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Editorial

SAUDADE

P

2

alavra bonita “SAUDADE”!
No início da pandemia tinha
dito aqui, que estava já encontrada
a palavra mais badalada durante o
ano de 2020,“COVID-19”. Afinal,
não foi esta, felizmente, os portugueses votaram na palavra “SAUDADE”.
Isto mostra a sensibilidade da
alma do nosso povo, pois, apesar
do ano findo ter sido marcado por
nefastos efeitos da pandemia viral, não deixou de escolher uma
palavra condizente com o seu sentir mais profundo, “SAUDADE”.
Um dos nossos associados publicou um artigo na página do
facebook da ANEA, em que
aborda a saudade daqueles que
já nos deixaram. Saudade é a palavra que exprime o que fica na
memória dos vivos das pessoas
queridas ou de lugares ou situa-

ções ou vivências agradáveis.
Todos sabemos e sentimos que
pelas mortes, dores, perdas, prejuízos causados pela pandemia,
o ano 2020 não deixou saudades.
O país e o mundo sofreram com
esta situação. A ANEA também
sentiu os efeitos com o fecho
temporário das instalações da
sede e a obra na casa das máquinas terá de ser realizada para outro ano. Este assunto vai ter de
se resolver, a fim de baixarmos
os custos.
Não podemos desanimar com
tudo o que aconteceu. Apesar das
dificuldades sentidas, estamos
confiantes. A confiança vem dos
resultados obtidos em anteriores
vivências e propósitos conseguidos, o que nos dá mais força para
enfrentar os desafios de 2021.
Há uma palavra que aprecio mui-

Gomes da Silva

Presidente da Direção

to “ESPERANÇA”. A energia
contida nesta palavra tem muita
força para resistirmos às adversidades, não nos deixa submergir
no enfrentar as dificuldades.
Neste início de um novo ano, a
esperança está presente na nova
caminhada, reforçando a confiança que temos de fazer o melhor pela ANEA.
A todos desejo um Grande Ano
2021, e que os vossos bons
sonhos se realizem. n
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MULHERES

EA: Mulheres afectadas de modo diferente
Por Kristen Gasnick, Very Well Health

E

mbora a dor nas costas seja o sintoma característico da espondilite
anquilosante que se apresenta tanto em
homens quanto em mulheres, outros
sintomas associados apresentam-se de
maneira diferente nas mulheres, muitas
vezes levando a diagnósticos tardios e
imprecisos.
Como a espondilite anquilosante tem
três vezes mais probabilidade de ocorrer em homens do que em mulheres,
um diagnóstico correto é muitas vezes

esquecido devido a crenças desatualizadas de que a espondilite anquilosante
não costuma ocorrer em mulheres e
que os sintomas são mais leves, apesar
das provas mostrando que não há diferença significativa na gravidade dos
sintomas entre homens e mulheres.
Mulheres com espondilite anquilosante
também têm maior probabilidade de serem diagnosticadas erroneamente com
outra doença, como artrite reumatoide ou fibromialgia, ficando a aguardar

um período de tempo mais longo para
serem diagnosticadas corretamente devido às diferenças na forma como os
sintomas da espondilite anquilosante
se manifestam em mulheres em comparação com os homens.
A progressão da doença também pode
ser mais lenta em mulheres. Pesquisas
revelam que leva uma média de 6,2 anos
para que as mulheres sejam diagnosticadas
com espondilite anquilosante, em comparação com 5,5 anos para os homens.

Sintomas de espondilite anquilosante em mulheres
Embora a dor nas costas e o envolvimento da articulação sacroilíaca sejam
comuns em homens e mulheres com
espondilite anquilosante, as mulheres
apresentam outros sintomas que são
menos comuns em homens, como:
Mais dor à noite
Aumento da fadiga
Maior rigidez
Entesite (inflamação dos locais
nos tendões e ligamentos que se
fixam aos ossos)
Embora a espondilite anquilosante
possa afetar muitas outras áreas do
corpo, tanto em homens quanto em

mulheres, as mulheres costumam
queixar-se de mais sintomas que afetam o pescoço, joelhos e ancas.
As mulheres também apresentam
mais comumente sintomas inflamatórios e sistémicos associados à espondilite anquilosante, incluindo:
Psoríase: uma doença inflamatória
crónica da pele que causa manchas
escamosas e coceira
Uveíte: uma condição inflamatória
que afeta a parte colorida do olho
Doença inflamatória intestinal: uma
condição inflamatória que afeta o trato gastrointestinal, como a doença de
Crohn e colite ulcerativa
Pacientes com espondilite anqui-

losante apresentam alterações em
mais de 3.500 genes não observados
em pessoas sem a doença, mas 650
desses genes são expressos de forma
diferente em homens e mulheres. Essas diferenças genéticas afetam a degradação dos componentes celulares,
a degradação do osso, a cicatrização
de feridas, a coagulação do sangue e
outros processos celulares.
Por causa dessas diferenças, as
mulheres com espondilite anquilosante respondem menos aos medicamentos usados para tratar a espondilite anquilosante e têm maior
probabilidade de piorar progressivamente os sintomas.n
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Por Ana Catarina Alberto, comPedro Lôbo do Vale (médico de clínica geral)

