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Liderei até dezembro passado, como sabem, o 
último elenco diretivo, durante grande parte do seu 

mandato, por demissão do anterior Presidente.

Quando assumi a presidência da Direção, comprometi-
me com diversos objetivos que, com a minha equipa 
diretiva, cumprimos, entre os quais destaco: o 
engrandecimento do prestígio da ANEA no exterior; 
equilibrámos os recursos financeiros; reunimos com 
os Núcleos; cuidámos e investimos na conservação e 
manutenção dos equipamentos; normalizámos a gestão 
dos recursos humanos; construímos e inaugurámos o 
parque de estacionamento, etc..

Candidatei-me e já iniciei um novo mandato, com 
um renovado elenco diretivo, depois de ter ganho as 
eleições de 30 de dezembro passado, para o quadriénio 
de 2018/2021.

Novo ano com novos objetivos sempre com o 
intuito de oferecer as melhores condições a todos 
os espondiliticos, que estão no cerne das nossas 
preocupações.

Neste quadro, posso anunciar, já, que temos uma nova 
Diretora Clínica, a Dra. Susana Freire d´Andrade e, 
também, que foram adquiridos novos equipamentos 
para a Fisioterapia, tal como foi melhorado a circulação 
de ar no Piso 0, através da substituição de alguns 
componentes do sistema

Conto com todos para levar a cabo os objetivos 
apresentados na nossa candidatura, aproveitando esta 
oportunidade para desejar a todos um ótimo Bom Ano 
de 2018. n
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Novo Ano com 
Novos Objetivos
Conto com todos para levar a cabo os objetivos 
apresentados na nossa candidatura, aproveitando esta 
oportunidade para desejar a todos um Bom 2018
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OBRA

No passado dia 16 de 
Dezembro foi inaugurado 
o tão ambicionado 

e requisitado Parque de 
Estacionamento, contíguo à nossa 
Sede, num ambiente de festa 
e na presença das autoridades 
autárquicas do Concelho de Cascais 
e de muitos associados e amigos.
Para a inauguração foram 
convidados especiais o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
de Cascais, Dr Carlos Carreiras, e 
a Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de S. Domingos de Rana, 
Dra. Fernanda Gonçalves.
Após a receção dos convidados 
e demais associados e amigos, 
cerca das doze horas, o Presidente 
da ANEA, Sr Gomes da Silva, 
deu início à cerimónia, fazendo 

Parque de estacionamento 
inaugurado na sede
Uma obra há muito prometida e necessária, finalmente concluída, irá melhorar a 
acessibilidade e mobilidade de utentes e amigos da Associação

um discurso que começou por 
saudar e agradecer a presença das 
autoridades, bem como de todos 
os presentes, realçando que foi 
graças à CMC que a construção 
do parque se tornou uma realidade 
e aproveitando para realçar os 
objetivos da ANEA, centrados em 

servir e apoiar os espondilíticos.
De seguida, interveio o Presidente 
Carlos Carreiras, agradecendo o 
convite, salientou que a construção 
do Parque de Estacionamento 
pela CMC insere-se numa política 
vocacionada para apoiar instituições 
como ANEA, congratulando-
se com o importante e singular 
papel desempenhado no concelho 
pela nossa instituição. Findos os 

discursos o Presidente da ANEA 
convidou os Senhores Presidente 
da CMC e o sócio mais antigo 
presente, Senhor João José, nº138, a 
descerrarem a placa comemorativa 
do evento.
Por fim o Presidente da ANEA 
acompanhou os Presidentes Carlos 

Carreiras e Fernanda Gonçalves a 
visitarem as instalações, tendo estes 
manifestado o seu agrado com o 
estavam a ver, enaltecendo o trabalho 
e importância da ANEA, como uma 
IPSS, que traz, dignifica e aduz valor 
acrescentado ao Concelho de Cascais.
Após estas cerimónias todos os 
presentes foram convidados para um 
almoço que teve lugar em Talaíde, no 
Restaurante “Areias”.n

Placa inaugural do Parque

Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras e Gomes da Silva, Presidente da ANEA
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A Dª. Juliana Margarida Garcia 
Boyol Mergulhão Associada nº. 
4608 ofereceu à ANEA uma cadei-
ra de rodas de banho em alumínio, 
vindo esta reforçar e melhorar os 
nossos equipamentos da piscina.
A Direção da ANEA agrade-
ce publicamente esta excelente 
doação. n

XX Fórum de Apoio ao Doente Reumático

O XX Fórum de Apoio ao Doen-
te Reumático, foi organizado 
pelo LPCDM-Liga Portuguesa 
Contra as Doenças Reumáticas, 
no Auditório da ANF Associação 
Nacional de Farmácias no dia 14 
de Outubro de 2017.
O tema deste ano foi “Capacitar 
a família”. Este Fórum contou 
com a participação multidiscipli-
nar de especialistas e destinou-se, 
à semelhança de anos anteriores, 
a doentes e seus familiares, a mé-
dicos e outros profissionais de 
saúde e ao público em geral, que 
se interessam por esta temática.
Em representação da ANEA es-
teve o associado Fernando Fer-
reira. Ao longo de 20 anos este 
certame tem vindo a enviar as 
suas conclusões ao Ministério da 
Saúde e aos associados.n

