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Vamos lá celebrar o Dia Mundial 
da Espondilite Anquilosante

Maio é mês da Espondilite Anquilosante. Mais uma vez a ANEA celebra este dia, 
em que a Federação Internacional da EA,“ Ankylosing Spondylitis Internacional Fe-
deration “ASIF”, cria o maior número de actividades a nível mundial. Este ano ini-
cia-se este dia no auditório da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, onde 
se vai realizar uma conferência, à qual baptizamos há anos de «Manhã Cientifica». 
Nesta serão abordados temas de interesse do doente Espondilitico. Agradecemos 
à Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, através da Sra. Presidente Dra. 
Fernanda Gonçalves, nos ter cedido gratuitamente o auditório.
No inicio da tarde realizam-se na sede várias actividades, às quais se seguirá um 
almoço convívio, onde todos podem trocar ideias, sobre a sua experiência com 
EA e a Associação. O Dia Mundial não é só a comemoração do doente com esta 
patologia, mas também dos seus familiares e amigos, sem estes a vida do Espondi-
lítico seria mais difícil. Vamos todos juntarmo-nos e Fazer uma Grande Festa. Todos 
fazemos parte desta grande Família. 

Um programa rico volta a juntar todos os associados para 
a celebração meritória 

Programa

Manhã Científica

No Auditório da Junta de Freguesia 

de São Domingos de Rana, sito na 

Rua D. Duarte de Menezes, 12.

9h 30m  - Abertura do Secretariado

10h 00   - Palestra de Abertura pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia, 

Dr. Rui Borges.

10h15m  -  Início da apresentação 

dos temas pelos dois oradores con-

vidados.

11h15m  -  Coffee Break

11h30m  -  Continuação das 

apresentações e esclarecimento dos 

temas com a plateia.

12h 30m  -  Fecho da Manhã Cien-

tífica pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia, Dr. Rui Borges.

TARDE

Nas instalações da sede da ANEA

12h 45m -  Actividade Desportiva 

14h 30m  -  Almoço Convívio

Para mais
informações
contacte a 
Sede da ANEA 

Contactos:
Telef.: 214549200
Email: secretaria@anea.org.pt

A FORÇA DE VONTADE

A Direcção da ANEA agradece aos sócios Espondilíticos e outros, que se inscrevam 
na Secretaria da Sede. As inscrições terminam no dia 2 de Maio de 2017 
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Grupo de pessoas que sob um Esta-
tuto Social se aderem com propósi-
tos definidos de ajuda mútua e para 
defesa de interesse e metas a serem 
alcançadas que se sustenta através de 
contribuições financeiras , geralmen-
te sem fins lucrativos.
Foi com este ideal que a ANEA nas-
ceu. Todos fazemos parte deste e não 
é pelo passar dos anos que este se 
desvanece.
Estamos mais crescidos como Asso-
ciação e por isso, temos uma visão 
mais calma do que nos rodeia.
Voltámos a crescer, mas, não é por tal 
que nos afastamos dos nossos ideais. 
Temos dos nos sentir num todo e aí 
temos a certeza de estarmos no bom 
caminho.
Vão aparecer novas obras, mas isso 
não quer dizer que o trabalho está 
concluído. Estas só nos vão dar mais for-
ça, para a realização de novos sonhos.
Não são necessários foguetes para as-
sinalarem metas, no entanto deverá ser 
assinalada a façanha, principalmente 
para desmistificar a inveja e a calunia.
Tudo se realiza com a vontade/força de 
conseguirmos atingir o que se pensa-
va inatingível. Como disse atrás, há um 
novo sonho por realizar.

A nossa experiência é de nunca desis-
tirmos dos nossos sonhos, porque te-
mos a certeza que se vão transformar 
em realidade.
Assim como o atleta de alta competi-
ção, acredita que vai conseguir trans-
por o obstáculo, antes de se lançar na 
corrida em direcção a este, Nós tam-
bém acreditámos que iríamos conse-

Gomes da Silva

guir, realizar um dos nossos sonhos.
Os milagres só existem porque todos 
somos um milagre. Amanhã será um 
novo dia. 
Me despeço, desejando-vos a maior 
força/coragem, para enfrentar esta 
doença, que nos uniu.  

5

Abertura
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ENCONTRO ANUAL DE ASSOCIADOS 
E FAMILIARES DA ANEA-2016
Mais uma vez a ANEA proporcionou um momento de inclusão, convivência 
e dedicação a uma causa nobre, que a todos envolveu 
José Gomes e Beatriz Gomes

Dos estimados sócios, uma pequena re-
flexão sobre o Encontro Anual de Asso-
ciados e Familiares da ANEA.

“Acabámos agora de regressar deste 
encontro e não podemos deixar passar 
mais tempo sem vos mostrar e transmitir 
a nossa opinião sobre o mesmo:

1 - Logo pela manhã e após a abertu-
ra dos trabalhos adivinhava-se que a 
afluência não era grande, mas nos rostos 
presentes notava-se uma alegria e satis-
fação contagiantes dando a entender 
que estávamos num encontro de uma 
família modelo.

2 - De facto e com o passar do tempo 
essa impressão viria a confirmar-se em 
absoluto. Senão vejamos:

3 - Os oradores (também não foram mui-
tos) escolhidos, desenvolvendo os seus 
temas e respetivas apresentações de 
uma forma humilde e clara foram, pou-

co a pouco, cativando a plateia a qual se 
envolveu, tal o enorme interesse que os 
mesmos em si despertaram. 

4 - Mas o eterno (PAI DA ANEA) Dr. Filipe 
Rocha, hoje com temas muito diferen-
tes daqueles que nos habituou (há que 
deixar isso para os novos), deu-nos mais 
uma lição de camaradagem e de saber 
estar entre família. O meu bem haja a 
este “dinossauro” que tanto e por tantos 
anos deu à ANEA.

5 - O almoço (com aperitivos incluídos) 
foi digno de um restaurante de luxo. 
Confesso que não costumo frequentar 
esses restaurantes, mas na mesa onde 
estávamos vimos toda a gente satisfeita. 

6 - Depois veio a animação. Apenas com 
2 pessoas fez-se um belo espetáculo 
onde mais uma vez a plateia se envolveu 
e ninguém arredou pé até acabar.

7 - Quero salientar o facto dos respon-
sáveis pela ANEA, ao usarem da palavra 

o terem feito espontaneamente, ou seja, 
de uma maneira simples,. direta e sem 
guião o que de alguma forma valorizou 
ainda mais o ambiente familiar que hoje 
se viveu.

Resumindo: 
Passados 40 anos, foi este o momento 
que mais nos marcou na vida da ANEA. 
Parece que voltámos ao passado onde 
todos nos entendíamos e puxávamos a 
mesma charrua.

Sem raivas, insultos, rancores ou interes-
ses pessoais será que temos a ANEA que 
idealizámos de volta?.

Parabéns a esta Direção que, tudo o in-
dica, escolheu a dedo os temas e partici-
pantes do encontro. Tem de ser ajudada 
por mais associados que ainda nada ou 
pouco deram à ANEA.

POUCOS MAS BONS, seria o título corre-
to para este encontro”.  

O caminho faz-se andando ...