Proteja-se de forma natural e viva as estações frias sem ter de se fechar
em casa. Pedro Lôbo do Vale explica-lhe qual é a dieta alimentar que deve
privilegiar nesta fase para aumentar as defesas do organismo e reforçar o
seu sistema imunitário.

S
4

e a estação dos atchins ainda agora se iniciou e a sua garganta já se
queixa, está mais do que na hora de
reforçar as suas defesas. As baixas
temperaturas e uma maior concentração de pessoas no interior das casas
e dos espaços públicos nos meses de
temperaturas mais baixas são propícias à sobrevivência e propagação dos
vírus através do ar e são sinal de que
as chamadas doenças de inverno ou
infeções respiratórias, que importa
travar rapidamente, estão aí.
Para atuar antes que cheguem é essencial aumentar as nossas defesas, reforçando o sistema imunitário. A chave
da prevenção, essencial nesta fase, está
na alimentação, na adoção de um estilo de vida saudável e (também) no
uso de produtos naturais, como é o
caso das infusões de plantas quentes que, em ingeridas em simultâneo
com a toma de suplementos alimentares, podem ser uma excelente ajuda.
Além de aquecerem as mãos, também
reconfortam a alma.
Na opinião do médico de clínica geral
Pedro Lôbo do Vale, há dois comportamentos que não podem ser menosprezados nesta fase do ano. "É certo
que uma alimentação correta e um

bom estado físico ajudam a reforçar
as defesas", sublinha este profissional
de saúde português. "Contudo, tem
vindo a ser cada vez mais comprovada a eficácia da toma de suplementos
alimentares na prevenção e tratamento das doenças de inverno", assegura
ainda o especialista.

A dieta que aumenta
as suas defesas
A alimentação tem um papel crucial
no reforço do sistema imunitário e,
segundo Pedro Lôbo do Vale, "deve
ser tão diversificada quanto possível,
com especial abundância de alimentos hortícolas, cozinhados e crus,
para além de frutas, cereais integrais,
sementes, leguminosas, peixe, gorduras vegetais e iogurte ou leite fermentado", recomenda a médico. Dê
particular atenção a estes alimentos
durante todo o ano e ganhe uma saúde de ferro nesta altura do ano.

As frutas e os vegetais
a privilegiar nesta fase
São essenciais para reforçar as de-

fesas e devem estar presentes em
todos os momentos do dia. Há que
ter em atenção que, cozinhados,
podem perder a concentração de
vitaminas do grupo B e C, que são
hidrossolúveis. Por isso, sempre que
possível, aproveite a água da cocção,
utilizando-a para sopa, para caldos
ou até para cozer arroz, por exemplo, aromatizando-o naturalmente.
Estes são os que mais deve comer:

- Leguminosas
Ervilhas, favas, feijão, soja, grão,
lentilhas... Segundo o especialista,
"são especialmente valiosas, por
serem uma fonte de proteína, para
além de também serem ricas em
fibra e em gorduras insaturadas".
O seu consumo regular potencia a
protecção do organismo.

- Frutos secos
São benéficos para o sistema imunitário por serem ricos "em vitaminas e minerais como vitaminas do
grupo B, vitamina E, ferro, zinco,
magnésio, fósforo, selénio e cobre,
entre outros", refere o especialista.
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Para além disso, estão associados a
uma elevada percentagem de gordura insaturada que contribui para
o reforço das defesas do organismo.
"Uma forma saudável de consumir
frutos secos é combiná-los com cereais", sugere.

- Leite
Pedro Lôbo do Vale refere que o leite é "uma fonte de proteína, matéria gorda, hidratos de carbono, sais
minerais e vitaminas". "Como é um
alimento muito completo, constitui
uma fonte importante quer de energia quer de nutrientes", sublinha.
No entanto, ressalva que se deve
privilegiar o leite de soja, "pois tem
a vantagem de também ser rico em
aminoácidos essenciais, não ser
fonte de gorduras saturadas e ser
melhor tolerado, já que muitas pessoas são intolerantes ao leite".
As vitaminas e os minerais essenciais a ingerir
O sistema imunitário pode ser reforçado através da ingestão de vitaminas e minerais quer através dos
alimentos quer através de suplementos alimentares. Conheça, de
seguida, os mais importantes, aqui
aconselhados pelo especialista Pedro Lôbo do Vale. Estes são os que
deve procurar consumir mais nesta
época do ano:

- Vitamina C
A toma deste nutriente deve ser reforçada com a chegada das estações

mais frias, já que
esta vitamina tem
um papel essencial
na função imunitária. Coma laranja,
limão, morangos, melão, tomate, salsa, brócolos e espinafres.

