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CAROS ASSOCIADOS
Realizou-se no passado dia 14 de Janeiro  a assembleia geral 
eleitoral, na qual os Associados me deram um voto de confiança 
para um novo mandato. Quero expressar a minha gratidão, na 
certeza de que tudo farei para honrar a responsabilidade que os 
associados me confiaram e á nova Direção que, detalhadamente 
será apresentada no próximo Boletim.
Dizia na parte final do manifesto eleitoral que «os próximos 3 
anos serão mais difíceis para a ANEA (e para os associados) que os 
anteriores, mas não desistimos de levar adiante o propósito de 
dar o nosso melhor para que a ANEA possa continuar a dar um 
contributo essencial para a melhoria da qualidade de vida e da 
saúde das pessoas portadoras de EA e dos associados em 
particular».
É neste ambiente de alguma incerteza que escrevo estas linhas, 
porquanto as fontes de apoio financeiro às actividades que a 
nossa Associação desenvolve, em prol dos doentes, são agora 
mais escassas, por força das restrições orçamentais.
Os concursos para atribuição de apoios financeiros pela Direcção-
Geral da Saúde a pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos, ao 
abrigo do Decreto-Lei nº186/2006, de 12 de Setembro, eram 
normalmente lançados duas vezes por ano, Maio e Outubro, o 
que permitia às organizações planearem as suas atividades e 
submeterem esses projectos, como várias vezes aconteceu com a 
ANEA. Tais concursos não foram abertos no ano de 2011, o que a 
manter-se, se traduz numa ausência de apoio às actividades que 
são realizadas no âmbito da prevenção e do tratamento de 
doentes. 
Esperamos ainda que se conclua, a meados de 2012, o programa 
quadrienal vigente, para apoio da realização de classes 
terapêuticas de doentes portadores de EA, mas não se 
vislumbram formas de obter apoio à continuidade de tais 
programas.

Mas, como disse, vamos ter que encontrar forma de manter tais 
programas, porquanto os mesmos se revelaram essenciais para os 
doentes.
Referi-me no último BI às dificuldades para financiar de forma 
sustentável a instalação de painéis solares na piscina terapêutica 
da Sede, que muito contribuiriam para a redução da factura 
energética da ANEA. Não tendo a ANEA conseguido obter apoios 
suficientes a fundo perdido, ou empréstimos a um custo que 
fosse aceitável, decidimos não levar por diante esse projecto.
Um dos aspectos com impacto significativo na vida dos doentes é
o aumento das taxas moderadoras e as alterações nos regimes de 
isenção que estão sendo implementados pelo Ministério da Saúde 
no corrente ano. Cientes da importância deste tema, entendemos 
dar a maior  publicidade ao mesmo, através de um conjunto de 
informações e respostas a questões  frequentes  que publicamos 
neste número do B.I.
O regime de prescrição e disponibilização de medicamentos, 
nomeadamente no que respeita a medicamentos biotecnológicos, 
de distribuição ou administração hospitalar, mantêm-se nos 
moldes em que vinha sendo executado, ainda que saibamos que 
estão em reapreciação. Esperemos que da reapreciação não 
resultem maiores dificuldades de acesso para os doentes.
Iremos submeter aos Associados, na assembleia geral de 25 de 
Fevereiro, as contas do ano de 2011 e o orçamento de 2012, este 
da responsabilidade da direção eleita no dia 14 de Janeiro. 
Incitamos os Associados a participar nessa assembleia e a discutir 
estes documentos.

O Presidente da Direcção
Justino Romão
São Domingos de Rana, 26 de Janeiro de 2012
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

