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stamos a passar por experiências
nunca dantes imaginadas.
Iniciámos com o pânico do desconhecido, que se tornou real e presente
nas notícias geradas desde a emergência do vírus algures na China e no veloz alastramento, como mancha avassaladora a alastrar por todo o mundo,
causando vítimas e mortes.
Quando éramos crianças assustavam-nos com o papão. Pois agora o
papão, desta vez, é real e verdadeiro.
Hoje a minha mãe, como o bom
coração de todas as mães, ainda me
diz: «Tem cuidado com isso que
anda aí fora!».
Pois, é mesmo necessário ter muito
cuidado. O que ameaça não se vê,
podendo estar em qualquer lado
onde possamos passar e estar, exigindo os cuidados recomendados
pelas autoridades de saúde como
meios de prevenção.
O que se pode retirar desta experiência?
Saber estar confinado vários dias na
habitação, sem estar doente. Privilegiar novos hábitos de convivência.
Assistimos a mudanças tão drásticas
em relação ao modo como vivía-

mos anteriormente. Damos valor a
esse tempo, ao visualizarmos agora
as ruas desertas de gente, quando
antes estavam a abarrotar. Desvalorizávamos coisas que hoje verificamos como estávamos a ser injustos.
Lá vem o ditado: só valorizamos as
coisas quando ficamos sem elas.
A nossa querida Espondilite também se tem queixado da falta das
necessárias manutenções.
Estamos mais presos, não é defeito, é
mesmo a falta de manutenção. Aqui
na sede da ANEA, só reabrimos
aos cuidados da Fisioterapia e com
marcação. Só com uma Terapeuta ao
serviço para se respeitar os cuidados
a ter com as distâncias e os circuitos.
Sobre a nossa joia da coroa, a piscina, lá está ela sem ninguém, triste,
por estar ali, sem ser utilizada.
A culpada é a Covid-19.
Mas continuamos a procurar soluções.
Quando receberem este Boletim,
já teremos realizado a Assembleia
Geral de 20/06/2020, inicialmente
marcada para 28/03/2020 e que,
por motivo da pandemia, teve de
ser adiada.

Gomes da Silva

Presidente da Direção

Procedeu-se à aprovação das contas
de 2019, o que foi imprescindível
para as enviarmos a algumas entidades com que a ANEA se relaciona e
para respeitar as normas impostas
pela D.G.S..
Resolvemos que a AG se realizasse no parque de estacionamento,
onde montámos a tenda num espaço que permitiu ficarmos à distância social devida.
Enfim - temos de nos adaptar às
circunstâncias.
Claro que temos de arranjar soluções para as nossas manutenções.
Estas não podem ser adiadas, a patologia do Covid-19 não pode ser
desculpa para tudo, nem para a inércia e o imobilismo.
Desejamos a todos os Associados
ânimo e coragem, os cuidados de
prevenção para enfrentar estes
tempos difíceis, na certeza, porém
de terem na sua ANEA o empenho
e a atenção disponível para prosseguirmos, esperançosos e confiantes, os objetivos plasmados no
nosso Estatuto.
Despeço-me com amizade. n

Índice
Editorial e Ficha Técnica
Continuando .................................................................................

Ciência

2

Progressão da Espondilite Anquilosante na Coluna Vertebral .

Estudo

Passe mais tempo em pé ..........................................................

3

4

Corpo

Alimentação
TemosfaltadevitaminaD..........................................................................

Faça em casa

4

ALIVIE AS DORES CERVICAIS E LOMBARES ..........................

6

Proteja o seu escudo imunitário .............................................

8

Actual

Beneficios do Ómega 3 .........................................................