- Vitamina D
É um nutriente cujos efeitos na prevenção de gripes e
constipações tem vindo a ser comprovado. Um estudo publicado na
revista Archives of International
Medicine no início da década de
2010 confirma que o seu consumo
poderá diminuir o risco de contrair
estas doenças. Coma laticínios, sardinhas, arenque, salmão e fígado.

- Zinco
Este mineral é um suporte importante do sistema imunitário. "A sua
toma em forma de cápsulas tem
demonstrado reduzir significativamente a duração e severidade dos
sintomas de constipação", refere o
especialista. Coma peixe, marisco,
gema de ovo, cogumelos, beterraba,
alface, couve, laranjas e alperces. n
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Porque nos
paralisa o
medo?
O medo apanha-nos muitas vezes de surpresa, sem estarmos à
espera e, muitas vezes, perante
coisas que outrora achávamos
ser capazes, naquele instante tolhidos pelo medo deixamos de o
ser e paralisamos.
Por Cátia Lopo e Sara Almeida, psicólogas*

66

T

emos tendência a desvalorizar o
medo, como quem o considera
irrelevante, desvalorizamos os nossos medos e, ainda mais rapidamente,
os medos dos outros, por exemplo,
quando uma criança nos diz que tem
medo de monstros a primeira coisa
que dizemos é que “não há monstros”
e, assim, chutamos o medo para longe
de nós e temos a ideia que também o
chutamos para longe da criança mas,
na verdade, confrontamo-la com a
necessidade de viver aquele medo sozinha, porque ninguém acreditou nos
seus medos e se mostrou disponível
para o viver com ela.
O medo apanha-nos muitas vezes
de surpresa, sem estarmos à espera
e, muitas vezes, perante coisas que
outrora achávamos ser capazes, naquele instante tolhidos pelo medo
deixamos de o ser e paralisamos.
Isto acontece nas mais variadas situações, por exemplo, quando temos
um adolescente que sabia toda a matéria para um exame, aparentemente
estava seguro, mas chega à hora do
exame e, por força do medo, dá-lhe
a tradicional “branca” e fica incapaz
de resolver o exame, ou quando por
exemplo, no nosso dia a dia somos

confrontados com alguma situação
inesperada e no momento parecemos não reagir, não ser capazes de
falar com congruência.
Tudo isto são formas de termos medo,
e de não conseguirmos afastarmo-nos
dele, e é transversal a crianças, a adolescentes e adultos. O medo tem muitas
vezes o poder de nós fazer paralisar,
porque quando temos medo algures
dentro de nós esse medo surge porque
temos a real sensação de que estamos
em perigo, de que alguma coisa de mal
pode acontecer, é quase como um semáforo vermelho que se acende dentro de nós e envia a mensagem “pára,
estás em perigo”, perante este sinal,
aquilo que tendemos a fazer é parar,
por vezes, paralisar.
Ora pela vida fora teremos sempre
medos, seremos sempre surpreendidos por perigos, os primeiros medos
começam a emergir de forma clara
pelos dois, três anos e daí para a frente vamos sempre ser confrontados
com eles. Não podemos deixar de
ter medos, mas podemos aprender
a geri-los evitando paralisar, para o
conseguirmos devemos sermos capazes de os ouvir, ser capazes de os
expressar e de percebermos tudo

aquilo que se esconde por baixo
desses medos. Por exemplo, o adolescente que no exame tem uma branca,
muitas vezes, atrás daquele exame há o
medo de falhar, de ser considerado burro ou de de desiludir os pais e, na hora
de resolver esse medo mascarado de
“branca”, temos de desconstruir todas
estas questões. O mesmo se passa com
o medo dos crescidos, há que perceber
de onde eles vêm, e o que representam.
Na busca por deixarmos os nossos
medos para trás, devemos lembrar-nos que sempre que vivemos um
medo sozinhos ele toma dimensões
muito superiores e parece tomar
conta de nós, por isso, partilha-los
é sempre um passo para os resolver
os nossos medos, da mesma forma
que se queremos ajudar as crianças,
ou adolescentes, a resolver os seus
medos devemos ser capazes de os
ouvir, permitindo-lhes que expressem tudo aquilo que, por exemplo,
os monstros representam.
Só assim, da partilha, à descontração
e à compreensão dos medos, seremos capazes de deixar de paralisar
com eles.
*originalmente publicado em Sapo Lifestyle n
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4 vitaminas que tratam
a Espondilite
Por Professor Samuel Oliveira

Há quatro vitaminas importantes no auxílio ao tratamento da Espondilite
Especialistas em saúde suspeitam que a deficiência de certas vitaminas
pode agravar os sintomas da espondilite anquilosante.