O trabalho da ANEA, como Associação, 
é equiparável a uma caminhada conjun-
ta orientada pela bússola dos princípios 
orientadores.
Olhando o passado, vemos nitidamente 
o trajeto percorrido, a obra realizada, o 
caminho feito até ao presente.
O futuro, com todas as incógnitas, incer-
tezas e esperanças, é para onde aponta 
o caminho que estamos a percorrer, ani-
mados com o mesmo entusiasmo e con-
fiança do caminho já percorrido.
É um caminho que no dia-a-dia se faz 
caminhando.
Caminhando lado a lado, ombro a om-
bro, com os Associados e colaboradores 
da ANEA. Ninguém pode ficar para trás, 
nem ficar na inércia, todos precisamos 
de todos para melhorar, amparar, convi-
ver e minorar o sofrimento e a solidão.
A união participativa dos Associados faz 
a força e a vitalidade dinâmica dos pro-
jetos.
Essencial é realizar a promoção dos cui-
dados de saúde dos Associados e uten-
tes, com competência e qualidade, esta-
belecendo elos fortes de parcerias com 
as entidades que têm uma missão de 
servir o bem comum, sejam entidades 
públicas, pessoas singulares ou coleti-
vas, associações com fins similares, no 
sentido de coadjuvar a missão da ANEA 
a servir melhor a comunidade na sua 
área específica.
A melhoria de comunicação entre As-
sociados é, também, importante para 
vivenciar uma frutuosa união partici-
pativa relativamente aos objetivos co-
muns propostos.A Direção pretende 
incrementar essa comunicação dentro 
ANEA, entre os Associados, sugerindo 
e solicitando que comuniquem à Secre-
taria o correio electrónico pessoal para 

veicular a informação de interesse mú-
tuo, com prontidão e celeridade.
Da vida associativa mais recente, damos 
conta, sumariamente, da realização das 
duas Assembleias Gerais que tiveram lu-
gar na Sede, no dia 25 de Março de 2017, 
sendo uma obrigatória e outra extraor-
dinária.
Os temas das ordens de trabalham exi-
giram que houvesse uma distinção de 
especialidade. A AG obrigatória, nos 
termos do artigo 30º dos Estatutos, 
centrou-se, exclusivamente, na apresen-
tação e votação do relatório e contas do 
exercício de 2016, bem como do parecer 
do Conselho Fiscal.

Contas e os mapas anexos, relativos ao 
exercício de 2016.
Concluídas as apresentações e a respe-
tiva discussão, o Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral pôs à votação o Rela-
tório e Contas e o Parecer do Conselho 
Fiscal, tendo obtido votação por unani-
midade dos votos dos Associados pre-
sentes na Assembleia Geral ordinária. 
O Relatório e Contas do exercício de 
2016 e o Parecer do Conselho Fiscal en-
contram-se publicados no site da ANEA.
Encerrada a sessão desta AG, deu-se, se-
guidamente, inicio à abertura da Assem-
bleia Geral extraordinária.
Esta teve como ponto único da ordem 
de trabalhos a apreciação, discussão e 
votação da proposta apresentada pela 
Direção, relativamente ao tema da alí-
nea i) do artigo 25º dos Estatutos (joia e 
quota).
A Direção apresentou uma proposta 
de atualização do valor da quota anual, 
para vinte e cinco euros, considerada 
como minimamente ajustada ao cres-
cente volume dos encargos, tendo pre-
sente que há mais de vinte anos nunca 
foi alterada.
A Direção aceitou manter o mesmo va-
lor da joia, razão porque não propôs 
qualquer alteração.
Submetida à votação, a proposta da 
Direção foi aprovada por maioria dos 
Associados, passando o valor da quota 
aprovada a vigorar no início do próximo 
ano.
Com confiança, Associados, colabora-
dores e membros dos órgãos dirigentes, 
com serenidade e firmeza, vamos, com 
o projeto da ANEA, fazendo o caminho, 
caminhando. 

A todos os associados e amigos, relembramos que podem ajudar a ANEA preenchendo quadro 11 do modelo 3, sem 
qualquer encargo. Destine á ANEA0,5% do seu IRS, na sua declaração, basta colocar uma cruz no campo 1101 do quadro 
11 do modelo 3 e preenche o NIF da ANEA - 501830995.

 Caminhando lado 
a lado, ombro a ombro 
com os  Associados e 
colaboradores da ANEA.

A anteceder, teve um ponto inicial de 
informações, de natureza meramente 
de esclarecimento aos Associados sobre 
os últimos procedimentos de melhoria 
do funcionamento do equipamento das 
instalações da Sede.
O Presidente da Direção fez a apresenta-
ção comentada aos Associados do rela-
tório e das contas do exercício de 2016. 
O relatório começa por explicitar a mis-
são da ANEA, indicar os objetivos para 
2016, desenvolvendo uma explana-
ção quanto à execução das atividades 
desenvolvidas, à demonstração dos 
resultados obtidos e das contas, com 
apresentação detalhada de quadros de-
monstrativos. O Presidente do Conselho 
Fiscal leu e explicou aos Associados o 
Parecer do CF, terminando por propor à 
AG a aprovação do Relatório, Balanço e 

Actual
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Atividade e Fadiga na EA
Resumo: A ANEA propôs-se estudar os utentes portadores de EA que frequentaram as 
classes de Espondilite Anquilosante (EA) durante o ano de 2016. Os diversos pontos 
abordados englobam o estudo do grau de fadiga, através das medidas de avaliação 
do índice de atividade da doença. Pretendeu-se com este estudo, perceber o efeito da 
prática de atividade física na capacidade de adaptação ao esforço e fadiga – traduzin-
do-se numa melhoria da condição cárdio-respiratória, inferindo correlações nos múl-
tiplos fatores relacionados com a fadiga através de uma análise descritiva estatística, 
estabelecendo correlações no conjunto de dados recolhidos. 
Fisioterapeuta Ana Gomes. Fisioterapeuta Coordenadora da ANEA

Introdução:
A Espondilite Anquilosante (EA) é 
uma doença inflamatória, cróni-
ca que pode afetar todo o sistema 
músculo-esquelético, atingindo pre-
ferencialmente a coluna vertebral e 
articulações sacro-ilíacas.
A progressão da doença poderá levar 
à instalação de deformidades, no-
meadamente alterações posturais, 
levando ao encerramento da grelha 
costal com consequente diminuição 
ou alteração do padrão e capacida-
de respiratória, contribuindo para 
o aumento do esforço e/ou fadiga, 
podendo surgir manifestações sisté-
micas ou extra-articulares de doença 
cardíaca e doença pulmonar, numa 
fase tardia. Pretende-se capacitar as 
pessoas para a melhoria da sua qua-
lidade de vida, através da prática de 

atividade física regular, permitindo-
-lhes alcançar o máximo de indepen-
dência e atividade com o mínimo de 
esforço ou fadiga, minimizando e/
ou prevenindo deformidades como 
consequência da evolução da doen-
ça, através da adoção de hábitos de 
prática de atividade física, promo-
vendo o máximo de autonomia/in-
dependência com o mínimo de com-
plicações associadas à patologia.