HISTÓRIAS COM VIDA
Os laboratórios Abbot, em colaboração com a ANEA, editaram um 
livro cujo lançamento teve lugar no passado dia 10 de Novembro 
de 2011 pelas 18,30 horas nas galerias do Diário de Noticias 
situadas na Av.ª da Liberdade em Lisboa, 
Em representação da Abbot compareceram o Dr. Jorge Ratão, o 
Dr. João Gil e a Dr.ª Margarida Gonçalves, por parte da ANEA 
estiveram o Sr. Presidente Justino Romão e o Vice-Presidente 
Vicente Alfacinha e o Secretário da direção Pedro Afonso. 
Tratando-se de uma obra dedicada à causa efeito da Espondilite 
Anquilosante, a direção da Associação convidou entre outros, os 
autores Dr.ª Ana Almeida médica fisiatra e diretora clínica da 
ANEA, que contribuíu com o artigo “A Importância da Reabilitação 
na Espondilite Anquilosante” e a Dr.ª Filomena Nobre psicóloga  
clínica, que escreveu sobre os “Fenómenos Psicológicos no Sujeito 
Portador de Doença Crónica E.A.” os relatores dos escritos, 
Cláudio Martins sócio n.º 3925, Francisco Nunes sócio n.º 3828, 
Joana Botelho sócia n.º 4238, João Querido sócio n.º 2056, Jorge 
Matos sócio n.º 1366, Lurdes Pereira sócia n.º 4180; porém 
devido a afazeres de índole profissional, só tivemos a presença do 
sócio Francisco Nunes.
O livro 5 Historias 5 Esperanças é um livro-documento, que 
retrata algumas das dificuldades sentidas pelos espondiliticos, no 
dia a dia de vivência em comum com esta realidade de efeitos 
nefastos.
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Como são aplicadas as taxas moderadoras nos países da União 
Europeia?
No conjunto dos países da União Europeia, apurou-se que mais de 
metade mantém um regime de partilha de custos com o doente 
para acesso ao médico de família, ambulatório especializado 
(“médicos especialistas” que não em medicina geral e familiar) e 
internamento.
A partilha de custos realiza-se, predominantemente, através da 
aplicação de um co-pagamento (no caso de todos os três tipos de 
serviços), ou aplicação de franquia (no caso dos médicos de 
família e ambulatório especializado) ou por um misto destes dois 
sistemas de pagamento.
Todos os países prevêem alguma forma de isenção ou redução de 
encargos para os grupos mais vulneráveis (i.e.
crianças, idosos/ pensionistas, pessoas de baixo rendimento e 
situações de doença crónica ou grave).
3. Quem está isento do pagamento de taxas moderadoras?
Estão isentas directamente as seguintes pessoas:
Utentes em situação de comprovada insuficiência económica e os 
membros dependentes do respectivo agregado familiar; Grávidas 
e parturientes; Crianças até aos 12 anos de idade inclusivé;  Uten-
tes com grau de incapacidade igual ou superior a 60%; Doentes 
transplantados; Militares e ex -militares das Forças Armadas que, 
em virtude da prestação do serviço militar, se encontrem 
incapacitados de forma permanente.
Estão ainda isentos do pagamento de taxas moderadoras nos 
cuidados de saúde primários:
Os dadores benévolos de sangue; dadores vivos de células, 
tecidos e órgãos e bombeiros.

Não há lugar a pagamento de taxas moderadoras num conjunto 
de procedimentos associados a questões de saúde pública, a 
situações clínicas e riscos de saúde que impliquem especial e 
recorrente necessidade de cuidados. 
Assim, não há cobrança de taxas moderadoras nas seguintes 
prestações de saúde:
Consultas de Planeamento Familiar e actos complementares pres-
critos no decurso destas; Consultas, sessões de Hospital de Dia, 
bem como actos complementares prescritos no decurso destas, 
no âmbito de doenças neurológicas degenerativas e desmielini-
zantes, distrofias musculares, tratamento da dor crónica, quimio-
terapia de doenças oncológicas, radioterapia, saúde mental e no 
âmbito das seguintes condições: deficiências de factores de coa-
gulação, infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana /SIDA
e diabetes; Cuidados de Saúde Respiratórios no domicílio; Cuida-
dos de Saúde na área da Diálise; Consultas e actos complementa-
res necessários para dádivas de células, sangue, tecidos e órgãos; 
Actos complementares de diagnóstico realizados no decurso de 
rastreios oncológicos organizados de base populacional e de 
diagnóstico neonatal, promovidos no âmbito dos programas de 
prevenção da Direcção Geral da Saúde; Consultas no domicílio 
realizadas por iniciativa dos serviços públicos de saúde; 
Atendimentos urgentes e actos complementares decorrentes de 
atendimentos a vítimas de violência doméstica; Programas de 
tratamento a alcoólicos crónicos e toxicodependentes; Programas
de Tomas de Observação Directa; Vacinação prevista no Programa 
Nacional de Vacinação e vacinação contra a gripe sazonal de 
pessoas abrangidas pelos critérios determinados pela Direcção-
Geral da Saúde.

TAXAS MODERADORAS (PERGUNTAS FREQUENTES)
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4. Quantos utentes ficam isentos do pagamento de taxas 

moderadoras?