U

ma dieta saudável fornece a nutrição essencial para reduzir a
inflamação e dor das articulações da coluna vertebral e detenção da progressão da espondilite anquilosante.
Vitaminas importantes no auxílio do tratamento da espondilite
anquilosante
Vitamina B6
Os pacientes com espondilite anquilosante tendem a ter níveis baixos de vitamina B6. No entanto, a suplementação com
vitamina B6 ou o aumento do consumo de alimentos ricos em vitamina B6 não é suficiente
para tratar a deficiência desta importante
vitamina B em pessoas que carecem de
enzimas que convertem a vitamina
B6 em sua forma ativa.
Portanto, a suplementação com
co-fator piridoxal-5-fosfato, a forma ativa da vitamina B6, é necessária para aliviar os sintomas da
espondilite anquilosante. Pyridoxal-5-fosfato ajuda a combater a
inflamação.
Vitamina C
Embora não diretamente associada
com espondilite e tratamento, no entanto,
ingestão suficiente de vitamina C em alimentos ricos é essencial para manter a saúde dos tecidos conectivos da coluna vertebral. Vários estudos têm
demonstrado que a vitamina C é benéfica para pessoas que sofrem
de doenças inflamatórias crónicas das articulações.
Esta vitamina anti-oxidante tende a combater a inflamação, suprimindo as atividades de radicais livres que tendem a danificar
as células do corpo e agravar a inflamação e dor. No entanto,
o efeito dos suplementos de vitamina C na espondilite anquilosante é desconhecido. Portanto, é aconselhável para atender
às suas necessidades diárias de vitamina C através de frutas e
vegetais ricos em vitamina C, como frutas cítricas, pimentas e
morangos. Os pesquisadores acreditam que a vitamina C, juntamente com flavonóides presentes em frutas e vegetais, trabalham juntos para combater a inflamação das articulações.

Vitamina D
A baixa densidade mineral óssea ou osteoporose, um problema comum em pessoas que sofrem de espondilite anquilosante, pode
ser tratada com vitamina D. A osteoporose pode ocorrer em pacientes com espondilite anquilosante mesmo nos estágios iniciais
da doença. Acredita-se que a mudança no metabolismo da vitamina D diminui o nível sérico de vitamina D. A suplementação
com vitamina D pode ajudar a manter a densidade
óssea em pessoas que têm osteoporose.
A vitamina D ajuda na absorção de cálcio.
Ele também ajuda o transporte de cálcio para os ossos, facilitando assim o
crescimento e o desenvolvimento
das células ósseas. A vitamina D é
também um agente anti-inflamatório. Ao suprimir a síntese de
compostos pró-inflamatórios,
reduz a inflamação. A inflamação não só agrava a dor da
espondilite anquilosante, mas
também agrava a osteoporose.
Manter a ingestão normal de vitamina D, conforme recomendado por especialistas em saúde para
prevenir a osteoporose, é suficiente
para melhorar a densidade mineral e
diminuir a inflamação que piora a dor da
espondilite anquilosante. De acordo com o
Instituto de Medicina, 600 unidades internacionais de
vitamina D (UI) é geralmente suficiente para atender às necessidades diárias de vitamina D do corpo. Para o tratamento de deficiências ou osteoporose, o seu médico pode recomendar doses mais
elevadas da vitamina. Apesar da suplementação com vitamina D,
expor a pele à luz solar é a maneira mais eficaz e mais
segura de aumentar o nível de vitamina D na corrente sanguínea.
Vitamina E
Acredita-se que a vitamina E seja eficaz no alívio dos sintomas da
espondilite anquilosante. Ao aumentar o nível de antioxidantes no
corpo, a vitamina E ajuda a proteger a coluna vertebral do estresse oxidativo, que tende a piorar os sintomas da espondilite anquilosante. n
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Sensação de fadiga?
Eis sete causas que podem estar na origem da sua fadiga.As sociedades
de hoje são sociedades cansadas. São muitos os fatores que, muitas vezes
sem que nos apercebamos disso, agravam o problema. Saiba quais são os
sintomas que podem ser indicadores de que alguma coisa está errada.

