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O que é um editorial?
Entendemos atribuir a este pequeno texto,  que servirá de 
introdução aos temas abordado no Boletim informativo da ANEA, o 
objectivo de dar a conhecer aos Associados  e restantes 
destinatários do nosso Boletim, uma visão global do que acontece, 
com relevância para a nossa Associação e para os objectivos que 
ela persegue. Um editorial transmitirá naturalmente, sobre os 
diversos temas,  uma posição que é a da Direcção da ANEA e do seu 
Presidente, que é também  o autor do texto.
Participámos em diversas iniciativas externas, que visam não só a 
divulgação da ANEA e dos seus objectivos, como ainda a de, 
estando presente em diversos eventos, manter uma posição 
relevante em acontecimentos importantes para as questões 
relacionadas com a saúde e em particular as doenças músculo-
esqueléticas.
A convite da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, estivemos 
presentes no  II Simpósio Artrite e Osso, que decorreu em Aveiro, 
de 31 de Março a 2 de Abril.
A convite da  ANDAR, participámos também nas XI Jornadas da 
ANDAR, que decorreram a 5 de Abril, em Lisboa.
Em ambos os eventos a ANEA promoveu a divulgação das suas 
actividades, através de uma mesa  com informação sobre a doença 
e a ANEA, estando presentes membros da Direcção
e, no Simpósio que decorreu em Aveiro, contámos com a presença 
de elementos do Núcleo Regional de Ovar.
Vamos assinalar no dia 7 de Maio próximo o Dia Mundial da EA, 
com uma sessão pública, no Hotel Praia Mar, em Carcavelos, na 
qual serão debatidos temas do maior interesse para os doentes, 
familiares e pessoas interessadas nas questões relacionadas com a 
saúde.

Queria ainda referir que a ANEA, com outras Associações de 
doentes, vai lançar, no início de Maio, uma plataforma designada 
«Mais Saúde», a qual visa a promoção  de iniciativas tendentes a 
promover o diagnóstico e terapia precoces das doenças com que 
estas Associações estão relacionadas (no nosso caso, a EA) e a 
utilização de medicamentos inovadores, quando o seu uso for 
clinicamente recomendado.
No momento em que escrevo estas linhas, sentimos incerteza 
sobre a forma como a situação financeira poderá afectar a vida da 
Associação. Tem sido preocupação da Direcção dotar-se de meios 
financeiros de fontes menos dependentes do financiamento 
público. No entanto, atenta a natureza da Associação, os seus fins 
sociais e ainda o seu contributo para a melhoria das condições de 
saúde de pessoas portadoras de EA, naturalmente que o 
financiamento público ainda representa parte importante, mais de 
1/3, das fontes de financiamento da ANEA. 
Se bem que a nossa Associação disponha hoje de um capital de 
confiança, da parte de diversas entidades públicas, vemos com 
preocupação a evolução recente da situação financeira do Estado, a 
qual pode, face a medidas restritivas que poderão ser adoptadas,
vir a afectar a nossa capacidade para disponibilizar os serviços que 
hoje dispomos.
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

Para alem da nossa presença em diversos eventos sempre que 
solicitados, em representação da nossa Associação, a direcção 
está a organizar o dia Mundial da E. A., que vai ser festejado pela 
segunda vez desde que se convencionou a nível Internacional 
(Reunião da ASIF em 2009) que a comemoração decorre no 
primeiro Sábado de cada Ano após o dia 1º de Maio. 
Neste contexto a direcção está a envidar todos os esforços no 
sentido de uma vez mais promover-mos debates de temas 
concretos sobre a patologia que nos afecta.    
Para isso foram convidadas a nossa directora clínica Dr.ª Ana 
Almeida, médica fisiatra que vai apresentar e debater o tema,    
«Um olhar sobre as inquietações do doente espondilítico»
e a Dr.ª Anabela Barcelos, Médica Reumatologista - Directora do 
Serviço de Reumatologia do Hospital do Baixo Vouga, com o tema,

«A importância do diagnóstico precoce - o papel do 
médico e do doente».
Como é habito, as comemorações deste dia têm duas vertentes, 
uma cientifica, que decorrerá durante a manhã, com arranque 
previsto para as 11 horas, no Hotel Praia Mar, em Carcavelos na 
sala Magalhães e outra lúdica, com inicio previsto para as 13,30 
horas e que começa com um almoço convívio, dando depois lugar 
a uma tarde desportiva a decorrer na piscina da Sede. Esperemos 
que os vencedores sejam o bom senso, o respeito pelo 
semelhante e a boa disposição     
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A ANEA deu resposta ao convite endereçado pela “Sociedade 
Portuguesa de Reumatologia” nas pessoas do presidente Justino 
Romão e do Vice-Presidente Vicente Alfacinha e fez-se 
representar no Simpósio "Artrite e Osso" que decorreu entre 31 
de Março e 2 de Abril, na belíssima cidade de Aveiro.
No stand colocado á nossa disposição entre muitas 
individualidades e ilustres comuns mortais estiveram presentes os 
membros do Núcleo de Ovar (a eles o nosso obrigado) tendo feito 
um trabalho de esclarecimento sobre a Espondilite Anquilosante 
sempre que solicitados para tal.  

ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

ACUPUNTURA
A Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa propôs, à ANEA 

a realização de um estágio para duas das suas alunas do ultimo ano
Dr.ª Patrícia Butzke e Dr.ª Lúcia Lourenço.
O projecto a que a direcção da ANEA deu total acordo tem por 
nome “Sou Mestre do Meu Mundo” e iniciou-se no passado dia 
18/02/2011 tendo como base o alivio da dor no doente 
espondilítico.
O tempo previsto de duração dos tratamentos é de cerca de 4 
meses este serviço não tendo qualquer encargo para os nossos 
colegas, excepto o valor do material a utilizar (agulhas, óleos, 
creme de massagem etc.)  que está estimado em cinco Euros por 
mês.
A ideia inicial deste projecto piloto era integrar especialmente os 
espondiliticos até aos 35 anos, porém face à falta de disponibilida-
de destes  em horário laboral o critério de recrutamento teve que 
ser mais abrangente, as idades variam entre os 30 e os 65 anos.
A meio do projecto, achamos que devíamos efectuar um inquérito 
junto dos beneficiários destes tratamentos por forma a avaliarmos 
o seu grau de satisfação. 

Atendimento na Secretaria 100% Boa
Cumprimento de horários 70% Boa   30% Suf.   10% Má
Competência dos técnicos 100% Boa
Higiene no Tratamento 100% Boa
Cortesia dos Técnicos 100% Boa
Limpeza das Instalações 70% Boa   30% Suf.   10% Má
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O ACESSO E DISPONIBILIDADE
A ANEA iniciou um estudo comparativo com outros Países, para 
que os seus Associados conheçam um pouco mais sobre o acesso 
aos medicamentos inovadores, designados por biológicos, com o 
objectivo de permitir assim uma análise comparativa com o 
acesso em Portugal.
Para o efeito, lançámos uma consulta junto de outras associações 
Internacionais de doentes filiadas na ASIF, com o objectivo de 
obter informação fidedigna, de fontes que conhecem bem as 
respectivas realidades.
Sendo uma consulta recente, obtivemos até agora um número 
restrito de respostas (3), o que não permite ainda estabelecer 
com fidelidade uma conclusão sobre a matéria.
Podemos no entanto referir conclusões parcelares e preliminares,
devido ao facto de a amostra ser limitada.
Responderam ao nosso inquérito, até ao momento,  as 
Associações de Reino Unido, Bélgica e Suíça. Em relação a estas, 
podemos sumariamente concluir o seguinte:

ACESSO À PRESCRIÇÃO: 

a)Em todos estes Países existem regras (guidelines) para 
prescrição, semelhantes às existentes em Portugal

b)Em todos os Países existe uma entidade coordenadora, que por 
vezes é a entidade que aprova a prescrição (UK: NICE; Bélgica: 
RIZIV; Suíça: SCQM)

c) Custo financeiro para o utilizador, disponibilidade: no Reino
Unido: sem custos, semelhante a Portugal, Bélgica; apenas 
um medicamento administrado no hospital, é gratuito para o 
utente, os restantes medicamentos podem ser adquiridos em 
farmácias e têm um custo cerca de 11,00 €; Suíça; os 
medicamentos podem ser adquiridos em farmácias e têm um 
custo mensal de 50,00€.

d) Outras observações: O Reino Unido tem um serviço eficiente, 
que acrescenta valor e qualidade ao serviço: uma vez definida 
a prescrição, o doente é registado e o medicamento é-lhe 
entregue em casa      

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS
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NOTICIAS DOS NUCLEOS

XII ANIVERSARIO NUCLEO REGIONAL DE OVAR
No passado dia 26 de Março fomos presenteados com a presença 
de dezenas de sócios e seus familiares para uma vez mais 
celebrarmos o aniversário deste núcleo, festejámos o 12º ano da 
nossa existência.
As festividades decorreram nas instalações do Aquahotel em Ovar 
e foram compostas de 2 partes, cientifica e lúdica, na primeira 
parte tivemos como oradores a Dr.ª Daniela Peixoto “do serviço 
de reumatologia do hospital de Ponte de Lima”. O seu discurso 
centrou-se na abordagem médica e no diagnóstico da E.A., tendo 
de seguida a fisioterapeuta Ana Henriques; “pertencente à clínica 
de fisioterapia Corpus Salut”, falado sobre a Hidroterapia 
especifica para a E.A. 
Como o Sr.. Estômago já começava a dar sinais de inquietação 
fomos dar inicio à 2ª parte do programa convívio, a alegria e boa 
disposição dos presentes foi-se fazendo sentir ao longo da tarde, 

