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Caros Associados e Amigos,

Mais um ano se passou para 
dar origem a este 2017
Quando se inicia um novo 
ano, é tempo de fazer-mos 
mudanças (para melhor) e 
é isso
que todos queremos para 
esta nossa Associação. 
É mais do que tempo de 
reiniciarmos aquilo que já 
fomos! Pioneiros. Sim fomos 
Pioneiros em muitas coisas, 
Exemplos:
A primeira Associação 
de doentes do país; fomos nós que 
conseguimos que o Ministério da Saúde 
abolisse a taxa moderadora a cerca 
de 10 doenças, inclusive a Espondilite 
Anquilosante; Realizámos o primeiro 
Congresso Nacional e no ano seguinte  
o primeiro Congresso Internacional 
sobre Espondilite Anquilosante (no 
Estoril); Fomos varias vezes ao programa 
televiso «Novos Horizontes»; Realizámos 
Congressos em várias zonas do País a divulgar a 
Espondilite, e aí se verificou que esta não era uma doença 

rara; somos uns dos 10 
fundadores da ASIF. Pois é.
Neste momento temos 
de pensar que a nossa 
prioridade têm de ser os 
Núcleos. A
ANEA só é ANEA com estes.
Temos uma grande 
necessidade de construir o 
parque de Estacionamento 
no terreno adjacente. Este 
é essencial para a logística 
de abertura á Comunidade, 
á utilização das nossas 
belas instalações. Vamos ser 
criativos; vamos apresentar-

nos a onde nos devemos apresentar.
Á Câmara Municipal de Cascais o nosso 
muito obrigado, por tudo o que nos têm 
ajudado.  Á Junta de Freguesia de São 
Domingos de Rana, a disponibilidade com 
que sempre responde aos nossos pedidos. 
Ao INR . A todos os nossos amigos. n

Os meus cumprimentos
Vos desejo um Excepcional 2017

Gomes da Silva
Presidente da Direcção
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A concentração e o respetivo embar-
que tiveram lugar no Cais da Estiva/

Ribeira, Porto, com destino à cidade do 
Peso da Régua.

Durante a viagem, os participantes tive-
ram direito ao serviço de pequeno-almoço 
a bordo.

Posteriormente, passaram pela barra-
gem de Crestuma/Lever e seguiram-se 

os aperitivos e o respetivo almoço a bordo.
A viagem contou também com uma pas-

sagem pela barragem do Carrapatelo e 
terminou com a chegada à cidade do Peso 
da Régua.

No local, procedeu-se à visita com prova 
de Vinho do Porto e iniciou-se a viagem de 
regresso em comboio, com destino à cida-
de do Porto.

A viagem foi do agrado de todos que 
puderam aproveitar as lindíssimas paisa-
gens ao longo da viagem no Douro, sendo 
que as condições atmosféricas foram be-
néficas ao longo de todo o dia.

Obrigado a todos os que participaram 
nesta iniciativa. n

Núcleo de Braga

Novas Inscrições para atividade
de Hidroterapia em Viseu
A ATIVIDADE DE HIDROTERAPIA 
que o Núcleo disponibiliza, teve o 
seu reinício para a época 2016/17, no 
primeiro dia útil do passado mês de 
Outubro.
Tem sido prática regular dar prio-
ridade à renovação de inscrições, 
não havendo atualmente vagas dis-
poníveis para novas inscrições com 
entrada imediata. No entanto, a Di-
reção do Núcleo está a programar 
uma remodelação na sua forma de 
funcionamento, que vai gerar novas 
vagas. Alertam-se pois os associa-
dos que estejam interessados em 
entrar para esta atividade, que de-
vem fazer a sua inscrição provisória 
a fim de poderem ocupar as vagas 
que venham a surgir. Para este efeito 
os interessados devem contactar o 
Núcleo, utilizando os meios habitu-
ais; Telemóvel: 917592801 / e-mail: 
nrviseu.anea@gmail.com n

DOAÇÃO DE NOVO
EQUIPAMENTO DE SOM
NO INÍCIO DO MÊS DE NOVEMBRO, a Dra. Ana 
Madureira, em nome da Lions Clube Oeiras – Tejo, 
e a Dra. Ana Cristina Almeida ofereceram à ANEA 
uma aparelhagem de música, que veio substituir o 
equipamento de som da piscina.
A Direcção da ANEA agradece, publicamente, esta 
excelente doação. n

ANEA e amigos percorrem
o Douro
No passado dia 17 de 
Setembro, o Núcleo de 
Braga da ANEA organizou 
um passeio de barco pelo 
rio Douro para os seus 
associados e amigos. A 
viagem organizada entre o 
Porto e a cidade da Régua 
contou com a presença de 
cerca de 50 pessoas.

Actual
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É um dia em que todos nós sentimos 
que fazemos parte desta grande fa-

mília: a ANEA. É também o reencontro de 
amigos, sendo que para alguns o convívio 
só acontece neste evento. Todos vão che-
gando com um sorriso no rosto neste dia 
de festa, incluindo os nossos prezados 
companheiros de Córdoba - a ACEADE 
(Asociacón Cordobesa de Enfermos Afec-
tados de Espondilitis).

Vamos desfrutar, hoje não há dores 
(precavi-me antes), hoje é o nosso dia. 

Depois de todos os cumprimentos sen-
támo-nos para que se iniciasse a manhã 
científica com a nossa Directora Clíni-
ca Dr.ª Daniela Pinto, que desenvolveu o 
tema «Caracterizar a Espondilite» (Pro-
jecto co-financiado pelo INR 2016), apre-
sentando o estudo realizado a doentes 
espondilíticos a nível nacional.

Após a excelente exposição da Dr.ª 
Daniela Pinto, foi a vez do Dr. Augusto 
Faustino (Reumatologista) com o tema 
«Espondilite-Diagnóstico de Doença ou 
Diagnóstico de Inflamação». Com uma 
linguagem próxima do doente, deu-nos 
uma excelente aula, respondendo a várias 
perguntas da plateia.

Depois, a Dr.ª Marta Guedes (Oftalmo-
logista), médica de muitos doentes, e o 
seu colega Dr. Pedro Silva apresentaram 
o tema «Uveites anteriores associadas 
ás Espondilartropatias». Com uma ex-
plicação fácil de entender, escutámos os 
problemas que advêm desta patologia e o 
seu  tratamento.

Após o Coffee Break, o Dr. Filipe Araújo 
(Reumatologista) com o tema «Bio-Simi-
lares» esclareceu-nos, com uma lingua-
gem simples, o que são estes novos me-
dicamentos – biológicos e biossimilares -, 
a sua importância e o que os diferencia.

Seguiu-se a Dr.ª Filomena Nobre (Psi-
cóloga). Com o título «Aceitar ou Negar» 
explicou de uma forma simples o aceitar 
ou negar a doença.

Encerrou a manhã científica com uma 
palestra do Dr. Filipe Rocha. Chegou, en-

tão, um excelente almoço com as mesas 
animadas pela ótima disposição que to-
dos manifestavam.

Entretanto apareceram no meio des-
ta confraternização, dois senhores com 
comportamentos um pouco estranhos! 
Era a “tarde surpresa” com o Quarteto 
dos Três irmãos Pedro e Paulo. Viveram-
-se momentos hilariantes com o grande 
espectáculo que estes nos apresentaram. 
Além de excelentes músicos, o humor 
que estes produziram contagiou a plateia. 
Seguiu-se o Magusto e o fim deste encon-
tro de Doentes e Familiares.

Todos saíram com a satisfação de um 
dia bem passado.

Até para o Ano. n

GS

Mais um encontro 
cheio de diversão
A Casa da Azenha, em Vale de Lobos, foi o local escolhido 
para o XXVII Encontro Nacional de Espondilíticos e Seus 
Familiares que decorreu no dia 12 de Novembro de 2016.

Actual
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A Liga Portuguesa Contra 
as Doenças Reumáticas 
(LPCDR), realizou no dia 
15 de Outubro de 2016, 
o XIX Fórum de Apoio 
ao Doente Reumático, 
no Auditório da ANF 
(Associação Nacional de 
Farmácias), Lisboa

Infarmed recebeu associações de doentes 

Capacitar para o trabalho

A 27 DE DEZEMBRO, logo após o Natal, deslocou-se 
à sede do Infarmed, o Sr. Presidente da Direcção da 
ANEA Gomes da Silva para uma reunião entre o Infar-
med e as Associações Nacionais de doentes onde se 
debateram matérias de interesse dos doentes.
Foram apresentados os seguintes temas: Registo Na-
cional de Ensaios Clínicos,
Estudos com intervenção realizados em voluntários 
(saudáveis ou doentes) para investigar a segurança e/
ou a eficácia de medicamentos. O acesso a esta infor-
mação é fundamental para a Comunidade Cientifica 
(Investigadores); Profissionais de saúde e público em 
geral.
Sistema de Notificação de Reações Adversas a Medi-
camentos
Estas informações poderão ser colocadas por correio; 
pela internet ou podem comunicar diretamente as sus-
peitas de reações adversas a medicamentos. n

O programa teve como tema: “Capaci-
tar para o trabalho”.

O Fórum contou com a participação de 
vários especialistas e destinou-se, a do-
entes e seus familiares, a médicos, ou-
tros profissionais de saúde e ao público 
em geral.

O Sr. Gomes da Silva, Presidente da 
ANEA (Associação Nacional da Espondi-
lite Anquilosante), foi convidado a fazer 
parte da mesa redonda, com tema “(In)
Capacidade para o trabalho”, onde estive-
ram presentes vários intervenientes em 
representação das suas Associações.

A ANEA também esteve presente com 
um pequeno stand no local, para dis-
tribuição de vários panfletos, revistas e 
flyers com informações sobre a Espon-
dilite Anquilosante e sobre a Associação, 
estando representada pelo Secretário da 
Direcção Sr. Virgílio Cipriano. n

Actual
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A- Quem Fomos? Ao nível  nacional 
Fomos a primeira associação de doen-

tes a existir em território português. Isso 
fomos e somos. Entramos na história 
da luta pela saúde possível nas doenças 
persistentes de evolução prolongada. Fi-
nalidades 1.º Diagnosticar em início 2.º 
Nas doenças persistentes conduzir a sua 
evolução de modo limitatativo de efeitos 
e preventivo de complicações (prevenção 
secundária). A área patológica a Espondi-
latropatia (SPA) e a área clínica específica 
a Espondilite Anquilosante (EA) incluindo  
as  Síndromas Espondilíticas das restan-
tes doenças do agrupamento patológico.

B - Quem fomos ao nível internacional?
 Na área que nos compete, a Espondilite 

Anquilosantes (EA) e a Síndroma Espon-
dilítica das restantes Espondiloartropa-
tias (SPA- na abreviatura internacionaiza-
da), fomos a décima associação mundial. 

Neste aspecto representamos, bem e no 
seu devido tempo certo,  a  Cultura Portu-
guesa em Saúde.

C -Que “gatilho” nos fez nascer?
No final de observar um caso catastrófi-

co por ter sido deixado evoluir espontane-
amente por falta de diagnóstico durante 
mais de dez anos (por atraso de diagnós-
tico superiora dez a anos)

o fisiatra do hospital de reabilitação, 
tendo notado que a pessoa naquele es-
tado era francamente inteligente, fez a 
pergunta que não devia : - Porque se de 
deixou ficar assim?