S

entir-se completamente esgotado depois de
um dia intenso de trabalho ou de uma noite
mal dormida é perfeitamente natural. Contudo,
se esse cansaço persistir e perdurar durante vários dias ou até meses meses e/ou, se surgir sem
nenhum motivo aparente, pode ser um sinal de
alerta para hábitos de rotina errados ou até mes-

1.
88

Mudanças no estilo
de vida

Alterações na rotina diária, mesmo
que positivas, como mudar de casa
ou casar, podem deixá-lo exausto
e sem energia. Mas o ritmo diário
em que vivemos pode ser o único
responsável pela sensação de fadiga
permanente. Luísa Carvalho, médica especialista em medicina geral e
familiar, confirma-o. "Atualmente,
vivemos um ritmo alucinante, ao
ponto de perder o controlo sobre os
nossos próprios recursos", sublinha.
"Estamos sempre dispostos a dar
mais um bocadinho e acabamos
por desequilibrar a balança das
nossas capacidades", alerta ainda a
especialista. Para evitar este tipo de
situações, pare, reflita, planeie a sua
semana e mantenha-se firme nas
suas decisões. Organize a sua agenda, de forma a evitar dias extenuantes e marque as tarefas mais exigentes nos dias e nos horários em que
acha que vai ter mais energia.

2.

Infeções virais

Muitas infecções virais, nomeadamente, as comuns gripes e constipações desencadeiam sintomas de
cansaço. Este cansaço é, geralmen-

mo para problemas físicos ou psicológicos que devem
ser avaliados com alguma urgência.
Com a ajuda de Luísa Carvalho, especialista em medicina geral e familiar, revelamos as causas mais comuns
do cansaço, das mais óbvias às mais surpreendentes.
Descubra o que está por detrás da sensação permanente de cansaço e recupere a energia perdida.

te, acompanhado de dores musculares, perda de apetite, alterações
do humor e do sono e alterações
cognitivas. Embora a maioria destes sintomas possam desaparecer ao
fim de alguns dias, o cansaço pode
perdurar até várias semanas ou meses. Tente descansar, mantendo um
padrão de sono regular e evitando
fazer atividades extenuantes.

3.

Anemia

Caracteriza-se pela descida dos glóbulos vermelhos no sangue e pode
dever-se ao défice de ferro na alimentação. Pode deixá-la cansada porque
quando o número de glóbulos vermelhos é insuficiente, o corpo é obrigado
a trabalhar sem o oxigénio necessário
nas células, causando fadiga.
Normalmente, surgem outros sintomas associados ao cansaço, como a
palidez da pele, tonturas e/ou o aumento da frequência cardíaca.
Para travar esta situação, consulte o
seu médico de família para que este
proceda ao diagnóstico necessário
(análises clínicas) e prescreva o tratamento adequado. Inclua alimentos
ricos em ferro (carnes vermelhas e de
aves, peixe, agrião, couve, feijão grão
e ervilhas) na sua dieta habitual e melhore a sua saúde.

4.

Perturbações do
sono

A falta de sono, por falta de tempo,
por insónia ou por deficiente qualidade do sono, leva à acumulação
sustentada de cansaço. Siga uma boa
higiene do sono. Mantenha horários
fixos para dormir e acordar, faça atividades de relaxamento antes de ir para
a cama e evite ingerir alimentos ou
bebidas excitantes à noite, nomeadamente chocolate, café e chá preto. E
também não coma antes de se deitar
e programe o tempo necessário para
dormir. Os adultos precisam, em média, de entre seis a oito horas.

5.

Ansiedade

O cansaço é um dos sintomas mais
comuns da ansiedade, uma sensação
de mal-estar psíquico caracterizada
pelo receio de um perigo real ou imaginário. Geralmente, surgem outros
sintomas como a irritabilidade, as dificuldades de concentração, a tensão
muscular e as alterações de sono.
A preocupação subjacente à ansiedade
é uma das principais causas da insónia
que, por sua vez, leva à fadiga persistente. Se o mal-estar da ansiedade está
a interferir na sua qualidade de vida,
consulte um médico ou um psicólogo.
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FADIGA

Os sinais de alarme a que deve estar atento
Estes são alguns dos casos em que deve procurar ajuda médica:
- Sente que o cansaço é desadequado face à atividade que tem.
- A fadiga aparece subitamente e sem motivo aparente.
- O cansaço se mantém mesmo após um período de férias.
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FADIGA

6.
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Depressão

Também pode sentir-se cansado e
sem energia, se teve ou está com
uma depressão. É um estado mental caraterizado pelo humor deprimido e perda de interesse ou de
prazer em todas ou quase todas as
atividades.
Esta está muitas vezes associada a
alterações de apetite, de peso, de
sono, diminuição da energia, de
concentração, sentimentos de desvalorização ou de culpa excessivos
ou inapropriados e a pensamentos
acerca da morte. Marque uma consulta médica para o correto diagnóstico e acompanhamento desta
doença.