Objetivos: 
Este estudo que se apresenta intitula-
-se: “Atividade Física e Fadiga na EA” e 
teve como finalidade avaliar/estudar 
a capacidade de adaptação ao esfor-
ço e resistência à fadiga das pessoas 
com deficiência física, resultante de 
doença crónica (EA). Consistiu no es-
tudo da fadiga, pretendendo avaliar 

o grau de fadiga das pessoas com EA 
quando submetidas a um programa 
de atividade física.
Material e Métodos: Trata-se de um 
estudo descritivo para o qual foi apli-
cado um questionário de caracteri-
zação dos utentes e aplicada uma 
escala de avaliação da Fadiga na EA. 
O questionário de caracterização 
englobou itens como: sexo, idade, 
região onde vive, prática de exercício 
com vista à reabilitação (tipo de ati-
vidade e periodicidade). Efetuou-se 
também o estudo da Fadiga através 
do Índice: BASDAI – Índice de Bath 
como índice de atividade da doença, 
avalia a atividade da EA, o efeito dos 
sintomas sobre o bem-estar do uten-
te. Para este estudo, foram analisa-
dos apenas os resultados da questão 
nº 1, referente à fadiga, onde numa 

escala visual analógica de 10 cm, o 
utente assinala o seu grau de fadiga, 
sendo 0 (zero) sem fadiga e 10 (dez) 
máximo de fadiga. 
Quanto maior o resultado, maior o 
grau de fadiga.

Resultados: 
As avaliações foram efetuadas du-
rante o ano de 2016, uma no início 
(avaliação inicial) e outra no final 
(avaliação final), coincidindo com o 
início e fim da atividade. Foram apli-
cados dois questionários, um de ca-
racterização e outro de avaliação da 
Fadiga. A amostra foi constituída por 
89 utentes que frequentaram a ANEA 
durante o ano de 2016, distribuídos 
pela Sede em Lisboa e núcleos regio-
nais de Ovar, Leiria e Viseu.

Caracterização Geral: 
Este estudo permitiu concluir que 
a maioria dos utentes que frequen-
taram o programa de atividade 
física na ANEA tinha idades com-
preendidas entre os 36 e os 75 anos. 
Concluiu-se também que as classes 
foram compostas maioritariamente 
por utentes do sexo masculino. Em 
relação à frequência semanal, cons-
tatou-se que a maioria dos utentes 
praticou atividade física duas vezes 
por semana. A maioria dos utentes 
não praticou outro tipo de atividade 
física. Para 73%, a única atividade fí-
sica que praticou foi na ANEA. Ape-
nas uma minoria pratica outro tipo 
de atividade física, sendo a caminha-
da a mais referida.

Avaliação Específica: 
Em relação à fadiga, a comparação 
entre a avaliação inicial e final, reve-
lou um aumento do número de uten-
tes com um grau de fadiga baixo e a 
diminuição do número de utentes 
com um grau de fadiga moderado, 
o que se traduz numa melhoria da 
fadiga ou cansaço dos utentes sub-
metidos ao programa de atividade 
física da ANEA.
Ao relacionar o grau de fadiga ou 
cansaço com a idade dos utentes, 

constatámos que a maioria se en-
contrava num grau baixo a mode-
rado, correspondendo aos utentes 
com idades compreendidas entre os 
36 e os 75 anos.
Em relação ao sexo/fadiga, a maioria 
dos utentes, quer do sexo masculino 
quer feminino, referiu um grau de fa-
diga baixo a moderado.
A maioria dos utentes que praticou 
atividade física duas vezes por sema-
na referiu um grau de fadiga ou can-
saço baixo a moderado.

Discussão e Conclusões: 
A prática de atividade física é uma 
forma completa e eficaz de exercí-
cio físico, que executado com a fi-
nalidade de manter ou melhorar a 
funcionalidade das pessoas traduz-
-se numa melhoria da qualidade de 
vida.
A promoção da prática de atividade 
física é um dever da sociedade, da fa-
mília, dos amigos, das organizações 
(…), podendo constituir uma manei-
ra económica de melhorar a saúde 
de toda a população. Espera-se que 
as pessoas no final apresentem uma 
melhoria na sua resistência ao esfor-
ço/fadiga, demonstrando que a prática 
de atividade física regular promove uma 
adaptação ao esforço, traduzindo-se 
numa melhoria da condição física e me-
lhoria da sua saúde. 

Clínica
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Uma entrevista com Dan 
Reynolds, dos Imagine 
Dragons

Dan Reynolds é conhecido 
principalmente por ser o lí-
der da banda premiada Ima-
gine Dragons. Mas com 20 
anos de idade, foi-lhe diag-
nosticado a espondilite an-
quilosante (EA).

“Dan fez recentemente uma parceria 
com a Novartis e a Associação de Espon-
dilite da América para produzir um novo 
talk show interactivo “This AS Life Live!”.
Falei recentemente com o Dan para dis-
cutir o primeiro episódio de “This AS Life 
Live”, vivendo com a EA, e as suas ambi-
ções para o tratamento da EA no futuro.
O que foi aparente ao longo da minha 
discussão com Dan foi que, apesar do 
seu sucesso, ele ainda é humilde e fun-
damentado. Esta foi a primeira vez que 
tive o prazer de conhecer Dan, e foi ape-
nas isso, um prazer. Foi também aparen-
te que Dan está agora extremamente 
empenhado em aumentar a conscien-
cialização para a EA. Mencionou em 
mais de uma ocasião que a sua esperan-
ça é que um dia encontremos uma cura 
para a AS e reduzir o tempo de sintomas 
para o diagnóstico (actualmente nos 
EUA levam 7 a 10 anos em média para 
obter um diagnóstico de EA) .
Como membro da comunidade on-line 
EA, vi em primeira mão a resposta ao pri-
meiro episódio de “This AS Life Live”, en-
tão perguntei a Dan se foi de encontro às 
suas expectativas. “Sim, absolutamente”, 
brincou ele dizendo que esperava que 
fosse apenas “ele com uma câmara”, e 
enquanto isso ainda teria sido uma ópti-
ma exibição, tive a impressão de que ele 
estava aliviado por a produção final ser 
de tão alta qualidade.
E como uma observação: Ambos con-
cordamos que Helgi Olafson (o primeiro 
convidado na série) é uma lenda. Além 
de mim, eu não poderia pensar em al-
guém melhor para começar com a série.
Enquanto fazia o meu trabalho de casa 
sobre Dan e seus antecedentes, percebi 
que tínhamos algumas coisas em co-
mum. Então ousei partilhar isso com ele.
Ambos temos EA. Somos ambos “incri-
velmente bonitos”, ele riu. Felizmente 
foi uma agradável gargalhada. Nós tam-
bém viemos de famílias numerosas com 
historial de doenças auto-imunes. Eu 
sou o mais velho de 8 crianças. Dan é o 
7º de 9 crianças.
Dan também tem dois irmãos que têm 
EA. Conversei com ele sobre como isso 