O modelo de isenção do pagamento de taxas moderadoras prevê 

que cerca de 5,2 Milhões de utentes possam usufruir da isenção 

do pagamento de taxas moderadoras por motivos de insuficiência 

económica (um acréscimo de 800.000 utentes face ao anterior 

modelo, segundo o qual cerca de 4.400.000 indivíduos reuniam as 

condições necessárias para requerer isenção por aquele motivo).

Adicionalmente são isentos grávidas e parturientes, crianças com 

menos de 12 anos (inclusivé), utentes com incapacidade superior 

a 60%, estimam-se em mais de 1 milhão de pessoas. 

Ao nível dos cuidados de saúde primários passam a poder solicitar 

isenção cerca de 60.000 bombeiros, 75.000 dadores de sangue e 

50.000 utentes por outros motivos, transplantados, dadores de 

órgãos, militares e ex -militares das Forças Armadas que, em 

virtude da prestação do serviço militar, se encontrem incapacita-

dos de forma permanente.

Acrescem ainda os indivíduos que podem ser dispensados do 

pagamento de taxas para alguns procedimentos específicos de 

prestações de cuidados de saúde. 

De acordo com os dados actuais, estima-se que cerca de 890 mil 

utentes possam usufruir deste benefício.

5. Como usufruo da isenção do pagamento de taxas moderado-

ras pelo facto de estar grávida ou ser parturiente?

As grávidas e parturientes usufruem da isenção do pagamento de 

taxas moderadoras no acto de prestação de cuidados mediante 

exibição de declaração médica de modelo oficial.

6. Como usufrui uma criança até aos 12 anos de idade da isenção 
do pagamento de taxas moderadoras?
As crianças até 12 anos de idade usufruem da isenção do paga-
mento de taxas moderadoras no acto de prestação de cuidados 
mediante exibição de documento de identificação válido.
7. Como obtenho a isenção do  pagamento  de taxas 
moderadoras por grau de incapacidade igual ou superior a 60%?
Os utentes com grau de incapacidade igual ou superior a 60% 
devem apresentar, para registo, em cada ano civil, junto da sua 
unidade de saúde familiar ou unidade de cuidados de saúde 
personalizados (centros de saúde) um atestado médico de incapa-
cidade multiuso emitido há menos de 36 meses. 
Para a obtenção do grau de incapacidade deve dirigir-se ao centro 
de saúde da sua área de residência requerendo ao Delegado 
Regional de Saúde a convocação de uma Junta Médica para  
avaliação do grau de incapacidade e emissão do respectivo 
atestado de incapacidade que adquire uma função multiusos -
Certidão de incapacidade multiusos. Deve juntar ao referido re-
querimento, relatórios médicos e meios auxiliares de diagnóstico 
de que disponha. O Delegado Regional de Saúde convocará a 
Junta Médica e deverá notificar o requerente da sua realização, 
no prazo de 60 dias, após a data de entrada do requerimento. 
Caso pertença às Forças Armadas, Polícia de Segurança Pública ou 
Guarda Nacional Republicana, deve dirigir-se aos Serviços 
Médicos respectivos. Todas as entidades públicas ou privadas, 
perante quem sejam exibidos os atestados multiusos devem 
devolvê-los aos titulares ou seus representantes, sem prejuízo de 
extracção de fotocópia sobre a qual deverão anotar a 
conformidade com o original.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE
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8. Como usufruo da isenção do pagamento de taxas 
moderadoras pelo facto de ser transplantado?
Os doentes transplantados usufruem da isenção do pagamento de 
taxas moderadoras mediante exibição de declaração, emitida 
pelos serviços competentes das instituições hospitalares autori-
zadas para o exercício da actividade de transplantação, junto da 
respectiva unidade de saúde familiar ou unidade de cuidados de 
saúde personalizados (centros de saúde). Esta isenção não tem
prazo de validade.
9. Como usufruo da isenção do pagamento de taxas 
moderadoras pelo facto de ser militar ou ex-militar das Forças 
Armadas e, em virtude da prestação do serviço militar, me 
encontrar incapacitado de forma permanente?
Os militares e ex-militares das Forças Armadas que, em virtude da 
prestação do serviço militar, se encontrem incapacitados de  
forma permanente usufruem da isenção do pagamento de taxas 
moderadoras mediante exibição do cartão identificativo dos 
“Deficientes das Forças Armadas” junto da respectiva unidade de 
saúde familiar ou unidade de cuidados de saúde personalizados 
(centros de saúde). Esta isenção não tem prazo de validade.
10. Como usufruo da isenção de taxas moderadoras pelo facto 
de ser dador benévolo de sangue?
Os dadores benévolos de sangue ficam isentos das taxas 
moderadoras nas unidades de cuidados de saúde primários e nos 
actos decorrentes da doação. A isenção depende da apresentação 
anual de declaração emitida pelo Instituto Português do Sangue, 
junto da unidade de saúde familiar ou unidade de cuidados de 
saúde personalizados (centros de saúde), comprovativa de duas 
dádivas de sangue nos últimos 12 meses ou declaração do 
Instituto Português do Sangue comprovativa da qualidade de 
dador benemérito com mais de 30 dádivas na vida.

