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Editorial

QUEREMOS PARTILHAR COM VOCÊS ESTA
PROCUPAÇÃO!
C

omo sabem, na Sede da ANEA, sita na Rua do Platão, 147, em São Domingos de Rana, funciona a Unidade
Prestadora de Cuidados de Medicina Física de Reabilitação para tratamentos de Espondilíticos Anquilosantes e, também, aberta à comunidade em geral.
Para cumprirmos este desiderato, dispomos de duas importantes áreas: a Fisioterapia e a Piscina Terapêutica
aquecida a 33º, para tratamentos de hidrocinesioterapia, e de equipamentos como Ginásio de Máquinas, Ginásio Polivalente e Ginásio de Reabilitação apoiados por médicos, fisioterapeutas e professores de natação.
Procuramos, assim, servir com qualidade e de forma a melhorar a condição física, psicológica, profissional e
familiar a quem nos procura.

A NOSSA PREOCUPAÇÃO CHAMA-SE ” MÁQUINA DA PISCINA”!
No piso “0” da Sede, está instalada a Piscina Terapêutica, com 17 mt de comprimento por 8 mt de largura e
1,20 mt de profundidade e, no exterior, contígua, está a “Casa da Máquina” que, durante onze meses do ano
e ao longo de dezasseis anos, 24 horas/dia, garantiu e garante a temperatura de 32,5º e a qualidade da água
exigida.
Agora, a “Máquina da Piscina” está a precisar de uma grande intervenção, muito onerosa para a ANEA, que
envolve toda a requalificação da “Casa da Máquina da Piscina”!
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Teremos de enfrentar este grande desafio com inteligência, ponderação e com recurso a expensas próprias,
sem hipotecar o futuro da ANEA, porque dos poderes públicos nada poderemos esperar.

Gomes da Silva
Presidente da Direção

CONTAMOS CONVOSCO PARA ULTRAPASSAR ESTE PRECALÇO!
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Dor, artrose, fratura…
Doenças reumatológicas
limitam a vida da mulher
Fonte: Veja Saúde

D
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izia o folclorista brasileiro
Leonardo Mota que “depois
dos 40 anos, ninguém dispensa
o ‘ai’ ao levantar-se, nem o ‘ui’
ao sentar-se”. Mas essas queixas,
aparentemente triviais, não devem ser banalizadas, pois podem
espelhar uma série de doenças
reumáticas que afetam o dia a dia
das mulheres.

ambos os sexos, as pesquisas
demonstram que as mulheres,
de um modo geral, são as mais
comprometidas. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia os problemas reumatológicos fazem parte da vida de 6% da
nossa população. Deste número,
o público feminino corresponde
a 60% dos casos.

Os problemas reumatológicos
chegaram a ser considerados raros
nas décadas passadas e, hoje, são
reconhecidamente uma das causas
mais importantes de adoecimento
e perda da qualidade de vida na
população adulta.

Há, no entanto, algumas doenças
com incidência bem superior no
sexo feminino e que exigem um
diagnóstico diferencial. É importante conhecê-las, uma vez que
seus sintomas são sobreponíveis
e geram confusão.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC)
estima que aproximadamente 25%
dos americanos tenham doenças
dessa natureza – a osteoartrite (artrose) é a mais comum, seguida de
gota e fibromialgia.

Uma delas é a fibromialgia. É um
síndrome que se caracteriza por
dor muscular generalizada e crónica, dor à palpação da musculatura, alterações do sono, cansaço
e problemas com o humor, concentração e a memória.

As condições autoimunes, como a
artrite reumatoide, são menos frequentes, mas, ainda assim, afetam
até 1% de toda a população.

Outra é a osteoartrite, também
conhecida como artrose e caracterizada pelo desgaste da cartilagem das articulações e alterações
ósseas, como é o caso dos “bicos
de papagaio”. Pode atingir mãos,
joelhos, quadris, coluna cervical e
lombar. A osteoartrite de joelho,
uma das mais comuns, afeta duas
vezes mais mulheres, com pico
aos 50 anos de idade.