afectou o seu próprio diagnóstico, e 
como isso afecta o seu relacionamento 
com os irmãos. Ele tinha apenas 16 anos 
quando o seu irmão foi diagnosticado 
pela primeira vez com EA. Ele contou-
-me como “não entendeu” na época, 
e ele mesmo a viu como uma “doen-
ça invisível” e pensou que o seu irmão 
estava apenas a tentar escapar-se de 
ajudar a sua avó a “arredar móveis”. Ele 
contou-me que o seu irmão deitava-se 
no sofá e ele provocava-o. Mas “o karma 
alcançou-me”, disse ele, e também a ele 
foi diagnosticado. Agora, naturalmente, 
entende o que seu irmão passou, como 
ele tem passado pelo mesmo. Tem agora 
um sentimento de empatia com o seu 
irmão, e eu ouvi isso na sua voz quando 
ele falou do irmão. A família é uma par-
te importante da vida de Dan. Um tema 
que foi repetido ao longo da entrevista. 
Recebi uma verdadeira sensação de ca-
lor sempre que ele falava de qualquer 
membro de sua família.
O seu irmão, que ele costumava pro-
vocar, agora é o manager da Imagine 
Dragons. “Então agora você tem que ser 
simpático com ele”, brinquei. Dan vê isso 
como uma bênção. Isso significa que a 
agenda de Dan é gerida com a sua con-
dição em mente, como o seu irmão sabe, 
bem como qualquer outra pessoa, o que 
Dan pode fazer num dia, e o que seria 
demasiado para ele.
Como pai que fica em casa, estou sempre 
curioso como a EA afecta outros pais no 
seu papel de pai. Dan foi diagnosticado 
pouco antes do seu primeiro filho nas-
cer. Ele disse-me que naquele momento 
estava num “lugar escuro”, porque a sua 
dor era tão forte e ele estava a lutar para 
lidar com o seu novo diagnóstico. Ele até 
lutou para enfrentá-la no início. A sua 
maior preocupação, porém, não era dor-
mir o suficiente. Ele preocupa-se quando 
o seu sono está comprometido, o que o 
torna propenso a um surto. Assim como 
o stress. Portanto, ter um recém-nascido 
na casa certamente não ajudou com 
qualquer um desses sintomas. Embora 
Dan nunca tenha falado directamente 
sobre isso, eu tenho a impressão de que 
o sono é algo que ele ainda luta. Isso não 
é surpreendente.
Aprofundei um pouco mais como o Dan 
controla os seus surtos, especialmente 
quando lhe é dado trabalho pouco co-
mum. Como a maioria (se não todas) as 
pessoas com EA, Dan luta mais quando 
está sentado por longos períodos de 
tempo. E se há lugar onde é garantido 
que você vai estar sentado por longos 
períodos de tempo, é quando parte em 
digressão pelo país de espectáculo em 

espectáculo. “Eu só tenho que me levan-
tar e tocar meus dedos dos pés, e esti-
car”, disse-me ele. A viagem aérea é difí-
cil, mesmo para um viajante experiente, 
quando se tem EA. Dan certamente 
poderia atestar isso. Quando perguntei 
se ele tinha algumas dicas, Dan apenas 
disse “esticar”. Sempre que ele viaja, as-
sim que pode depois do avião aterrar, vai 
para um estúdio de Yoga. “Estão em toda 
parte”, exclamou. “Então não há descul-
pa”, pelo menos para ele.
Tinha sido mencionado previamente 
que Dan atribuía o seu bem-estar ac-
tual às suas práticas de Ioga. Como eu 
sou um artista marcial, sei exactamente 
quanto exercício e alongamento regular 
pode afectar significativamente a sua EA. 
Quando se imagina alguém a fazer Ioga 
não se tem necessariamente a imagem 
de um vocalista de uma banda de rock. 
Então descobri como é que ele veio a 
encontrar o Ioga. Antes que uma palavra 
saísse da boca, ele riu. “A minha esposa 
fez bastante ioga e sugeriu que eu fosse 
experimentar”. Contou-me como faltou 
no começo, e riu porque não podia ima-
ginar-se “meditando e namaste, e tudo 
isso”. Mas um dia estava com muita dor, 
então foi para uma aula com a sua es-
posa. Depois, “senti-me muito melhor”. 
Então agora frequenta uma aula de Ioga 
três vezes por semana.
Estava interessado em ouvir de Dan 
como a sua EA afectou a sua compo-
sição musical. Eu sei por experiência 
pessoal que os níveis de dor e mentali-
dade podem afectar muito o processo 
criativo. Sei que não estou sozinho nis-
so, também. Perguntei a Dan se alguma 
de suas canções tinha sido influenciada 
pela sua EA. “Absolutamente”, “a arte 
vem da emoção”, disse ele. Embora não 
existam canções específicas sobre a EA, 
ele confirmou que as músicas mais escu-
ras eram “definitivamente” afectadas por 
como ele se sentia, “se a dor é física ou 
mental”.
No primeiro episódio de “This AS Life 
Live”, Dan perguntou a Helgi: “Se a EA ti-
vesse um rosto e estivesse sentado em 
cima da mesa, o que diria?”
Não tenho certeza se Dan ficou chocado 
com a resposta de Helgi, mas a sua reac-
ção não parecia tão magnânima quanto 
a de Helgi. Então eu virei o jogo para 
Dan, e fiz a mesma pergunta.
Dan apareceu como um homem educa-
do, pensativo e bem-falante. Mas quan-
do eu lhe fiz essa pergunta, podia vê-lo 
a lutar contra a resposta. Ele não parecia 
querer ser nenhuma destas coisas na 
resposta. Houve uma pausa considerá-

vel antes de responder. A sua resposta 
foi simplesmente: “Vá embora”.
Eu estava atento para não interromper 
neste momento, e esperava que ele 
preenchesse o silêncio incómodo com 
algum esclarecimento. A minha aposta 
valeu a pena. Dan continuou explican-
do que, embora ele saiba que a sua EA o 
tornou “mais forte”, e ele pode entender 
e ter empatia com os outros mais, ainda 
assim preferiria nunca ter sido amaldi-
çoado com a condição. “Eu nem queria 
isso para o meu pior inimigo”, professou.
Admito que antes desta entrevista eu 
não sabia muito sobre Dan. E ainda não 
sei. Mas o que aprendi ajudou-me a com-
preender um pouco mais a sua jornada. 
Fico feliz que Dan tenha escolhido usar 
a sua posição na cultura popular para 
ajudar a aumentar a consciencialização 
sobre a EA. Fiquei impressionado com a 
sua honestidade durante toda a entre-
vista. Ele certamente não se esquivou da 
discussão, mesmo que tenha achado di-
fícil. Se ele vai ser um embaixador para a 
comunidade EA, fico feliz que ele tenha 
essas qualidades. Se vamos ajudar a po-
pulação geral a compreender melhora 
EA, precisamos de ter a certeza de que 
não estão apenas aprendendo sobre a 
mecânica da doença, mas o efeito que 
ela tem sobre nossos relacionamentos, 
trabalho e bem-estar. Para alcançar isso, 
todos nós precisamos de nos esforçar 
para sermos honestos, não apenas com 
os outros, mas com nós mesmos. Essa 
responsabilidade não termina com Dan. 
A responsabilidade recai sobre todos 
nós.” 