DOAÇÃO DE CADEIRA 
DE RODAS “BANHO 
ALUMÍNIO” NO DIA 5 DE 
DEZEMBRO DE 2017

O INFARMED I.P. lançou há se-
manas o Novo Portal RAM, que 
torna mais simples e rápido a no-
tificação de Reações Adversas pe-
los Profissionais de Saúde e pelos 
Doentes/Utentes. Em coordena-
ção com este lançamento, o In-
farmed participa na campanha 
europeia sobre Reações Adversas 
a Medicamentos, “ADR awareness 
week“ que, em Portugal, teve início 
a 27 de novembro e prolongou-se 
até 4 de dezembro.
 O objetivo da campanha é pro-
mover uma semana de visibilidade 
sobre a importância da notificação 
de RAM, aumentando a quanti-
dade e qualidade de notificações de 
RAM e sensibilizando, quer os pro-

fissionais de saúde, quer o público 
para a importância da notificação.
 Para o efeito foi desenvolvido um 
conjunto de animações informa-
tivas para uso nas redes sociais e 
sites das agências do medicamento 
e entidades que participam na ini-
ciativa. A campanha decorre em 
19 países europeus e conta tam-
bém com a participação da EMA 
(Agência Europeia do Medicamen-
to), da EURORDIS (Rare Diseases 
Europe) e da Comissão Europeia, 
bem como das agências regulado-
ras do Brasil e da Nova Zelândia. 
A campanha contou com o supor-
te do Uppsala Monitoring Centre 
(Organização Mundial de Saúde) 
na elaboração de animações. n

Debate esclarecedor informou sobre como as famílias também são influenciadas

Portal que permite notificar reações adversas a medicamentos

Portal RAM:  
Novo serviço  
de alerta pela  
internet pode 
salvar vidas
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Aos 04 dias do mês de outubro de 2017, das 14:30 às 
17:00, reuniu-se o grupo de trabalho para organização do 
programa conjunto de atividades da 2ª edição da Semana 
da Inclusão, subordinada ao tema “INCLUIR +”, na Sala 
Infantil e Juvenil da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
 
1. Participantes
Participaram desta reunião as seguintes entidades locais 
do Concelho de Braga, ligadas à inclusão de pessoas com 
deficiência: CERCI Braga – Cooperativa de Educação e 
Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos; Associação 
Pais em Rede – Delegação de Braga; APD – Associação 
Portuguesa de Deficientes – Delegação de Braga; ANEA 
- Associação Nacional de Espondilite Anquilosante; AP-
PACDM DE BRAGA - Associação de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental; ACARE - Associação 
Comunitária de Apoio à Reabilitação dos Deficientes de 
Braga; APCB - Associação de Paralisia Cerebral de Braga; 
ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Por-
tugal - Delegação de Braga; ETuk-Minho; TEM - ATC 
Esclerose Múltipla - Associação Todos com a Esclerose 
Múltipla. Alguns parceiros convidados justificaram a sua 
ausência por motivos profissionais e particulares.
 
2. Assuntos abordados
a)  Nota de boas vindas e informações gerais ao grupo de 
trabalho pela Diretora da BLCS: o Serviço Biblioteca no 
Apoio à Inclusão (BAI) promove a 2ª edição da Semana 
da Inclusão, intitulada “INCLUIR+” em parceria com 
entidades locais vocacionadas para a deficiência;

b)  Apresentação da proposta de estrutura temática ger-
al, na qual o Serviço BAI já integrou algumas atividades 
a desenvolver na semana “INCLUIR +”.  A estrutura 
do programa contempla várias áreas de ação por temas 
(Arte, Literatura, Desporto, Debates sobre assuntos 
vários), sendo que em cada uma, os parceiros poderão 
enriquecer e acrescentar ações que diversifiquem o pro-
grama.
c)  Apresentação dos representantes das entidades con-
vidadas a participar na semana da inclusão. Momento de 
interação dos profissionais das várias valências ligadas à 
inclusão de pessoas com deficiência, espaço de partilha 
de conhecimentos e experiências. Os representantes das 
entidades foram apresentando a entidade, as suas valên-
cias e sugerindo atividades de enriquecimento do pro-
grama, a serem enviados por Email à posteriori de forma 
detalhada, para os responsáveis … pela organização da 
semana da inclusão “INCLUIR +”.
 Sem mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião da qual 
se lavrou a presente ata.. Maria Peixoto, Serviço Biblio-
teca no Apoio à Inclusão. n

DIA MUNDIAL DA DIABETES
PARA COMEMORAR O DIA MUNDIAL DA DIABETES

14 DE NOVEMBRO DE 2017 A REDELAB 
OFERECEU UM RASTREIO DA GLICÉMIA

 NO DIA 16/11/2017 AOS UTENTES DA ANEA. n

Os nossos amigos e membros do Núcleo 
Regional de Braga da ANEA, António João 
Silva e Albertina Nogueira estiveram presentes 
numa reunião, no passado dia 4 de Outubro 
de 2017, na Biblioteca Lúcio Craveiro de Braga, 
de forma a organizar a semana da inclusão 
“INCLUIR +”

BRAGA 
CELEBRA SEMANA 
“INCLUIR +”
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Sem pompa, mas com circunstância, 
o Núcleo de Viseu comemorou o 
vigésimo quinto ano de existência.
Em 1992 foram dados os primeiros 
passos com vista à criação do 
Núcleo Regional de Viseu, com a 
finalidade de fomentar a criação 
de melhores condições de acesso 
aos cuidados de saúde para as 
pessoas sofrendo de Espondilite 
Anquilosante.
Embora nos dias de hoje ainda não 
haja as condições ideais, elas são 
muitíssimo diferentes das existentes 
em 1992, queremos apenas lembrar 
que nessa época eramos obrigados a 
deslocarmo-nos para fora do nosso 
distrito a fim de conseguirmos 

consulta e tratamentos. Muitos de 
nós se deslocavam para consulta 
de reumatologia em Coimbra, 
Porto e Lisboa, e para tratamentos 
de Fisioterapia no CMR Alcoitão. 
Foram alguns destes últimos que 
tomaram a iniciativa da criação 
do Núcleo de Viseu, pois tinham 
tomado conhecimento da existência 
da ANEA, que tinha a sua sede 
dentro do CMR.