E teve a resposta que as más perguntas 
merecem. Desde cedo andei de médico 
para médico. Só tive o diagnóstico tarde 
e pelas consequência. Não será possí-
vel evitar que outros casos como o meu 
aconteçam; acha que é possível fazer 
uma associação nesse sentido?

Fiquei surpreendido. Pensei. noutras 
culturas foi. Respondi-lhe com admira-
ção. Aqui alguma tem de ser a primeira- 
na piscina vai encontrar companheiros 
que o podem entender.

D - O embrião NEA 
e o nascimento
da ANEA

 A associação nasceu do nada, sem di-
nheiro, tendo como residência um ben-
galeiro - o bengaleiro de um  anfiteatro 
hospitalar. Depois uma sala adequada. 
Depois alguém “importante” entendeu 
que necessitava da sala e deu-nos 24 
horas para desaparecermos do hospital. 
FOI A SORTE. Na emergência, a Câma-
ra Municipal de Cascais entendeu-nos 
e “adoptou-nos” no projecto Nacional 
/ Internacional. É toda uma história a 
valer a pena ser contada em porme-
nor, passada a urgência do que neces-
sitamos dizer aqui. Fizemos tudo para 
honrar essa atitude. Essa confiança.                                                                                                                          
O primeiro congresso Internacional so-
bre EA e patologia similar foi o Congres-
sode Espondilite Anquilosante de Monte 
Estoril. A autarquia compreendeu que 
tínhamos asas para voar alto. Mais tar-
de alguém terá de escrever o histórico 
disto.

Fomos a primeira associação de doentes a existir 
em território português. 
Isso fomos e somos. Entramos na história da luta pela 
saúde possível nas doenças persistentes de evolução 
prolongada.

è

ANEA / Associação
Nacional de Espondilite 
Anquilosante

Dr. Filipe Rocha

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante Opinião
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E - A respeito de instalações e meios
Todo o movimento social pretende ter 

uma Sede, o seu orgulhosinho A ANEA 
tem a Sede Nacional na Freguesia de São 
Domingos de Rana. É uma Sede com alta 
qualidade, onde temos consultas de al-
gumas especialidades médicas mas em 
particular de Fisiatria (Medicina Física e 
de Reabilitação)e de Reumatologia con-
forme a pessoa sofrendo de EA ou julgan-
do sofrer entender. Temos qualidade de 
instalações, de meios e de competências 
de saúde, que merecem a visita de qual-
quer entidade interessada na Saúde e 
será um gosto mostrá-las às congéneres 
internacionais que de início nos quiseram 
ajudar. A nossas primeiras profissionais 
de fisioterapia puderam ir à congénere 
suíça treinar os esquemas terapêuticos 
deles. Quem quiser saber mais sobre 
estes aspectos  terá de consultar os BIs 
(boletins informativos) dessa época. Não 
podemos esbanjar dinheiro em espaço ti-
pográfico. A nossa dimensão informativa 
tem de visar o essencial. A informação 
útil e utilizável acerca da patologia que 
nos interessa combater mas... Mas de um 
modo fácil de compreendera respeito da 
doença, das medidas que tomamos e das 
sugestões e reparos que nos devam fazer  
sobre o que seja importante.  

F - Situação actual.
Potencial de oferta de cuidados

Os actuais dirigentes da ANEA tiveram 
de enfrentar uma série de custos decor-
rentes de manutenção de instalações 
e equipamentos. Manter a hidrotera-
pia funcional sem riscos acrescentadas 
para os utilizadores e profissionais é 
dispendioso mas tem de ser feito. Es-
quecer a manutenção (que estava um 
tanto desleixada) seria crime. Dizer mais 
seria falar sobre o que é óbvio.  Um ou-
tro aspecto é o facto de, neste momento 
termos, mais potencial de intervenção 
diagnóstica e terapêutica  que qualida-
de que abrimos à comunidade. Na nossa 
medida excedentária actual estamos à 
disposição dos SMS e das entidades pri-
vadas (Seguradoras e outras) dispostas a 
oferecer qualidade.  

G- Projectos imediatos
ao nível da Sede Nacional 

As pessoas que tratamos, grande par-
te delas têm problemas de locomoção. A 
nossa sede está distanciada das estações 
de comboio e de camionagem sendo o 
acesso (para a maioria) mediante trans-

porte privado. Põe-se a questão de não 
conflituar com os residentes ou ter de 
deixar a viatura longe. A este respeito se-
guem bom termo as negociações com a 
autarquia (CMC) no sentido de dispormos 
de um parque privativo com as dimensões 
adequadas.

H - Onde estamos a falhar 
Quem não sabe onde falha não sabe o 

que faz, a autocrítica e a aceitação de crí-
tica não insultuosa é uma condição de ter 
qualidade no respeitante às razões de ser 
e aos objectivos a alcançar. Depois de tudo 
que os pioneiros fizeram centrando na in-
formação sobre a importância social da 
doença espondilítica quanto à prevenção 
de consequências evolutivas, disfunção 
socio-familiar e impossibilidade de em-
prego (empregabilidade), depois de ter-
mos insistido tanto nos diferentes  crité-
rios de diagnóstico (visando a suspeita do 
diagnóstico, a confirmação do diagnóstico 
clínica, a classificação da SPA (espondi-
lartropatia) como sendo EA para traba-
lhos científicos onde o rigor tem de ser 
máximo, assustaram-nos ver publicados 
alguns disparates  em brochuras postas 
à venda como divulgação do essencial so-
bre doenças reumáticas. Temos de voltar 
à fase dos pioneiras que eu julgava já ter 
sido ultrapassada em definitivo.

I - A fronteira entre o preto e o branco
Muitos bons associados cometem o erro 

de entenderem O BI da ANEA como um 
aspecto secundário da Associação. Uma 
coisa assim como o Encontro Nacional. 
Mas os factos são outros Boletim Infor-
mativo e Sede Nacional são as duas face 
de uma mesma moeda. Essa moeda é o 
conjunto formado por : a) Certeza de que 
não haja atrasos de diagnóstico b) Divul-
gação de que os AINEs são apenas uma 
componente do tratamento, não prote-
gendo dos desastres evolutivos  c) Ter 
uma Sede para d) convívio e reuniões e) 
suporte organizativo e f) montra do modo 
como se  deve fazer um bom tratamento 
(estágio de profissionais dos NR (Núcleos 
Regionais da ANEA). 

Se os diagnósticos de EA continuarem 
a serem feitos  pelas consequências evi-
táveis da doença então falhamos quan-
to ao que começamos por referir em A ( 
para que não venha a suceder aos outros 
o que aconteceu comigo) e o altruísmo 
do fundador não resulte ou resulte  ter 
perdido o sentido ou ter apodrecido com 
o tempo.     

J  - O desfazer de equívocos
À nova geração, que certos políticos 

referem ser a mais bem preparada de 
sempre, os pais esqueceram-se de lhes 
ensinar o essencial da vida. Não sabem 
comer e há um record de diabetes, não 
sabem conviver e o país está no topo da 
Europa em divórcios. Fiquemos por aqui 
sem demagogia, há muito mais PARA 
DIZER. Ora a questão que mais nos inte-
ressa é o facto de  SE FOR UM CIDADÃO 
SOFRENDO DE ESPNDILITE, os seus 
riscos na vida ( deformidade, deficiência, 
velhice antecipada, fragilidade mecânica, 
dependência nos cuidados, insuficiência 
respiratória com necessidade de oxigé-
nio estar menos relacionada com a falta 
de farmácia mas com o modo cuidado 
ou descuidado com que se condiciona a 
evolução da agressão inflamatória e com 
a ocorrência de doenças associadas (co-
-morbilides) decorrentes de hábitos e de 
comportamentos inadequados . A outra 
confusão diz respeito a que a especiali-
dade pertence a doença :- Imunologia, 
reumatologia, fisiatria, oftalmologia, der-
matologia, gastroenterologia ,cardiologia, 
pneumologia, cirurgia ortopédica e por aí 
fora ...  

L  - E, por aí fora
E por aí fora que a doenças espondilí-

ticas (EA e manifestações similares das 
SPA - espondilatropatias) nascem por um 
erro de linguagem intercelular, passam 
por um  patamar inflamatório, alteram 
a propriocepção  e as forças do sistema 
esquelético axial, podem incluir mani-
festações ao nível do globo ocular (uve-
íte anterior aguda), da pele (espondilite 
psoriática), do tubo digestivo, entesite do 
anel valvular cardio-aórtico com insufici-
ência valvular ou doença valvular (junção 
de insuficiência e aperto do anel) sem ou 
com alterações do ritmo cardíaco, altera-
ções do interstício dos lobos superiores 
dos pulmões, necessitarem de artroplas-
tia com PTA (prótese total da anca) e, e 
por aí fora.  A EA e as manifestações si-
milares das outras SPA (espondiloartro-
patias) são doença(s) sistémica(s), isto 
é, podem atravessar toda a economia 
corporal com as diversas especialidades 
correspondentes. O diagnóstico de EA é 
fácil, os diferentes critérios estão bem di-
vulgados e o diagnóstico, porque é fácil e 
tem critérios bem  definidos, compete ao 
médico de família tal como os diagnósti-
cos da diabetes, da hipertensão arterial, 
da asma brônquica e tantos ao alcance 

Opinião
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da sua competência. O envio para um 
atendimento hospitalar de especialidade 
é adiar a prevenção do que há a prevenir. 

M - Com o devido respeito, 
brincar ajuda 

Se me permitem brincar,, com o devido 
respeito para com os doentes, eu direi o 
seguinte:

Na actualidade, as consequências inca-
pacitantes da EA dependem  de: a) falta 
de condução preventiva da doença me-
diante esquemas organizados de cinesi-
terapia individual e em classe, b) falta de 
apoio familiar e de um grupo associativo, 
de um mau seguimento por um médico 
pouco empenhado na patologia.

Direi: EA - Doença persistente evolutiva 
de potencial multissistémico, cujas piores 
consequências são perfeitamente preve-
níreis

Doente Competente  no respeitante à 
doença, grau de morbilidade (agressivi-
dade) e momento evolutivo. Nesse senti-
do editamos o Glossário

Médico Crónico - médico empenhado na 
evolução da doença e na prevenção se-
cundária das consequências evitáveis e 
de condicionamento das não evitáveis

Fisioterapeuta treinado em EA - isto é, 
nas diferentes etapas da condução da 
prevenção de perdas de funcionalidade 
corporal. Os profissionais exercendo na 
Sede estão competentes nestes diversos 
aspectos.  

