos muita dor. É algo
estranho tanto para si como para
nós, mas riremos juntos! Ajude-nos
a manter o nosso bom humor!
Pequenas coisas significam muito
para nós e precisaremos que nos
ajude. Seja gentil e paciente. Lembre-se que dentro deste corpo dorido e cansado ainda continua a existir a mesma pessoa que conhece.
Tentamos aprender a viver dia a dia,
com as novas limitações, e a manter
a esperança num amanhã melhor.
Obrigado por ter lido isto e dedicar-nos o seu tempo. n
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Doente com EA gasta mais
de 1.700€ por ano
Fonte: agência LUSA

O

doente com espondilite anquilosante (EA) gasta em média
1.786 euros por ano com a
doença e falta ao trabalho
de 110 dias/ano devido
a dispensas, baixas médicas e diminuição da
produtividade. Os
resultados são do
estudo arEA –
avaliação de
Resultados
em Espondilite

Anquilosante, realizado pela Nova
IMS e Novartis, que acaba
de ser apresentado
na “Conferência
Doença
Crónica
Saúde,
Tr a balho
e Sociedade” realizada
em Lisboa com a colaboração do Expresso.
Do montante referido, cada doente
gastou 245 euros em consultas, 48
em urgências, 593 em medicamentos, 151 em exames, 415 em internamentos e 334 em deslocações,
indica este estudo demonstrativo
do elevado impacto económico da

EA para os doentes, para o sistema
de Saúde e para o país, apresentado
pelo Prof. Doutor Pedro Simões
Coelho, coordenador do mesmo.
Neste contexto apurou-se que 30%
dos inquiridos disse possuir um
sistema complementar de saúde
(seguro de Saúde) e que 56% recorreram à saúde privada para consultas (93%), exames (73%) e urgências (30%). Concluiu-se, assim, que
o valor gasto num ano em saúde
privada com EA em Portugal totalizou 84 milhões de euros.
O impacto económico total da
doença por via dos salários foi, por
sua vez, de 437 milhões de euros,
enquanto o impacto económico por
via da produtividade atingiu 656 milhões de euros.
No que toca à Saúde Pública apurou-se que 76% dos inquiridos recorreu ao SNS da seguinte forma:
85% para consultas (correspondentes a um custo de 25 milhões de euros), 74% para exames (7 milhões),
48% para urgências (3 milhões de
euros) e 8% para hospitalização
(112 milhões em internamentos),
sendo que o custo dos medicamentos ascendeu a 71 milhões de euros. Deste modo, verificou-se que
o SNS gasta por ano 118 milhões
de euros com os doentes com EA.
No que concerne aos especialistas
de Medicina Geral e Familiar verificou-se que 70% declarou que
a EA – que afeta 47.000 portugueses, aproximadamente cinco doentes em cada 1.000 habitantes – não
constitui uma doença relevante na
prática clínica. Curiosamente, esta
é a perceção dos médicos de MGF
que está mais afastada da realidade, já que na sua opinião esse valor
seria em média de 56 doentes por
1.000 habitantes, ou seja, cerca de
dez vezes mais do que a realidade.