Actual

Fonte: Posted on March 9, 2017 by Ricky I’m going to start this 
in the worst possible way. I’m going to apologize. When I inter-
viewed Dan Reynolds recently, I did so via Skype. I had planned 
to record the interview and provided you with some humorous 
video clips. But the interview didn’t record. User error; it’s on me. 
Please forgive me.
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AS QUOTAS E A SOPA DA PEDRA 

As quotas, afinal, o que são para o cor-
po coletivo que é uma associação de 
pessoas com interesses específicos 
comuns? São um  testemunho de per-
tença. No caso da ANEA são um elo que 
voluntariamente nos liga a um projeto 
comum, em permanente evolução e 
aperfeiçoamento. 
São como gotas de sangue  do próprio 
doente, do familiar, do amigo, do sim-
patizante que apoia a inovadora e lou-
vável ideia de interajuda da Associação 
dos espondilíticos. Por elas se dá uma 
transfusão vital de ajuda à continuação 
da existência de uma tão louvável ideia 
associativa. Ideia  que ganhou corpo, 
que foi semente e criou  raízes, erguen-
do do chão  uma das obras mais expres-
sivas de solidariedade humana, no País, 
num esforço e tenacidade admiráveis. 
Honra seja feita a todos os que a em-
preenderam   com alma e coração.
É uma obra de todos e para todos que 
à ANEA estão ligados pelo vínculo da 
quotização. As quotas são, pois, a ex-
pressão voluntária  de um  compromis-
so e a prova da vitalidade e da vontade 
de continuidade do  mesmo propósito 
da ideia  dos fundadores.
A Associação está super-partes, acima 
de qualquer individualidade, como en-
tidade viva, organicamente  funcional, 
com gestão ditada pelos votos dos As-
sociados, com estatutos que promovem 
e garantem o exercício da democracia.
E porque é uma entidade super-partes, 
representa-nos a todos como Associa-
dos.
As quotas são o mais pessoal e pequeno  
contributo material que cada um pode 
dar para a vitalidade do corpo comum, 
que é a da ANEA, com Associação .
Outras formas participativas são os do-
nativos, os contributos do IRS, a parti-
cipação voluntária  nas atividades e na 
gestão da ANEA.
Há mais de vinte anos que o valor das 
quotas não tinha alteração.
Na última Assembleia Geral Extraordi-
nária foi fixado o valor da quota anual, 
com início no próximo ano, para o valor 
de vinte e cinco euros, mantendo-se o 
valor da joia.

As quotas são, pois, a expressão voluntária  de um  compro-
misso e a prova da vitalidade e da vontade de continuidade 
do  mesmo propósito da ideia  dos fundadores. 
Dr. Rui Borges

O mais significativo, porém, é o com-
promisso. O compromisso, sempre de 
louvar, do Associado que tem o brio e 
a honra de  manter em dia o seu con-
tributo anual. Esse ponto de honra, 
marca a diferença. 
O tema desta crónica pretende su-
blinhar a importância da quotização 
como vital transfusão comparticipati-
va para a vitalidade da Associação, e  
expressar, também, o  convite ao leitor 
Associado para a manter atualizada. 
Ninguém ignora como são prementes 
os encargos da ANEA.
Conhecendo a obra feita, a funcionar, 
quer nas instalações, na sede, quer 
nos Núcleos regionais, quer pela co-
municação à distância, através do Bo-
letim, da página na internet, é justo 
reconhecer que  a ANEA sempre tem 
procurado estar a comunicar com os 
Associados, dando informação, escla-
recimentos, notícias, promovendo o 
diálogo em reuniões  e momentos de 
convívio, sempre  com a  participação  
aberta a todos.
Dito isto, reconhecida a realidade das 
coisas, espera-se que a resposta parti-
cipativa dos Associados, com quotas 
a cobrar,  seja , como  a  da história 
popular daquele frade que quis fazer 
uma sopa especial, mas tinha só uma 
pedra… 
Neste caso, a pedra, é esta despreten-
siosa crónica.  E que rica sopa fez o 
frade com a solidariedade dos interes-
sados.  

MANTÉM CABEÇA DO ESPAÇO À 
POESIA E CORTA POR BAIXO

Mensagem

Se a coluna nos tolhe, deforma e tortura
E por dentro nos amarra como cabos grossos
E lentamente vai fazendo soldadura,
Não torce a alma, que a alma não tem ossos.

Na forja desta luta que não dá  descanso,
Resistindo, teimamos com ânimo de vencer !
Por vezes, soçobramos, com recuos e avanços,
Ora caímos, mas logo voltamos a erguer.

Cerrando os  dentes com uma vontade de aço,
Rimos até  da dor, sem ceder ao cansaço !
Depois da noite, o sol vem de raios radiantes !

Não percamos a esperança na luta  de viver !
Ceder à indiferença é desistir, morrer…

Mais fortes nós seremos, unidos e confiantes !

Dr. Rui  Borges

Como o pintor
Vai cobrindo a tela
Em subtis gestos
Inspirados
Lentos
Polvilhando
De cores de aguarela
Paisagens
Rostos
Emoções
Momentos...
Assim vai o tempo
A interagir no espaço
Neste chão de raízes
Circunscrito...
Os dias
E anos
Vão tingindo
Em traço vincado
As arestas do granito...
Ouço vozes
Risos
Choros
Gritos
Dos que fizeram
Destas pedras poiais...
São ecos de histórias
Lendas
Mitos...
Ao revelar o que o passado encerra...
Maravilham-se
Os filhos dos mortais
Que amassaram
A dor e o amor da terra !

Dr. Rui Borges

Amor da terra

Mulher, mãe, esposa, escrava, prostituta,
atleta, operária, presidente, rainha,
com ou sem pinturas, em biquíni ou burca,
és enigma, mistério, feitiço, alma minha.

Os poetas cantam tua beleza e encanto,
choram por teu amor, anseiam amar-te,
os demais sentem também o mesmo espanto
de outras maneiras, em outras formas de arte.

Que todos te amem e  possam admirar-te
em todos os lugares, dias e noites do ano,
onde haja alguém no mundo, em qualquer 
parte.

Dos encantos teus há um, o mais soberano,
seres tu a mais viva obra de arte
no teu ventre gerares cada ser humano.

Dr. Rui Borges      .

MULHERVIAGEM AO MUNDO A
 SORRIR….
Saio da linha de Cascais

Passo por Caxias, Santos e Belém

Sem ser do Pará

E eu não paro

Nem tão pouco uso avião

Para atingir meus ideais…

Mas vou direto à suíça

E tomo o café da manhã

Continuo a viagem

Sem muito afã

Até uma Praça do Chile

Que é bem nossa

A viagem é rápida

E outra em Londres

Tem praça

Estados Unidos é mais além

E se estou a ficar tarado

Ando mais um pouco

E no Brasil fica a Avenida

Que me acolhe

Se estou louco

E para me sentir feliz

Continuo a andar

E sem luzes a brilhar

Eis que me encontro em Paris

Numa avenida sem ser grande

Eu não vejo o Eliseu

Mas posso ia a um Campo Grande

Posso também circular

E a Berna vou parar

Ou mesmo até Espanha

Com graça

E tudo com ar de chalaça

Pois mesmo sem ver o Papa

Posso ir também a Roma

Na sua avenida longa.

E como é curioso

A volta ao mundo

Eu dei…

Tudo feito num segundo

De maneira divertida

Mas eu compenetrado

Consigo num dia

Ver tudo…

Por isso eu argumento

Vá para fora

Cá dentro…

Que grande turista.

Vitor Castanheira

O TABACO ...