Bom Familiar Colaborante - É uma das 
funções específicas da ANEA. Nenhum 
médico ou fisioterapeuta tem tempo dis-
ponível para fazer uma boa preparação 
do familiar. Em Saúde, a qualquer nível da 
Saúde e em especial no SNS o tempo pro-
fissional é muito caro. Como associação a 
ANEA está vocacionada para isso e pode 
fazer pequenos cursos internos. Embora 
felizmente haja na população uma gran-
de disponibilidade para a ajuda, muita 
ajuda é tosca. Se ajudar um estranho é, 
por vezes, fácil , já ajudar um amigo por 
lealdade ou um familiar por amizade e 
proximidade, torna-se, a maior parte das  
vezes, uma  arte muito difícil aumentan-
do os riscos da disfunção familiar que, 
como acima referi, se tornou epidémica 
em Portugal (setenta em cada cem casa-
mentos terminam em divórcio, a agressi-
vidade doméstica está em alta e falam em 
geração bem preparada!)

Na minha longa experiência profissional 
(desde1959), sendo fisiatra e dispondo 
do Curso de Pedagógicas e do Concur-

so Público ao Quadro do IASE, ambos na 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, ainda penso saber o que digo a 
este respeito, isto é, quanto à utilidade de 
um diagnóstico bem feito.

N - Falando com espada curta, 
indo directo ao assunto

Desde cedo percebi que a minha ques-
tão clínica não acabava no diagnóstico 
bem alicerçado e no consequente recei-
tuário. Depois tinha de “vender” o meu 
diagnóstico ao meu doente (não se as-
sustem com a palavra). Se o doente rejei-
ta a “compra” o esforço foi perdido, está o 
caldo entornado.

Sobretudo em doenças com evolução 
crónica ou prolongada com tarefas pre-
ventivas que exigem alguma  incomodi-
dade o que dissermos é automaticamente 
rejeitado pela pessoa doente num meca-
nismo de autodefesa psicológica instinti-
vo. Além disso e aparece sempre alguém 
a dizer ao doente: - não faças nada dis-
so, deixa ver. A EA é um caso exemplar, 
a)  Convenço o familiar influente e ganho 
uma ajuda extraordinária.   b)O contrário 
é a tão invocada vitória de Pirro, aquela 
vitória que não serve para nada.  

Lembro-me de um colega com quem 
trabalhei - “facilmente vais fazer dos teus 
doentes teus amigos, com os familiares 
a questão é diferente (estarão sempre a 
questionar o que dizes).

O meu leitor já percebeu o que quero di-
zer com isto?  

Se o Clínico não tem tempo, Se o SNS 
não pode dedicar-se a isto, mande-nos os 
seus espondilíticos.   

Nós (associação ANEA) dedicamo-nos a 
isso- Temos experiência com os doentes 
e com os seus familiares.  

Na parte de equipamento e de profissio-
nais venha ver-nos em tempo de presta-
ção de serviços.

O - Para aqueles que possam pensar 
que eu deliro no respeitante à necessi-
dade de redimensionar o BI como fonte 
de informação real, útil e utilizável, com 
qualidade científica e clínica equiparável 
às edições das nossas congéneres  suí-
ça, alemã, inglesa e, possivelmente, das 
nórdicas que não sei ler nem tenho quem 
meleia (traduza)

Um dias destes, comprando jornais, 
encontrei, bem à vista, com boa apresen-
tação de capa e tamanho uma brochura 
de 35 páginas contando as contracapas e 
tiragem de 30.000 exemplares (!), com o 

título de  “Viver com Doenças Reumáticas 
“ tendo em subtítulo o nome de oito in-
cluindo Espondilite.

 Gostando de estar informado sobre 
a forma de como o público é informado 
acerca da doença que nos justifica como 
associação, despendi  meus dois euros e 
vinte cêntimos.   A espondilite anquilo-
sante é descrita em menos de meia pá-
gina prestando,  em minha  opinião, uma 
(des)informação escassa e perniciosa. Se 
não sabiam nada que valesse a pena por-
que não nos contactaram? que eu saiba 
nunca regateamos informação, sempre 
a demos de boa vontade e agradecidos.  
Ignoraram-nos, podíamos fazer o mes-
mo mas seria um mau serviço prestado a 
quem temos de defender. Ficará exposto 
na ANEA demonstrando a necessidade 
de alargarmos a tiragem do BI e o ende-
reçarmos a muitos mais destinatários. A 
brochura a que me refiro é  a plena de-
monstração barata de que o ensino de 
saúde ao público tem de ser controlado 
no respeitante à verdade e à qualidade. 
A formação contínua dos profissionais 
do SNS não pode ser deixado à indústria 
farmacêutica ou a fornecedores equiva-
lentes nem a in formação pública sobre 
questões concretas de diagnóstico e tra-
tamentos deixados a entidades atrevidas 
e pouco competentes. A prevenção disso 
passa em cada campo pela existência de 
manuais competentes e por boletins in-
formativos com alta qualidade..

P - A despropósito
do que acabei de dizer

No tempo antigo, no tempo do SNR era 
costume poder encontrar sempre nos 
nossos Encontros de Espondelíticos e 
seus Familiares um representante des-
se Secretariado. O SNR nasceu muito 
importante, MUITO importante mesmo, 
eu sei o que digo mas não digo como o 
sei. Depois acrescentou letras ao nome, 
agora ficou com duas letras apenas.  Soa 
mais importância (Esta abordagem é ex-
clusivamente minha, individual). Fartou-
-se de nós (ASSOCIAÇÃO) ou desligou-se 
do real (da realidade) ?  As espondilites 
correspondem a uma fronteira muito 
permeável entre o que é doença prolon-
gada, defesa estruturada, continuidade 
de cuidados, ajuste entre necessidade de 
tempo de tratamento defensivo e empre-
gabilidade, entre baixas atempo inteiro e 
baixas a meio tempo (que não há), entre 
défices que se vão retardando e os que já 
se foram acumulando, entre deficiência è
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focais e o somatório global.  Enfim, eu 
penso que seria um campo para pensar, 
pensar e repensar, condução de uma do-
ença e empregabilidade, apoio familiar 
ou disfunção familiar. O triângulo danado 
de ter direito a defendera saúde, ter di-
reito ao trabalho,  ter direito a ter tempo 
de família. Tudo interligado, tudo interli-
gado de um modo bonito, conversado de 
modo informal, natural e simples, vendo 
os dificultados pela vida serem felizes no 
convívio. 

Se o meu cérebro já não chegasse para 
tanto, o senhor representante do Instituto 
encontraria outro mais amável. Reafirmo, 
isto é dito a título pessoal por uma pessoa 
velha mas não idosa, porque os velhos 
pensam e os idosos esperam a morte asi-
lados em lares.

O número de idosos asilados em lares 
andando a par com a alta percentagem 
de divórcios. Faz parte da imagiologia de 
que alguma coisa vai mal.  Acredito que é 
possível repensar o remédio. E todos se-
remos poucos . 

 
Q  - Decorar todos  os livros de texto
 e não saber tratar um cidadão
com EA (espondilite anquilosante.

A incapacidade de pensar em termos de 
contexto é a razão de muito sofrimento 
em Saúde-

Há muito esperto em jogada curta, 
avança o peão faz a sua “comidela” eper-
de onjogo que lhe estava favorável. O País 
está cheio de génios que ficaram.

Embora a evolução de uma EA seja per-
feitamente controlável com toda a equipa 
já referida articulando bem entre si, se o 
doente fuma e bebe como refrigerantes 
esses concentrados de açucar então o 
caso é mau.

Começamos pelo tabagismo. O leitor 
já ouviu falar do cancro do pulmão e do 
cancro do lábio mas não ouviu falar do 
cancro da bexiga que também causa. Já 
ouviu falar da bronquite crónica mas não 
ouviu falar da perda progressiva da su-
perficie alvéolo capilar através da qual 
os gases se trocam  (oxigénio e anidrido 
carbónico) quando pouco desse tapete 
restar o fumador fica dependente da gar-
rafa de oxigénio e dorme sentado até que 
morre lentamente como um peixe fora de 
água. PENSE UM ESPONDILÍTICO APÓS 
LONGA EVOLUÇÃO. A ventilação alveolar 
está dificultada por rigidez torácica e pe-
las secreções da bronquite crónica, parte 
do leito alvéolo-capilar foi destruído pelo 
tabaco, o interstício dos lobos superiores 

do pulmão está alterado pela inflamação 
espondilítica. Que espera que avida lhe 
permita?

Para este meu texto não ficar deprimen-
te, não abordoa associação seguinte-

Antes de tirar medidas com a fita mé-
trica, olho os lábios. Descubro logo se é 
ou não é fumador. Se é fumador, a aus-
cultação pulmonar vai gastar-me algum 
tempo e o treino de como o conjugue vai 
gastar-me o tempo de outra consulta.

Quando “em mais novo” abordava este 
tema daco-morbilidades em doenças 
evolutivas  de longa duração sentia-me 
irritado com aqueles gestores não mé-
dicos (capatazes) que anunciam terem 
conseguido que os médicos vissem mais 
n.mil casos de consultas - é uma for-
ma de agradar a qualquer tutela menos 
“elaborada”. Este indicador pode não di-
zer nada- O indicador que me interessa-
ria saber é o número de consultas que-
cada médico necessitou para fazer para 
chegar ao diagnóstico fundamentado em 
certas patologias em que o diagnóstico 
é usualmente trabalhoso. Talvez as mui-
tas consultas sejam um aumento de nú-
mero de consultas mais curtas para um 
mesmo grau de produção e menor segu-
rança. Parece difícil? É difícil de perce-
ber  para quem está fora de cada área 
de conhecimento.  A deontologia clínica 
tem, pelo menos, vinte e cinco séculos 
- Hipócrates de Cos, a ilha grega agora 
tão falada.      

R - Síntese desta conversa toda
/ Por uma boa causa

Somos em Portugal a primeira ONG 

fundada por doentes com a finalidade de 
acabar com atrasos de diagnóstico. A ra-
zão principal para o diagnóstico ser feito 
cedo  resulta de a doença ser altamente 
deformante, incapacitante e expor o do-
ente a uma grande diversidade de ris-
cos se deixada em evolução espontânea. 
Quando sujeita a um bom articulado de 
AINEs de última geração, de cinesiote-
rapia bem estruturada, de apoio familiar 
bem orientado e de um seguimento mé-
dico mediante consultas médicas progra-
madas com parâmetros bem definidos   é 
possível retardar a anquilose, impedir 
a deformidade, resolver a anquilose das 
ancas e resolver complicações. Isto exige 
muita articulação de recursos e meios. 
Naturamente que exige. De outro modo 
o nosso trabalho estaria completado  e a 
ANEA poderia dedicar-se a outras cau-
sas.

Nesta data é absurdo que certas infor-
mações ainda sejam debitadas.

 A solução - O BI voltar ao estilo antigo 
da informação necessária e imprescindí-
vel - Em síntese má noticia aumento de 
gastos financeiras (mais páginas maior 
tiragem).

Sem perder o presente temos de vol-
tar ao princípio. Conforme os princípios 
guardados na cápsula da primeira pedra 
da Sede.   