A esmagadora maioria (90%) reconhece que o diagnóstico é feito
com atraso (entre cinco e dez anos)
e, em caso de suspeita, 93% referência estes doentes para o hospital, sendo que 88% o faz para
a Reumatologia.
Foi referido também que o tempo
de espera médio para obter uma
consulta hospitalar, na percepção
destes médicos, é de nove meses
(variando entre quatro meses na
zona da Grande Lisboa e 19 meses no Alentejo), sendo que 83%
garantiu não ter qualquer contacto
com especialistas para discutir casos clínicos.
Em termos de formação, 54% respondeu ter participado num curso
ou ação de formação de EA ou
de doenças reumáticas há mais
de dois anos, sendo de destacar
que 86% mostrou-se interessado
em ter formação contínua sobre
a patologia.
A amostra deste estudo incluiu
doentes diagnosticados com EA
e especialistas de MGF e os dados
foram recolhidos entre maio e novembro de 2018, tendo sido obtidas 354 respostas de doentes e 91
de médicos de MGF.
De referir que nos painéis de debate realizados no decorrer da
conferência foi sublinhado que 14
hospitais da rede de referenciação
hospitalar não dispõem de Reumatologia, ainda que haja profissionais aptos a iniciar o Serviço, o que
para além de ser grave denota má
gestão de recursos humanos.
Foi ainda salientada a necessidade
de reforçar a verba do OE destinada à Saúde, a importância da prevenção e de evitar o desperdício,
bem como as vantagens de uma
gestão integrada em prol de mais
e melhor saúde para todos”.n
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Tomar certos medicamentos anti-inflamatórios está associado ao menor
uso de antidepressivos
Por Forest Ray
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omar certos medicamentos
anti-inflamatórios está associado ao menor uso de antidepressivos e hipnóticos, relacionados à
benzodiazepina (BRH), entre pessoas com espondilite anquilosante
(EA) e outros distúrbios inflamatórios - sugere um estudo nacional
da Suécia.
O estudo, "Uso de antidepressivos
e hipnóticos relacionados à benzodiazepina antes e após o início de
inibidores de TNF-α ou tratamento
sistêmico não biológico em pacientes com artrite reumatóide, artrite
psoriática ou espondilite anquilosante", foi publicado na revista
BMC Rheumatology.

EA, artrite reumatóide (AR) e artrite
psoriática (APS) são doenças inflamatórias crónicas que afetam principalmente as articulações. Todos os três
estão associados a riscos mais altos de
depressão, ansiedade e problemas de
sono.
Embora as razões para os vínculos com problemas de saúde mental
permaneçam incertas, um crescente
número de evidências sugere que a
comunicação entre o sistema imunológico e o cérebro, através de moléculas conhecidas como citocinas, é uma
possível explicação.
Estudos têm demonstrado que medicamentos anti-inflamatórios, incluindo aqueles direcionados a citocinas,

são eficazes no alívio dos sintomas de
depressão. As terapias que bloqueiam
a proteína fator de necrose tumoral
(TNF) também foram associadas a
taxas mais baixas de depressão em
pacientes com AR.
Os pesquisadores analisaram o uso de
antidepressivos e a classe de psicotrópicos BRH antes e após o início de
tratamentos anti-inflamatórios com
compostos anti-TNF ou terapias sistêmicas não biológicas (NBS) entre
pacientes com EA, AR ou APS.
Os investigadores pretendiam
abordar as informações escassas
sobre o uso de tratamentos para
manifestações psiquiátricas entre
esses pacientes.
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O estudo incluiu 6.256 pacientes
iniciando tratamento anti-TNF
(idade média de 52 anos) e 13.241
em uso de terapias com NBS (idade média de 56,1). Entre aqueles
com EA, 1.336 pacientes iniciaram
tratamento com inibidores de TNF
e 1.970 em tratamentos com NBS.
Usando uma série de bancos de
dados públicos suecos em todo o
país, os pesquisadores avaliaram o
uso de medicamentos psiquiátricos de dois anos antes do início da
terapia anti-inflamatória até dois
anos após o início do tratamento.
Os resultados mostraram que, em
contraste com o uso crescente de
antidepressivos entre os controles,