guardamos para o final a homenagem ao motivo que aqui nos 
reuniu, acendemos as velas e em uníssono com as gargantas mais 
ou menos afinadas cantámos os parabéns.
Resta-nos agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram 
presentes destacando, o Sr. vice-presidente da Câmara Municipal 
de Ovar, Dr. Nuno Miguel Lopes, a Dr.ª Daniela Peixoto, Dr.ª Ana 
Henriques, etc. a todos o nosso bem haja.
A direcção nacional fez-se representar pelo secretário Sr. Pedro 
Afonso.
CLASSES DE HIDROTERAPIA NR OVAR
Piscina Municipal de Ovar:
Quartas e Sextas das 11 horas às 12 horas
Sábados das 15 horas às 16 horas e das 16 horas às 17 horas
Para mais esclarecimentos contactar José Almeida (934595805)
Piscina Municipal de Ílhavo:
Terças e Quintas das 8:30 horas às 9:15 horas
Para mais esclarecimentos contactar Paulo Ferreira (927962700
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NOTICIAS DIVERSAS

COMPUTADORES ACELARAÇÃO QUÂNTICA
Há milénios atrás o instrumento de calculo era o “Ábaco”, em 
1622 passou a ser a régua de calculo, em 1642 a máquina de 
Pascal tentava calcular, em 1672 a calculadora de Leibniz
conseguiu efectuar cálculos envolvendo as quatros operações e 
extrair a raiz quadrada.
129 anos depois em 1801 Joseph Marie Jacquard dono de uma 
tecelagem colocou desenhos nos teares através de um sistema de 
cartões perfurados.
Em 1890 Hermann Hollerith, para acelerar o trabalho dos censos 
nos E.U.A. desenvolveu um equipamento utilizando os cartões 
idealizados por Jacquard
Em 1896, o sucesso de Hollerith era tanto que acabou por fundar 
a Tabulation Machine Campany, fundindo-se com outras duas 
empresas formou a Computing Tabulation Recording Company, 
após a sua morte a CTRC deu ligar á International Business
Machine vulgo IBM.
Em 1943 a IBM, numa parceria com a marinha Norte Americana 
construiu o MARK I, totalmente electromecânico com 17mt de 
comprimento por 2,5mt de largura, pesava 5 toneladas, “viria a 
ser usado para fins bélicos”, o 1º computador automático 
continha 750.000 partes unidas por cerca de 80Km de fios.
Em 1948 Claude Shannon, desenvolveu uma teoria baseada em 
numeração binária e introduziu o conceito do Bit “BinarY Digit”, 
desenvolvendo-se o tambor magnético de memória, em 1956 foi 
criado  o disco rígido para armazenamento de dados até 5MB.
Nos anos 60 surge a era dos PC’s Personal Cumputer, nos 
primeiros anos desta década os dados eram guardados em 
cassetes, de 1967 a 1980 os dados eram guardados num disco 
rígido de 8 polegadas e armazenava 79,7 kbit. 

PRÉMIO MARIA CÂNDIDA DA CUNHA 2010 - Cerimónia de entrega
Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, distingue trabalho de 
aluna de Mestrado com o Prémio Maria Cândida da Cunha
No passado dia 23 de Fevereiro, pelas 11h00, no Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de 
Lisboa, no Alto da Ajuda, foi entregue o Prémio Maria Cândida da 
Cunha - 2010 à concorrente vencedora, Diana Carolina Freitas 
Teixeira, pelo trabalho Igualdade de oportunidades: um olhar 
sobre as barreiras arquitectónicas à mobilidade. A cerimónia foi 
presidida pelo Professor Catedrático João Abreu Bilhim, 
Presidente do ISCSP e conta com a presença da Vice-Presidente 
do ISCSP, Professora Maria Engrácia Cardim, orientadora do 
trabalho seleccionado, além do Arquitecto Pedro Homem 
Gouveia, em representação da Câmara Municipal de Lisboa.
A Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Dr.ª
Idália Salvador Serrão, procedeu ao encerramento da cerimónia. 
O Instituto Nacional para a Reabilitação, IP promove o Prémio 
Maria Cândida da Cunha dirigido aos estudantes dos vários ciclos 
do ensino superior com o objectivo de os motivar para a 
realização de estudos que, no quadro das ciências sociais e 
humanas, alarguem o conhecimento sobre os fenómenos da 
deficiência, da reabilitação e da participação das pessoas com 
deficiências e que apresentem soluções ou estratégias inovadoras 
de intervenção terapêutica ou social. 
À autora do trabalho seleccionado foi atribuído um prémio de 
6.000 Euros. É a nona vez que este prémio é atribuído. Em 
edições anteriores foram contemplados estudos e trabalhos de 
investigação em domínios do saber bastante diversos. 
Na mesma cerimónia foi feito o lançamento da edição do Prémio 
2011 e divulgado o respectivo regulamento, ficando este 
disponível no sítio da internet do INR, IP.