10

Clínica.................................................................................. 12
Opinião ..............................................................................13
Poesia .................................................................................. 14
Informação útil...................................................... 15

Estatuto editorial publicado em anea.pt

125

Ficha Técnica
Associação Nacional
da Espondilite Anquilosante Boletim Informativo
Diretor: José Gomes da Silva
(Presidente da ANEA)
Editor: ANEA
Publisher: Associação DEASCE Rossio / arossio.com
Sede da redação: Rua Portas de Santo Antão, nº
89 · 1169-022 Lisboa
Grafismo e Arte:
Cátia Alexandra Dias

Projecto Gráfico:
Nuno Maldonado Tuna
Fotos:Arquivo, DR e ANEA
N.º de Registo ERC: 112302
Propriedade: Associação Nacional
da Espondilite Anquilosante
N.º de Pessoa Coletiva:
501 830 995
Tiragem: 3.400 exemplares
Impressão: Sersilito

Morada de impressão: Travessa Sá e Melo, 209
Gueifães, Apartado 1208, 4471 – 909 Maia |
Portugal
Publicação: Trimestral
Toda a colaboração publicada é da responsabilidade
dos seus autores.
Membro fundador da Ankylosing Spondylitis
International Federation “ASIF”
Publicação referente a abril a junho de 2020

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

CIÊNCIA

Progressão da Espondilite
Anquilosante na
Coluna Vertebral
Professor Samuel Oliveira

O

primeiro sintoma de espondilite anquilosante é tipicamente
sacroileíte, a inflamação das ênteses na articulação sacroilíaca. Esta
condição também pode ser referida como disfunção da articulação
sacroilíaca.
A articulação sacroilíaca liga o sacro (o osso triangular na parte inferior da coluna lombar) em ambos
os lados ao ílio das pélvis. O sacro
e o ílio estão ligados com uma poderosa rede de ligamentos.
A articulação sacroilíaca é altamente suscetível a entesite e inflamação
porque:
•
•

Sofre stresses físicos significativos
Tem uma concentração relativamente alta de fibrocartilagem
nas enteses

A inflamação da articulação sacroilíaca pode causar dor irradiada
que viaja da nádega até a coxa ou
parte inferior das costas. Sacroileíte continuada é o ciclo de inflamação-erosão-calcificação - podem
eventualmente levar os ossos da
articulação sacroilíaca a fundirem-se. Enquanto uma articulação sacroilíaca normal tem uma amplitude mínima de movimento medida
em apenas alguns milímetros, a fusão e a imobilidade da articulação
sacroilíaca podem causar dor, bem
como dificuldade em se inclinar
para a frente, para trás e para os
lados.
O processo de inflamação e calcificação pode continuar a subir pela

coluna e pode afetar as seguintes
articulações e estruturas:
•

•

•

Articulações facetadas. Um par
de articulações está localizado
em cada vértebra da coluna. A
calcificação e a fusão das articulações facetárias podem diminuir muito a mobilidade, pois
fornecem grande parte da capacidade de torção da coluna.
Articulações costotransversas
e costovertebrais. As articulações onde as costelas se ligam
à coluna torácica (de T2 a T10)
podem fundir-se, o que pode
eventualmente limitar a capacidade pulmonar e a postura
nulo fibroso.
O ânulo fibroso é o exterior
resistente de um disco medular
que envolve o núcleo pulposo,
o núcleo interno macio do disco. A espondilite anquilosante
pode fazer com que o ânulo fibroso do disco se calcifique e
se funda com as vértebras adjacentes. Este processo pode
ser referido como fusão de um
segmento da coluna vertebral.

Em casos de espondilite anquilosante grave, a coluna vertebral pode
tornar-se uma unidade grande e inflexível, às vezes chamada de coluna em bambu.
A espondilite anquilosante não
pode ser prevenida ou curada, mas
sua progressão pode ser retardada e
seus efeitos podem ser controlados
com medicação, fisioterapia e mudanças no estilo de vida. n
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PASSE MAIS TEMPO EM PÉ

Segundo os especialistas uma pessoa fica em média 9,3 horas diárias sentada.