S  -  Texto que foi colocado dentro
da primeira pedra da sede nacional
da anea em 28 de julho de 2001

NESTE DEGRAU DO CAMINHO
CONTINUAMOS ANEA

Opinião
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ALERTAMOS TODOS
Sem culpabilizar seja quem for,

DIZEMOS AO DOENTE DE ESPONDILITE
Aquilo que tem direito de saber,

FORMAMOS ALGUÉM DA FAMÍLIA 
Na ajuda a dar e na arte de prestá-la

DISCUTIMOS OS NOSSOS PROBLEMAS
Em mesas redondas, com total fronta-

lidade

CONTRIBUÍMOS PARA 
O APERFEIÇOAMENTO 
Dos diversos profissionais de saúde

GERAMOS E GERIMOS DISPONIBILIDADES
Criadas e colhidas em convívio de asso-

ciados

CONSTRUÍMOS OPORTUNIDADES
A partir de tempos mortos pessoais e 

institucionais

PROMOVEMOS O RELACIONAMENTO 
LEAL

No interior da Associação e com congé-
neres

TROCAMOS EXPERIÊNCIA
Em abertura de espírito

PROPOMOS PROJECTOS EXEQUÍVEIS
Na hora própria e de modo formal

CONSTRUÍMOS CULTURA
DE SOLIDARIEDADE
Na dimensão da tradição portuguesa

REPRESENTAMOS O PAÍS 
NA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
Em comunhão de conhecimentos apli-

cáveis

ASSIM,
Vamos poder responder melhor às cila-

das da E.A.
 

T - A face informativa nacional
da ANEA

a) Publicação do BI dirigido aos profis-
sionais e entidades que possam diminuir 
os atrasos de diagnóstico e promover as 
terapêuticas mais adequadas a cada mo-
mento evolutivo de cada caso de EA ou 
manifestação similar das diversas espon-
diloartropatias;

b) Organização dos Encontros Anuais 
em que sejam promovidos o conheci-

mento interpessoal de associados e re-
colhidas as questões mais importantes a 
serem abordadas e resolvidas mediante 
organização de mesas redondas seguindo 
a metodologia já bem definida no período 
dos Encontros no Colégio Amor de Deus;

c) Retoma dos esforços no sentido de 
dimensionar a rede de Núcleos Regionais 
prestando apoio à organização adminis-
trativa, ás iniciativas sociais e às activi-
dades clínicas numa correcta autonomia;

d) Desenvolver na Sede Nacional cursos 
sobre o programa semanal de exercícios 
de autocinesioterapia diária dirigida a as-
sociados;

e) Promover que idênticos cursos te-
nham lugar nos Núcleos Regionais;

f) Desenvolver cursos paralelos dirigi-
dos a familiares de doentes visando saber 
prestar ajuda eficaz sem provocar dis-
função familiar e dar conhecimento das 
referências para um seguimento próximo 
da evolução da doença no respeitante ao 
alinhamento corporal e à mobilidade da 
CV e das ancas   

g) Organização de um centro docu-
mental informatizado na Sede Nacional 
incluindo a revisão das diversas livros e 
brochuras editados pela ANEA que fica-
rão disponíveis em “pens” a custo míni-
mo;

h) Apoiar eventuais trabalhos clínicos ou 
sociológicos dos profissionais de saúde 
trabalhando na ANEA;

i) Organização de um quadro de consul-
tores científicos de suporte à edição do 
BI no sentido de ser excluída informação 
obsoleta ou errada sobre diagnóstico e 
tratamento em tudo que diga respeito à 
boa prática diagnóstica e terapêutica. O 
BI necessita de ter um responsável mé-
dico directo no respeitante à inclusão ou 
rejeição de qualquer artigo ou publicida-
de sobre saúde. No respeitante a Saúde 
o BI tem de usar os critérios de uma boa 
revista médico. É o preço para sermos 
respeitados quanto à razão fundamental 
de existirmos. 

j) Correndo o risco de sermos aborreci-
dos repetimos o que já dissemos. O BI da 
ANEA não existe para entretenimento dos 
seus associados, existe para que, no es-
paço de língua portuguesa que ele alcan-
ce, a EA e as situações similares sejam 
diagnosticadas o mais cedo possível e o 
seu acompanhamento diagnóstico e tera-
pêutico tenha o grau de qualidade que o 
aperfeiçoamento médico no seu progres-
sivo avanço vá permitindo. Isto não exclui 
a publicação de dados fornecidos pelos 

nossos profissionais de saúde e, no es-
paço dado à cultura geral, a inclusão de 
notícias, de comentários, de arte poética 
e de curtos textos que sejam temperos da 
vida ; 

k ) A possibilidade de existir EA tem de 
ser pensada sempre que haja:

Haja uma lombalgia associada a rigidez 
e de agravamento com o descanso no-
turno; Inflamação de apenas uma gran-
de articulação periférica sem história de 
traumatismo; dificuldade de permanecer 
em pé por dores nos calcanhares; apare-
cimento de inflamação ocular de um só 
olho com forte incómodo ao olhar a luz; 
dores articulares em quem sofra de Psor-
íase ou de doença inflamatória crónica do 
tubo digestivo; em outras situações que 
não referimos por questão de espaço.

    
U - PRESTANDO RAZÔES DE EXISTIR 
E DE DIMENSIONAR  A EVOLUÇÃO 
DA ANEA 

Para que nos entendamos vamos con-
versar simples curto e directo, como se a 
associação fosse ela a falar aqui.

Começamos, existimos e desenvolve-
mo-nos para:

1) Houver mais diagnósticos de Espon-
dilite Anquilosante (EA) em Portugal, por-
que ela existia com maior prevalência do 
que o suposto e admitido por seguro,

2) Que o diagnóstico fosse feito tão no 
início quanto possível porque o doente de 
espondilite perde oportunidades de defe-
sa muito cedo,

3) Divulgar os critérios actuais de diag-
nóstico de EA e de Espondiloartropatia, 
acabando com a petulância de diagnósti-
co precoce atabalhoado - porque medici-
na e patologia médica não são cartoman-
cia,

4) Divulgar que o tratamento medica-
mentoso bem escolhido e programa-
do não  terminar em insuficiência renal 
(iatrogenia = a efeito colateral adverso) 
como foi frequente no passado

5) Divulgar por todos os profissionais da 
Saúde que EA é um diagnóstico clínico 
classificando um painel de manifesta-
ções que formam uma componente de 
um diagnóstico patológico muito mais 
largo incluindo manifestações ao nível 
da pele, dos olhos, do tubo digestivo, do 
aparelho uro-genital, da junção valvular 
cardio-aórtica, do tecido intersticial dos 
lobos superiores dos pulmões, do fundo 
de saco meníngeo ( fibrose da duramater 
originando síndroma da cauda de cavalo). 
É importante enquadrar a EA dentro da 

Actual

è
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Espondiloartropatia para entender que o 
seguimento evolutivo inclui a possível re-
visão do diagnóstico.

6) Divulgar que a EA é uma DOENÇA 
SISTÉMICA. Inicia-se como doença imu-
nitária, exprime-se como quadro inflama-
tório, pode expandir-se a topografias de 
diversas especialidades médicas, na sua 
evolução associa inflamação e patologia 
biomecânica-

7) Contribuir para romper teias de ara-
nha. Como potencial de dano a EA per-
tence a quem a sofre, o seu diagnóstico 
pertence ao primeiro médico que o do-
ente procure e em particular ao Clínico 
Geral / Médico de família. É frequente ser 
um Oftalmologista quando a inflamação 
ocular aguda unilateral associada à into-
lerância para enfrentar a luz com o olho 
não atingido aparece cedo. Se um espe-
cialista dos olhos pergunta – Tem dores 
de costas? – isso pode ter todo o bom 
sentido clínico. Seguimos …

8) Desfazer a imagem terrífica de EA. 
O adjectivo anquilosante ainda apavora. 
No passado a associação de Anquilose 
da coluna em cifose global  e de Bloqueio 
das ancas  em flexão e adução  equivalia 
à incapacidade funcional global até para 
estar deitado e dormir. É importante in-
formar todo a pessoa com espondilite e 
o seu familiar influente que no aspecto 
mecânico do esqueleto, se correr o pior 
possível, as ancas têm solução median-
te artroplastia com prótese total (PTAs 
no abreviado dos ortopedistas). Quanto à 
coluna vertebral o problema decorre in-
teiramente da competência do doente* 
Se ocorrer o pior possível e toda a CV an-
quilosar, mesmo assim, ficará apto para 
a vida corrente e para a maioria das pro-
fissões e hábitos urbanos com exclusão 
das maratonices e outras formas de es-
tupidez em voga.

9) Nos associarmos às nove associações 
nacionais então existentes (hoje são mui-
tas) partilhando dúvidas e conhecimentos 
e trazendo para Portugal o melhor que as 
congéneres suíça, inglesa, alemã e nórdi-
cas estavam a fazer.

10) A EA ser considerada para além de 
doença uma forma de deficiência sendo a 
ANEA aceite no então SNR (Secretariado 
Nacional de Reabilitação, hoje Instituto) e 
participante do então Conselho Nacional 
de Reabilitação)

11) A ANEA contribuir para os cuida-
dos de saúde nas autarquias em que nos 
situássemos. Desde início escolhemos 
Cascais para ter a sede. A Escolha foi 

boa, Tivemos sempre bom apoio- O nosso 
agradecimento consiste em merecê-lo e 
justifica-lo dizendo ao público o que faze-
mos e contribuindo para que a dimensão 
cultural e cívica da Saúde da Autarquia de 
Cascais seja conhecida dentro e fora do 
nosso país.

12) Que o essencial de nós, redigido 
para ficar na primeira pedra da constru-
ção da Sede da 

ANEA, continue a ser realizado. Se vier 
estar connosco em São Domingos de 
Rana (freguesia de Cascais) mal entre 
verá a pedra. Continuamos os mesmos 
do DESIDERATO aí guardado.**

13) Que as nossas instalações bem de-
senhadas e equipadas para tratar pesso-
as sofrendo de espondilites e doenças do 
seu agrupamento, não desperdice horas 
livres, estando aberta dentro do seu pos-
sível a quem necessite de cuidados dife-
renciados de medicina física, em especial 
a quem necessite de piscina terapêutica 
aquecida a      graus cujo dispêndio em 
energia e manutenção é necessariamen-
te elevado, 

14) O acabado de referir tem um prévio 
óbvio. Existimos numa óptima localização 
mas muito habitada e afastada de esta-
ções de comboio. Para um bom serviço 
aos espondilíticos e abertura à comuni-
dade de “bens escassos” a pessoas com 
dificuldades de mobilidade faz-nos fal-
ta boa ter acessibilidade. Nesse sentido 
está a sensibilizada a Câmara Municipal 
de Cascais no respeitante à cedência de 
um seu espaço anexo 

   
*Recusamos o termo paciente, anglica-

nismo por má tradução de patient – pa-
lavra inglesa para dizer doente, eles não 
têm outra. Eles sempre tiveram coragem, 
não andam a fugir às palavras.

Aquilino Ribeiro referindo-se ao bispo 
de Dume caracterizou-o, elogiando-o do 
seguinte modo “chamava ao chifres dos 
bois cornos”. Fugir às palavras torna-nos 
moles. O Bispo não era.  