COISAS DA VIDA
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COISAS DA VIDA

Em 1969 durante a “guerra fria” entre os Estados Unidos e a 
URSS a ARPA, Advanced Research Projects Agency, subdivisão do 
departamento de defesa dos Estados Unidos, cria uma rede com 
os dados do governo espalhados em vários lugares, ao invés de os 
guardar em apenas um servidor criando assim o embrião da 
Internet. Em 1980 foi criado um disco rígido de 1Gbit, pesava 250 
kg, e tinha um custo de $ 81.000,00 Dólares, em Janeiro de 1983, 
a ARPANET mudou o seu protocolo de NCP para TCP/IP e em 
1985 surge o FTP. O CERN Conseil European Pour La Recherche, 
pegou na idéia e criou a World Wide Web, interligando sistemas 
de pesquisa a Universidades, e a rede ganhou o público a partir 
dos anos 90. Em 20 anos mudamos para um novo tipo de 

armazenamento de dados 1981 disquete de 5’’⅟4, 1985 disquete 

de 3’’ ⅟2 , 1986 CD 640 Mbit, 2003 a Pen com 32Gbit. Em 50 anos, 
migramos do ENIAC para os LAPTOPS. A 3ª onda da humanidade, 
império sem Rei nem Rainha que anda mas desconhece a força 
que tem. 

@
A mais rápida conquista conhecida que interligou Países 
Grupos e Indivíduos, independente da raça, género, 
religião, ou costumes

Máquina de Calcular de LEIBNIZ 1672

Tear de JOSEPH MARIE JACQUARD 1801



DIREITOS DOS CIDADÃOS NOS TRANSPORTES
A União Europeia lançou, a partir de 29 de Junho último, uma 
campanha, em 23 línguas, pela divulgação dos direitos dos 
passageiros, enquanto consumidores. 
A campanha tem por lema "Os seus direitos de passageiros 
sempre à mão", e, entre outros meios de actuação, conta-se um 
sítio na internet, que dispõe da versão portuguesa, onde se 
apresenta uma síntese dos direitos dos passageiros para cada 
meio de transporte. 
Os direitos dos passageiros dos transportes aéreos e os dos 
passageiros dos transportes ferroviários já se encontram 
consignados em regulamentos da União Europeia, nos quais a 
igualdade de tratamento das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida está garantida. 
Decorre neste momento o processo legislativo, da iniciativa da 
Comissão, para tornar extensivos tais direitos a outros meios de
transporte, nomeadamente por via marítima, por via navegável 
interior, ou por autocarro. 
O direito à igualdade de tratamento das pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida está contemplado com destaque no 
sítio internet da campanha, em menu próprio. 
Estão presentes vários materiais de divulgação da campanha que 
podem descarregar-se, como cartazes, comunicados de imprensa, 
e outros. 
Actualização - Decorrendo, durante o mês de Dezembro de 2010 
(período onde se prevê um maior número de deslocações e de 
viagens), a segunda fase de dinamização desta campanha 
informativa, a União Europeia disponibiliza, no sítio internet da 
campanha, novos materiais de divulgação. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

11

(De notar, no entanto, que, embora o sítio esteja inteiramente 
construído em língua portuguesa, apresenta, com alguma 
frequência, ligações para documentos noutras línguas da União 
Europeia)
TRANSPORTE AÉREO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

CONDICIONADA
Entrou no dia 26 de Julho plenamente em vigor o 
Regulamento(CE) nº1107/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 5 de Julho de 2006 relativo aos direitos das pessoas
com deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida no 
transporte aéreo, cuja aplicação foi sendo feita faseadamente, 
desde 2007. 
O REGULAMENTO ESTIPULA, NOMEADAMENTE: 
tratamento igualitário dos passageiros com mobilidade 
condicionada: em todos os voos a descolar da União Europeia e 
nos que partem de um aeroporto situado num país não membro 
com destino a um Estado-Membro, se a companhia aérea for 
europeia, é proibida a recusa de reserva ou de embarque, em 
razão de deficiência ou mobilidade condicionada. 
assistência gratuita em todos os aeroportos da União Europeia: 
os aeroportos europeus, tanto à partida como à chegada, são 
obrigados a oferecer um conjunto de serviços específicos dirigidos 
às pessoas com mobilidade condicionada, desde a entrada no 
aeroporto até à porta de embarque
assistência a bordo para os mesmo passageiros: em todos os 
voos a descolar da União Europeia e nos que partem de um 
aeroporto situado num país não membro com destino a um 
Estado-Membro, se a companhia aérea for europeia, as 
companhias aéreas estão obrigadas a fornecer gratuitamente 
certos serviços, como o transporte de cadeiras de rodas ou de 
cães-guia. 