Na formação do Núcleo e 
desenvolvimento das atividades, 
teve importância fundamental o 
Dr. Alfredo Morais, a ele se deve 
a criação de boas vontades em 
relação ao atendimento da Pessoa 

com Espondilite no Hospital de 
Viseu e também em prestadores de 
cuidados de saúde no setor social 
e privado. Lembramos que no 
hospital foi celebrado um protocolo 
que facilita o acesso à consulta 
semanal de espondiloartropatias, 
que foi especialmente criada para 
efeitos de atendimento à pessoa 
com espondilite e outras patologias 
do grupo. No setor Social/
Privado destacamos o protocolo de 
colaboração com a APPC, que desde 
1993 nos tem permitido de forma 
quase ininterrupta a utilização da 
sua piscina terapêutica, esta tem 
alguns condicionalismos, mas para 
o efeito é a melhor que temos na 

ANIVERSÁRIO NÚCLEO DE VISEU

25 Anos no apoio à pessoa 
com Espondilite Anquilosante

Efeméride

Com esforço e dedicação, os viseenses têm demonstrado a sua vitalidade em prol da 
ANEA e dos pacientes, com duas décadas e meia de grande e louvável trabalho
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Efeméride

• Em Dezembro de 1993, Encontro Médico 
Multidisciplinar versando a Espondílite Anqui-
losante, que teve como tema: “Espondílite An-
quilosante, um diagnóstico fácil tantas vezes 
esquecido”;

• Em Novembro de 1995, as II Jornadas Inter-
nacionais sobre Espondílite Anquilosante e o 
VII Encontro Nacional de Espondilíticos e seus 
Familiares.

• Em Junho de 1998, colaboramos com o Insti-
tuto Português de Reumatologia na realização 
de um rastreio de Osteoporose no doente com 
Espondílite Anquilosante.

• Em Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000, co-
laboramos na organização dos IV e V Cursos 
Teórico-Práticos de Fisioterapia na Espondílite 
Anquilosante.

• Em 2003 colaboramos nas comemorações do 
Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. 
• Em Setembro de 2009, organizamos a forma-
ção teórico-prática sobre “Atitudes de Preven-
ção na Espondílite Anquilosante”.

• Em 21 de Novembro de 2009, XXI Encontro 
Nacional de Espondilíticos e seus Familiares
. 
• Em 28 de Novembro de 2015, XXVI Encontro 
Nacional de Espondilíticos e seus Familiares

• Temos colaborado em diversas jornadas de 
divulgação organizadas por outras Entidades 
em espaços públicos e em escolas.

• Temos participado em vários estudos clínicos 
sobre a doença e colaborado com alunos em 
formação na área da saúde. n

região. Ainda no setor privado, 
foram realizados protocolos com 
as diversas estâncias termais 
da região, que resultaram em 
descontos mais ou menos 
substanciais nos tratamentos. 
Foram também celebrados outros 
protocolos com clinicas e médicos 
no setor privado em especialidades 
com relevância no tratamento das 
complicações da doença.
Para além do trabalho atrás 
referido, no desenvolvimento 
das nossas atividades durante 
estes 25 anos, destacamos ainda 
o tratamento de Cinesioterapia 
em Grupo na nossa Sede em 
Paradinha. Este tratamento esteve 
ativo durante alguns anos, mas 
devido a sucessivas infiltrações 
de água pelo teto e depois de 
algumas reparações sem sucesso, 
fomos obrigados a cancelar esta 
atividade, que será reativada assim 
que seja consumada a mudança da 
sede para um local que não tenha os 
constrangimentos que a atual tem.
Resumindo… pensamos que muito 
trabalho útil tem sido feito em prol da 
pessoa com espondilite anquilosante, 
é claro que mais deveria ser feito, 
mas diversos condicionalismos 
têm obstados a outras realizações. 
Queremos ainda salientar que as 
sucessivas direções do Núcleo têm 
trabalhado em absoluto regime de 

voluntariado. Todos os documentos 
de tesouraria dos 25 anos (passados) 
encontram-se em arquivo, e podem 
ser consultados por qualquer 
associado que o solicite.

No final desta resenha das atividades 
realizadas, resta-nos agradecer a todos 
que connosco colaboraram, com 
destaque para a Câmara Municipal 
de Viseu, APCV – Associação de 
Paralisia Cerebral de Viseu, e em 
especial ao Dr. Alfredo Morais, 
como médico e como Coordenador 
durante os anos de 1993 a 2005. 
Para assinalar o fim deste ciclo, foi 
entregue ao Dr. Alfredo Morais um 
álbum de memórias fotográficas 
relativas à sua participação em 
eventos organizados pelo Núcleo. n

Mesa da Assembleia Regional
Presidente – (Sócio nº 542)  
Henrique Gomes Morgado (Advogado)
1º Secretário – (Sócio nº 705)  
Dulce Figueiredo Rodrigues (Emp. Escritório)
2º Secretário – (Sócio nº 4918)  
Paulo Jorge Duarte Ferreira (Empresário)

Comissão Permanente
Coordenador – (Sócio nº 3679) Pedro Manuel da Costa de 
Castro Lopes (Técnico Função Pública)
Secretário – (Sócio nº 691) António dos Santos Melo 
(Empregado Bancário Aposentado)
Tesoureiro – (Sócio nº 1457) Isabel Maria dos Santos 
Almeida da Silva (PSP Aposentada)

ÓRGÃOS SOCIAIS DO NÚCLEO DE VISEU, PARA O QUADRIÉNIO DE 2018 A 2021

Suplentes: (Sócio nº 71) Marciano de Jesus Amaral (Empregado de Escritório Aposentado); (Sócio nº 2162) António 
de Campos Esteves (Aposentado); (Sócio nº 4818) Maria Alzira Sobreira C. Campos (Empresária); (Sócio nº 3478) 
Lídia de Jesus Cabral Martins (Cabeleireira).