 Vivem no mundo. Nas nuvens
Suas barbas são de milho

Faz uns castelos de fumo

Acalma qualquer sarilho!

Destrói órgãos capitais

Mais na mesa de cafés

O coração bate mais

Com tortura de rapés

Circulam mais as cabeças

Dizem sábios na questão

Salvam problemas depressa

Na praça fazem vistão

Damas de todas as classes

Puxam pelo seu cigarro

Mais frescas do qu’alface

Mas só têm é catarro

Crianças que mal comem

Entram na mesma dança

Um vício que as consomem

São joguetes sem parança

Cavalheiros de fino porte

Ou mesmo da classe baixa

Vão desafiando a morte

Lá vão a toque de caixa

É charmoso o seu jeito

Com paladar de ressaca

Ataca arfando o peito

E desaperta a gravata

Boca com espesso fumo

Como sopro de dragão

Na sociedade consumo

Aumenta a combustão

O mundo já anda podre

Os anos já são menores

Enchem com a peste o odre

Causando males maiores. 

Vitor Castanheira

MEU MAR
Quem diria… ao ver a água brotar
Na serra, entre pedras, simples fio...
A correr, a descer, sem parar
Fosse ribeira a cantar… e depois rio!

Sinto-lhe as alegrias e o sofrimento...
O fio de água não parou de andar!
Que fé, que destino, que chamamento ?
Não se enganou, e abraçou o mar!

Também na terra me sinto  o tal fio...
O que procuro ? Vou certo ou desvio ?
Às voltas ando, sem saber que as dou...

Às vezes, hesito, mas confio...
Porque sei, nesta loucura de ser rio,
Meu mar é amar !  E é por aí que vou!

Dr. Rui Borges

AZULEJOS
Azulejos vieram do Oriente
 Dos Persas: logo os árabes seguiram
Co’a geometria mais não conseguiram
Assim o Alcorão foi concludente
 Técnica do fabrico foi crescente
Muitas casas reais se decidiram
Com colorido e arte se tingiram
Dando-lhe a realeza mais fulgente
Em Portugal tem mais cor o azulejo
Nas casas nobres como a Bacalhoa
P’los jardins do país ele povoa
 De gloriosos feitos de pelejo
Também das caçadas ou mesmo o Tejo
Ou figura de santo que abençoa.

Vitor Castanheira

CINDERELA DE  CARCAVELOS
O sol até corou

Ao vê-la passar

Na praia, à tardinha,

A caminho do mar !

Olhai, como caminha,
Ancas a baloiçar,
Numa passada certinha
Num maneio pendular !

Tem magia e graça,
Naquele jeito de andar,
 É  um poema que passa
Sem palavras, só de olhar...

Vai ligeira e bela,
A esvoaçar os cabelos,
Chamam-lhe a Cinderela
Da praia de Carcavelos!

Dr. Rui Borges

Opinião
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Conceitos de base científica

Vou falar claro transmitindo con-
ceitos de base científica, tão exacto 
quanto possível, de forma tão sim-
ples quanto possível, sem meter 
erudição nem informação sem utili-
dade clínica. Dirijo-me aos profissio-
nais de primeiro atendimento nos 
Centros de Saúde e aos familiares 
de espondilíticos que queiram esta-
belecer um serviço de acompanha-
mento próximo entre quem amem 
e quem admirem como disponibili-
dade e competência. Acredito que 
isso é possível. Comigo foi possível.
Entrando no assunto: 
1. A que família patológica perten-
ce a doença espondilite anquilosan-
te (EA)?  
2. É o diagnóstico de EA um diag-
nóstico definitivo?
3. Quantas doenças são possíveis 
dentro da EA? 
4. Quantas especialidades médicas 
atravessam a EA
5. Pode o tratamento da EA ser pior 
que a própria doença, 
6. Qual as razões pelas quais, até há 
cinquenta anos, o diagnóstico de 
EA era terrível?
7. Porque deixou de o ser? O que 
mudou as coisas? Quais são hoje as 
grandes soluções?

Se Sofre de EA, aceite-se assim, res-
peite-se ao espelho, tenha a cora-
gem de aceitar a ajuda de sua espo-
sa (ou marido) ou do familiar mais 
estável, disponível e com espírito 
positivo.
Se é familiar de um doente de EA, 
tenha a coragem de dar o devido 
nome às coisas, diga-lhe que o vai 
acompanhar a defender-se, que 
não é caso de divórcio, que outras 
doenças correntes são piores.
Se orquestrar assim os seus conhe-
cimentos o leitor/a é socialmente 
competente no respeitante à EA e 
às manifestações espondilíticas as 
restantes espondiloartropatias (SPT 
na abreviatura mais aceite).

Dr. Filipe G. Rocha 

1. A EA pertence ao grupo das es-
pondiloartropatias. Espondiloartro-
patia é um diagnóstico patológico 
que se caracteriza por uma agres-
são do sistema imunitário contra 
determinadas estruturas do próprio 
organismo. Essa agressão resulta de 
uma predisposição imuno-genética 
que é posta em actividade por um 
agente externo, geralmente uma 
infecção bacteriana. O sistema imu-
nitário extingue o agente externo 
mas passa a agredir determinadas 
estruturas do nosso organismo que 
confunde com o agressor que ori-
ginou a resposta. Aparece assim a 
doença auto-agressiva, auto imune 
que vai persistir e evoluir. Conforme 
as estruturas visadas por essa agres-
são assim será classificada a patolo-
gia.
a)  Se a agressão dominante situa-se 
ao nível da pele a doença chama-se 
psoríase;

b) Se é todo o tubo digestivo, cha-
ma-se doença de Crohn;
c) Se é apenas o intestino grosso, 
chama-se colite ulcerosa;
d) Se é o território génito urinário, o 
nome é Síndroma de Reiter;
e) Se acontece só no globo ocular e 
a estrutura é a úvea, chama-se uveí-
te anterior aguda;
f) Se as estruturas inicialmente atin-
gidas são as enteses e as sinóvias do 
sistema esquelético axial associado 
ou não a uveíte a doença chama-se 
espondilite anquilosante;
g) Se há um quadro de sintomas di-
fícil de classificar em qualquer das 
doenças anteriores então a situação 
tem o nome de espondiloartropatia 
indiferenciada que poderá evoluir 
sendo classificada como uma das 
anteriores ou manter-se assim.

2 . Nenhuma das classificações é 
um diagnóstico com certeza na 
evolução futura, assim, se durante 
ou após uma uveíte aguda surgem 
sintomas lombares ou de sinovite 
assimétrica de grandes articulações 
o diagnóstico muda para EA.
Se durante uma EA aparece um 
quadro de lesões eritemo-desca-
mativas de cotovelos e couro cabe-
ludo há que corrigir para psoríase. 

Se durante a evolução de uma EA 
se manifesta um quadro de colite 
ulcerosa a classificação clínica mais 
correcta será de espondilite entero-
pática.
Identicamente para outras situa-
ções. O referido é a razão pela qual 
nos BIs antigos sempre afirmamos 
que o seguimento das EA incluía 
permanente atenção para a possi-
bilidade revisão diagnóstica e da 
importância para a escolha da tera-
pêutica.