**Queremos retomar a linha dos pionei-
ros. As doenças de longa evolução neces-
sitam de ser condicionadas na sua evo-
lução, podem ser condicionadas, tem de 
ser condicionadas. Um bom condiciona-
mento com recursos e competência na-
cionais será sempre barato. Quando pes-
soas lúcidas enfrentam doenças em que 
o essencial é controlar a dor quotidiana 
e alongar a vida com qualidade funcional, 
sendo honestas, elas decidirão sempre o 
melhor do modo mais barato.

Vigiem a nosso honestidade e facultem-
-nos meios para continuarmos como fo-
mos – pioneiros sensatos e prestadores 
de contas.

Falei em nome da ANEA a pedido do seu 
presidente. Apenas lhe peço que anexe 
a promessa da pedra porque associados 
novos não a conhecem. Pelo referido não 
me despeço com os cumprimentos habi-
tuais.    

 
V - Encontro Nacional de Espondilíti-
cos e Familiares em 12 de novembro 
de 2016

SENHORES COM ESPONDILITE  E 
MEUS VELHOS CONHECIDOS:  

A ANEA comemorou 34 anos de existên-
cia e eu vi o meu primeiro doente sofren-
do de espondilite anquilosante (EA) há 
mais de cinquenta anos. 

Nessa altura do conhecimento médico, 
os melhores textos das melhores edito-
ras vinham repletas de disparates acerca 
da EA apesar de Wynn Parry já ter publi-
cado que esta patologia sistémica reagia 
ao contrário da artrite reumatoide (A R)  -  
que a maioria dos “ conhecedores” teima-
va em classificar como uma variante de 
Artrite Reumatóide própria dos homens. 

Wynn Parry, no início dos anos quaren-
ta, então capitão médico da RAF, verifi-
cara que os seus jovens espondilíticos 
tinham razão ao afirmarem que pioravam 
com qualquer aparelho correctivo, fosse 
ou não gessado e logicamente passou a 
prescrever o contrário - adaptando e  ali-
geirando exercícios de preparação da for-
ça aérea inglesa . Assim nasceu a ciné-
sio-compreensão e cinesiterapia da EA.  

Conheci  este médico fisiatra em 1979-
80 no RNOH, sempre hiperactivo e cheio 
de ideias novas, sempre a experimenta-
-las cautelosamente. Geria dois grupos 
de trabalho nas oficinas de ortóteses, um 
de profissionais saudáveis fornecendo or-
tóteses como em qualquer hospital “da 
arte”, outro de profissionais com defici-
ências esqueléticas diversas.                                                                                     

No início, perguntei-lhe porquê.                                                                                                                                    
Um dos grupos têm de ter produ-

tividade, o outro tem de ter paciên-
cia comigo modificando os apare-
lhos tantas vezes quanto eu precise.                                                                                                                              
Simples, não é?

Fiz o meu primeiro diagnóstico de EA 
em início de 1967, após ter regressado da 
RIN de Angola em 1966. A pessoa era um 
homem novo, da minha altura mas muito 
robusto, vendendo saúde, trazendo quilos 

Opinião
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de exames radiográficos repetidos a todo 
o esqueleto, com um passado de consul-
tas médicas a colegas, na época, bem 
credenciados.                                                      

A primeira coisa que lhe disse foi não 
faz mais nenhuma radiografia a nada se-
não encurta a vida com uma leucémia ou 
aplasia medular. Cheguei ao diagnóstico 
não por saber mais que os colegas pre-
cedentes mas porque no norte de Ango-
la tinha-me treinado a revelar negativos 
fotográficos vendo crescer minha filha no 
fundo de improvisadas tinas fotográficas 
(tive um pequeno ampliador com boa len-
te antes de ter máquina foto). 

Depois de ouvir e examinar o doente, e 
ver aquilo tudo, só tinha uma certeza – Se 
fossem negativos da minha filha as sacro 
ilíacas não permitiriam ampliar dez ve-
zes. Como um perdigueiro eu apanhava o 
rasto. Depois foi ver nos livros, ler dispa-
rates e ouvir colegas de “mais idade”.

Por vezes, perguntam-me onde aprendi 
reumatologia e tenho de responder que 
sou anterior à especialidade. No meu 
tempo de menino- médico (estou inscrito 
na OM desde 1959) esta área da medicina 
ainda pertencia à clínica médica (medici-
na interna) e, se querem saber, eu digo – 
no Serviço 7 do HGSA (Hospital de Santo 
António do Porto) sendo o  director o Dr. 
João de Melo. Para os antigos isto diz al-
guma coisa.

Na Base- O que apaixona na clínica da 
EA e, em geral, em qualquer dos quadros 
clínicos das espondiloartropatias (é mais 
simples dizer espondilartrites) é a sua 
transversalidade. Para que nos entenda-
mos bem, será bom seguir uma cronolo-
gia:

As EA (a espondilartrite em geral, em 
inglês SPA) começa por ser um contex-
to imunogenético complexo em que há 
factores que condicionam o seu apareci-
mento e factores que condicionam a mor-
bilidade (topografia em que se exprime e 
agressividade evolutiva);                     

Trata-se de uma doença por auto-agres-
são, isto é, que é posta em marcha por um 
estímulo externo (uma infecção bacteriana   
para os quadros clínicos melhor conhe-
cidos) do sistema imunitário que passa 
a combater determinadas estruturas do 
corpo como se fossem estruras estra-
nhas; passa a haver uma “guerra civil” 
permanente. 

O grande problema reside em que ainda 
não há meio seguro de imobilizar os sol-
dados insubordinados sem paralisar tam-
bém os soldados leais que são essenciais 

para nos defenderem contra o cancro, 
contra a tuberculose e outras situações- 

Esta é a razão pela qual, por enquanto, 
os “biológicos” deverão ser reservados 
para os casos de má resposta ao trata-
mento com a associação de AINEs de 
última geração, de cinesiterapia, de se-
guimento clínico bem estruturado. Bem 
estruturado – eis a uestão.                                                                                                                    

Como em muitas coisas na vida, não é 
costume a comodidade ser gémea da se-
gurança.

X  - Sintetizando
O grupo da espondiloartrite  ou espon-

dilartropatia (dois nomes para o mesmo)
é o verdadeiro diagnóstico abrangente em 
termos de ciência patológica. 

Quando a expressão clínica dominante é 
uma inflamação com dor e rigidez ascen-
dente da coluna vertebral, acompanhada 
ou não de outras manifestações de artrite, 
de entesite ou de inflamação unilateral da 
úvea anterior (globo ocular) essa situação 
tem o nome de espondilite anquilosante 
(EA). É para apoiar os doentes dessa si-
tuação que foi constituída a nossa ANEA.

Uma EA pela razão de ser uma espon-
dilartrite pode vir a apresentar sinais ao 
nível da pele (psoríase), ao nível dos co-
lons (colite ulcerosa), ao nível de todo o 
tubo digestivo (doença de Crohn), ao nível 
uretral (síndroma de Reiter) passando a 
ser uma componente destas diversas  do-
enças. 

Deste modo o seguimento médico de 
uma EA terá de ser não só da evolução, 
da topografia, do estadio e da avaliação do 
grau de deficiência atingido mas também 
e ainda quanto ao diagnóstico, ele mes-
mo.  

Um doente, um familiar, um associado 
da ANEA, um profissional de saúde in-
cluindo o médico, pode ter lido tudo ao 
seu alcance, montes de Net, ouvido todas 
as conferências dos congressos e faltar-
-lhe o senso comum imprescindível - sem 
o qual a sua intervenção se mostrará ser 
de eficácia nula. 

Em Saúde e em outras áreas o problema 
deixou de ser a falta de informação para 
ser o excesso de informação sem valida-
de testada no real. Qualquer principiante 
esolve ensinar.

Hoje é medicamente possível que a EA 
não deforme, não incapacite, não encurte 
significativamente a vida SE:

Quem sofre dela não lhe acrescente ou-
tra doenças com péssima interacção. Dar 
um golpe com o peão pode significar co-

locar a rainha em risco.
A sua coluna irá perder lentamente mo-

bilidade mas se isso acontecer num bom 
alinhamento de conveniência mecânica 
global, o senhor que a enfrente não fao 
tecido cerebralrá um conjunto de activi-
dades mas o dia a dia habitual é possível 
e a vida afectiva na cama não terá entrave 
apreciável; 

Frente  a pessoas sofrendo de EA falar 
claro é possível e imprescindível.  

O seu tórax irá ficar rígido a longo prazo 
mas, se altura do abdómen se mantiver, 
será possível manter boa mobilidade dia-
fragmática com ventilação suficiente do 
leito alveolar. Isto é verdade, se não en-
tender associar à rigidez torácica a des-
truição da superfície funcional alvéolo-
-capilar com a burrice tabágica nunca 
entrará em insuficiência respiratória

A respeito do tabagismo, a informação 
do público tem sido pouco inteligente 
porque os problemas principais (a meu 
ver) nem são a bronquite crónica nem o 
cancro do pulmão mas a lentíssima mor-
te lenta, sufocante, ligada à dependên-
cia de garrafas de oxigénio. O problema 
é a agonia lenta por perda da superfície 
funcional dos pulmões quanto às trocas 
gasosas – a essa situação chama-se enfi-
sema. Pense como agoniza um peixe reti-
rado vivo da água.

Enfisema significa que a maior parte da 
superfície dos alvéolos, onde o oxigénio 
entra para o plasma e, de seguida, para 
os eritrócitos do sangue e o anidrido car-
bónico é expelido, já desapareceu. 

O pulmão é como um favo de abelhas 
em que a respiração se processasse nas 
paredinhas de cera. Se destruir quase 
tudo por dentro, deixando apenas o corti-
ço, as abelhas morrem. O doente fica de-
pendente de garrafas de oxigénio. Dorme 
sentado e se sair â rua sai “com atrelado”.

O erro de informação tem sido dizer que 
o tabaco provoca bronquitr crónica e can-
cro do pulmão. Claro que também provo-
ca isso como provoca cancro da bexiga, 
mas o maior risco é a morte lenta como 
um peixe fora de água. EIS A QUESTÃO. 

Pense – rigidez da parede torácica mais 
destruição da superfície funcional do 
pulmão e, nos casos de longa evolução a 
fibrose intersticial dos lobos superiores 
distorcendo todo o conjunto bronquiolar  
e limitando a retractilidade elástica.

Se compreendeu isto e é espondilítico, 
o suicídio lento é consigo… O seu médico 
deve ter o direito de o rejeitar como doen-
te a cargo dele.è
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Se tirar todo o intestino a um animal ele 
morre por muita comida que lhe dê. Se 
besuntar com vaselina a pele de uma rã 
ela morre porque a pele fica impermeável 
ao ar. 

A clareza destas coisas é cristalina. Os 
fabricantes de tabaco são criminosos? 
Pois são. 

A luta contra eles só começou a ser ven-
cida quando as grandes seguradoras de 
saúde da América se fartaram de ter pre-
juízo. E mesmo assim, vai devagar porque 
as mulheres  aderiram à sufocação e à 
morte lenta, Vão substituindo os homens, 
pelo menos em Portugal

É evidente que se necessita de tomar 
anti-inflamatórios e outos medicamentos 
o seu fígado vai ter mais um trabalhito. Se 
acrescentar uma desinibição com shots, 
vinhos de catorze graus,  umas cerveja-
das pela manhã, uns produtos anaboli-
zantes para aumentar a musculaturas - o 
amigo será candidato a um transplante 
hepático se houver acidentes de jovens 
em número suficiente.