NOTICIAS DIVERSAS
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(Extraído e adaptado do COMUNICADO DE IMPRENSA DA 
COMISSÃO EUROPEIA SOBRE A ENTRADA EM VIGOR DO 
REGULAMENTO(CE) Nº1107/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E 
DO CONSELHO DE 5 DE JULHO DE 2006 RELATIVO AOS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DAS PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA NO TRANSPORTE AÉREO (EM FRANCÊS) 
Cada Estado-Membro deverá nomear uma entidade responsável 
para supervisionar a aplicação do Regulamento. 
Em Portugal a entidade é o Instituto Nacional da Aviação Civil.
Neste contexto, a ANA Aeroportos de Portugal SA tem em 
funcionamento o serviço My Way, de que a seguir discriminamos 
algumas características: 
"Quem pode solicitar o serviço My Way? Qualquer pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida que pretenda utilizar os 
serviços aéreos comerciais de passageiros, com partida, destino 
ou trânsito num aeroporto situado num Estado-Membro da União 
Europeia a que se aplique o Tratado.
Como reservar O serviço My Way? deve ser requisitado à
companhia aérea transportadora ou ao seu agente, no momento 
da reserva da viagem, até 48 horas antes da hora publicada da 
partida do voo. Esta informação é de imediato transmitida pela 
companhia aérea aos aeroportos envolvidos, que assegurarão a 
assistência necessária. Qual o tipo de assistência prestada? O 
passageiro, ao chegar ao aeroporto, deverá procurar a sinalização 
devidamente indicada, a que chamamos ponto designado de 
chegada. Aqui, deverá informar o serviço My Way, da sua 
chegada ao Aeroporto, através do telefone disponível para o 
efeito. 

Será, depois acompanhado até ao seu lugar no avião, local onde 
termina a responsabilidade do Aeroporto. Nesse percurso, tem 
direito a assistência pessoal e de bagagem: no check-in, nos 
controlos de segurança, de fronteira e de embarque. 
Para o desembarque, é a companhia aérea transportadora, ou o 
agente, que deverá notificar o aeroporto da necessidade da 
prestação do serviço My Way. Desta forma o (a) passageiro(a) 
será acompanhado desde o seu lugar no avião até ao Ponto 
Designado de Partida existente na Área de Chegadas do 
Aeroporto, local onde termina a responsabilidade do Aeroporto.

DIREITOS DOS CIDADÃOS
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO 

Carta enviada à Sr.ª ministra da saúde Dr.ª Ana Jorge, 

pelo Sr. presidente da direcção em 27/01/2011, acerca 

da revisão da legislação no transporte de doentes   
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ESPONDILITE ANQUILOSANTE 

O QUE É A ESPONDILITE ANQUILOSANTE?
A Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença inflamatória 
crónica que afecta principalmente as articulações da coluna, que 
tendem a ser “soldadas” umas às outras, causando uma limitação 
da mobilidade (daí o termo anquilosante, que vem do grego 
"Ankylos" e significa soldagem, fusão). O resultado final é uma 
perda de flexibilidade da coluna vertebral, que se mantém rígida.
É uma doença comum, especialmente na raça branca (0,5-1% da 
população). Aparece sobretudo em homens entre os 20 e os 30 
anos de idade. Nas mulheres, é menos comum e apresenta 
geralmente uma evolução mais favorável.
A Espondilite Anquilosante aparece como uma doença isolada na 
maioria dos casos. Porém, em alguns casos, pode estar associada 
a uma doença chamada psoríase ou a doenças inflamatórias 
intestinais.
A prevalência da doença é muito variável, entre 10-20 
casos/100.000 habitantes, consoante a prevalência do gene HLA-
B27 nas populações (1-18%, consoante as raças e as diferentes 
séries da literatura), já que a doença se associa em 85-95% dos 
casos ao HLA B27.
Dr.ª Helena Santos.

CAUSAS
Não é conhecida a causa para a Espondilite Anquilosante (EA). No 
entanto, nos últimos anos, têm sido feitos progressos na 
compreensão dos mecanismos que desencadeiam o processo 
patológico e os potenciais agentes responsáveis.
É conhecida há algum tempo a associação da EA com um 
antigénio específico, o "antigénio HLA-B27." .