Mais frequente e preocupante
é a osteoporose. Calcula-se que
uma em cada quatro mulheres
com mais de 40 anos sofrerá uma
fratura óssea (fémur, antebraço,
coluna…) por causa da doença –
e um em cada seis homens apresentará uma fratura à medida que
envelhece.
Apesar dessas doenças afetarem

E tem a já citada osteoporose,
marcada pela perda e enfraquecimento ósseo e maior risco de
fraturas.

Quando ocorrem as primeiras fraturas, já houve perda de 30 a 40%
da massa óssea e os recursos terapêuticos são mais limitados. Pesquisas apontam que, a partir dos
50 anos, 30% das mulheres irão
ter uma fratura por osteoporose
durante a vida.
Todas essas condições estão no
dia a dia do reumatologista, mas
podíamos lembrar-nos de muitas
outras, como artrite reumatoide,
tendinite, bursite e a lombalgia
aguda ou crónica, esta presente
em 90% da população em algum
momento da vida. Quem na vida
não teve pelo menos uma vez dor
nas costas?
E qual o impacto das doenças
reumáticas na vida das mulheres,
muitas vezes submetidas à chamada dupla jornada de trabalho?
De um modo geral, elas comprometem o estado físico e trazem
consequências emocionais graves,
gerando inclusive reflexos sociais
e económicos.
Falamos de condições que, progressivamente, impedem as pacientes de se mover, vestir e desempenhar as suas atividades
rotineiras. Daí a importância do
acompanhamento médico e de um
plano de tratamento.
Voltando ao início deste texto,
podemos dizer com confiança
que, nos dias de hoje, os “ais” e
“uis” podem ser mais precocemente diagnosticados e tratados,
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com o avanço da medicina e da
tecnologia.
É uma notícia e tanto, se pensarmos que, com esses recursos,
diminuímos o sofrimento e melhoramos a qualidade de vida de
muitas mulheres.
* Vera Szejnfeld é professora adjunta da Disciplina de Reumatologia da Unifesp e membro da
Comissão Científica da Sociedade
Paulista de Reumatologia n
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É possível
prevenir as
doenças
reumáticas?
As explicações de
um médico
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Fonte: Sapo Lifestyle
José António Costa, médico

A

Reumatologia é, por consequência da sua formação e dedicação
específica, a especialidade médica
que se dedica ao estudo e tratamento
das doenças e alterações funcionais
do sistema músculo-esquelético de
causa não traumática, tendo um papel fundamental que nenhuma outra
pode igualar. A avaliação dos doentes
com doenças reumáticas reveste-se
de particularidades e especificidades
que introduzem um grau de complexidade elevado.
Existem mais de uma centena de
doenças reumáticas, cada qual com
vários subtipos. No seu conjunto, as
doenças reumáticas representam o
grupo de patologias mais frequentes
nos países desenvolvidos e constituem um dos primeiros motivos de

consulta médica nos cuidados primários, a principal causa de invalidez, absentismo e mesmo de aposentações
antecipadas.
Portugal não é excepção. De acordo
com o recente estudo epidemiológico realizado em Portugal, o EpiReumaPt, 26,4% dos portugueses sofrem
de lombalgia crónica e a osteoartrose
da mão, joelho e anca afectam, respectivamente, 8,7%, 12,4% e 2,9%
dos portugueses. Em relação às doenças inflamatórias crónicas estima-se
uma prevalência de 1,6% para as espondilartrites e de 0,7% para a artrite
reumatóide, o que indica um valor
elevado de doentes.
A população afetada abrange desde a
idade pediátrica até à idade mais geriátrica, e em particular nesta faixa,

associam-se a muitas comorbilidades
e afetação psico-motora.
A Medicina Contemporânea tem vindo a estender o foco da sua atenção
para além do tratamento, abordando
as causas das mesmas como potenciais alvos de intervenção. Nesse sentido, e à semelhança de outros grupos de patologias, importa abordar
a questão da prevenção das doenças
reumáticas.
No que diz respeito à prevenção primária, ou seja, à tentativa de evitar que
uma doença se desenvolva, vários factores têm sido estudados, nomeadamente ligados à dieta, hábitos e estilo
de vida. Uma dieta equilibrada, do
tipo mediterrânica, com quantidade
suficiente de frutos e vegetais (antioxidantes) e sem excesso calórico, nem
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de gorduras e com uma quantidade
moderada de proteínas, pode contribuir para a prevenção primária em várias Doenças Reumáticas. Por outro
lado, tendo em conta o atingimento
do aparelho músculoesquelético na
maior parte das doenças reumáticas,
a manutenção de uma actividade física com exercício físico moderado é
também um contributo que poderá
ajudar na prevenção primária. Ainda
no que diz respeito a hábitos, há estudos que apontam para o tabaco como
potenciador de doença ou de agravamento de doença estabelecida, sendo
esta mais uma razão para promover a
evicção tabágica em todas as idades.
Os estudos científicos mostram im-