N

unca passámos tanto tempo
sentados como agora. Porém,
o nosso corpo não está ‘construído’
para tanto sedentarismo. E, claro, ao
longo do tempo, os sintomas desse
desajuste vão aparecendo. Dores
nas costas, dores de cabeça, moleza,
para referir apenas alguns, são sinais
de um estilo de vida sedentário.
A quantidade de horas que se passa
sentado pode até ter um impacto
mais grave na saúde do que uma
má postura ou dores nas costas. E
são vários os estudos que sugerem
que os períodos prolongados que
se passa sentado podem aumentar
o risco de doenças crónicas, tais
como diabetes e doenças cardio-

vasculares, relata a Clínica Mayo,
nos EUA.
Este risco não é, no entanto, reduzido com exercício diário. A questão reside no gasto energético total
do dia. Num estudo longitudinal
que acompanhou mais de 100.000
homens e mulheres ao longo de
um período de 14 anos, as pessoas
que se sentaram mais de seis horas
por dia apresentaram um risco de
mortalidade de 40% mais do que
aquelas que se sentaram cerca de
três horas ou menos por dia. Este
risco não foi alterado pelos níveis
de atividade física dos participantes do estudo quando não se encontravam sentados.

Vários estudos indicam que os riscos consequentes deste sedentarismo aumentam a cada duas horas
gastas sentado. Na verdade, estar
sentado requer energia quase nula
e a atividade das enzimas que metabolizam a gordura diminui drasticamente quando nos sentamos.
O ato de estar sentado está tão intrínseco em nós que não questionamos sequer porque o fazemos e
a sua frequência. Todos o fazem e,
por isso, nem nos ocorre que pode
ser algo com efeitos negativos.
Porém, não é impossível reduzir a
quantidade de tempo que se passa sentado, pode é ser complicado
adaptar-se à nova realidade.n
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TEMOS FALTA
DE VITAMINA D

Má alimentação e falta de sol no corpo condenam portugueses a má
condição óssea

5
5

E

m Portugal, 66 por cento dos
adultos apresentam insuficiência de vitamina D. Dados do
primeiro estudo que analisa a carência de vitamina D na população portuguesa foi publicado na
revista «Archives of Osteoporosis».
O estudo foi realizado com base
numa amostra de 3092 pessoas.
Os dados demonstram que apenas um terço dos portugueses
apresenta valores considerados
normais. O fator mais associado
a níveis baixos de vitamina D o da
falta de exposição solar.
No inverno, apenas 2 em cada
10 portugueses apresenta níveis
normais de vitamina D. Durante o verão, os valores sobem para
56,8% da população, concluindo
que pouco mais de metade da

população consegue atingir valores normais de vitamina D. As
mulheres têm maior carência de
Vitamina D.
A vitamina D desempenha um papel fisiológico primário na manutenção dos níveis de iões de cálcio
extracelulares no corpo humano,
desempenhado, por isso, um papel fundamental na saúde óssea.
Hoje em dia estão também provados os seus efeitos benéficos
como modulador importante da
resposta imune à infeção, na ação
anti-bacteriana, proteção contra
doenças auto-imunes, doeças cardiovasculares, entre outras.
Segundo alguns estudos publicados
em Portugal, a maioria dos portugueses regista valores de vitamina
D abaixo dos mínimos, situação

que se associa a uma alimentação
pouco cuidada, mas principalmente
a uma reduzida e adequada exposição solar, segundo as investigadoras
Ágata Roquette e Fédora Maria da
Fonseca.
As mesmas cientistas indicam: “é
indiscutível a importância da vitamina D na saúde humana, em particular na saúde óssea e muscular.
Para assegurar os níveis suficientes
de vitamina D, é fundamental que
se incentive a adoção de hábitos alimentares saudáveis e de estilos de
vida adequados, incluindo o consumo de alimentos fonte de vitamina
D (ex. peixes marinhos) e a prática
de atividades ao ar livre associada
à exposição solar segura, particularmente em populações mais sensíveis
como as crianças e os idosos”.n
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ALIVIE AS DORES
CERVICAIS E LOMBARES

A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor apresentou um guia
de exercícios simples de fortalecimento e alongamento da região cervical
e lombar