7.
10

Síndromedeapneia
obstrutivadosono

Caracteriza-se pela suspensão, involuntária, da respiração durante o
sono. Estes episódios podem durar
alguns segundos e ocorrem repetidamente durante o sono. Encontra-se, muitas vezes, associada ao
ressonar e à obesidade e leva a um
sono não reparador que, por sua
vez, provoca cansaço durante o dia.
A suspeita desta situação é, muitas
vezes, feita pelo companheiro durante a noite. Para o seu diagnóstico,
é necessário um estudo do sono que
será prescrito pelo médico.

As causas mais surpreendentes
para a sua fadiga
Estes são alguns dos fatores que podem comprometer
o seu descanso:

As causas mais surpreendentes
- Tem de tomar uma decisão difícil. Estar perante uma
para
suavaifadiga
decisãoadifícil
gerar preocupação e stresse que, normalmente, perturbam o sono, deixando-o mais cansado.
- Teve um choque emocional. Más notícias, luto ou o fim
de um relacionamento amoroso podem deixá-lo de humor deprimido e completamente esgotado.

- Não é reconhecido pelo trabalho que faz. O stresse no trabalho, seja pelo excesso de trabalho, por sentir que não consegue controlar as tarefas que estão a seu cargo ou ainda por não se sentir reconhecido, tendem a deixá-lo frustrado e, consequentemente, cansado.
- Espera demasiado de si. Todos devemos traçar objetivos, quer na vida profissional, quer na
vida pessoal. No entanto, esperar demasiado de si, pode estar a deixá-lo frustrado e cansado.
- Descansa demais. Se fizer muito pouco durante o dia, à noite não se sentirá suficientemente
cansado para adormecer, o que poderá causar insónia, que, por sua vez, levará ao cansaço no
dia seguinte. O mesmo acontece se dormir demais ou fizer sestas muito prolongadas.
- Está mais magro ou aumentou de peso. A magreza excessiva ou o excesso de peso
obrigam o corpo a fazer um esforço adicional para desempenhar determinadas tarefas
diárias, deixando-o cansado. n

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

APNEIA

Espondilite e apneia
do sono
Por Professor Samuel Oliveira

Pacientes com espondilite anquilosante têm maior risco de apneia
obstrutiva do sono, indicam estudos.
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spondilite e apneia do sono: Pacientes com espondilite
anquilosante (EA) recém-diagnosticada têm um risco
2,8 vezes maior de desenvolver apneia obstrutiva do sono
(AOS) do que a população em geral, de acordo com um
estudo recente publicado na revista Frontiers in Medicine. O
risco foi especialmente alto dentro de 2 anos após o diagnóstico recente de EA e nas pessoas de 40 a 59 anos.
A apneia obstrutiva do sono como um distúrbio do sono
potencialmente grave, tem um impacto prejudicial na qualidade de vida do paciente. É caracterizada pela interrupção
repetida da respiração durante o sono. Um sinal perceptível
de OSA é o ressonar.
A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crónica que afeta principalmente a coluna, embora outras articulações possam envolver-se. Pode levar a dor e desconforto
severos e crónicos. A prevalência de AOS em pacientes com
EA é maior do que a relatada na população em geral, mas
não é fácil identificar AOS em pacientes com EA se não
houver teste detalhado da polissonografia.

Espondilite e apneia
Chien-Han Tsao, do Departamento de Otorrinolaringologia
do Hospital Universitário Médico Chung Shan, Taichung,
Taiwan, e colegas, investigaram o risco de apneia obstrutiva do

sono (AOS) entre pacientes com espondilite anquilosante
(EA) com base em bancos de dados de saúde.
Para o efeito, os pesquisadores realizaram um estudo de
coorte em todo o país, usando o Banco de Dados de Pesquisa de Seguro Nacional de Saúde de Taiwan com registros
de reivindicações de 1997–2013. A coorte de EA incluiu
2.210 pacientes recém-diagnosticados entre 2003 e 2013,
8840 controles saudáveis. Controles sem EA selecionados
aleatoriamente foram comparados na proporção de 1: 4.
As principais conclusões do estudo incluem: A FC ajustada
(aHR) da AOS no grupo EA foi de 2,826 em comparação ao grupo controle. Na análise de marcos, o aHR foi
de 7.919 para o grupo EA de 0 a 24 meses a partir da data
do índice e diminuiu para 1.816 em ≥ 24 meses a partir da
data do índice. O risco aumentado de AOS no grupo EA
em comparação ao grupo controle foi encontrado para homens e mulheres (os aHRs foram 4.533 e 2.672). Na análise
estratificada por idade, existe um risco significativo apenas
para a faixa etária de 40 a 59 anos com aHR de 3.913. “Mais
estudos são recomendados para esclarecer os mecanismos
biológicos subjacentes dessas associações. É importante
avaliar a qualidade e a quantidade de sono dos pacientes
com EA para detectar a ocorrência de AOS e reduzir mais
complicações”, concluíram os autores.
Publicado originalmente na revista Frontiers in Medicine. Fonte: MB n