11. Como usufruo da isenção do pagamento de taxas moderado-
ras pelo facto de ser dador de células, tecidos e órgãos?
Os dadores vivos de células, tecidos e órgãos estão isentos do 
pagamento de taxas moderadoras nas unidades de cuidados de 
saúde primários e nos actos decorrentes da doação.
12. Como usufruo da isenção do pagamento de taxas 
moderadoras pelo facto de ser bombeiro?
A comprovação é feita por registo em cada ano civil junto da 
respectiva Unidade de Saúde Familiar ou Unidade de cuidados de 
saúde personalizados (centros de saúde) mediante exibição do 
Cartão de Identificação de Bombeiro válido ou outro documento 
que o substitua nos termos legais.
13. Que situações estão abrangidas nas situações de 
insuficiência económica?
Consideram-se em situação de insuficiência económica para 
efeitos de isenção de pagamento de taxas moderadoras e de 
outros encargos de que dependa o acesso às prestações de saúde 
os utentes que integrem agregado familiar cujo rendimento 
médio mensal, dividido pelo número de pessoas a quem cabe a 
direcção do agregado familiar, seja igual ou inferior a 628,83€.
14. Que rendimentos são utilizados para o cálculo da situação de 
insuficiência económica?
Para efeitos de cálculo do rendimento médio mensal do agregado 
familiar, consideram-se rendimentos relevantes os rendimentos 
brutos, ainda que isentos de tributação nos termos do Código do 
IRS. No cálculo dos rendimentos brutos anuais considera-se:
O valor bruto dos rendimentos de trabalho dependente;
Os lucros obtidos no âmbito dos rendimentos empresariais e 
profissionais;

TAXAS MODERADORAS (PERGUNTAS FREQUENTES)
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As importâncias ilíquidas dos rendimentos de capitais, quer 
tenham sido englobadas ou não para efeitos de tributação;
O valor líquido dos rendimentos prediais, os quais incluem ainda o 
montante correspondente a 5 % do valor patrimonial tributário  
dos imóveis de que sejam proprietários qualquer um dos 
elementos do agregado familiar, reportado a 31 de Dezembro do  
ano relevante, excepto se se tratar de imóvel destinado a habita-
ção permanente do requerente e do respectivo agregado familiar, 
considerando-se como tal aquele em que se situa o domicílio 
fiscal, o valor bruto dos incrementos patrimoniais, não se aprovei-
tando qualquer exclusão legal de tributação, o valor bruto dos  
rendimentos de pensões, o valor das prestações sociais pagas 
pelos serviços e entidades do Ministério da Solidariedade e da 
Segurança Social, o valor dos apoios à habitação atribuídos com 
carácter de regularidade.
15. Como comprovo encontrar-me numa situação de 
insuficiência económica?
O reconhecimento da situação de insuficiência económica depen-
de do requerimento a apresentar via internet ou junto do Serviço 
Nacional de Saúde, ou ainda outros locais por estes indicados, 
pelo membro do agregado familiar, ou do seu representante legal 
de acordo com o modelo de requerimento disponível no Portal da 
saúde e disponível nos  serviços do SNS. Este requerimento é feito 
por uma só vez, devendo ser substituído sempre que ocorram 
alterações nos membros do agregado familiar. O reconhecimento 
da insuficiência económica caduca a 30 de Setembro de cada ano.
O rendimento médio mensal do agregado familiar é
automaticamente apurado todos os anos a 30 de Setembro, não 
sendo necessário ao utente qualquer procedimento para a reno-
vação do reconhecimento de insuficiência económica, 