6

A dor pode servir de sinal de aviso para algo errado com o nosso
organismo, como uma lesão, iminente ou real, desempenhando um
papel importante de prevenção e
recuperação das funções normais
do organismo. No entanto, também pode ocorrer depois de a lesão
estar tratada, e aí estamos perante
uma dor crónica.
Para além do sofrimento e do decréscimo da qualidade de vida, a
dor crónica provoca alterações fisiopatológicas que vão contribuir
para o aparecimento de comorbilidades e alterações orgânicas
e psicológicas.
Segundo Ana Pedro, Presidente da
APED, “os exercícios e recomendações mencionados, feitos na
medida permitida pela dor e sempre aconselhados por um médico,
ajudam a fortalecer a musculatura
e a manter a mobilidade articular,
com o objetivo de ajudar o doente
a manter a sua qualidade de vida e
funcionalidade”.

Exercícios para a região cervical
Para fortalecimento do pescoço e ombros

1
2

Flexão do pescoço contra
resistência: sentado numa cadeira, com o corpo direito e a
palma da mão contra a testa,
pressione ligeiramente a mão
durante 3 a 5 segundos. Realize este
exercício 5 vezes;
Inclinação lateral: coloque
a mão acima da orelha e
pressione durante 3 a 5 segundos, descanse e repita
5 vezes no mesmo lado, e
de seguida 5 vezes no outro;

3
4

Potenciação dos ombros: sentado numa
cadeira com as costas
direitas e os braços ao
longo do corpo, levante os ombros de forma alternada,
como se quisesse tocar com eles nas
orelhas. Aguarde uns segundos e baixe-os lentamente. Repita 10 vezes;

Aguarde uns segundos e
baixe-os lentamente. Repita 10 vezes; Rotação dos
ombros: sentado numa
cadeira, faça rotações lentas com os ombros para a frente e de
seguida para trás, mantenha as costas
direitas e realize pelo menos 5 rotações em cada sentido, lentamente.

Para alongamento da musculatura, evitar encurtamentos
e melhorar contraturas

1.
2.
3.

Alongamento da região posterior do pescoço;
Alongamento lateral do pescoço com a ajuda da mão;
Rodar a cabeça para a direita e para a esquerda até chegar ao limite natural, manter a posição durante
5 segundos em cada lado e voltar ao centro;

4. Flexão lateral, inclinando a cabeça para um lado, de modo a tocar no ombro com a orelha.
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Recomendações e exercícios
para a região lombar
Evitar posturas forçadas;
Utilizar calçado com sola que absorva o impacto;
Não efetuar rotações da coluna com objetos
pesados nos braços;
Ao sentar, manter sempre as costas direitas
e bem apoiadas.
Além disto, é importante fortalecer, tonificar e
alongar a musculatura lombar realizando exercícios diários, como:
•
•

•
•
•

Deitar de barriga para cima, com as pernas
fletidas e as mãos na nuca, e levantar a cabeça e os ombros do chão;
Deitar com uma almofada debaixo da barriga, levantar uma perna afastando-a ligeiramente do chão e levantar logo de seguida
a outra perna;
• Com as mãos e os joelhos apoiados no chão,
esticar a perna levantando-a para trás;
• Manter as mãos e os joelhos apoiados
no chão, com as costas direitas. Começar por curvar as costas com a barriga
para dentro e depois para baixo;
• Deitar de barriga para cima, com as pernas
fletidas, os pés apoiados no chão e os
braços ao longo do corpo. Levantar os
glúteos do chão, mantendo essa posição
durante 3 segundos e baixar;
Deitar de barriga para baixo, arquear as costas para trás, ajudando com os cotovelos ou
com as mãos, o quanto for possível;
Deitar de barriga para cima, levar os joelhos
ao peito, segurando-os com as mãos e mantê-los o mais próximo possível do corpo;
Deitar de barriga para cima, levar os joelhos ao peito e, de seguida, deixá-los cair
para um lado enquanto vira a cabeça para
o lado contrário. n
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ACTUAL

Proteja o seu escudo
imunitário.
/maio/junho
abril /maio
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2020

10 medidas simples que ajudam a fortalecer as suas defesas naturais

1.