portantes resultados na prevenção
secundária, ou seja, no tratamento
da doença, com tentativa de eliminar
ou minorar o impacto da mesma no
indivíduo. Um tratamento correto e
numa fase precoce (habitualmente
dentro do que se designa por “janela de oportunidade”) da doença é
crucial, potenciando a probabilidade de um doente reumático ter uma
vida praticamente normal, ficando
a doença num estado de remissão,
ou seja, sem actividade clínica que
leve a dano ou incapacidades futuras. Independentemente da gravidade da doença, os resultados obtidos
são tanto melhores quanto mais
precocemente e criteriosamente os

NEUROLOGIA

tratamentos sejam iniciados, sendo
para isso fundamental a avaliação
por uma equipa multidisciplinar liderada pela Reumatologia.
Torna-se assim importante que o
acesso a esta especialidade no SNS
seja promovida, garantindo melhor
eficácia e rentabilização dos recursos
disponíveis, estreitando a ligação entre
os reumatologistas e a população de
que deles precisa. Nesse sentido, urge
capacitar muitas instituições do nosso país, que ainda não possuem esta
valência, dando cumprimento à Rede
Nacional De Especialidade Hospitalar e de Referenciação De Reumatologia, actualizada em 2015,mas que
tarda em ser implementada.n

Doenças neurológicas, reumáticas,
ansiedade e depressão aumentam
risco de queda
Um estudo da Faculdade de Medicina do Porto revelou que a doença neurológica e reumática, bem como sintomas reveladores de ansiedade e de depressão,
têm uma associação direta na ocorrência de quedas acidentais, sobretudo em
mulheres e idosos.

A

investigação, a que a Lusa teve acesso, concluiu que,
aproximadamente, dois em cada 10 portugueses
(24,1%) sofrem quedas acidentais, sendo que as mulheres,
com o dobro do risco dos homens, e as pessoas com mais
de 75 anos, apresentam maiores probabilidades de cair.
O estudo avaliou as características das quedas acidentais
que ocorrem na população adulta portuguesa e constatou
que, a par do sexo e da idade, existem outras condições crónicas de saúde como principais determinantes das quedas.
Os resultados mostraram também que a hipertensão arterial, a diabetes mellitus ou níveis elevados de colesterol
estão associados a maiores probabilidades de sofrer quedas.
Segundo Carlos Vaz, professor da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto (FMUP) e um dos autores do estudo, “as quedas são uma grande questão de saúde pública,
dada a sua prevalência e impacto social”.
O médico reumatologista refere que as quedas são responsáveis pela principal causa de lesões fatais e não fatais entre
os adultos a partir dos 65 anos.
“Efetivamente, são um fator de risco de fraturas e hemorragias, mas também contribuem para a deterioração da qualidade de vida e o aumento da mortalidade, sem esquecer
o impacto substancial que representam nos custos dos cui-

dados de saúde”, alerta Carlos Vaz.
O estudo, que juntou investigadores da FMUP e da NOVA
Medical School, observou que a percentagem de quedas
na população é superior nas regiões do Alentejo e Centro (25,8%), mas também nas regiões Norte (24,8%) e nos
Açores (24,1%).
Os autores do estudo sublinham que “só na última década,
o número de pessoas mais velhas em Portugal aumentou
cerca de 19%”.
Para reduzir o número e as complicações das quedas, os
investigadores traçam um caminho que passa pela implementação de estratégias de prevenção específicas e adaptadas que permitam melhorar a saúde geral dos portugueses.
“Os médicos, por exemplo, devem ser conscientes do
maior risco que estes doentes enfrentam e devem ter um
papel mais proativo, informando-os de como evitar uma
queda e de como reagir quando isso acontece”, defendem.
O estudo sobre a caracterização das quedas acidentais dos
portugueses surge no âmbito do projeto nacional EpiReumaPt, que visava estimar a prevalência de doenças reumáticas e musculoesqueléticas e determinar o seu impacto na
função, qualidade de vida, saúde mental e utilização de recursos de cuidados de saúde. n
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A saúde mental importa
no tratamento das doenças
reumáticas