3.  Diz-se da EA que é uma doença 
sistémica porque ataca o todo or-
gânico, não é uma doença de uma 
dada região e disfunção, rigorosa-
mente dever-se ia dizer multissis-
témica porque, além do potencial 
para atacar o sistema esquelético 
em múltiplas regiões atinge fre-
quentemente o  olho e, nos casos 
de longa evolução, a região cárdio-
-aórtica, o tecido intersticial dos 
lobos superiores dos pulmões e, 
raramente, a componente durama-
ter do fundo de saco meníngeo ori-
ginando indirectamente sintomas 
radiculares nervosos em cauda de 
cavalo. O seguimento médico de 
uma pessoa sofrendo de EA inclui 
auscultação torácica pulmonar e 
cardíaca e/ou ecografia. Presente-
mente, assiste-se ao delírio admi-
nistrativo do aumento de consul-
tas sem alterar as condições das 
mesmas; seguir clinicamente um 
espondilítico exige programa, com-
petência e tempo. O “pepe rápido” 
aplicado a médicos determina que 
uma observação bem feita em seu 
devido tempo seja substituída vá-
rias consultas atabalhoadas de efi-
cácia incerta. Além disso porque a 
EA pertence às SPA (é espondiloar-
tropatia) é frequente haver mani-
festações menores das restantes so-
bretudo ao nível do tubo digestivo, 
o que pode ter alguma importância.         

4. Caímos na chatice do doente do 
doente é meu. Desde já, a pesquisa 

fundamental é da área da imuno-
logia, espero que futuros colegas 
muito inteligentes vão para aí. Se-
gundo, a doença foi identificada 
(descoberta) por um neuropsiquia-
tra russo. Admiram-se? A radiologia 
ainda não estando disponível, os 
aparelhos correctivos agravando 
tudo, homens novos, não conse-
guindo dormir, não sendo enten-
didos por ninguém só paravam na 
psiquiatria. 

E o psiquiatra Bechterew soube 
acreditar e soube ver. Depois disso, 
houve feira de vaidades com mui-
tos nomes para a doença (no nosso 
país teimou-se no nome pelvi, des-
conhecendo as dimensões da co-
luna). Os pragmáticos germânicos 
mantiveram a honra ao descobridor 
com a vantagem emocional de evi-
tar o anquilosante, o resto do mun-
do adoptou EA. É aí que a ANEA 
sempre assentou. 
Os grandes médicos americanos tei-
maram em que a doença era reuma-
tóide tempo demais mas quando a 
imunologia lhes provou o contrário, 
a conversão foi rápida e voltam a 
comandar. Regressando às especia-
lidades. O organismo tem métodos 
fundamentais de defesa contra in-
vasores (micróbios e outros corpos 
estranhos) e contra células próprias 
que se tornam autónomas demais 

(risco de cancro), um dos principais 
mecanismos é a inflamação, quan-
do esse mecanismo erra o alvo e 
ataca estruturas próprias temos as 
doenças auto-imunes de que a EA 
é uma das situações mais intensa-
mente estudadas. Assim os meus 
respeitados colegas dizem aos imu-
nologistas - o inflamatório é nosso. 
Tudo bem. Tudo bem, a mas o que é 
que a inflamação das enteses do sis-

tema esquelético axial 
(é um pouco mais que 
a C.V.) desorganiza. 
Não se publica não sei 
porquê mas, em meu 
parecer das coisas, 
desorganiza os senso-
res da propriocepção 
axial, o que associado 
â dor desorganiza o 
equilíbrio de forças 
que normalmente 
dá estabilidade à CV 
e a todo o esquema 
corporal dela decor-
rendo. Para não gas-
tar tempo e espaço 
dando um exemplo 
rápido. Pensem em 
introduzir uma agu-

lha delgada e elástica num suporte 
resistente à penetração. 

1.  Aqueçam a agulha;
2. Com ela quente furem longitudi-
nalmente a rolha;
3.  Deixem arrefecer 
4.  Coloquem o conjunto e dêem 
martelada forte;
5.  A agulha entrou sem partir;
6.  Deitem a rolha fora (o fisiatra). 

Entenderam? É tudo uma questão 
de física, de compreensão de for-
ças, de sensores e de forças, de pura 
medicina física. Muito “mais tarde” é 
que fará sentido a medicina de rea-
bilitação ao passarem outras disci-
plinas de especialidade entre elas, 
além da óbvia oftalmologia, a car-
diologia, a pneumologia, a cirurgias 
ortopédica (qualidade funcional) e 
cardiovascular (esperança de vida) 

Clínica
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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: Téc-
nica de Reabilitação
Ricardo Pedroso: Professor de Natação

DONATIVOS
Primeiro Trimestre 
SEDE
ÁLVARO PIRES ROSA . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €
ANGELA MARIA DA . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 €
SILVA VIEIRA  
ANTÓNIO JORGE ABREU . . . . . . . . . .15,00 €
TAVARES
EURICO DUARTE FARIA . . . . . . . . . . . . 10,00 €
GOMUZ CUIDADOS  . .  . . . . . . . . . . . 225,00 €
MÉDICOS, LDA
MARIA LUISA CORREIA DIOGO .. . . . . 1,90 €
MARIA LURDES SILVA . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €
ALVES DANTAS
VICTOR MANUEL FERNANDES .  . . . 10,00 €
MURTA 

ALGARVE
MARCELINO JOSÉ GONÇALVES . .. .10,00 €
NATIZALDA JESUS PIRESA SILVA. . . . 5,00 €

BRAGA
JOSÉ ADOLFO FARIA . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €
MACEDO 

COIMBRA

VITOR MANUEL REIS NUNES . . . .. . . 10,00 €

LISBOA
ANTÓNIO ROSA GUERREIRO  . .. . . . 10,00 €

FERNANDO MONTEIRO . . .. . . . . . . . . 15,00 €
PEREIRA.
JOSÉ LUÍS FERREIRA ROFRIGUES . . 10,00 €
MANUEL ARTUR BARREIRA  . . . . . . . 35,00 €
MENDES 
MANUEL SUZANO . . . . . . . . . . . . . .. . . 25,00 €
MARIA DE JESUS DIAS AFONSO . . . . 5,00 €
PAULA CRISTINA MORGADO . .. . . . . . 5,00 €
PACHECO 
PROTÁSIO MATIAS ALVES . . . . . .  . . . 15,00 €

PORTO
CARLOS MANUEL XAVIER . . . . . .. . . . . 5,00 €
DE ARAÚJO 

Nota: Existem outros valores que não fo-
ram facturados à data, porque não temos 
identificação/NIF. Donativos de 01 janei-
ro a 31 de março 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 as-
sociado no descritivo da operação.
Nas transferências efetuadas através do 
sistema multibanco, torna-se necessário 
indicar o número de sócio a que diz res-
peito a transferência, para posterior iden-
tificação e respetiva faturação.

POR CHEQUE OU VALE POSTAL
À ordem da ANEA para a seguinte mora-
da: Rua de Platão, 147 – Zambujal, 2785-
698 São Domingos de Rana

NA SEDE
Das 9h30h às 13h e das 14h às 18h de se-
gunda a sexta-feira.
Pretende alterar os seus dados de asso-
ciado? Tem questões relativas ao valor 
a pagar? Por favor contacte-nos pelos 

telefones: 214 549 200 / 914 953 057 ou 
email: 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 San-
tos Oliveira (Viseu)
J. Estrada — Clínica Oftalmológica, Lda. 
(Viseu)
Clínica Dias Arede, Lda. Oftalmologia (Vi-
seu)
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 

a gastro-enterologia e tudo que for 
necessário no respeitante às co-
-morbilidades do envelhecimento. 
Que o doente* espondilítico tem 
possibilidade de morrer velho** e 
satisfeito por ter vivido.   