A transmissão genética deste antigénio explica que a EA apareça 
com mais frequência em certas raças e dentro delas, em certas 
famílias. A posse do antigénio HLA-B27 parece provocar uma 
resposta anormal da pessoa para a acção de certos 
microrganismos. É provavelmente a combinação destes dois 
factores que desencadeia a doença.
Dr.ª Helena Santos

SINTOMAS
Os primeiros sintomas da EA são, muitas vezes, dor nas regiões 
glúteas ou lombalgia, que são causados por inflamação das 
articulações sacro-ilíacas e coluna vertebral.
Este tipo de dor é inflamatória, e manifesta-se de forma insidiosa, 
lenta e gradual, sendo difícil precisar o momento exacto em que 
os sintomas começaram. 
A lombalgia ocorre quando o doente está em repouso, 
melhorando com a actividade física. Desta forma, a dor é
geralmente pior nas últimas horas da noite e de manhã cedo. 
Quando a pessoa se levanta e inicia a actividade normal, existe 
alívio ou até mesmo desaparecimento da dor.
Com o tempo, a dor e a rigidez podem evoluir para a coluna 
dorsal e cervical. As vértebras fundem-se, fazendo com que a 
coluna perca flexibilidade e se torne rígida, limitando os 
movimentos. A grelha costal também pode ser afectada, 
causando a dor e diminuição da expansão do peito.
A tumefacção e a dor também podem ocorrer nas articulações 
das ancas, ombros, joelhos e tornozelos. Pode haver inflamação 
dos ligamentos ou tendões, como por exemplo dor no tendão de 
Aquiles.
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A espondilite anquilosante é uma doença sistémica, o que 
significa que podem ser afectados outros órgãos do corpo. Em 
algumas pessoas, pode ocorrer febre, perda de apetite, fadiga ou
envolvimento de outros órgãos, como pulmões e coração, 
embora isto aconteça raramente.
Pode haver uma diminuição da função pulmonar, por diminuição 
da elasticidade do tórax. Nesse sentido, as pessoas que sofram 
desta doença devem evitar fumar.
É relativamente comum a inflamação do olho (uveíte), que ocorre 

em ¼ dos pacientes com EA. A uveíte manifesta-se como dor e 
vermelhidão dos olhos ("olho vermelho"), exigindo atenção por 
parte do oftalmologista.
Dr.ª Helena Santos

A ESPONDILITE ANQUILOSANTE E O ANTIGÉNIO HLA-B27
Apenas uma pequena minoria de pessoas que têm o antigénio 
HLA-B27 terão a doença, mesmo existindo membros da família 
com Espondilite Anquilosante. Cerca de 7% da população tem o 
antigénio HLA-B27. Neste grupo, o risco de desenvolver a doença 
é de 5%. Isso significa que em cada 1000 pessoas, apenas 70 têm 
esse antigénio nas suas células e, desses 70, apenas 4 
desenvolvem a doença.
O risco de contrair Espondilite Anquilosante é um pouco maior se 
um membro da família (pai ou irmão) desenvolver a doença, e se 
a pessoa em questão tiver um teste para o antigénio HLA-B27 
positivo. Portanto, o risco de contrair a doença neste caso é de 
cerca de 20%. Ou seja, para ter a doença, existem outros factores, 
ainda não completamente conhecidos, que influenciam o seu 
aparecimento.
Dr.ª Helena Santos

EXERCÍCIO FÍSICO
É recomendada a prática de exercício que envolva extensão da 
região dorsal, bem como exercícios de mobilização dos ombros e 
ancas. Desta forma, a natação é o exercício mais adequado no 
caso da EA, permitindo exercitar, de forma equilibrada, todos os
músculos e articulações da região dorsal que podem ser afectados 
por esta doença.
Devem ser evitados desportos de contacto ou colisão física por 
risco de lesão óssea ou articular. O golf também não é indicado, 
devido à postura em flexão do tronco.
Dr.ª Helena Santos