Um reumatologista e um psiquiatra explicam por que cuidar do bem-estar mental é fundamental diante de problemas como artrite reumatoide e fibromialgia

8

N

ada mais apropriado nestes tempos difíceis de pandemia da Covid-19 do que discutir a saúde mental
e, especialmente, a sua relação com as
doenças reumáticas grupo que reúne
artrose, artrite reumatoide, fibromialgia, entre outras condições.

É importante entender como uma
influencia a outra e de que forma podemos oferecer o melhor cuidado a
quem convive com esses problemas.
A saúde mental pode ser definida
como a sensação de bem-estar que decorre do equilíbrio positivo entre emoções e um convívio social produtivo e
gratificante. Não quer dizer ausência
de doença, pois estas, se bem tratadas,
deixam de interferir na qualidade de
vida da pessoa.
O bem-estar mental tem a ver, portanto, com a capacidade individual de
lidar com os problemas físicos e emocionais de maneira adequada.

O reumatismo é um conjunto de mais
de 120 enfermidades que acometem
as pessoas em qualquer idade. De
natureza crónica e sem cura, podem
atingir qualquer articulação ou órgão
do corpo, trazendo, na imensa maioria
das vezes, dor, incapacidade funcional
e diminuição da qualidade de vida.
No entanto, com o tratamento apropriado, essas repercussões podem ser
controladas.
É claro que o diagnóstico de uma
doença com tais características traz
um impacto importante no equilíbrio
emocional e social do indivíduo.
Saber que será necessário adequar o
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* Daniel Feldman Pollak é reumatologista, ex-presidente e membro da Sociedade Paulista de
Reumatologia; Ricardo Jonathan Feldman é psiquiatra e médico do Hospital Israelita Albert
Einstein (SP)
Fonte: Veja Saúde

seu modo de vida à nova realidade de
conviver com uma doença crónica trará
consequências no âmbito psicológico.
Haverá necessidade de lançar mão de
uma série de mecanismos internos
(forças da própria pessoa) e externos
(tratamento médico e suporte social)
para reagir ao desafio.
Sabe-se que o desequilíbrio mental
pode ser o gatilho para o aparecimento
de doenças físicas ou do agravamento
das mesmas. Falamos aqui de diabetes,
hipertensão… E as doenças reumáticas não são exceção.
Estudos mostram que entre 15% e
45% dos pacientes reumáticos sofrem

com algum tipo de transtorno mental,
especialmente ansiedade e depressão.
Além disso, a descoberta dessas doenças pode gerar distúrbios emocionais
e alterações de comportamento antes
não existentes.
Como e por que essas associações
acontecem? Provavelmente porque os
nossos sistemas imunológico, nervoso
e endocrinológico formam uma rede
na qual todos conversam entre si.
Quando uma das partes falha, há
grandes probabilidades de outra também falhar. O delicado fio que segura
o bom funcionamento do “todo” é o
equilíbrio biopsicossocial.