DEPRESSÃO
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os pacientes tiveram um uso significativamente menor de tais terapias após o início dos tratamentos
anti-TNF ou NBS.
Aqueles que tomavam terapias
anti-TNF experimentaram uma
diminuição constante no uso de
antidepressivos durante o período de um ano de acompanhamento. Por sua vez, os pacientes que
receberam tratamentos com NBS
mostraram um maior uso de antidepressivos nos primeiros seis
meses após o início do tratamento
anti-inflamatório, interrompendo a
partir daí.
"Taxas reduzidas de medicamentos
psicotrópicos dispensados após o

início do tratamento com anti-TNF e NBS foram observadas entre
pacientes com doenças auto-imunes, mas não com controles populacionais", escreveram os pesquisadores.
Se as taxas mais baixas de medicação psiquiátrica em pacientes tratados são devidas a efeitos anti-inflamatórios diretos, efeitos indiretos à
saúde do metal por meio de doenças diminuídas ou ainda precisam
ser determinados: "Mais pesquisas
envolvendo participantes com distúrbios inflamatórios e sintomas
psiquiátricos concomitantes devem
avaliar esta questão interessante",
disseram os cientistas. n
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O seu
tratamento
está
a funcionar?
Saiba que sinais devem fazer soar o alarme

Q
10

uando se tem uma condição
inflamatória como espondilite anquilosante, às vezes pode
ser difícil dizer se os tratamentos
são bem-sucedidos. Claro, a falta
de dor pode ser um sinal claro;
no entanto, a inflamação às vezes
pode ser mais subtil e pode causar
danos ao corpo, mesmo que não
o sinta inicialmente. Com a espondilite anquilosante, este dano
pode incluir a fusão da coluna vertebral - cujo tratamento bem-sucedido visa prevenir.
Um componente importante do
tratamento são as mudanças no estilo de vida da espondilite anquilosante -- como praticar boa postura
e permanecer fisicamente activo.
"Os pacientes que têm espondilite anquilosante realmente sofrem
mais com a inatividade, por isso é
muito importante que continuem
a exercitar-se e tenham um regime
regular de exercícios", afirma Eliana Cardozo, professora assistente
de Medicina de Reabilitação da
Escola de Medicina de Icahn, do
Hospital Monte Sinai.
Existem medicamentos e os prin-

cipais medicamentos para essa artrite inflamatória são os anti-inflamatórios não esteróides (AINEs).
A maioria das pessoas conhece-os
como analgésicos de venda livre,
como o ibuprofeno. Mas para a
espondilite anquilosante são administrados e necessários medicamentos com receita médica.
"Se esses não forem suficientes,

existem outros medicamentos
disponíveis", diz a médica Eliana
Cardozo. Isto inclui produtos biológicos, como inibidores do fator
de necrose tumoral (TNF), que
bloqueiam a ação de uma citocina
inflamatória no sistema imunológico; injeções de esteróides, que
aliviam temporariamente a dor nas
articulações; e alguns medicamentos orais como o metotrexato.
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sem a dor da espondilite anquilosante. Se se está a tentar um método
de tratamento e ainda sente dores
nas costas que o impedem de realizar suas atividades diárias, considere,
com o seu médico, outras opções de
tratamento.

E funciona?
"Para espondilite anquilosante, uma
parte realmente importante para saber se o seu tratamento está a funcionar é o seu nível de dor e também a
sua funcionalidade", diz Eliana Cardozo. "O seu médico ou profissional
de saúde pode solicitar que preencha
uma pesquisa na qual é possível marcar que tipo de coisas pode fazer com
dor e que tipo de coisa está já a fazer
sem dor".
Por fim, o objetivo é que se possa
viver o mais normalmente possível,