O Coordenador que cessa funções manifesta votos de bom trabalho para o futuro.  
Atenciosamente, Marciano Amaral

FORMAÇÃO  
E DIVULGAÇÃO 
EM 25 ANOS
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BOA SAÚDE  
COM ACTIVIDADE 
FÍSICA

Clínica

A nova directora clínica 
da ANEA explica-nos 

a importância de uma 
alimentação equilibrada 

e de um comportamento 
físico com elevado 

cuidado, para que o corpo 
se sinta cada vez melhor e 
mais saudável. Uma leitura 

obrigatória, pela nossa 
saúde.

por Drª. Suzana Freire D’Andrade 
Médica e Investigadora
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Na actualidade toda a popula-
ção, não só os portadores de 

doença crónica ou de condição es-
pecial de saúde, se habituou a ou-
vir e ler determinado conjunto de 
recomendações para um estilo de 
vida saudável. Não será fácil encon-
trar um cidadão que desconheça al-
guns conselhos básicos tais como 
não fumar, não ter peso corporal 
excessivo, moderar o consumo de 
sal e açúcar, entre outros. Estando 
na moda falar em “literacia para a 
saúde” devemos reconhecer que 
esta educação de toda a sociedade 
traz benefícios evidentes. Por outro 
lado acontece que alguns, por ouvir 
falar tantas vezes dalguns esforços 
necessários à vida saudável, acabam 
por desvalorizar as recomendações 
dos técnicos de saúde, parecendo-
-lhes que são apenas “os conselhos 
do costume” repetidos sem grande 
novidade. É importante esclarecer 
que continuam actualmente a ser 
feitos estudos sérios, com muitos 
milhares de pessoas, ao longo de 
períodos de tempo prolongados, 
para fundamentar aquelas mudan-
ças no estilo de vida que de facto 
têm resultados comprováveis.
 Uma vertente essencial 
aos nossos associados é a prática 
de actividade física. Nisto não es-
tão sozinhos; é essencial à saúde 
física e mental das várias gerações 
que se faça um es-
forço colectivo para 
contrariar o seden-
tarismo que reina 
actualmente. O ser 
humano é (também) 
um animal, não é 
uma planta; assim 
a mobilidade é uma 
nossa característica 
essencial!

Para dar uma ideia 
do problema podemos referir a 
epidemia silenciosa do excesso 
de peso e mesmo franca obesi-
dade que afecta todas as gerações 
no mundo ocidental (e não só!) 
acompanhada pela preocupante 
prevalência da diabetes tipo II que 
actualmente afecta também vários 
grupos etários. Só para dar uma 
ideia da transformação que os hábi-
tos alimentares desequilibrados e a 
ausência de normal actividade física 

estão a produzir refira-se que em 
vários grupos populacionais dos 
EUA as crianças com diabetes tipo 
II, relacionada com o estilo de vida, 
já são mais numerosas que as com 
diabetes tipo I (de causa auto-imu-
ne e anteriormente a  “das crian-

ças”). Ora sabia o leitor que a as-
sociação europeia de Diabetes (que 
em Setembro último realizou uma 
importante cimeira em Lisboa) e a 
associação dos EUA consideram e 
publicam nas suas declarações que 
a base não farmacológica do trata-
mento é a tríade:  dieta, EXERCÍ-
CIO e educação do doente, essen-
ciais ao controlo da glicemia?
 A actividade física não é só 
um problema dos “gordinhos”. A 
classe médica e todos os profissio-
nais de saúde não a recomendam 
por rotina, ou porque está na moda.

 A prática regular 
de actividade física 
permite controlar 
melhor e minimizar 
factores de risco car-
diovasculares (hiper-
tensão, dislipidémia) 
contribuindo assim 
para o combate a 
patologias causado-
ras de mortalidade e 
incapacidade muito 
significativas na nos-

sa população – enfarte (coração) e  
AVC (“tromboses”).
 O exercício adequado 
combate a osteoporose, melhora 
o equilíbrio, coordenação motora 
e flexibilidade contribuindo assim 
para a prevenção das quedas pelo 
que é fácil deduzir a sua importân-
cia ao longo de toda a vida humana 
e como é imprescindível nas idades 
mais avançadas. Também melhora 
com a sua prática a capacidade pul-

monar, a circulação periférica (va-
rizes, edema membros inferiores), 
obstipação (prisão de ventre) e há 
evidência científica que a activida-
de física diminui o risco dalgumas 
neoplasias (por exemplo o cancro 
do intestino). Contribui para o bem 

estar psíquico, combatendo a de-
pressão e ansiedade.
 