Ao longo de muitos anos acompanhando pacientes reumáticos, fica claro que não existe uma dualidade entre
corpo-mente e mente-corpo.
O paciente é um só e, apenas e tão
somente reconhecendo isso, é que
poderemos ajudá-lo a ter qualidade de
vida. Assim, o tratamento deve passar,
obrigatoriamente, pelos cuidados com
a saúde mental.
O tripé formado por reumatologista,
psiquiatra e psicólogo, além do suporte social e familiar, é a maneira mais
adequada de proporcionar ao paciente
aquilo que ele de fato merece: a melhoria do seu estado físico e mental. n
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Sabia que existem mais de
150 doenças reumáticas?
As explicações de
uma médica
A propósito do Dia Mundial das Doenças Reumáticas, que se assinala a 12
de outubro, importa dar a conhecer
estas doenças e alertar para a importância de um diagnóstico precoce,
com consequente controlo da doença
para a promoção de uma maior qualidade de vida. A adoção de um estilo de vida
saudável é também fundamental para minimizar o impacto destas doenças.
O que são doenças reumáticas?
uando falamos de Doenças
Reumáticas, estamos a referir-nos a mais de 150 entidades diferentes, uma vez que nesta designação
estão incluídas todas as afeções não
traumáticas do sistema músculo-esquelético (articulações periféricas,
coluna vertebral, músculos, tecido
conjuntivo, vasos e estruturas periarticulares).
Segundo a Organização Mundial de
Saúde, as Doenças Reumáticas Músculo-esqueléticas representam cerca
de metade das doenças crónicas em
pessoas com mais de 50 anos de idade, são uma das principais causas de
incapacidade, e representam elevados custos para a sociedade.

Q
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Porque é importante o diagnóstico precoce?
É importante esclarecer que as
Doenças Reumáticas Músculo-esqueléticas não são características
das idades mais avançadas. Podem
atingir em ambos os sexos e surgir
em qualquer idade, embora com
prevalências diferentes. Entre 2011 e
2013, decorreu o maior estudo sobre
as doenças reumáticas realizado em
Portugal, o EpiReumaPt/ReumaCensus, que nos revelou que 56%

dos portugueses têm uma
doença reumática. No entanto, só cerca de
22% estavam
diagnosticadas.
É muito importante um diagnóstico precoce
para controlar a
doença evitando
a sua progressão
e a consequente incapacidade, já que, em
Portugal, as Doenças
Reumáticas Músculo-esqueléticas são a primeira causa de incapacidade temporária e representam cerca
de 40% das reformas antecipadas.
Quais são os sinais de alerta?
As principais doenças reumáticas
são a Artrite Reumatóide, a Osteoartrose, as Raquialgias (dores na coluna axial), a Osteoporose, a Fibromialgia, as alterações das estruturas
periarticulares e algumas doenças
sistémicas (que podem atingir vários
órgãos) como o Lúpus e as Vasculites. Estas várias doenças têm origens e quadros clínicos diferentes,

mas as
manifestações mais
comuns são a
dor, a tumefação (inchaço) e a limitação da mobilidade.
De um modo geral, estas queixas
são insidiosas e vão-se instalando
de forma progressiva.
Na presença de algum destes sintomas, o doente deverá procurar um
Reumatologista que é o médico mais
adequado para fazer o diagnóstico e
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orientar o tratamento de todas as
doenças reumáticas.
Podemos prevenir estas doenças?
Não temos forma de evitar
em absoluto o aparecimento de grande número
das Doenças Reumáticas
Músculo-esqueléticas,
no
entanto há vários fatores que
podem contribuir para a sua
prevenção, nomeadamente
os hábitos alimentares e os
estilos de vida. No geral,
podemos dizer que uma
alimentação saudável é benéfica, traduzindo-se por uma dieta do
tipo mediterrânico: consumo habitual de frutos e vegetais, baixo teor
calórico e quantidade moderada de
proteínas e gorduras. Em relação
aos hábitos de vida, é muito importante a prática de atividade física
regular. Atualmente, é bem conhecido o risco efetivo do tabaco no
desenvolvimento de algumas doenças reum á t i c a s,