KEFIR
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EA e flora intestinal: beba Kefir!
Fonte: BBC e SBR

U
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m estudo sugere uma mudança
positiva na flora intestinal para
quem consome bebida fermentada
“kefir” - feita com leite.
A microbiota, ou microbioma intestinal consiste num complexo sistema
de espécies de microrganismos que
vivem no trato digestivo dos animais.
As atividades metabólicas desempenhadas por estas bactérias assemelham-se aos de um órgão, levando
alguns a comparar bactérias do intestino a um órgão “esquecido”.
Um Estudo (The interaction between
host genetics and the microbiome
in the pathogenesis of spondyloarthropathies) mostra que microbioma
intestinal é cada vez mais implicado
no desenvolvimento da espondilite e
outras doenças conhecidas coletivamente como espondilartrites.
Em entrevista, o especialista Percival
Sampaio Barros, professor da Universidade de São Paulo, Brasil,, responsável pelo registro Nacional de Espondiloartrites, fala um pouco sobre essa
interação.
Como é que a flora intestinal pode
interferir no desenvolvimento da espondilite? “Está bem demonstrado
que pacientes hla-b27 positivo, interagindo com algumas bactérias da
flora intestinal, podem desenvolver a
doença, e isso foi demonstrado nos
modelos animais modificados geneticamente para b27, quando les têm
um ambiente livre de bactérias não
desenvolvem as manifestações características da doença. Chegamos à
conclusão que o perfil bacteriano dos
indivíduos com espondilite vai interferir no desenvolvimento e evolução
da doença”, diz.
É possível modificar a flora intestinal
de forma a contribuir positivamente
em nosso estado físico?
Para descobrir isso, o programa Trust
Me, I’m a Doctor fez uma experiência na Escócia, na cidade de Inverness,
com ajuda do serviço público de saúde local, 30 voluntários e cientistas de

vários cantos do país.
“Dividimos nossos voluntários em
três grupos e, durante quatro semanas, pedimos a cada grupo para tentar
uma abordagem diferente para melhorar a flora intestinal.
O primeiro grupo consumiu uma bebida probiótica comprada em supermercados. Estas bebidas geralmente
têm uma ou duas espécies de bactérias que podem sobreviver à passagem pelos ácidos de nosso estômago,
e se instalar nos intestinos.
O segundo grupo tentou uma bebida
fermentada tradicional chamada kefir,
que tem muitas bactérias e leveduras.
Já o terceiro grupo consumiu alimentos ricos em uma fibra prebiótica
chamada inulina. Os prebióticos são
substâncias que alimentam as boas
bactérias, de nossos intestinos e a
inulina pode ser encontrada na alcachofra-de-jerusalém, (raiz também
conhecida como tupinambor), raíz de
chicória, cebolas, alho e alho-poró”.
Alcachofra de Jerusalém
O grupo que consumiu a bebida
probiótica teve uma pequena mudança em um tipo de bactéria que
se sabe ser boa para manutenção
do peso, a Lachnospiraceae. No
entanto, esta mudança não teve
importância estatística.
Mas os outros dois grupos apresentaram mudanças significativas. O grupo
que consumiu alimentos ricos em fibra prebiótica, teve um aumento no
tipo de bactéria boa para a saúde geral
dos intestinos resultado semelhante
ao de outros estudos.
No entanto, a maior mudança ocorreu no grupo que consumiu a bebida
fermentada (feita com leite) kefir.
Estes voluntários tiveram um aumento em uma família de bactérias
chamada Lactobacillales. Sabemos
que algumas destas bactérias são
boas para a saúde geral do intestino,
podem ajudar em problemas como
diarreia e intolerância à lactose.
Então decidimos investigar mais os

alimentos e bebidas fermentadas queríamos saber no que estar de olho ao
escolher produtos desse tipo.
Com a ajuda de Cotter e dos cientistas
da Universidade de Roehampton, selecionamos várias bebidas fermentadas de supermercados ou farmácias,
e bebidas fermentadas feitas em casa.
Elas foram enviadas para testes em
laboratórios.
Conclusão
Os alimentos mais caseiros e produtos feitos com métodos mais tradicionais tinham uma variedade maior de
bactérias, enquanto que alguns dos
produtos comerciais tinham pouquíssimas bactérias.
“Tipicamente, as variedades comerciais passam por pasteurização depois
do preparo para garantir sua segurança e aumentar o prazo de validade, o
que pode matar as bactérias, e esse
não é o caso com os produtos caseiros”, disse Cotter.
Então, se quer usar alimentos fermentados para melhorar a saúde de
seus intestinos, é melhor procurar
por produtos que tenham sido feitos
usando métodos tradicionais de preparo e processamento. n
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LAMIRÉ
H

á sempre qualquer coisa a melhorar.
Seja no que for, no dia a dia.
Se tivermos presente esse intento
estamos a ser activos, criativos, despertos e atentos a fazer melhorias.
Mesmo em coisas simples e banais é possível cultivar essa atitude positiva.
Basta olhar para o que temos nas
gavetas, armários, despensa, e há
muito, meses, anos se tem guardado, sem utilizar e sem real valia,
ou até fora de prazo ou de moda.
Por que não desocupar?