Na E.A., estando há muito com-
provada a importância da activi-
dade física apropriada, devemos 
referir que continuam a ser feitos 
estudos muito sérios na Europa, 
EUA e Austrália fundamentando 
sempre as indicações e especifi-
cidade das práticas mais úteis. O 
uso de agentes farmacológicos 
cada vez mais sofisticados não 
distrai os investigadores das me-
didas estabelecidas; nos últimos 
anos continuam a ser publicados 
estudos sobre o impacto da hidro-
cinesiterapia, das classes de E.A., 
em paralelo aos medicamentos. 
Não é por acaso que todas as so-
ciedades de EA continuam a en-
fatizar o que um recente estudo 
de múltiplos ensaios (Cochrane 
Database Syst. Rev.) revelou: a fi-
sioterapia em grupo, combinada 
com hidroterapia apresenta re-
sultados superiores aos exercícios 
supervisionados ou domiciliários, 
e mesmo estes têm melhores re-
sultados que nada fazer.
 
Sendo este tema demasiado vasto 
para um artigo fazemos um convi-
te aos nossos associados. Tragam-
-nos questões práticas da vossa 
vida diária em relação ao tema  e 
tentaremos ir abordando aspec-
tos  muito concretos que possam 
ser esclarecedores. Bom ano novo 
com vida activa! n

Clínica

‘‘A actividade 
física não é só um 

problema dos 
“gordinhos”.

‘‘
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Planeamento Familiar e Espondilite
Planeamento Familiar e Espondilite Anquilosante – A peça mais importante do
conselho que podemos dar sobre o planeamento de uma família é que precisa de 
discutir com o seu reumatologista com antecedência

Planeamento Familiar e Espon-
dilite Anquilosante

A EA varia muito entre uma 
pessoa e outra (assim como a 
gravidez!) E, embora tentemos 
fornecer informações gerais e 
aconselhamento, tenha em men-
te que é somente para fins de in-
formação geral e não é de forma 
alguma destinado a ser um subs-
tituto para uma consulta médica 
com um profissional qualificado. 
Não pare de tomar o medicamen-
to que lhe foi receitado para EA 
sem falar com o seu reumatologista.

Ácido fólico

É recomendado que todas as mu-
lheres que querem ter um bebé 
devem tomar um comprimido de 

ácido fólico todos os dias a par-
tir de 3 meses antes do momento 
da concepção até 12 semanas de 
gravidez. O ácido fólico reduz o 
risco de seu bebé ter um defeito 
no canal vertebral (espinha bífi-
da).

Fertilidade e EA

Alguns medicamentos, incluindo 
sulfasalazina podem causar uma 
queda na contagem de esperma-
tozóides e assim podem conduzir 
a uma redução temporária da fer-
tilidade masculina. Este efeito é 
revertido quando parar de tomar 
a medicação.
Mulheres com EA geralmente 
têm bebés saudáveis. A taxa de 
aborto, natimorto, é semelhante 
ao de outras mulheres saudáveis. 

A taxa de pré eclampsia ou pre-
maturos para mulheres com EA 
são semelhantes às mulheres sau-
dáveis.

Sua equipe médica

Recomendamos que explique à 
sua parteira/obstetra no início 
da sua gravidez que tem EA e 
gostaria de juntamente com eles 
desenvolver um plano de assis-
tência adaptada às suas neces-
sidades. A sua parteira/obste-
tra também deverá ser capaz de 
certificar-se de que você veja 
o anestesista bem antes de seu 
trabalho de parto para discu-
tir quaisquer preocupações que 
possa ter e para garantir que eles 
compreendem plenamente a sua 
doença e como isso a afeta.
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Vida

Exercício durante a gravidez

É importante para que você pos-
sa manter o exercício por tanto 
tempo quanto possível durante 
a gravidez. Isso vai ajudar tanto 
com a sua saúde geral e com a 
EA. Como a sua gravidez avan-
ça e você ganha peso você pode 
achar que é mais fácil fazer exer-
cício na piscina onde a água vai 
ajudar a suportar o seu peso.

EA e sintomas durante a gra-
videz

Não existe um padrão para os 
sintomas nas mulheres durante 
a gravidez. Alguns acham que os 
seus sintomas melhoram, outros 
acham que eles ficam mais ou 
menos o mesmo e ainda outros 
acham que se agravaram.

Medicamentos e gravidez

A situação ideal é que as mulheres 
não tomem qualquer medicação 
enquanto estiverem grávidas e em 
período de amamentação . No en-
tanto, a realidade é que você pode 
ter a EA ativa em algum mo-
mento de sua gravidez e precisa 
de alíviar a dor. Será importante 
discutir isso com sua equipa de 
reumatologia, de preferência com 
antecedência, para que você saiba 
quais são as opções que vão estar 
disponíveis. Isso irá evitar situa-
ções em que a EA ative e você 
não saiba quais os medicamentos 
que pode e não pode tomar com 
segurança.

Antinflamatórios não esterói-
des (AINEs)

AINEs como a aspirina, parace-
tamol, ibuprofeno ou diclofenaco 
não deve ter um impacto sobre a 
sua capacidade de conceber. Em 
geral, os AINEs não são reco-
mendados durante a gravidez. É 
especialmente importante que 
você evite tomar AINEs duran-
te o último trimestre da gravidez. 
Se você está a sentir dor em uma 
ou duas articulações específicas 
pode tomar uma injeção de es-
teróide local na articulação. In-
jecções únicas de esteróides não 

devem afetar a gravidez. No en-
tanto, certifique-se de informar o 
seu médico que está grávida antes 
de tomar uma injeção de esterói-
de local. Se está a tomar esteróides 
orais (prednisolona) e está a planear 
ter um filho, deve discutir este as-
sunto com o seu médico. Se achar 
que está grávida e estiver a tomar 
esteróides, não interrompa mas 
discuta com o seu médico. Nunca 
pare os esteróides abruptamente.