Um artigo da médica Lúcia Costa, Reumatologista no Hospital da Ordem da Trindade.
Fonte: Sapo Lifestyle
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pelo que a evicção tabágica deve ser
incentivada desde cedo.
Após o início dos sintomas, a chamada prevenção secundária para
evitar a progressão e a instalação de
deformidades ou sequelas definitivas é igualmente importante. Qualquer que seja a doença, quanto mais
precoce for o início do tratamento,
maior a probabilidade de se conseguir que a pessoa mantenha a sua
atividade, idealmente com a doença
em remissão, ou seja, sem sintomas.
Existe tratamento?
A maioria das Doenças Reumáticas
Músculo-esqueléticas são cónicas,
sem cura definitiva. No entanto, um
tratamento atempado e adequado
pode evitar sofrimento e prevenir deformidades e incapacidade. O objetivo é sempre o alívio das queixas e a
manutenção da capacidade funcional.
O tratamento tem uma vertente farmacológica, com vários tipos de medicamentos que variam com as doenças
e com o objetivo pretendido, podendo ser analgésicos, anti-inflamatórios,
medicamentos para prevenir ou tratar
a osteoporose, medicamentos para
modificar o curso da doença, como
são os vários utilizados na Artrite
Reumatoide, por exemplo. Pode também haver indicação para tratamentos
locais, como as infiltrações.
Não menos importante é o tratamento não farmacológico que inclui
a dieta, os hábitos de vida, a atividade
física, os tratamentos de fisioterapia e,
muitas vezes, apoio psicológico, uma
vez que o diagnóstico de uma doença crónica nem sempre é facilmente
aceite e a gestão da dor e as implicações na vida social e familiar são
muitas vezes fatores predisponentes
a estados depressivos.
Em todos os casos, o Reumatologista
explica as várias opções e a decisão deve
ser sempre partilhada com o doente,
que deve perceber a importância de
cumprir o programa de tratamento estabelecido para que haja sucesso.
Com as várias estratégias terapêuticas, o objetivo do plano terapêutico
é manter a pessoa ativa, com a capacidade funcional preservada e com a
doença controlada. n
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COVID-19: Doentes com artrite reumatoide, lúpus,
artrite psoriática ou espondilite anquilosante têm
mais risco de infeção?

Nesta altura de pandemia, ouvimos dizer que as doenças reumáticas inflamatórias imunomediadas (como a artrite reumatoide, o lúpus, a artrite psoriática, a
espondilite anquilosante, e outras) têm maior risco de infeção. Será?

N
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as doenças reumáticas crónicas imunomediadas existe
uma desregulação do sistema imunitário, ou seja, do sistema de defesa
do organismo.
O tratamento destas doenças passa
por medicamentos, denominados
imunossupressores, que interferem
com este sistema de defesa, como
os corticóides, o metotrexato, a azatioprina, a leflunomida, os biológicos e outros, que podem aumentar
o risco de infeções.
No entanto, estas doenças, quando
não corretamente diagnosticadas e
tratadas, podem, por si só, aumentar
este risco. Assim, é bem conhecida a
importância do controlo da atividade destas doenças, bem como destes
doentes serem vacinados contra a gripe e a pneumonia, e manterem vigilância em relação ao desenvolvimento de
infeções, com destaque para a infeção

por tuberculose em doentes tratados
com biológicos.
Existe um maior risco de COVID-19
nos doentes com doenças reumáticas crónicas?
À luz do conhecimento atual e de
acordo com as recomendações das
Sociedades Médicas de Reumatologia,
Nacionais e Europeias, não há evidência que os indivíduos com doenças
reumáticas crónicas enfrentem maior
risco de contrair a COVID-19 do que
pessoas que não sofram destas doenças, nem que tenham formas mais graves de doença com pior prognóstico.
Os doentes que estejam a tomar medicamentos imunossupressores, não
devem suspender os tratamentos, ou
reduzir a dose dos mesmos, e não devem tomar medicamentos novos sem
contactar o seu reumatologista, mesmo que ouçam dizer que o protegem
do vírus.

Os doentes reumáticos devem ser
aconselhados a seguir escrupulosamente as medidas preventivas e de
controlo decretadas pelas autoridades
de saúde, incluindo as medidas de afastamento social, a utilização de máscara
e a higienização regular das mãos.
O que fazer em caso de infeção por
COVID-19?
Nos casos de infeção COVID-19
confirmada, a medicação deverá ser
ajustada de acordo com as indicações
do médico reumatologista. O risco de
cada doente deve ser avaliado de forma individualizada, pelo que, em caso
de dúvida, o doente deve contactar o
seu médico. n
Um artigo da médica Sandra Falcão, reumatologista na Clínica CUF São Domingos de
Rana e no Hospital CUF Sintra.
Fonte: Sapo Lifestyle
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A nossa resposta
N