Rui Borges

Ganhar espaço?
Renovar.
Simplificar.
A tarefa poderá parecer demorada
e a tendência da natureza humana é
adiar. O que faz logo lembrar aquela
conhecida canção do António Variações “É pra manhã, bem podias
fazer hoje...”
Nada melhor do que começar pelo
que está à mão, por perto.
Vê-se logo o resultado imediato.
A melhoria contínua é uma filosofia
de vida que muitas empresas apli-

cam com êxito na metodologia da
produção dos produtos ou serviços.
Quando o espírito está afinado em
tal perspectiva, as coisas tendem a
melhorar.
Seja em casa, escritório, oficina.
Eliminam-se desperdícios, inutilidades e obtêm-se benefícios!
Fica este lamiré, da melhoria das
coisas do quotidiano, ao começar o
novo ano.
Desejamos que seja de melhores e
esperançosos dias para todos!
Bom ano! n

POESIA
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Espaço Para a Poesia
NATAL É ATITUDE

ESCREVA-NOS!

Natal é em dezembro...
Desde criança assim o lembro,
Perdurando na lembrança o ano todo
Na esperança de então voltar a nascer de novo...

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:

O Menino Jesus dos nossos bons desejos,
Do bem fazer, dos mais genuínos e puros ensejos
Sentindo o dia de Natal tão grande como um ano inteiro
Sem dias feios, tristes, aborrecidos, por de amor verdadeiro...

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

Como sol radioso a vir depois da noite a fazer dia,
Dia para o mundo e no coração de cada onde brilhe!
Vivendo a mensagem de energia, de paz serena, tranquila,
Natal é atitude remoçada de amor, paz, esperança e alegria!
R.B

PINGOS DE ESPERANÇA
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Pingos de esperança
Como orvalho a brilhar
Nos ramos das árvores
Em manhã de bonança.
Cada gota anuncia
O raiar do sol radiante
Em brilhos de diamante
O começo dum novo dia!
Assim
Tais gotas são
As da anti-viral vacina
Já chegada e a ser tomada
Nos braços daqueles que estão
Na linha da frente em missão de rotina.
Gotas onde a esperança brilha
Qual dealbar dum novo dia,
Dum tempo que se anuncia
De beijos e abraços,
De comum alegria.
Alvorada anunciadora
A saudemos como novo tempo,
Esperado, desejado e ora chegado,
Nos livre da noite de pavor e isolamento.
Bendita seja essa luz de esperança!
Que seja cada vez mais brilhante
A chegar a todos, um por um,
De agora em diante!

R.B
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Informação útil
CORPO CLÍNICO
Dr. Tomás Stude de Barros, 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
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
Maria João Alegrias: Professora de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/
Técnica de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação
Nithia Oliveira: Fisioterapeuta/
Professora de Pilates.

DONATIVOS

Paulo Jorge Lopes dos Santos. . . . . € 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

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

PROTOCOLOS
Ao dispor dos sócios da ANEA:
CLÍNICAS

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

LEIRIA

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.

Maria Dulce de Sousa Ferreira . . € 10,00

POR CHEQUE OU VALE POSTAL

APOIO DOMICILIÁRIO

LISBOA

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

Better Life (Oeiras)
Projeto Euconsigo

4º TRIMESTRE DE 2020
BRAGA

Beatriz Costa Maia. . . . . . . . . .€ 20,00
Manuel Pereira Lopes. . . . . . . .€ 10,00

António José Oliveira Carvalho. . . . . € 20,00
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge
Figueiredo. . . . . . . . . . . . . . . . .€ 50,00
Cristina de Sousa Severino . . . . . . . . . € 10,00
Luis Acácio Gonçalves Rocha. . . . . .€ 100,00
Manuel Artur Barreira Mendes. . . . . € 30,00
PORTO

Belmiro Ricardo de Sousa Mendes € 5,00
VISEU

Alfredo da Silva Figueiredo. . . . . . . . € 5,00

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

FARMÁCIAS

Farmácia de Rana
Farmácia de Carcavelos

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