ESPONDILITE ANQUILOSANTE 
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SUBSIDIOS E DONATIVOS 

5,00Paulo Jorge Rolo Ferreira 

5,00Paulo Rodrigues Tomás

5,00

SEDE

Álvaro Pires Rosa 5,00

António Augusto Tavares Simões 5,00

António Carvalho Teixeira 5,00

António Fernandes da Costa 5,00

António Fonseca Maurício 5,00

António José Santos 5,00

António Rosa Guerreiro 5,00

Carlos Manuel Xavier de Araújo 5,00

Fernando Maria Novo Sardoeira Pinto 5,00

Frederico Manuel Mena Veiga 5,00

José Batista Mirra 5,00

Luisa Manuela Campaniço dos Santos

Maria Fernanda Pereira de Sá Carvalho 5,00

Maria Guiomar Pinto Rolo Ferreira 5,00

Maria Paula Von Amann de C. Ramirez Sanchez 5,00

Marisa Margarida Ferreira de Melo 5,00

Natizalda Jesus Pires Silva 5,00

SEDE

Carlos Jorge de Almeida Marques 10,00

Eliseu Ribeiro Daniel 10,00

Eurico Duarte Faria 10,00

José António G. dos Santos Brilhante 10,00

José Luís Ferreira Rodrigues 10,00

Manuel António Ferreira Magalhães 10,00

Vitor Manuel Pereira Antunes 10,00

Ana Patrícia Correia Moreira 15,00

António Jorge Abreu Tavares 15,00

Olinda José Nogueira Azeitona 15,00

Paulo Jorge Lopes dos Santos 15,00

Carlos Manuel Clarinha da Silva 20,00

Eduardo da Cunha Correia 20,00

João António Dias de Carvalho 20,00

Maria Otília Peralta Rodrigues 20,00

David José Marreiros Carregosa 35,00

Fernando Monteiro Pereira 35,00

João José Martins Pires 35,00

Maria Fernanda Duarte Lopes 100,00
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N.R. VISEU

Nuno Augusto Castro Almiro Loureiro 37,50

Nuno Jorge Almeida Castro Almiro    52,50

Rosa Maria Benedito Pereira Silva     70,00

Rosa Maria Fernandes Azevedo     52,50

Pedro Manuel Costa Castro Lopes 35,0035,00Américo Ferreira Machado

60,00Ana Maria Galiano B. Agostinho

35,00António de Campos Esteves 

35,00António dos Santos Melo

37,50

SEDE

Maria Manuela de Matos Pereira Cravidão 100,00

Anónimos 250,00

N.R. VISEU

César Manuel Marques Pereira   50,00

Deolinda dos Santos Correia 52,50

Dulce Figueiredo Rodrigues  52,50

Fernando Gomes Dias  52,50

Isabel Cristina Ferreira Machado 70,00

Isabel Mª Santos Almeida Silva 70,00

Lídia Jesus Cabral Martins 35,00

Marciano de Jesus Amaral        

Maria Lucília S.M. Gonçalves  52,50

Mário João Duarte Ferreira 35,00
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Consultas
As marcações devem ser feitas por telefone para a Sede
Fisiatria Dr.ª Ana Almeida
Reumatologia Dr.ª Fátima Godinho
Gabinete de Psicologia Dr.ª Filomena Nobre / Dr.ª Maria Helena Coelho

Para conhecimento e divulgação informamos os nossos associados dos protocolos existentes

Estâncias Termais
Termas Sulfurosas de Alcafache
Termas das Caldas de Sangemil
Termas das Caldas da Saúde
Termas de S. Pedro do Sul
Termas de Unhais da Serra

Apoio domiciliário
Better Life– Serviços de Apoio Domiciliário, Lda.
Rua das Azenhas nº. 30 C
Oeiras Golf
2730-270 Barcarena
Telefone 21 099 9321 Telemóvel 96 333 7477
geral@better-life.pt www.better-life.pt

Clínicas

(Cacem) Ferma – Clínica Médica e Dentária
(Faro) Clínica Oftalmológica das Figuras Dr. José Ludovico 
(Parede) Centro Médico e Dentário Dra. Filomena Pais
(Porto) Clínica Dr. Falcão Coutinho
(Viseu) 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 (Casa de Saúde S. 
Mateus) 

Serviço Automóvel
(Nacional) Autocenter – SA

Seguros
Tranquilidade Seguros SA
(Laurentino Gaspar/Rute Gaspar 218 222 416 ou 932 232 726)

INFORMAÇÕES ÚTEIS
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Preferencialmente através de transferência bancária:

Banco Espírito Santo NIB 0007 0017 0010 8400 0041 9
É necessário indicar (sempre) o número de associado no 
descritivo da operação.

Nas transferências efectuadas através do sistema multibanco, torna-se 
necessário enviar-nos cópia do talão comprovativo da mesma, bem 
como indicar o número do associado cuja quota liquidou.

Por cheque ou vale postal

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

Na sede

Das 9h30h às 13h e das 14h às 18h
De segunda a sexta-feira
Pretende alterar os seus dados de associado?
Tem questões relativas ao valor a pagar?
Por favor contacte-nos pelo telefone 214 549 200 ou info@anea.org.pt

SOLICITAÇÃO

Exmos. Sócios/as verificam-se alguns 
atrasos na liquidação de quotas de 
anos transactos, para que o equilíbrio 
financeiro seja uma realidade, todas
as verbas são de vital importância 
para o bom funcionamento da 
nossa/vossa associação.