ão bastava já a epidemia COVID-19 a vir abruptamente
quebrar o relativo remanso da vida diária dos afazeres
e obrigações, a fazer vítimas, ceifando vidas e a pairar ainda,
como ave agourenta, por toda a parte.
Havia agora de acontecer um conflito de cariz militar e de
guerra, com a Rússia a invadir a Ucrânia, a encher os noticiários diários de horrores e destruição, a gerar ondas de solidariedade para com as vítimas e os refugiados.
Os vizinhos, na verdade, não se escolhem.
Porém, quando países não respeitam as leis internacionais e acordos, e fazem prevalecer a lei do mais forte, o
vizinho entra em casa do outro, destrói, fere mata e há
razões de sobra para o cidadão comum ficar perturbado.
As pessoas que têm enfermidades, sendo mais sensíveis,
sentem-se afetadas pelas notícias e pela loucura dos tempos do presente.

OPINIÃO

Rui Borges

O que podemos fazer, em tais circunstâncias?
Alguma coisa de positivo podemos fazer, a contrapor.
Em especial quanto ao relacionamento pessoal com os
outros, incluindo família, amigos, conhecidos, numa firme atitude de alma de paz e de conciliação.
Assumirmos nós, deliberada e concretamente, a atitude de não nos arreliarmos com ninharias, não fazendo
tempestades em copos de água, evitando ao máximo ser
aborrecidos, e sermos mais gentis.
Em suma, tenhamos nós, na nossa área em que nos situamos, com os nossos mais próximos e nos afazeres da nossa vida diária, a coragem de pôr em prática o que desejamos
muito para a paz do mundo!
E sorrir à vida!
Ela merece o melhor!
Seja esta a nossa melhor resposta. n

Reinício de atividades do Núcleo de Viseu

P

assados os tempos mais agrestes da pandemia, reiniciámos
as nossas sessões de ginástica no
passado mês de outubro.
Sempre de máscara posta, vamos
conseguindo melhorar a nossa
mobilidade.
Não foi possível, até agora, reto-

mar as sessões de hidroterapia, as
mais aguardadas por todos nós. A
piscina, que nos é cedida de forma
tão colaborante pela APCV - Associação da Paralisia Cerebral de
Viseu, esteve num longo processo
de recuperação e renovação técnica. Mas, hoje mesmo, tivemos boas

Prática de Chi Kung

O

O Núcleo de Braga

Núcleo de Braga, nomeadamente os sócios de Barcelos, frequentam as
classes de Chi Kung, às terças-feiras, das 18h30 às 19h30, no colégio
Gonçalo Nunes.
Esta atividade tem permitido o fortalecimento muscular dos seus associados, bem como o aumento da capacidade pulmonar e a flexibilidade, sendo
esta terapia ministrada pelo terapeuta Virgílio Ferreira. Todos agradecemos
o contributo e os benefícios desta iniciativa, para o bem-estar físico e mental
dos praticantes. O grupo existente conta com cerca de 10 associados e são
aceites mais inscrições.n

notícias e tudo aponta para que, já
em Abril, possamos beneficiar daquela água tão quentinha de 33º.
É tempo agora de repensar novos
horizontes para o Núcleo a começar por eleições para os órgãos sociais e resolver o problema de sede,
Saudações de Viseu para todos.n

Noticia do Núcleo
de Braga

V

imos informar que temos
o autocarro da Câmara
de Braga reservado para o
dia 10 de Setembro. O local
da atividade será divulgado
posteriormente, de forma a
podermos convidar os associados do Núcleo de Braga
que estejam interessados.n
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Espaço Para a Poesia
MOÇA LINDA, MOÇA BELA
Moça linda, moça bela,
Tão airosa e jovial,
Que sorte será a dela,
Quem a amar não faça mal.
A natureza lhe deu
O encanto e a beleza
Das flores, benza-a Deus,
Esplendor da natureza.
Pele de pêssego rosado,
O rosto a rir faz covinhas,
E cerejas em mel coado
Os lábios fazem boquinhas.
Os olhos amendoados
Tem no branco tal negrume
De mistérios, brilho e lume
Que nos deixa atordoados.
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Os cabelos a esvoaçar
Quando passa apressada
Lembram as ondas do mar
Revoltas na praia enroladas.