Fármacos modificadores 
da doença anti reumáticas 
(DMARDs)

DMARD tais como o metotrexa-
to não deve ser tomada durante 
a gravidez. Ambos os sexos ho-
mens e mulheres que usam esses 
medicamentos devem tomar me-
didas contraceptivas.
Depois de parar o metotrexato, 
os homens devem continuar a 
utilizar métodos contraceptivos 
durante pelo menos 3 meses, e as 
mulheres devem continuar a uti-
lizar métodos contraceptivos por 
até 6 meses.
Sulfassalazina é considerado se-
guro durante a gravidez, no en-
tanto, como todos os outros 
medicamentos, isso pode ser in-
terrompido durante a gravidez. 
Será importante discutir a sua 
situação pessoal com o seu reu-
matologista antes de engravidar. 
Esse conselho aplica-se tanto aos 
homens como às mulheres.

Terapia anti-TNF

A Anti-TNF não deve ser utiliza-
da durante a gravidez. Isso ocorre 
porque os pesquisadores não sa-
bem qual o efeito que a anti-TNF 
pode ter sobre o seu filho. Se está 
a tomar anti-TNF é importante 
para usar contracepção. Se está 
a planear engravidar, deve conti-
nuar a usar a contracepção:
Um mês depois de parar etaner-
cept (Enbrel), 5 meses após a 
interrupção do adalimumab (Hu-
mira), 6 meses após a interrupção 
do infliximab (Remicade) e goli-
mumab (Simponi).
Informações para os homens em 
relação à sua utilização da tera-
pia anti-TNF durante o momen-

to da concepção ainda é incerto, 
porque não há dados suficientes 
sobre este problema. Se o ho-
mem toma anti-TNF e você está 
a planear ter um filho, o nosso 
conselho seria para discutir este 
assunto com o seu próprio reu-
matologista.

Parto

Você deve ter um trabalho de 
parto normal.
Problemas nas articulações sa-
croilíacas ou do quadril, incluin-
do até uma substituição total do 
quadril, não deve necessariamen-
te impedi-la de dar à luz em parto 
natural. Existem diferentes posi-
ções que pode usar para torná-lo 
mais confortável. Fale sobre essas 
diferentes posições à sua partei-
ra/obstetra. É uma boa idéia fa-
zer um roteiro de perguntas para 
fazer ao seu obstetra (e ao anes-
tesista) com antecedência sobre o 
alívio da dor durante o trabalho 
de parto. Muitas mulheres optam 
por uma epidural durante o parto.
Ocasionalmente, este pode ser 
tecnicamente mais difíceis de ad-
ministrar. A sua parteira/obste-
tra ou anestesista será capaz de 
informá-lo sobre outras opções 
que estão disponíveis. Sabemos 
que as cesarianas tendem a ser 
realizadas com mais freqüência 
entre as mulheres com EA. Às 
vezes, isso ocorre porque os obs-
tetras preferem fazer uma cesárea 
eletiva em mulheres com Espon-
dilite Anquilosante n

Fonte: NASS
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No passado dia 11 de novem-
bro realizou-se o XXVIII 

encontro nacional da Espondilite 
Anquilosante, na linda cidade de 
Barcelos.
Neste dia, estiveram presentes 
cerca de 150 pessoas que pude-
ram assistir à parte científica, 
durante a manhã. Os oradores 
demonstraram competência e 
versatilidade, presenteando os 
participantes com temas varia-
díssimos, que permitiram enri-
quecer os conhecimentos sobre 
a doença. 

O primeiro palestrante foi o dr. 
Carlos Santos, médico de família 
do ACES Barcelos/Esposende, 
que abordou o tema “A impor-
tância do médico de família no 
diagnóstico da EA”. Nesta apre-
sentação foram dadas algumas 
pistas concretas sobre a aborda-
gem da problemática por parte 
do médico e do utente. 
Seguiram-se os trabalhos com o 
dr. José António Costa, médi-
co reumatologista que tratou o 

tema “Abordagem Terapêutica 
da Espondilite Anquilosante”. 
Nesta apresentação foram abor-
dados alguns dados específicos 
da doença, assim como algumas 
formas de tratamento, nomea-
damente o exercício físico, os 
AINE’s e a terapêutica biológica. 
De seguida,  o psicólogo Dr. Ri-
cardo Campos, proferiu o tema 
“A importância da psicoterapia 
no controlo da dor”, onde refe-
riu algumas estratégias que per-
mitem controlar, ou pelo menos 
amenizar a dor. Por fim,  a dra. 
Joana Rodrigues, médica reuma-
tologista presenteou-nos com 
um tema sui generis  “Mitos & 
Verdades na Espondilite Anqui-
losante”, onde se destacaram 
alguns preconceitos e ideias pré-
-concebidas sobre a doença, que 
muitas vezes se revelam erradas. 

De forma a concluir a manhã 
científica, os associados e fami-
liares puderam colocar pergun-
tas à equipa médica, que de uma 
forma clara souberam elucidar os 

participantes. Todas as temáticas 
foram esclarecedoras e comple-
mentares, o que contribuiu cer-
tamente para um maior e melhor 
conhecimento da Espondilite 
Anquilosante.

Posto isto, seguiu-se um delicioso 
almoço convívio nas instalações 
do Solar das Rosas, em que não 
faltou a música, com o contribu-

to de um grupo musical animado 
que entoou músicas tradicionais 
e alguns clássicos da música Pop.

Durante a tarde e de forma a 
celebrar o S. Martinho, degusta-
ram-se as famosas castanhas de 
Trás-os-Montes. Para encerrar o 
dia em beleza, cantaram-se os pa-
rabéns, à ANEA que celebrava o 
seu XXVIII encontro e provou-
-se o bolo. Assim findou este dia 
memorável, que soube conciliar a 
parte mais científica com a ale-
gria do convívio e da partilha, 
tão importantes para os espondi-
líticos e seus familiares. 