5. Se o tratamento pode ser pior 
que a doença? Já o foi várias vezes 
no passado.  Vou só citar alguns 
exemplos. 

1. O uso de aparelhos correctivos 
contra a deformidade; tragédia a 
imobilização acelerava a evolu-
ção de todo o processo. A palavra 
correctiva (corretor) é péssima em 
tudo. 
2. Radioterapia sacro-ilíaca com 
todas as consequências a pior das 
quais a aplasia medular. 
3. Os primeiros anti-inflamatórios 
conduzindo à insuficiência renal an-
tes de haver hemodiálise. 
São três exemplos. E no presente? 

1. Uso de AINEs de primeira geração 
ou uso irregular de qualquer AINEs 
na lógica de o melhor é não tomar e 
depois reiniciar em dosagem refor-
çada que ultrapassa a margem de 
segurança 
2. Uso dos agentes biológicos sem 
fundamento de critérios médicos 
julgando que a questão é o preço 
ou que eles curam. Se me posso dar 
ao luxo de me libertar das classes, 
da fisioterapeuta e dos exercícios 
na piscina, porque não. O mal está 
no porquê do não. Porque entra em 
riscos graves desnecessários. Con-
cluindo, a libertinagem, trazida para 
a terapêutica, é sempre risco grave.   

6. Esta questão é muito importan-
te para evitar desesperos, rupturas 
familiares e outras coisas mais. No 
passado quanto a deformidade o 
pior que podia ocorrer era a asso-
ciação de cifose global da coluna 
com anquilose em flexo e aducto 
das articulações das ancas. 
A análise biomecânica desta situa-
ção permitiria falar duas horas. É o 
máximo possível de incapacidade 
mecânica. No presente, um razoá-
vel seguimento com exercícios diá-

rios em casa e uma classe semanal 
monitorizada por um profissional 
de saúde (Em regra FT)previne isso. 
Para quem isso já tenha ocorrido é 
possível a compensação cirúrgica 
ao nível lombar mediante osteo-
tomia da coluna ao nível da região 
lombar. Atender que exige expe-
riência e critérios do cirurgião e tem 
seus riscos. Muito mais fácil, eficaz 
e dando bom resultado funcional 
com comodidade, segurança e du-
rabilidade é a artroplastia de subs-
tituição protésica da anca (uni ou 
bilateral).

7. Se me perguntarem o que no 
meu tempo de vida veio salvar a 
vida aos espondilíticos, direi:
1. A reversão dos correctivos para 
classes de cinesiterapia adequada 
à EA. 
2. Programa semanal de exercícios 
diários em casa. 
3. Inclusão de um familiar influente 
na supervisão próxima do doente 
depois de devidamente preparado 
para conhecer a missão, articulando 
com o médico (crónico***) que as-
sume o seguimento a longo prazo  
4. O aparecimento de critérios ade-
quados para afirmação dos seguin-
tes diagnósticos:

a) espondiloartropatia (SPA);
b) diagnóstico clínico de EA;
c) Afirmação diagnóstica de EA para 
estudos científicos de grande rigor;

5. O aparecimento das associações 
sofrendo de EA nos países do cen-
tro e norte da Europa e em Portugal 
(a décima associação espondilíica 
mundial). A ANEA foi a primeira as-
sociação de doentes no nosso país 
e, felizmente, constituímos o gati-
lho de uma “explosão” de outras. 
6. A divulgação por todos os meios 
de a) a prevalência real da doença;

b) as consequências de a deixar em 
evolução espontânea ou mal con-
duzida;
c) Os critérios adequados para qual-
quer médico de família a poder re-
conhecer em estádio inicial de evo-
lução;
d) A divulgação de que o seguimen-
to tem de ser bem sistematizado e) 
Que a associação específica, a ANEA 
colabora empenhadamente nisso, 
que já fez tudo que era possível fa-
zer, até o primeiro congresso de EA 
realizado em Portugal (1.º Congres-
so Internacional de EA de Monte 
Estoril);

* Recuso substituir a palavra doen-
te, digna de respeito. Pela falsa tra-
dução de PATIENT
** Idoso é aquilo que desejo nun-
ca ser. Homem velho, Velho amigo, 
Vinho velho boa pinga,  Advogado, 
rato velho. Eu conheço os elogios 
e também as palavras mansas que 
nos desvalorizam ou desvalorizam 
as responsabilidades que nos de-
vem. E paro-me por aqui.   

*** Conceito meu, médico que se fi-
deliza na condução de dada doença 
de um doente* seu.
* Sobre isto já. Nesta idade sou ve-
lho doente de uma colega minha. 
Patient, com todo o respeito pelos 
ingleses, que é sincero, não estou 
no Reino Unido. 

Útil



ASSOCIAÇÃO NACIONALDA 
ESPONDILITE ANQUILOSANTE

Somos uma Associação de saúde que visa 
promover qualidade em prestação 

de cuidados a doentes com espondilite.
Gerir experiencias e informação 

no interesse de todos.
Disponibilizar apoios para doentes, família.

Contacte-nos
Associação Nacional Espondilite Anquilosante 

Rua de Platão, 147 • Zambujal • 2785-698 São Domingos de Rana
Telefone: (351) 21 454 92 00 • FAX (351) 214 549 208

E-mail: secretaria@anea.org.pt

MEMBRO DA

http://www.anea.org.pt

SEDE
RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL • 2785-
698 SÃO DOMINGOS DE RANA APARTA-
DO 69 • 2646-901 ALCABIDECHE
TEL. 214 549 200 • FAX 214 549 208

E-MAIL: SECRETARIA@ANEA.ORG.PT

OVAR
SEDE PROVISÓRIA:
SERVIÇO DE FISIATRIA DO HOSPITAL DR. 
FRANCISCO ZAGALO • AV. DR.
NUNES DA SILVA • 3880-113 OVAR
TELEFONE: 256 579 200
E-MAIL:NROVAR.ANEA@GMAILCOM

PONTE DE LIMA
SEDE PROVISÓRIA:
SERVIÇO DE MEDICINA FÍSICA E DE REA-
BILITAÇÃO DO HOSPITAL CONDE
DE BERTIANDOS • RUA CONDE DE
BERTIANDOS • 4990-078 PONTE DE LIMA 
TELEFONE: 258 909 500
E-MAIL:MFCFLAGE@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 
TELEFONE: 289 813 458 • FAX: 289 863 
555
E-MAIL:NRALGARVE@ANEA.ORG.PT/ 

NRALGARVE.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 • TELEMÓVEL:
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 • EDIFÍ-
CIO DO MERCADO MUNICIPAL —1° AN-
DAR • 2400-221 LEIRIA 
TELEFONE: 244 561 260 •
FAX: 244 561 260
E-MAIL:NRLEIRIA@ANEA.ORG.PT/NRLEI-
RIA.ANEA@GMAIL.COM