A BEBÉ

Obituário

Enquanto não gatinha pela casa
E não ensaia andar só nos dois pés
E os sapatos da mãe ainda não calça,
Deixai-a dormir em paz e ser bebé.

O corpo bem torneado,
Os seios são duas rolinhas,
O perfil lembra desenhado
Dum violoncelo as linhas.

Terá tempo a seu tempo de ensaiar
O batom, o perfume, o vestido,
Brincar com as bonecas, tal o sortido,
E ir com as outras à corda saltar.

De narizinho empinado
Sabe o que gosta e quer
E sendo jovem e mulher
Tem que ter muito cuidado.

Sem se dar conta, opera a natureza,
Tal as flores, num toque de beleza,
Dará formas ao corpo de mulher.

Quando ao espelho se mira
Certa altivez revela,
A beleza não lhe tira
A sensatez por ser bela.

Feliz seja, enfim, no que vier a ser,
Enquanto o tempo age em subtileza,
Deixai-a como um anjo adormecer.

Linda moça, moça bela,
Filha és e sabe Deus
Mãe serás, em ti conténs
Mistérios do gineceu.

Manuel Suzano
É com enorme pesar que a
ANEA informa que faleceu
Manuel Suzano sócio nº 145.
A ANEA e associados lamentam o
seu falecimento e transmitem a toda a
sua família os verdadeiros e sentidos
pêsames.

R.B

Moça linda, moça bela,
Tão airosa e jovial,
Que sorte será a dela,
Quem a amar não faça mal.
R.B

ESCREVA-NOS!
A sua opinião e o seu contributo são fundamentais para melhor
o informar e enriquecermos a
ANEA. Envie, por favor, correspondência ou mensagens eletrónicas para:

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
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Informação útil
CORPO CLÍNICO

Dr. João Capelo 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

PORTO

COLABORADORES DE OUTRAS
ATIVIDADES

Belmiro Ricardo de Sousa Mendes€ 5,00
Carlos Manuel Xavier de Araújo. . .€ 5,00

Miguel Marques: Diretor Técnico da
Piscina / Professor
Prof. Ana Raquel Freire: Professora de
Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/
Técnica de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação

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 2022.

SAÚDE E DESPORTO

COMO PAGAR AS QUOTAS

José Abreu do Pilar . . . . . .. . .€ 20,00
Maria Lurdes Silva Alves Dantas...€ 10,00

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.

LISBOA

POR CHEQUE OU VALE POSTAL

DONATIVOS

1º TRIMESTRE DE 2022
SEDE

Angela Maria da Silva Vieira. . ..€ 5,00
António Augusto da Veiga Vilela.€ 40,00
António José Oliveira Carvalho ..€ 20,00
Felicidade de Carvalho Ferraz Branco € 5,00
José Fernando Lopes Rosa............ € 10,00
Victor Manuel Fernandes Murta...€20,00
BRAGA

Álvaro Pires Rosa . . . . . . . . . . . € 5,00
António Rosa Guerreiro. . . . . .€ 50,00
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge Figueiredo . . . .. .. . . . . . . . . . . . € 50,00
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge Figueiredo . . . .. .. . . . . . . . . . . . € 30,00
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge Figueiredo . . . .. .. . . . . . . . . . . . € 30,00
Eliseu Ribeiro Daniel . . . . . . . € 15,00
Fernando José de Carvalho Salema
Garção . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .€ 25,00
João José Rocha Ferreira . .. .. . .€ 5,00
Manuel Artur Barreira Mendes€ 30,00
OVAR

Maria Simões Ferreira... . . . . . . .€ 5,00

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
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)
Clinica Dentaria Arcos Clinic

Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro
14 A, 2780-240 (Oeiras)
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 Unidade Prestadora de Cuidados de Saúde, desde 1982,
aberta ao público em geral, com Fisioterapia e outras valências médicas
e, ainda, temos uma Piscina Terapêutica aquecida, com a água a 32º,
Ginásio de Cinesioterapia, Ginásio para aplicações livres e Ginásio de
Mecanoterapia, com acompanhamento por profissionais qualificados.
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