A EA é uma associação de entesite e de 
artrite e isto dá-lhe características muito 
próprias. Com o passar dos anos é fre-
quente haver alterações do anel valvular 
aórtico, aparecendo alterações em que 
predomina a insuficiência valvular e alte-
rações do ritmo. O uso dos salgadinhos 
predispondo à hipertensão arterial (HTA) 
não facilita nada as coisas.

Em termos de neonatologia somos  
(Portugal é) um espanto de bom, em ter-
mos de prevalência de diabetes mellitus, 
somos um espanto de mau na Europa. 

Se sofre de EA isso  já lhe basta, não 
lhe acrescente a diabetes. Não beba re-
frigerantes açucarados nos intervalos 
as refeições. Pense num automóvel pa-
rado, acelere repetidamente de prego a 
fundo. O regime salta instantaneamente 
das 500 rotações às 7.500 só para ouvir 
uns barulhinhos gratificantes. Pense no 
seu pâncreas, uma chicotada de açucar 
instantâneo com corte imediato é coisa 
estoura-lhe o pâncreas endócrino onde 
se produz a insulina e desregula a sua 
utilização. 

É simples de perceber ou acha que as 
células beta  lhe agradecem as chicota-
das?  

Pense nisso. 
Vender água açucarada com essências 

dá muito lucro?
É evidente que dá e viciar desde criança 

é um investimento rentável. Pense nisto, 
defenda-se a si e à família.  

Y - PREZADOS PRESENTES
 O senhor que me lê já ouviu falar da 

marcha de bêbado dos ex-pugilistas. 
Quando andamos o nosso crânio vai no 
cimo de 27 ou 28 sistemas de amorteci-
mento. Se a CV do senhor está anquilo-
sada o amortecimento fornecido por esse 
amortecimento extinguiu-se. 

Já experimentou andar ; se teimar en-
trar numa maratonice será idêntico a an-
dar de carro de bois num caminho rústico 
-  O seu cérebro não lhe vai agradecer. 

Se não fabrica sapatos desportivos, pro-
dutos ditos energéticos ou não tem uma 
indústria que engarrafe águas ou fabrica 
embalagens de plástico para as mesmas, 
não estrague o seu cérebro.

Alguns leitores pensarão que perdi o 
rumo da conversa acerca da EA. Não per-
di não!

 Ao longo das minhas ”idades médicas” 
grande parte das mortes que vi entre pes-
soas com EA foi por co-morbilidades (por 
doenças associadas): -  Erro técnico em 
hemodiálise, pos-operatório de cirurgia 
valvular aórtica, cancro em caso tratado 
com biológico (em caso que se justifica-
va), pneumonia em situações de perda 
de superfície alveolar pulmonar por ta-
bagismo (esqueça a bronquite – a ques-
tão é muito pior como dissemos acima) 
e a este respeito seria uma boa atitude 
irmos treinando os familiares a sabotar 
a propaganda de modo inteligente, sem 
conflito,sem despertar disfunção familiar.

Outro aspecto em que o familiar influen-
te pode colaborar é a escolha do calçado. 
São frequentes as quedas por sapatos 
mal escolhidos. Voltaremos a esta ques-
tão quando tivermos mais espaço para 
levar o assunto a sério.

Na situação social actual os espondilíti-
cos  encurtam a vida  ou desgraçam-lhe 
os últimos anos em que podiam ter quali-
dade de vida por estas causas. 

Todavia espondilítico pode ter uma vida 
bem aceitável e morrer tarde, na sua hora 
biológica. Este á o Centro da Questão a 
que muitos fogem a debater. No Encontro 
do próximo ano há que voltar às messas 
redondas.

Face a qualquer doença que se torne 
persistente (evolução crónica) há que 
pensar nas suas variantes e nas variáveis 
a estar atento para controlar nas suas de-
vidas oportunidades. 

O tempo não é só uma questão de estre-
las e de negócios. A distinção de um bom 
médico está na sua aptidão para marcar 
o jogo   

Com que idade incapacitam as pes-
soas sofrendo de EA e qual a causa di-
recta do encurtamento da esperança de 
vida. Eis a Talvez seja tempo de alguns 
projectos iniciais renascerem. As mesas 
redondas discutindo coisas específicas. 
Há”sobreviventes” desse tempo. Não é 
preciso chover mais no molhado.  

 A Associação tem gente para isso. Pela 
minha parte não pretendo nada vosso 
senão ver-vos crescer. Entre pedido de, 
oferta de,ou disponibilidade para, estou 
na disponibilidade para. É tudo por hoje. 
Com amizade, atento a vossas perguntas 
ou comentários. 

Z  - Voltando ao mesmo pela sua
importância real / A donça 
espondilítica e o seu contexto 
de circunstâncias

Os meus amigos podem decorar as me-
lhores anatomias e passarem ao lado do 
conhecimento do corpo humano; podem 
ler o último tratado americano de reu-
matologia e não saberem tratar um caso 
moderado de espondilite anquilosante. O 
corpo humano engana se não estiver avi-
sado de que para além dos órgãos é pre-
ciso compreender porque razão são atin-
gidas estruturas orgânicas tão diferentes 
como as enteses, o interstício dos lobos 
superiores dos pulmões, as válvulas aór-
ticas, por um lado, ou a úvea anterior, as 
sinóvias ou o revestimento do intestino ou 
da uretra pelo outro. 

A este propósito há a questão das espe-
cialidades médicas. Quem é dono de quê?

 A EA é suficientemente prevalente, o 
seu diagnóstico em início é tão premente, 
os critérios para esse fim são tão claros e 
simples que o seu diagnóstico tem de es-
tar necessariamente atribuído ao médico 
de família dos Centros de Saúde do SNS. 
Outra coisa não pode ser admitida. De-
pois cada especialidade terá o seu campo 
específico. Para que não haja dúvidas cito 
doze: - Oftalmologia, Dermatologia, Reu-
matologia, Fisiatria, Ortopedia, Cardiolo-
gia, Gastro-enterologia, Urologia, Pneu-
mologia, Medicina Interna, Nefrologia,

Cirurgia Cardíaca. – para só falar do es-
sencial. No plano das outras profissões 
da Saúde a enumeração também seria 
vasta a partir de Fisioterapia.

Mas, como comecei por dizer, “o prín-
cipe do diagnóstico” tem de estar no pri-
meiro atendimento do SNS tal qual como 
para a Diabetes, a Hipertensão Arterial, 
a Atrite Reumatóide e outras de grande 
prevalência. 
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A ANEA além do atendimento de MFR 
bem integrado que presta na sede nacio-
nal em São Domingos de Rana (Cascais) 
tem de prestar serviços complementares 
específicos como a formação de familia-
res na arte de saber ajudar (o que não 
é fácil) e no seguimento de proximidade 
em articulação com o fisiatra ou reu-
matologista e o fisioterapeuta. Os lemas 
antigos continuam com validade orien-
tadora e o desiderato do colectivo ANEA 
jaz na primeira pedra da Sede resumindo 
as nossas finalidades e objectivos. Dado 
o aumento dos associados penso que se 
justifica publicá-la novamente neste BI 
(Boletim Informativo da ANEA) 

Continuo a propor que a ANEA torne os 
seus associados DOENTES COMPETEN-
TES *e os Clínicos que assumem o seu 
seguimento verdadeiros MÉDICOS CRÓ-
NICOS de alma e coração no interesse 
pelos casos e pelas pessoas em risco de 
naufrágio físico. 

Em poucas doenças é tão verdade o de-
ver tratar-se em seu conjunta a pessoa 
doente e não a doença ainda que na sua 
globalidade. Frente a um novo caso de 
EA eu leio os lábios e os dedos da mão 
para saber se é fumador e pergunto-lhe 
os hábitos alimentares, quantidade de 
sal nos alimentos, o consumo de bebidas 
açucaradas nos intervalos das refeições. 
Informo-me sobre a existência de qual-
quer das espondilartrites nos familiares 
directos mas também de diabetes e hi-
pertensão arterial. 

Tratar uma pessoa sofrendo de EA é um 
jogo de xadrez. A EA é ela agora, é ela da-
qui a uns anos, é a interacção dela com 
as co-morbalidades a terem de ser pre-
venidas (enfisema tabágico, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, sobrecarga 
hepática com alcoolismo ou anabolisan-
tes para aumento de volume muscular).

Coisa tão banal como a mochilinha nas 
costas disfunciona o normal esquema ci-
nético da marcha, imobiliza a dissociação 
de cinturas, impede as rotações inter-
vertebrais ao nível do arco cifótico dorsal 
promovendo a rigidez, encarece o custo 
energético da marcha em cerca de 10%. 

Rasgar as calças nos joelhos além de 
parvoíce pode ser moda a respeitar mas 
expõe a maior e mais exposta articulação 
a traumatismos repetidos que originem 
sinovite traumática com eventual risco de 
evoluir para artrite espondilítica.

Saber viver com EA exige alguma inte-
ligência, sentido de realidade, disciplina, 
método e sobretudo muito bom senso 

quanto ao saber aproveitar a vida. 
Num doente de EA preocupa-me mais a 

ausência destas qualidades que a própria 
doença em si. A EA permite chegar a ve-
lho com qualidade de vida se houver juízo 
e apoio familiar. Quanto ao modo do fa-
miliar mais influente saber dar apoio fica 
para o próximo comentário. 

Finalizo** este longo texto na época de 
Natal desejando aos leitores o melhor 
gosto por estarem vivos. É uma das bases 
para a felicidade que desejo a todos em 
bom convívio de familia.

Natal de 2016, 
Com sinceridade FGR 

* Paciente em Saúde será o doente 
complacente que se entrega à doença 
como um fadário seu. Patient é, na lín-
gua inglesa , doente. Falo português mas 
reconheço que grassa entre nós uma 
covardia face às palavras que os nossos 
melhores souberam criar corajosamente.

** Vão receber aminha sinceridade já 
depois do Natal mas ficou desejado de-
pois de dizer o que penso acercado que 
vos preocupa       

OS SUCESSIVOS CRITÉRIOS
PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE
E ESPONDILOARTROPATIA

1963,    Critérios de Roma (Kellgren, Je-
ffrey e Ball)

1968,    Critérios de Nova Iorque (Bennet 
e Wood)                                                    

Actual, Critérios de Bernard Amor
Actual, Critérios do ESSG – Grupo Eu-

ropeu para o Estudo das  Espondiloartro-
patias 

Para ficar claro: 
a) na globalidade da população portu-

guesa 8% dos indivíduos é B27+, 
b) nessa população a prevalência de es-

pondilíticos é de 2%, 
c) esses 2% situam-se de forma de-

sigual sendo muito mais elevadas para 
quem tenha pais, avós ou irmãos espon-
diliticos, 

d) cerca de 5% dos doentes de espondi-
lite não é B27+, a explicação para esses 
casos é de que outros antigénios tenham 
um papel idêntico, 

e) o antigénio B27 é um factor de predis-
posição a desenvolver a EA mas o padrão 
topográfico e a agressividade evolutiva 
parecem estar dependentes de outros 
factores imunitários e genéticos. Falta 
conhecer muito sobre esses contextos  

Critérios Disponíveis 
para o Diagnóstico Clínico 
de Espondilite Anquilosante

1963, Critérios de Roma (Kellgren, Je-
ffrey e Ball)

1. Imagem radiográfica de sacro-ileíte 
bilateral associada a uma das seguintes 
situações:

2.   Lombalgia e rigidez com mais de três 
meses de duração

3. Dor e rigidez torácicas
4. Limitação das amplitudes articulares 

da região lombar
5. Presença, sequelas ou história clínica 

de uveíte anterior aguda.