Se pagou a sua quota por 
transferência bancária e ainda 
não recebeu o recibo de quitação 
por favor informe-nos....

Dentro do possível apelamos a todos 
os sócios/as que a quota anual seja 
paga no decorrer do 1º trimestre do 
respectivo ano.    

A DIRECÇÃO 

COMO POSSO PAGAR AS MINHAS QUOTAS ?
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Sede Nacional

Núcleo Regional de Lisboa

Rua de Platão, 147 · Zambujal · 2785-698 São Domingos de Rana
Apartado 69 · 2646-901 Alcabideche 
Tel. 214  549 200 · Fax 214 549 208
E-Mail: anea@anea.org.pt info@anea.org.pt

Rua de Platão, 147 · Zambujal · 2785-698 São Domingos de Rana
Apartado 69 · 2646-901 Alcabideche 
Tel. 214 549 205 · Fax 214 549 208
E-Mail: nucleolisboa@anea.org.pt

Núcleo Regional de Ovar

Sede Provisória:

Serviço de Fisiatria do Hospital Dr. Francisco Zagalo ·
Av. Dr. Nunes da Silva · 3880-113 Ovar
Telefone: 256 579 200
E-Mail:nrovar.anea@gmail.com

Núcleo Regional de Ponte de 
Lima

Sede Provisória:

Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Conde
de Bertiandos · Rua Conde de Bertiandos · 4990-078 Ponte de Lima
Telefone: 258 909 500
E-Mail:mfcf_lage@hotmail.com

Núcleo Regional do Porto

Sede Provisória:

Rua Sá da Bandeira, 746, 5ºDtº
4000-432 Porto
Telefone: 223 323 544
E-Mail:nrporto.anea@gmail.com 

Núcleo Regional de Vila Real

Sede Provisória:

Medicando-Med. Fis. Lda. · Rua a Voz de Trás-os-Montes n.º 17-r/c.
(Tras. CTT) · 5000-536 Vila Real
Telefone: 259 327 850/1
E-Mail:nrvilareal@anea.org.pt

MORADAS DOS NÚCLEOS REGIONAIS 
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Núcleo Regional de Viseu

Bairro Social da Paradinha, Lote 12 r/c. Posterior Direito · 3510-752 Viseu
Telefone/Fax: 232 424 572; Telemóvel: 917 592 801
E-Mail: nrviseu.anea@gmail.com
www.anea-viseu.org.pt

Núcleo Regional do 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

Núcleo Regional de Braga

Sede Provisória:

Rua do Raio, nº 2 – 1º · 4700-921 Braga
Apartado 122 · 4711-910 Braga
Telemóvel: 919 620 529 · Fax: 253 275 959
E-Mail:nrbraga.anea@gmail.com 

Núcleo Regional de Coimbra

Sede Provisória:

Rua do Caraboio n.º 36 r/ch · 3040-227 Coimbra
Telefone: 239 442 145 · Telemóvel: 962 951 214 
E-Mail:nrcoimbra@anea.org.pt

Núcleo Regional da 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

Núcleo Regional de Leiria

Centro Associativo Municipal de Leiria · Largo Salgueiro Maia ·
Edifício do Mercado Municipal – 1º Andar · 2400-221 Leiria
Apartado 4079 · 2411-901 Leiria
Telefone: 244 561 260 · Fax: 244 561 260
E-Mail:nrleiria@anea.org.pt

MORADAS DOS NÚCLEOS REGIONAIS 
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HUMOR ANQUILOSANTE CURTAS C/ GRAÇA

Não há melhor vingança para com o homem que rouba a tua 
mulher, do  que deixá-lo ficar com ela! David Bissonette

Depois do casamento, marido e mulher são duas faces da mesma 
moeda; não conseguem ver a cara um do outro, mesmo estando 
juntos. Sacha Guitry

Não deixes de te casar. Se conseguires uma boa esposa, serás feliz 
se não conseguires, hás de ser filósofo. Sócrates

A mulher inspira-nos para grandes feitos, e impede-nos de os 
alcançar. Anonymous

A pergunta para a qual eu não consigo obter resposta... é, "O que é
que a mulher quer"? Dumas

Troquei umas palavras com minha esposa, e ela retribui-me uma 
série de parágrafos. Sigmund Freud

'Várias pessoas perguntam qual o segredo do nosso longo 
casamento. Nós encontramos tempo para ir a um restaurante duas 
vezes por semana. Umas velas, ao jantar, música suave e dançar, 
ela vai às Terças, eu vou às Sextas... Anonymous

'Há uma forma de transferência de fundos muito mais rápida que o 
banca electrónica, chama-se casamento. Sam Kinison

Tenho tido muito pouca sorte com as mulheres, a primeira deixou-
me, a segunda não. James Holt McGavra
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