Beba 1,5 litros de água por
dia. A água transporta pelo
organismo os nutrientes e
detritos celulares resultantes dos processos metabólicos. Para
além de hidratar o organismo e de o
saciar, facilita a eliminação de toxinas, regula a temperatura corporal,
atua como lubrificante das articulações e ainda protege os órgãos
vitais. Se não tem o hábito de a
ingerir, habitue-se a fazer uma lista
ou ponha um alarme no telemóvel
e obrigue-se a ingeri-la ao longo do
dia. Se for mais fácil, beba chá.

8

4.

Reduza a ingestão de carnes
vermelhas e derivados. Estes alimentos são ricos em gordura saturada, responsável pelo aumento dos
níveis de gordura no sangue. Opte, sempre que
possível, por peixe, por proteínas vegetais, por
frutos oleaginosos e/ou por leguminosas para garantir um
correto aporte de proteínas. Se não consegue
prescindir da carne,
prefira as brancas,
como o frango,
o peru ou o
coelho.

2.

Não consuma álcool, tabaco e cafeína. São responsáveis por doenças como
o cancro e a cirrose, a diminuição das funções biológicas e o
desenvolvimento de doenças cardíacas, pois o organismo reconhece-os
como agentes agressores, afetando
a resposta do sistema imunitário. Se
não consegue abdicar do café, que
também tem benefícios, reduza
as quantidades que ingere.

3.

Coma cinco peças de
fruta e cinco porções
de legumes todos os dias.
Ricos em antioxidantes,
minerais, vitaminas, fibras e enzimas,
ajudam o organismo a lutar contra
os radicais livres, substâncias que danificam as células saudáveis, causando alterações celulares que podem
levar ao cancro e a doenças cardíacas.
O alho, por exemplo, é um antibiótico
natural. Consuma entre três a cinco
dentes de alho cru picado diariamente.
Pode adicioná-lo à sopa ou à cozedura do arroz para não o ingerir apenas
em refogados e salteados.

5.

Evite
o
açúcar branco
refinado. É considerado uma droga, pois, se ingerido
de modo regular, leva à perda de cálcio, de
magnésio e de ferro. Este ingrediente alimentar, muito
consumido e apreciado em todo o mundo, é responsável por um processo de inflamação generalizado, contribuindo para o envelhecimento precoce. Prefira açúcar
mascavado ou mel para adoçar preparados no dia a dia e,
sempre que lhe apetecer uma coisa doce, privilegie a fruta.
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6.

ACTUAL

7.

Pratique exercício físico
A atividade física regular
aumenta o metabolismo
e reduz a tensão arterial,
o stresse, a gordura e os radicais livres. Combine exercícios de força
como a musculação com outros,
aeróbicos, como a corrida. Subir
escadas ou ir às compras também
contam. Se não é fã de desporto,
procure fazer caminhadas, andado
por sítios que lhe agradem.

Descanse mais.
O stresse reduz a ação das
células de defesa, principalmente os linfócitos, que
combatem os vírus. É durante o sono
profundo que o corpo liberta substâncias que fortalecem a função imunológica. Por isso, tente dormir o número
de horas que o seu corpo pede. Apesar de haver gente que dorme pouco,
o ideal é descansar sempre entre sete a
oito horas, no mínimo.

Reforce a sua higiene. Lavar frequentemente as mãos ajuda a reduzir a proliferação de
vírus e bactérias mas, depois da campanha
informativa que foi levada a cabo durante o
surto pandémico
de COVID-19,
isso já não
será propriamente uma
novidade
para si.
Curiosamente, é na cozinha que se verifica
a maior contaminação, sabia? Assim,
lave as mãos antes de comer, depois
de ir à casa de banho e sempre que manusear alimentos. Se o fizer, correrá menos riscos!