Até para o ano! n

XXVIII Encontro Nacional da ANEA

Convívio e partilhas no XXVIII Encontro

Os oradores do XXVIII Encontro
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Opinião

Uma recente reportagem de televisão focalizou pro-
cedimentos e práticas de uma pessoa dirigente de 
associação de doentes e trouxe para a opinião pública 
motivos de análise crítica que, por arrastamento, envol-
veu, negativamente, o nome dessa  associação.

O cerne da questão resumia-se ao respeito pelo princí-
pio de que qualquer dirigente ou colaborador, ao servi-
ço numa IPSS, está lá, voluntariamente, para servir os 
objetivos e fins altruístas da instituição, e não para se 
servir da mesma, em proveito, vantagem ou benefício 
pessoal.

O princípio da solidariedade exige, quer na gestão dos 
meios, quer na gestão e promoção da qualidade do ser-
viço prestado aos destinatários das IPSS, que são as pes-
soas afetadas pela doença, por deficiência, pela idade, 
falta de meios, dada a sua fragilidade física, psicológica, 
económica, que lhes seja dado o apoio que lhes é de-
vido, em razão das suas carências e dificuldades, como 
exercício de um direito fundamental de não serem dis-
criminadas.

Decorrido já algum tempo sobre as referidas notícias, 
foram tomadas as necessárias providências inspectivas 
e de controlo, com intervenção de órgãos de vários mi-
nistérios, e entregue à justiça o que é da justiça.

O que me apraz registar, com satisfação, é que foram  
os pais das pessoas (crianças e adultos) doentes ou com 
graves deficiências, e as pessoas ligadas ao apoio téc-
nico  da prestação dos serviços que vieram assumir, 
em assembleia geral eleitoral, a condução da gestão da 
associação, com o propósito firme de continuarem os 
nobres fins para que foi constituída, com uma postura 
de transparência de procedimentos e com a garantia de 
qualidade na prestação do serviço.

Aliás, a qualidade técnica do serviço prestado, no 
caso em apreço, nunca esteve em causa, nunca foi 
objeto de crítica na reportagem ou em notícias pos-
teriores sobre o caso.

Enfim, é chegado o momento de desvanecer confusões 
entre o que foram os actos de um dirigente, esses sobre 
a alçada dos investigadores, e o trabalho diário, eficien-
te, de valia e qualidade técnica, prestado aos beneficiá-
rios diretos da associação. 

É caso para dizer, com a eleição dos novos corpos ge-
rentes, manifestando quererem agir com transparência 
de procedimentos, é tempo, agora, de rodar o botão do 
negativo para o positivo, na imagem do público em ge-
ral. E prosseguir, após a tempestade.

Invocamos este caso para sublinhar a importância dos 
beneficiários associados na gestão e na qualidade dos ser-
viços da instituição em que participam.

Os beneficiários associados são, não só os diretos des-
tinatários dos serviços prestados, como os primeiros 
interessados a zelarem, atentos e vigilantes, por uma sã 
gestão e  melhoria dos serviços.

Este, o ponto positivo da ilação a extrair do caso relatado.

Recentemente eleitos, os corpos gerentes da ANEA de-
sejam exercer as funções, também, em estreita ligação 
com os associados.

Com esse propósito se comprometem, voluntaria-
mente, dando o seu melhor, a bem servir a ANEA, 
com empenho e qualidade, no decurso do próximo 
quadriénio. n

R.B.

Rui Martins Borges
Presidente da Assembleia Geral

RODAR
O NEGATIVO 

PARA O POSITIVO
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ESPONDILITE ANQUILOSANTE
Espondilite Anquilosante
Um nome muito sonante
Que nos veio atormentar
Aceitámo-la com estranheza
Mas tivemos a certeza
De que veio para ficar.

Nossa companheira, na cama
Comporta-se de maneira estranha
Seja qual for a nossa posição
Está sempre a incomodar
Não nos deixa descansar
É essa a sua condição.

De dia, com o movimento
E com menos sofrimento
Não deixa de nos acompanhar
Anda muito sorrateira
Esperando a maneira
Para à noite, nos atacar.

Não se contenta com as dores
Que provoca aos sofredores
Ainda traz à coluna, rigidez
De manhã ao levantar
Só depois de um banho tomar
É que há mais lucidez.

Toda a vida, nos acompanha
E a gente até já estranha
Quando um dia, anda melhor

Mas, não temos outro remédio
Não podemos entrar em tédio
É mantermos o bom humor.

Nem sempre é conseguido
E mesmo sem ter sentido
Falta-nos a paciência
São os mais próximos, a pagar
Pelo nosso mal- estar
Já não há clarividência.

Não é doença hereditária
Começa numa faixa etária
Ainda em plena juventude
Atrapalha a nossa vida
Deixa de ser bem vivida
Na esperança que mude.

Quando detectada, precocemente
E bem elucidado, o doente
De como a deve enfrentar
Adequada a medicação
Exercícios e mobilização
Para não deixar anquilosar.

Doente com espondilite
Raramente perde o apetite
Tem aspecto de saudável
As pessoas não acreditam
As dores fortes que o irritam
Mesmo assim, é sempre amável.