"Outra maneira [de verificar se o
tratamento está a funcionar] é o seu
médico fazer alguns testes laboratoriais de marcas inflamatórias no seu
sangue e pode segui-lo para orientar
o tratamento", diz a médica Eliana
Cardozo.
Basicamente, quando o sistema imunológico está ativo, ele liberta substâncias inflamatórias (como citocinas).
Quando seu sistema imunológico
está a funcionar adequadamente, essas substâncias inflamatórias ajudam
no processo de atacar objetos estranhos e torna o seu corpo inabitável
para o patógeno. É isso que causa
dor, inchaço e vermelhidão na inflamação aguda (como quando tem uma
ferida infectada).
Mas quando se tem uma doença auto-imune, como espondilite anquilosante, o seu sistema imunológico
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permanece activo e continua a libertar estas substâncias inflamatórias. Os
exames de sangue podem verificar os
níveis de marcadores inflamatórios
que circulam no sangue: níveis altos
sugerem que o seu corpo continua
em estado de inflamação, apesar do
tratamento. Este seria outro motivo
para considerar a mudança para um
método de tratamento diferente.
Obter o tratamento "correto" é crucial para melhorar a sua qualidade
de vida e impedir a fusão da coluna
vertebral. "Se o paciente está a sentir alguns problemas com o seu tratamento, ele deve, definitivamente,
conversar com os seus médicos e talvez procurar uma opinião alternativa"
remata a médica Eliana Cardozo. n
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IN MEMORIAM
(A Fernando Rodolfo)
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Amava a vida e as pessoas em festa,
Essa alegria a guardava como sempre gostou
Na sua máquina fotográfica, só que desta
Vez foi a morte que da vida o guardou.
Sempre solícito e bem-disposto,
Apesar da espondilite que o torturava,
Vergando-lhe a coluna, não do rosto
O sorriso com que ele nos saudava.
Senhor de uma alma de bondade,
De ajudar e colaborar no que podia,
Era sensível, um amigo de verdade.
Desta vez, e sem máquina, a fotografia
Deste homem bom ficou para a história
Guardada no nosso coração e memória.
Rui Borges
2020.04.13
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 eletrónicas para:

Rua de Platão N.º 147
• Zambujal 2785-698 • São
Domingos de Rana
Ou para o e-mail:
secretaria@anea.org.pt n
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O ÓBVIO
O

óbvio não tem que ter uma explicação.
É o que é, concorde-se ou não.
De nada vale complicar.
O que se está mesmo a ver entra
pelos olhos dentro.
Se não querermos ver, então, isso é
outra coisa difícil de explicar.
Nessas circunstâncias, não há evidência que nos possa convencer.
Convencer para pensar e inquirir.
Não somos racionais?
Pessoas inteligentes?
Diferentes por isso dos demais animais?
Quando não queremos entender,
chamam-nos de burros.
Mas os burros animais existem.
Estão cá no mundo, como nós.
Chegaram ao século XXI, a este
nosso tempo, cheios de vida e com
bom aspecto.

OPINIÃO

Rui Borges

A seu modo e jeito, mas chegaram.
Não são estúpidos como querem
deles fazer.
É óbvio que temos medo com o
que está a acontecer...
Nunca tanta gente e por todo o
mundo, de repente, como num choque elétrico, se sentiu, ao mesmo
tempo, ameaçada.
Desta vez, por ser um povo ou nação contra outros povos ou outras
nações.
Não por credos religiosos.
Não por teorias e ideias filosóficas,
económicas ou políticas.
Não por armas sofisticadas, ogivas
nucleares, bombas atómicas.
A humanidade ao sentir-se ameaçada sentiu a sua dimensão real, a unicidade comum, como um ser todo.
Um todo onde cada um está incluído e pode estar em perigo.

Isto é o óbvio.
Até aqui, era cada um por si.
Cada um a governar-se por seu lado.
A poder ser mais que o outro, a ter
mais.
A confundir nessa ganância individualista a felicidade.
Não há felicidade só de uns e outros
não.
O óbvio o diz com clareza.
Ou será que não queremos, ainda
assim, hoje, ver o óbvio?
Sozinho, ninguém se salva.
Todos precisamos de todos.
Só nos salvamos se sentirmos a humanidade como o nosso corpo.
Com o sentido de sermos células
desse corpo.
Este óbvio nos há-de redimir e salvar.
Com nova mentalidade.
Parece-me óbvio.n

HISTÓRIA

janeiro /fevereiro/março 2020

A História da EA
A Espondilite Anquilosante existe, comprovadamente, há mais de cinco mil anos.
Fonte: Espondilite Anquilosante Brasil