1968, Critérios de Nova Iorque (Bennet 
e Wood)

1. Limitação da mobilidade da região 
lombar da coluna vertebral nas amplitu-
des articulares de flexão anterior, flexões 
laterais e extensão

2. Presença ou história de dor na transi-
ção dorsolombar ou na região lombar da 
coluna vertebral

3. Variação dos perímetros torácicos 
inspiratório / expiratório igual ou inferior 
a 2,5 centímetros    

I -  Haverá diagnóstico fundamentada 
de Espondilite Anquilosante se:

a) Uma ou mais destas condições esti-
ver associada a imagem radiográfica de 
sacro-ileíte bilateral de grau 3 ou grau 4 
fica fundamentada a presença de espon-
dilite anquilosante;

b) Houver associação quer de sacro-
-ileíte unilateral de grau 3 ou 4  quer de 
sacro-ileíte bilateral de grau 2 com a con-
dição 1 ou com o conjunto das condições 
2+3.

II -  Haverá diagnóstico de  provável Es-
pondilite Anquilosante se houver apenas 
sinais radiográficos de sacro-ileíte bilate-
ral de grau 3  ou 4.

Critérios de Bernard Amor
  Critérios de B. Amor para as Espondi-

loartropatias (EApts):             Pontuação          
1. Lombalgias ou dorsalgias
    nocturnas e/ou rigidez matinal 1
2. Oligoartrite assimétrica 2
3. Dores glúteas mal definidas 1
    saltando de lateralidade 2 
4. Dedo (mão ou pé) em salsicha 2
5. Talalgia ou qualquer 
    outra entesopatia 2
6. Uveíte Anterior Aguda 2
7. Uretrite não gonocócica ou cervicite
    que antecedeu uma artrite,è
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    em menos de um mês, 1
8. Diarreia que antecedeu uma artrite
    em menos de um mês 1
9. Presença de lesões ou antecedentes
   de psoríase ou balanite 
   ou enterocolopatia crónica 2  
10. Sinais radiográficos de sacro-ileíte
    bilateral, se em estadio dois
    ou acima ou unilateral, se em estadio
    três ou acima 3
11. Presença do HLA-B27 
      ou antecedentes familiares de EA, 
      síndroma de Reiter, psoríase, UAA
      ou enterocolopatia crónica  2
12. Melhoria das dores após 48 horas
     de aine em doses terapêuticas
     e retorno rápido das queixas às 48
     horas de suspensão do mesmo  2 
                                                   
Se desta listagem estão presentes os 

critérios bastantes para atingir a soma 
de 6 ou mais pontos, estará presente um 
caso de espondiloartropatia a esclarecer 
como entidade clínica

   
Critérios  ESSG

Critérios do Grupo Europeu para o Estu-
do das Espondiloartropatias (EApts):

      
 Associação de: 
- Raquialgia Inflamatória ou
- Sinovite assimétrica ou predominando 

nos membros inferiores com uma das se-
guinte situações:

- História familiar de espondiloartropa-
tia, uveíte ou   

- enterocolopatia;
- Psoríase;
- Enterocolopatia inflamatória;
- Entesopatia
- Imagem radiográfica de sacro-ileíte           
 

ESPONDILÍADAS / 
ESPONDILITE ANQUILOSANTE

  Risco genético, exposição a gatilhos 
infecciosos, estruturas predispostas, a 
agressão por sistemas, a sequência tem-
poral das manifestações, o conhecimento 
dado ao próprio e à família, o saber con-
duzir a evolução, minimizando riscos, o 
seguimento e os diagnósticos secundá-
rios, tudo isto e a articulação tratamento 
e vida corrente, a escolha dos tratamen-
tos e o balanço dos riscos e tudo isto pode 
ser espondilite e suas consequências.

Anquilosantes.
Espondilite é uma agressão ao essen-

cial do esqueleto
Onde nasce a onda da cinética quando 

nos movemos

Pela marcha ou com a corrida, sendo 
eficientes

No consumo energético ou na eficácia 
motora

Seja na conquista da caçada, seja na 
fuga prolongada,

Espondilite é a deformação onde mais 
importa

Quando a questão é a boa presença 
afectiva e social

Por isso tenha-nos em conta quando fa-
larmos 

Como Associação Nacional de Espondi-
lite Anquilosante

Somos a ANEA, conhecemos aquilo de 
que falamos

Venha ter connosco mas não venha per-
guntar:

Se me inscrever o que é que a associa-
ção me dá?

Damos oportunidade a quem queira ser 
um dos nossos

Lutando de modo organizado ao nosso 
lado 

Não damos ombro para chorar, isso 
nunca demos!   

Nós lutamos contra os medos entra-
nhados

Os tratamentos erráticos, os riscos que 
não são ditos

Nos remédios apresentados como mila-
grosos,

O esquecimento dos exercícios funda-
mentados

Ou feitos como hábito, orientados por 
quem sabe.  

Não somos garantia de emprego fácil e 
capatazes

Somos um potencial de esforços orga-
nizados.

É isso que somos no respeitante às es-
pondilites

Das Espondilartropatias. Venha ser um 
dos nossos.

LEMBRANDO NESTE NATAL
Fernando Rego Gonçalves, 
eng. Aristides Correia, 
eng. Diogo Lucena Quadros, 
Ricardo Carreteiro e 
Rosa Parcelas.
De entre os médicos nacionais que, des-

de logo, apoiaram a minha disponibilidade 
face à Associação, quero destacar:

Mário Moura, 
Almeida Dias, 
Edite Ribeiro, 

Rodrigues Pereira, 
Alfredo Morais, 
Sales Luís, 
Isabel Ferreira, 
Lídia Ramalho, 
Melo Gomes,
E, de entre os estrangeiros, 
Eduardo Collantes, 
M. Asim Khan, 
Jon Erlendsson, 
Bernard Amor, 
Ignázio Olivieri, 
Torre Alonso.

Do SNRIPD, e citando apenas os secre-
tários nacionais, foram determinantes 
para a evolução da associação os Dr.s: 

Fouto Pólvora, 
Guida Faria e 
Vitorino Vieira Dias.

Das Congéneres da Anea, e para só citar 
a associação da Suiça, seria ingratidão 
esquecer Heinz Baumberger, um jorna-
lista que nos deu azimutes.  

Da Autarquia de Cascais, seria imperdo-
ável não destacar os senhores:

Casanova Rodrigues, 
Dr. Neves Moreira, 
José Luís Judas (anterior presidente) e 
Dr. António Capucho (actual presidente).    

Da Junta de Freguesia de S. Domingos 
de Rana: o seu presidente Dr. Carmo 
Mendes

Do Colégio Amor de Deus – a antiga di-
rectora Irmã Margarida

Refiro, finalmente,
Jaime Filipe, o engenheiro da criativida-

de que não teve tempo de vida para poder 
ajudar-nos,

António Sala e Rádio Renascença, o em-
presário António Fortuna e os artistas de 
palco e apresentadores que permitiram 
os três espectáculos de angariação de 
fundos realizados no Teatro Municipal S. 
Luís (Lisboa).

  a, pelo médico que lhe faz o seguimen-
to e pelos técnicos de FT daANEA. 

É nisto em que estamos, é nisto onde 
vamos

 Sendo frente organizada aberta a todos.
Em São Domingos de Rana , CASCAIS,  
Natal de 2016, com votos de Boas Festas

FGR, GOMES  da SIVA 
e FERNANDO RODOLFO

Num abraçar n
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Ao findar do ano, manda o bom senso que façamos uma pausa de reflexão.
Afinal, a vivência dos 366 dias é uma trajetória de tempos e espaços 
percorridos.
Trajetória que poderia ter sido mais bem conseguida se...
Os nossos “ses”... são isto e aquilo que fizemos e se fosse agora, talvez 
tivéssemos feito diferente e melhor...
Entretanto, na ordem das coisas naturais, a Terra também andou connosco, 
em velocidade de cruzeiro, a girar pelo espaço.
Também ela seguiu a sua trajetória, elíptica, e deu mais uma volta completa ao 

redor do sol, mas aí, não interferimos, e sabiamente tudo correu 
bem, graças a Deus.
Quando temos a coragem de fazer autocrítica, não no sentido 
mártir de lamentarmos...   “ai que infeliz eu sou” ... mas de 
olharmos como um pai que ama o seu filho e sabe discernir o 
que lhe correu mal e o que lhe correu bem, sem pieguices... 
Nessa atitude de clareza, de lucidez, de tomada de consciência, 
responsavelmente devíamos ser capazes de objetivar e dizer: 

isto-e-isto que foi feito, em que não nos revemos, é de evitar repetir no ano que aí vem, aquilo que havia 
sido proposto e não se chegou a realizar, vamos ponderar porquê e reavaliar se deve ser levado à prática, e 
tudo o mais que satisfaz pela positiva, vamos tentar melhorar...
Então, ao fazer um tal balanço, e com os olhos postos no novo ano, manda o bom senso, subtrair os erros 
e falhas, e somar para 2017 o que se fez bem.
É assim que se progride, como diz o poeta ... “o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos 
de uma criança...”
Nesta contabilidade da vida pessoal e associativa, os meus votos vão, neste momento, para que os leitores 
se imbuam desse espírito novo, positivo, de criatividade, confiança e esperança, revitalizador de projetos.
Em suma, subtrair erros e falhas, e juntar o que foi bem feito ao bem que se quer continuar a fazer!
2017 espera-nos! Está aí!
Vamos somar! n

Vamos somar

Rui Martins Borges
Presidente da Assembleia Geral

É assim que se progride, como diz 
o poeta ... “o mundo pula e avança, 
como bola colorida entre as mãos 

de uma criança...”

Opinião
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Um hino para a ANEA
(Musica do fado “Coimbra tem mais encanto”)

ANEA tem mais encanto
P’la nossa grande união.
Nossa alegria constante
Aquece-nos o coração.
ANEA tem mais encanto
P’la nossa grande união.
Não deixes d’aparecer
No ginásio ou na piscina,
Nós não queremos é sofrer
Com o que nos abomina.
ANEA tem mais encanto
P’la nossa grande união.
Com as nossas limitações
Nós vamos tudo fazendo.
Seremos sempre uns campeões
Mesmo corcundas sendo.
ANEA tem mais encanto
P’la nossa grande união.
A nossa alegria constante
Aquece-nos o coração.