Tome suplementos. A vitamina C, presente nos frutos cítricos, nos brócolos e no melão,
tal como sucede com a vitamina E, presente nos cereais integrais, no
abacate e nos óleos vegetais, podem não
ser suficientes. Nesse caso, tem de
recorrer a suplementos para a assegurar. O mesmo se passa com
o ferro, presente na carne, no
feijão e no tofu, assim como
com o selénio do peixe e
das nozes e caroteno da
cenoura, do tomate e
dos alimentos de
folha verde escura, que fortalecem o sistema
imunológico
e combatem
infecções.

8.

9.

10.

Faça por ser feliz.Preste atenção aos sinais
do seu corpo.
Se ele lhe pede descanso, é uma mensagem que deve ouvir. Sentir-se bem consigo próprio é essencial
para a saúde. Por isso, faça coisas que lhe dêem prazer. Leia um
livro, faça uma massagem, passeie, veja uma série, vá jantar fora,
namore... Em vez de se concentrar apenas no que o preocupa no
dia a dia, procure centar-se mais no que o faz feliz. Se isso sucede
com uma canção, ouça-a vezes sem conta...n
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OS BENEFÍCIOS DO ÓMEGA 3
Há muito que se ouve, lê e fala sobre o ómega 3. Mas do que se trata afinal? Que benefícios traz ao nosso organismo? Saiba porque deve privilegiar
estes alimentos na sua dieta.

A

s gorduras ómega 3 são constituídas por ácidos gordos polinsaturados e conferem vantagens à
molécula de gordura, tornando-a mais
“saudável”, em contraste com as gorduras saturadas.
Devemos ingerir “um equilíbrio” entre as gorduras polinsaturadas, ómega
3 e ómega 6. Segundo as recomendações da Organização Mundial de Saú-

de, considera-se uma ingestão diária
adequada de gorduras polinsaturadas
um valor entre 6 e 11 por cento da ingestão energética total Ou seja, 6g-20g
de ómega 6, e de 1g-4g de ómega 3.
Assim sendo, onde podemos encontrar gorduras ómega 3?
A principal fonte são os peixes gordos,
como cavala, arenque, sardinha, carapau, salmão, atum e bacalhau. Mas,

todos os peixes têm estas “boas” gorduras! Podemos também encontrar
ómega 3 em fontes vegetais, como as
sementes de linhaça e de chia, no óleo
de canola, nas nozes e nos vegetais
folhosos verde escuros. Neste sentido, recomenda-se a ingestão de peixes
gordos três vezes por semana, bem
como o consumo de uma colher de
sopa de sementes por dia.n
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Em relação à saúde, o consumo de ómega 3 tem vários benefícios, entre
eles:

Além disso, o Ómega 3 tem-se
provado eficaz na terapêutica de:

Contribui para baixar os triglicéridos e o colesterol total, mas aumentar o colesterol bom.
É um anti-inflamatório natural.
Controla a pressão arterial.
Fluidifica o sangue.
Regula os níveis de stress e de ansiedade.
Estimula o cérebro, diminui o esquecimento e melhora a concentração.
Protege dos processos neurodegenerativos.
Contribui para a manutenção das capacidades motoras nos idosos.
Reforça o sistema imunitário.
Contribui para o equilíbrio hormonal.
Favorece a saúde da pele e da visão.
Melhora o humor.

– Diabetes;
– Acidente vascular cerebral
(derrame);
– Artrite reumatóide;
– Psoríase;
– Asma;
– Doenças inflamatórias intestinais (colites);
– Alguns tipos de neoplasias
malignas;
– Demência;
– Depressão.

CLÍNICA
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PSORÍASE: TODAS AS DÚVIDAS
A psoríase afeta 2 a 4% da população mundial, estimando-se em 300 mil
o número de doentes em Portugal. Tem picos de aparecimento entre os
15-25 anos e os 50-60 anos. Conheça as suas causas, efeitos e tratamentos
disponíveis.
O que é a psoríase?

A

psoríase é uma doença inflamatória crónica complexa,
eminentemente cutânea, caracterizada por áreas bem definidas de
pele espessada, rosada ou avermelhada, habitualmente cobertas de
escamas ou crostas prateadas. Pode
ocorrer inflamação articular artrite
psoriática em cerca de um terço
dos doentes.