A

Espondilite Anquilosante, foi
provavelmente reconhecida
inicialmente como uma doença diferente da artrite reumatoide, foi reconhecida por Galeno no segundo
século (d.C.). De qualquer forma,
evidências esqueléticas da doença,
(ossificação das articulações, êntesis,
envolvendo primariamente o esqueleto axial, conhecido como coluna
em bambu) foram vistas no esqueleto de um homem, com mais de 5000
anos, encontrado em escavações arqueológicas egípcias.
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O anatomista e cirurgião Realdo
Colombo descreveu o que pode ter
sido um caso de espondilite anquilosante em 1559, mas a primeira descrição de alterações patológicas do
esqueleto, provavelmente associada
à espondilite anquilosante, foi publicada em 1691, por Bernard Connor.
Em 1818, Benjamin Brodie tornou-se o primeiro médico a documentar
um paciente com espondilite anquilosante associada à uveíte.
Em 1858, David Tucker publicou
um pequeno livro que descrevia um
paciente de nome Leonard Trask,
que sofria de dor lombar e deformidades. O livro parece ter sido a primeira publicação estadunidense de
um caso típico de espondilite anquilosante. Em 1833, Trask caiu de um
cavalo e exacerbou a sua condição
clínica dolorosa, resultando em severa deformidade. Em 1893, o neurofisiologista Wladimir Bechterev,
Adolph Strümpell na Alemanha em
1897 e Pierre Marie da França em
1898, foram os primeiros a fornecer
adequadas descrições clínicas. Estas
permitiram uma melhor definição
de diagnóstico de EA, antes que as
deformidades da coluna pudessem

ser evidentes nos pacientes. Por
esta razão a EA é conhecida também como doença de Bechterew, ou
doença de Marie-Strümpel.
A ligação da Espondilite Anquilosante com o antígeno HLA – B27,
foi descrita apenas em 1973, por
Brewerton. O termo espondilartrites foi estabelecido em 1974, por
Moll e Wright, dois pesquisadores
ingleses. Actualmente o termo espondilartropatias foi substituído de
forma mais adequada por espondilartrites.
Nos últimos anos a ciência permitiu desenvolver tratamentos mais
eficazes. Além das fisioterapias e
dos fármacos químicos, os novos
medicamentos biossimilares abrem
portas para uma melhor contenção
e recuperação da doença.n

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

Informação útil
CORPO CLÍNICO
Dr. Dídio Aguiar: Fisiatra, Diretor
Clínico
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
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
Natália Paiva: Fisioterapeuta/
Professora de Pilates.

DONATIVOS
1º TRIMESTRE DE 2020
SEDE

Abbvie, Lda. . . . . . . . . . . . . . . € 6 000,00
Álvaro Pires Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . € 5,00
Eliseu Ribeiro Daniel. . . . . . . . . . . . . . . € 15,00
Francisco António de Almeida Barata. . . .€ 40,00
Luis Acácio Gonçalves Rocha. . . . . . . . € 5,00
Angela Maria da Silva Vieira . . . . . . . . . . €5,00
António Augusto da Veiga Vilela . . . . . € 50,00
Benjamim Martins Antunes. . . . . . . . . € 30,00
Eurico Duarte Faria. . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00
José Alfredo Castro Gouveia. . . . . . . . € 10,00
José Fernando Lopes Rosa. . . . . . . . . . .€ 5,00
Victor Manuel Fernandes Murta . . . . € 10,00
BRAGA

Maria Lurdes Silva Alves Dantas..€ 10,00
COIMBRA

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

Carlos Manuel Xavier de Araújo.. . . . . . . . .€ 5,00

Nota: podem existir outros valores que
não foram faturados à data, porque não
temos identificação/nif. Donativos de 01
de janeiro a 31 de março de 2020.

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 DA 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 a qualidade na prestação de
cuidados a doentes com espondilite, gerir
experiências e informação e disponibilizar
apoios para os doentes.
Contacte-nos.
Associação Nacional da 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