Vitor Castanheira

Aos meus amigos da classe de 2ª e 
4ª feira de manhã da ANEA
Aos meus amigos da classe
Fiz uma quadra a rigor,
Sem que detalhe faltasse
Não se zanguem por favor.
A Lurdes pessoa calma
Sempre na primeira fila,
Leva-nos a todos a palma
Porque com ninguém refila.
Vicente que é “alfacinha”
Só de nome, com muita paz,
Na piscina dá à perninha
Deixando todos para trás.
O Tozé que é seguro
É um tipo do baril,
É sólido como um muro
A defender o Estoril.
Fernando a fotografar
Põe as pessoas mais belas,
Não tira fotos a nadar
P’ra não mostrar as mazelas. 
Lorvita sempre escondida
Com seu porte de menina,
Até passa despercebida
Entre as ondas da piscina.
CASTANHEIRA que dizer?
De mim eu não vou falar,

Não me vou enaltecer,
Os outros me irão julgar.
E da menina Patrícia…
“Menina” não posso chamar.
Ainda chama a policia
Ou então vai-me afogar.
Esta minha brincadeira
P’ra quebrar o ritual,
Julgo não ter feito asneira
Fi-lo num tom cordial.

Vitor Castanheira
Arieh Natsac

Encontro de Espondilíticos
em Vale de Lobos 
12.11.2016
Foi mais um ano em que aconteceu
Na quinta da ribeira,
Em Vale de Lobos depois de Viseu,
Com brincadeira,
Muita palestra.
Foi uma festa!
Estes encontros são anuais,
Dos espondílicos.
Falar disto nunca é demais.
Desses momentos críticos,
Muitos entendidos bem falaram
E todos escutaram.
Esta doença tão dolorosa
Que nos faz tanto mal
Não a queiram ter, nem mesmo a pensar
Embora digam que não nos vai matar.
Esta doença tão dolorosa
Ainda é por muitos desconhecida,
Não podemos ignorá-la
Por isso temos que divulgá-la.
Mas nesta festa houve animação,
Boa comida,
Muita paz e boa união,
Gente divertida,
De Barcelos até de Córdova.
Um prazer vê-los!
Dores e remédios foram esquecidos.
Com bons artistas,
Bons momentos foram bem vividos.
Foram humoristas
Até cantaram um poema meu
P’ro que lhes deu.
Esta doença bem dolorosa
Que nos faz tanto mal
Não a queiram ter, nem mesmo a pensar.
Embora digam que não nos vai matar. 
Esta doença bem dolorosa

Ainda por muitos desconhecida.
Não podemos ignorá-la
Por isso temos que divulgá-la.

Conforme pediste, aí vai este poema.
Um abraço. 

Vitor Castanheira

Reflexos Espondilíticos
de corpo e alma
Olhas para mim
E vês que estou ficando torto,
Movimentos limitados
Prisioneiro do meu corpo.
Tenho dias em que a angústia predomina
E noutros sinto vontade de sorrir
Terei motivos para isso?
Nunca estarei a fingir!
Às vezes penso que é triste viver assim
Mas depois … busco forças lá no fundo do meu ser
E digo para mim e para ti… que mesmo assim… 
A vida é bela e vale a pena viver.
Malvada Espondilite…
Roubaste o meu perfil aprumado,
Roubaste os meus sonhos de criança,
Roubaste muito do meu ser,
Só não roubaste a vontade de amar e de viver. 
A ti companheiro que compreendes
A minha tristeza e o meu sofrer,
Se tens problemas que não consegues ultrapassar
Procura pistas … procura ajuda,
Arranja forma de os contornar.
É bom saber camarada
Que é preciso ter calma … 
Pensa sempre que a vida é bela,
Mexe o corpo e solta a alma,
Pois rio que corre não gela.
Não te esqueças meu amigo,
Não estás só... tens muita gente contigo!
E que é muito bom saber…
Que quem na vida não amou e não sofreu
Passou pela vida e não viveu!

ET

Escreva-nos!
A sua opinião e o seu contributo são fundamentais 
para melhor o informarmos e enriquecer a ANEA. 
Envie, por favor, correspondência ou mensagens 
electrónicas para :
Boletim ANEA
RUA DO PLATÃO N.º 147 – ZAMBUJAL • 2785-698 SÃO 
DOMINGOS DE RANA. 2646-901 ALCABIDECHE.
Ou para o e-mail anea@anea.pt n

Espaço Para A Poesia
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CORPO CLINICO
Dra. Daniela Pinto: Fisiatra, Diretora 
Clinica
Dra. Sofia Proença: Fisiatra
Dra. Fátima Godinho: Reumatologista
Dra. Filomena Nobre: Psicóloga
Dra. Renata Domingos:  Neuropsicóloga
Dra. Magda Serras: Nutricionista
Dra. Lúcia Lourenço: Medicina Tradicio-
nal Chinesa
Dra. Patrícia Butzke: Medicina Tradicio-
nal Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta, Coordena-
dora da Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta   
Márcia Gonçalves: Fisioterapeuta 
                                                                      
COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES:
SAUDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da 
Piscina / Professor
António Parente: Professor de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/Téc-
nica de Reabilitação
Tânia Pisca: Técnica de Atividades 
Aquáticas
Ana Rita Bernardo: Psicomotricista:  
Técnica de Reabilitação
Ricardo Pedroso: Professor de Natação 

DONATIVOS
Quarto trimestre
SEDE
Benjamim Martins Antunes .  .  .  .  . 15,00 €
David José M . Carregosa  .  .  .  .  .  .  . 20,00 €
Gomuz Cuidados Médicos, Lda . 300,00 €
Luís Filipe Rosa Gomes  .  .  .  .  .  .  .  . 35,00 €
Margarida Maria Nunes Freire  .  . 60,00 €
Mário Luís Pereira Cravidão  .  .  .  .  . 5,00 €
Pfizer Biofarmaceutica, Lda
(apoio pub . institucional)  .  .  .  .  . 5 .000,00€ 
Silvestre António Carrilho Pastor  . 5,00 €

BRAGA
Maria Emília F . Da Silva Sousa  .  .  . 5,00 €

LISBOA
António José Oliveira Carvalho  .  . 10,00 €

VISEU
Elisabete Figueiredo L . Mourato .  . 5,00 €
Asob – Ass . De Solid . Social, Cultural, 
Recreativa e Desp . Barreiros  .  . 120,00 €

PORTO
Belmiro R . De Sousa Mendes  .  .  .  . 5,00 €
Graça Maria Mondim Soares .  .  .  .  . 5,00 €

Nota: existem outros valores que não 
foram facturados à data, porque não 
temos identificação/nif

COMO PAGAR AS QUOTAS
Através de transferência bancária:
Banco “Novo Banco”
IBAN: PT50000700170010840000419
bic/swift: bescptpl
É necessário indicar (sempre) o nº de 
associado no descritivo da operação
Nas transferências efetuadas através 
do sistema multibanco, torna-se neces-
sário indicar o número de sócio a que 
diz respeito a transferência, para poste-
rior 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
Das 9h30h às 13h e das 14h às 18h de 
segunda a sexta-feira
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 (Ca-
cém)
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)

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 Benestar

NECROLOGIA
Sócio n .º 1561 – Moisés Pacheco Mar-
tins
Era sócio da ANEA desde 01/01/2002, 
pertencia ao núcleo regional de Ponte 
de Lima e faleceu no dia 14/07/2016 de 
acidente de carro . A Direcção endereça 
as suas condolências aos familiares e 
amigos .n

Informação útil

útil



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

SEDE
RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL • 2785-
698 SÃO DOMINGOS DE RANA APARTADO 69 
• 2646-901 ALCABIDECHE
TEL. 214 549 200 • FAX 214 549 208
E-MAIL: ANEAPANEA .ORG .PT 
NUCLEO LISBOA
RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL • 2785-
698 SÃO DOMINGOS DE RANA APARTADO 
69 .2646-901 ALCABIDECHE
TEL. 214 549 205 • FAX 214 549 208
E-MAIL: NUCLEOLISBOA@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@GMAILCOM

PONTE DE LIMA
SEDE PROVISÓRIA:
SERVIÇO DE MEDICINA FÍSICA E DE REABI-
LITAÇÃO DO HOSPITAL CONDE
DE BERTIANDOS • RUA CONDE DE 
BERTIANDOS • 4990-078 PONTE DE LIMA 
TELEFONE: 258 909 500
E-MAIL:MFCF LAGE@HOTMAIL .COM

PORTO
SEDE PROVISÓRIA:
RUA SÁ DA BANDEIRA, 746, 5°DT° 
4000-432 PORTO
TELEFONE: 223 323 544
E-MAIL:NRPORTO .ANEA@GMAILCOM

VILA REAL
SEDE PROVISÓRIA:
MEDICANDO-MED . FIS . LDA . RUA A VOZ DE 
TRÁS-OS-MONTES N .° 17-R/C . (TRÁS . CTT)
5000-536 VILA REAL
TELEFONE: 259 327 850/1
E-MAIL: NRVILAREAL@ANEA .ORG .PT

VISEU
BAIRRO SOCIAL DA PARADINHA, LOTE 12 
R/C. POSTERIOR DIREITO • 3510-752 VISEU 
TELEMÓVEL: 917 592 801
E-MAIL: NRVISEU .ANEA@GMAIL .COM

ALGARVE
SEDE PROVISÓRIA:
URBANIZAÇÃO HORTA DAS FIGURAS LOTE 
33 BLOCO B R/CH 8005-328 FARO TELEFO-
NE: 289 813 458 • FAX: 289 863 555
E-MAIL:NRALGARVE@ANEA .ORG .PT/ NRAL-
GARVE .ANEA@GMAIL .COM

BRAGA
SEDE PROVISÓRIA:
RUA DO RAIO, N° 2 – 1° • 4700-921 BRAGA
TELEMÓVEL: 919 620 529 • FAX: 253 275 959 
E-MAIL:NRBRAGA .ANEA@GMAIL .COM

COIMBRA
SEDE PROVISÓRIA:
RUA DO CARABOIO N.° 36 R/CH • 3040-227 

COIMBRA TELEFONE: 239 442 145 • TELE-
MÓVEL: 962 951 214 E-MAIL:NRCOIMBRA@
ANEA .ORG .PT

COVA DA BEIRA
SEDE PROVISÓRIA:
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, 
S.A. • SALA DAS ASSOCIAÇÕES: NÚCLEO 
REGIONAL COVA DA BEIRA - ANEA • QUINTA 
DO ALVIDO • 6200-251 COVILHÃ
TELEFONE: 275 330 000 (EXT. 14005 - ENF. 
LURDES MOREIRA) E-MAIL:NRCOVABEIRA@
ANEA .ORG .PT /NRCAVADABEIRA .ANEA@
GMAIL .COM

LEIRIA
CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL DE 
LEIRIA LARGO SALGUEIRO MAIA • EDIFÍCIO 
DO MERCADO MUNICIPAL —1° ANDAR • 
2400-221 LEIRIA TELEFONE: 244 561 260 • 
FAX: 244 561 260
E-MAIL:NRLEIRIA@ANEA .ORG .PT /NRLEI-
RIA .ANEA@GMAIL .COM

MEMBRO DA
Projecto co-financiado pelo Programa de Financiamento a Projectos pelo INR, I.P.

ANEA