Quem sofre de psoríase?
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A psoríase afeta 2 a 4% da população mundial, estimando-se
em 300 mil o número de doentes
em Portugal. Homens e mulheres são igualmente afetados, ainda
que possa haver diferenças entre
grupos raciais. Pode iniciar-se em
qualquer idade mesmo na infância
mas tem picos de aparecimento entre os 15-25 anos e os 50-60 anos.
Tende a persistir ao longo da vida,
com períodos de agravamento e
melhoria. É uma doença de base
genética sendo possível identificar
familiares afetados em cerca de um
terço dos casos.

Como se manifesta a
psoríase?

O que causa a psoríase?
A psoríase é multifatorial, em que
fatores imunológicos, genéticos
a ambientais, como o stress físico,
psicológico, infecções por bactérias ou vírus, medicamentos, contribuem para o seu aparecimento.
A psoríase não é contagiosa, pelo
que não é uma doença que se possa “apanhar” de outras pessoas,
nem “passar” para outras pessoas. As lesões de psoríase não
são infecciosas.

A psoríase manifesta-se clinicamente como placas (pele espessada) de
bordo bem definido, simétricas,
eritematosas (rosadas ou avermelhadas) e descamativas. As escamas
que se libertam são habitualmente
prateadas, o que confere à pele lesada um brilho característico. Quando a descamação é muito intensa,
podem formar-se crostas. Toda a
superfície cutânea pode ser afetada,
mas é mais comum nos cotovelos,
joelhos e couro cabeludo.
Em cerca de 20% dos doentes existe envolvimento articular. A artrite
psoriática pode manifestar-se através de dor, desconforto, tumefação
ou rigidez nas articulações (sobretudo das mãos, joelhos tornozelos
e pés), dor e rigidez matinal da coluna, deformação das articulações e
limitação dos movimentos.n
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Rui Borges

A culpa de Adão e Eva

C

ontinuamos a ver, a viver e a sofrer com os efeitos da pandemia
Covid-19.
Por quanto tempo?
Admitimos: até ser descoberta e tomada a vacina.
Reconhecemos que só a vacina virá
neutralizar a acção deste voraz vírus
que a todos surpreendeu desde o principiar do ano, causando já milhares de
vítimas e de óbitos.
Dos termos usados mais recentemente, a propósito desta pandemia, um deles
é o “confinado”, ou o “confinamento”.
Aprendemos a viver confinados, enclausurados, encerrados em casa, circunscritos a um espaço limitado. Com
a recomendação de nos contactos ex-

ternos a esse espaço de confinamento
mantermos o que agora também se
designa por “distância social”.
Sendo as pessoas que transportam o
vírus as que contagiam outras pessoas,
a melhor prevenção é evitar dar mais
“boleia” ao vírus.
Devemos manter um certo distanciamento, usar máscaras, evitar toques diretos da mão em maçanetas de portas,
corrimões, botões de elevadores, torneiras, produtos expostos tocáveis em
lugares públicos e de comércio.
A gravidade do vírus está em alojar-se
nos pulmões, onde causa estragos difíceis de remediar. Portanto, se o vírus
entra pela boca há que usar máscara
para obstar que seja inspirado e expi-

rado, ou entre ao coçar o nariz.
Importante é respeitar a disciplina e os
procedimentos recomendados pelas
autoridades de saúde.
Neste confinamento, damos em pensar,
por pura imaginação, que destino histórico seria o nosso, se Adão e Eva não
tivessem tocado na maçã do paraíso?
Talvez vivêssemos num mundo
sem vírus!
Nos tempos que correm e nas circunstâncias pandémicas actuais, tenhamos
agora nós o cuidado de não repetir
o erro de Adão e Eva, evitando toques que contrariem o recomendado
pelas autoridades de saúde.
Mantendo a distância social e o uso de
máscara, por enquanto...n