2017.11.26 APIRES

ESCREVA-NOS! Correspondência ou mensagens electrónicas para:
BOLETIM ANEA Rua do Platão 147, Zambujal, 2785-698, São Domingos de Rana secretaria@anea.org.ptn

POESIA

Mesa da Assembleia Geral
Rui Martins Borges – Presidente 
da Mesa 
Mário José Rosa Bettencourt 
Passos  - 1º Secretário 
João José Rocha Ferreira - 2º  
Secretário 

 

Direção
José Carlos Figueiredo Gomes da 
Silva – Presidente Direção
José Pedro Gomes Ryder da 
Costa  -  Vice Presidente
Fernando Manuel Espírito Santo 
Augusto – Tesoureiro
Nelson Manuel Rodrigues 
Ferreira Pina– Secretário
José Carlos Pereira Mateus -  Vogal
 
Conselho Fiscal
Luís Manuel Neves dos Reis 
Prego -  Presidente Conselho Fiscal
Aníbal José Subtil Correia – Vogal
Vasco de Matos Viegas Leão- 
Vogal

Novos Órgãos 
Sociais da ANEA 
Mandato do 
quadriénio 2018/2021

MENSAGEM

Sejam as palavras, para quem as lê e 
ouve,
Cheias de energia e sentimento!
Sejam água que da fonte fresca corre
E sacie a sede no sofrimento!

Sejam como o sol, de claridade,
A romper no escuro a solidão!
E no calor fagueiro da amizade
Sejam de paz, amor, consolação!

Sejam tal como a mão de um amigo,
Que nos abraça, e não nos esquece,
A nos dizer, estou aqui contigo!

Palavras que de ouvi-las estremece
De emoção, ao senti-las, o coração!
Palavra de irmão para irmão!

R.B.
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CORPO CLINICO
Dra. Susana D’Andrade: 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, Coordenado-
ra da Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta   
David Ferreira: Fisioterapeuta
Sónia Lambuzana: Fisioterapeuta 
COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES:
SAUDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da 
Piscina / Professor
António Parente: Professor de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/Técni-
ca de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação

DONATIVOS
SEDE
Alisiya Aydanova Asanova. . . . 1,50 €
Ana Raquel Frazão M. E. Vasconcelos 3,00 €
Afonso Passos de Oliveira . . . 1,50 €
Agostinho João Gonçalo Santo3,00 €
Carlos Manuel Rijo Bogalho Sousa 
Presumido. . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 €
Fernando Rodrigues dos Santos . . . . 1,50 €
Fernando Rodolfo de Vidigal Medei-
ros Ferreira . . . . . . . . . . . . . . 1,50 €
Fernando David Ferreira de Oliveira 1,50 €
Flor Oliveira Filipe. . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 €
João Carlos Francisco Meneses Soares 3,00 €
João Francisco Semedo Dias . . 1,50 €
José António Borges Duarte . . 6,00 €
Júlio Cabrita da Costa Alves. . . 1,50 €
Gabriela Maria Colaço Maruta Mestre 1,50 €
Gomuz Cuidados Médicos, Lda . 225,00 €

Maria Fernanda Crespo Xavier Guedes 
Lebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 €
Maria de Lurdes Cabral Ferreira . . . . . . 1,50 €
Maria Margarida de Campos Gomes    1,50 €
Maria Paula Rodrigues de Sousa Nunes 3,00 €
Mário  Neves de Carvalho . . . 1,50 €
Nuno João Cristóvão Baleia. . . 1,50 €
Raquel Saldanha Soeiro Tomé . . . . . 1,50 €
Viorel Ariton . . . . . . . . . . . . . . . . 125,55 €
Virgílio Dias Cipriano . . . . . . 6,00 €
BRAGA
Beatriz Costa Maia . . . . . . . . . 15,00 €
LISBOA
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge Figueiredo 1,50 €
Manuel Artur Barreira Mendes 35,00 €
PORTO
Fernanda Maria Almeida Moreira de Santos 0,60€ 
Paulo Jorge Lopes dos Santos . . 15,00 €
VISEU
Alfredo da Silva Figueiredo . . . . . . . 5,00€  
Maria Agostinha Gonçalves Santos Peixoto 15,00 €

Nota: existem outros valores que não fo-
ram facturados à data, porque não temos 
identificação/nif
Donativos de 01 outubro a 31 de dezem-
bro de 2017

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 necessá-
rio indicar o número de sócio a que diz 
respeito a transferência, para posterior 
identificação e respetiva faturação.
POR CHEQUE OU VALE POSTAL 
À ordem da ANEA para a seguinte 
morada: Rua de Platão, 147 – Zambujal, 
2785-698 São Domingos de Rana
NA SEDE
Das 9h30h às 13h e das 14h às 18h de 
segunda a sexta-feira

Pretende alterar os seus dados de associa-
do? Tem questões relativas ao valor a pa-
gar? Por favor contacte-nos pelo telefone 
214 549 200 ou anea@anea.org.pt 
secretaria 914 953 057 ou 
secretaria@anea.org.pt

PROTOCOLOS
Ao dispor dos sócios da ANEA:
CLÍNICAS
Ferma, Clínica Médica e Dentária (Cacém)
Clínica oftalmológica das figuras dr. José 
Ludovico (Faro) 
Centro médico e dentário dra. Filomena 
Pais (Parede)
Clínica dr. Falcão Coutinho (Porto)
Clínica médica dentária dr. Armando 
Santos Oliveira (Viseu)
J. Estrada — Clínica Oftalmológica, Lda. (Viseu)
Clínica Dias Arede, Lda. Oftalmologia (Viseu)
Clínica Fisiátrica Viseense, Lda. (Viseu)
Reumatologia dr. Armando Malcata 
(232450281) (Viseu)
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

Informação útil

áAJUDE-NOS
A AJUDAR!
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