POESIA

abril /maio/junho 2020

Espaço Para a Poesia
FLORES
Que dizem as flores
Na sua beleza e cores
Com tão linda expressão?
Dizem coisas,
Talvez amores...
Tristezas é que não!
Na textura de veludo,
No recorte delicado,
No conjunto, dizem tudo!
Cada flor é especial!
Nenhuma é a outra igual!
A beleza está toda em si!
Não invejes, não te sintas infeliz...
Milhares de flores há e cada qual
Tem a graça que com ela condiz!
Verdade e simplicidade ,
Harmonia , encanto e amor
São dons que inspira a flor!
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Que melhor porto de abrigo,
Que ter o colo da mãe
Abraçada ao seu filho,
Ninho que sabe tão bem!
Depois de correr, brincar,
Quando o sono já lá vem,
Que bom é descansar, poisar
No colo ninho da mãe.

Quando olhares uma flor
Repara bem no pormenor,
Como marca a diferença.
Por seres também diferente,
Ninguém no mundo há igual a ti,
A tua identidade valoriza-a e sente!
No modo teu de seres assim,
Tal como és, nem mais, nem menos,
Como a flor do campo ou do jardim!
Cada flor, na fragrância subtil,
No adorno, na expressão e altivez,
Te dão uma mensagem gentil!
As flores te querem dizer
Não tenhas vergonha de ser
Tal qual és, como Deus te fez!

COLO DE MÃE

R.B

Depois, depois de crescer,
As saudades que se têm
De menino voltar a ser
No colo de sua mãe.
Onde tudo de ruim acaba,
Mágoas, arrelias não vêm,
Nos braços que nos afaga
No colo da nossa mãe.
Que saudades, sinto agora
Desse poiso de consolo,
Oh, minha mãe, como chora
Teu filho pelo teu colo!

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

R.B
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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
2º TRIMESTRE DE 2020
SEDE

António Augusto da Veiga Vilela...€ 50,00
José Manuel Vermelhudo Maia. . . € 50,00
Maria Assunção Santana Maucabelo da
Mata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00
Mário Humberto Gomes da Silva. . . . . . . .€ 52,27
ALGARVE

Marcelino José Gonçalves . . . . . . . . . . .€ 5,00
BRAGA

Bras Lourenço Fernandes Abreu. .€ 5,00
Deolinda da Silva Pereira. . . . . . . . .€ 5,00
José Abreu do Pilar . . . . . . . . . . . .€ 15,00
LISBOA

PORTO

João José Martins Pires . . . . . . . . . € 10,00
Nota: podem existir outros valores que
não foram faturados à data, porque não
temos identificação/nif. Donativos de 01
de abril a 30 de junho de 2020.

COMO PAGAR AS QUOTAS

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

Carlos Manuel Vasconcelos Jorge
Figueiredo. . . . . . . . . . . . . . . .€ 100,00
Celeste Maria Gonçalves de Andrade
Lourenço Martin. . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00
João José Rocha Ferreira . . . . . . . € 52,28
Margarida Maria Nunes Freire. . . € 26,14

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

OVAR

Pretende alterar os seus dados de
associado? Tem questões relativas
ao valor a pagar?

Maria Leonor Pereira Vilar . . . . . . .€ 5,00
Maria Simões Ferreira . . . . . . . . . . . .€ 5,00

Por favor contacte-nos pelo telefone
214 549 200 ou anea@anea.org.pt
secretaria 914 953 057 ou
secretaria@anea.org.pt

PROTOCOLOS

Ao dispor dos sócios da ANEA:
CLÍNICAS

Ferma, Clínica Médica e Dentária (Cacém)
Clínica Oftalmológica das Figuras Dr.
José Ludovico (Faro)
Centro Médico e Dentário Dra. Filomena
Pais (Parede)
Clínica dr. Falcão Coutinho (Porto)
Clínica Médica Dentária Dr. Armando
Santos Oliveira (Viseu)
J. Estrada — Clínica Oftalmológica,
Lda. (Viseu)
Clínica Dias Arede, Lda. Oftalmologia
(Viseu)
Clínica Fisiátrica Viseense, Lda. (Viseu)
Reumatologia Dr. Armando Malcata
(232450281) (Viseu)
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

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

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

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

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