excepto nos casos em que se tenha alterado o número de 
membros do agregado familiar.
16. Onde posso preencher o requerimento via internet?
Para preencher o requerimento via internet deve aceder ao Portal
da Saúde. Durante o mês de Dezembro será disponibilizado um 
formulário web que poderá preencher. Se não tiver acesso à
internet serão identificados locais onde poderá obter acesso e 
apoio ao seu preenchimento, o que será informado também em 
qualquer centro de saúde ou hospital.
17. Que dados necessito para preencher o requerimento para  
reconhecimento de insuficiência económica?
Para preencher o requerimento necessita ter a informação relati-
va a todos os membros do agregado familiar já constantes do car-
ão de cidadão, ou seja: n.º de utente do SNS, n.º de identificação 
fiscal, de identificação da Segurança Social. Adicionalmente, 
necessita de preencher a sua data de nascimento, morada e 
telefone. Se disponibilizar o seu endereço de correio electrónico 
recebe informação de uma forma mais ágil.
18. Quem comprova a situação de insuficiência económica? Os 
serviços do Ministério da Saúde têm acesso aos meus 
rendimentos?
O apuramento do rendimento médio mensal é realizado pela 
Direcção-Geral de Impostos, comunicando ao Ministério da Saúde 
se o mesmo ultrapassa ou não 628,23€ (1,5 IAS). Os serviços do 
Ministério da Saúde reconhecem a situação de insuficiência 
económica no caso da Direcção-Geral de Impostos comunicar que 
o rendimento médio mensal é inferior a este valor. Os serviços do 
Ministério da Saúde não têm qualquer acesso à informação de 
rendimentos do utente, nem do seu agregado familiar.



19. A partir do momento que entrego o requerimento estou 
isento do pagamento de taxas moderadoras?
Com excepção do período transitório, apenas pode usufruir da 
isenção do pagamento após conclusão do processo de análise do 
requerimento. O requerimento será analisado num prazo máximo
de dez dias. Ao requerimento apresentado poderão ser dadas as 
seguintes informações: Sim, porque se encontra isento do 
pagamento de taxas moderadoras, não porque não preenche os 
requisitos para isenção, não porque com a informação disponível 
não foi possível à Administração Tributária e Aduaneira apurar o 
rendimento médio mensal do seu agregado familiar.
20. Se a informação disponível não permitir à Administração 
Tributária e Aduaneira (AT) apurar o rendimento médio mensal 
do meu agregado familiar, como devo proceder?
No caso de não ser possível apurar o rendimento médio mensal 
do agregado familiar em que o utente se integra, a AT comunica 
ao Ministério da Saúde a necessidade de o utente se dirigir à sua 
repartição de finanças para os respectivos esclarecimentos.
As reclamações quanto ao apuramento do valor do rendimento 
médio mensal para efeitos de verificação da situação de insufici-
ência económica devem ser apresentadas junto da respectiva 
Unidade de Saúde Familiar ou Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados que as encaminham para a AT.
21. Quando acedo aos serviços de saúde, como é que estes 
sabem que possuo uma isenção do pagamento de taxas 
moderadoras por insuficiência económica?
Caso possua os requisitos para usufruir da isenção e após a análise 
do seu requerimento, os sistemas de informação dos serviços de 
saúde identificam-no como isento para o pagamento de taxas 
moderadoras não sendo necessário apresentar qualquer 
documento adicional.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

11

22. Quando é reavaliada a minha situação de isenção por insufi-
ciência económica?
O reconhecimento da insuficiência económica é reavaliado a 30 
de Setembro de cada ano. Se a informação existente relativa ao 
número de membros do agregado familiar se mantiver conforme 
a última declaração fiscal, não necessitará de entregar novo 
requerimento. No entanto, se estiver em falta informação ou tiver 
ocorrido alguma alteração nos dados fornecidos, será necessário 
proceder à actualização dos registos relativos aos membros do 
agregado familiar através de novo requerimento.

TAXAS MODERADORAS (PERGUNTAS FREQUENTES)

Consulta de medicina geral e familiar ou outra que não a 

de especialidade 
5,00€

Consulta de enfermagem ou outros profissionais de saúde 

realizada no âmbito de cuidados de saúde primários  
4,00€

Consulta de enfermagem ou outros profissionais de saúde 

realizada no âmbito hospitalar
5,00€

Consulta da especialidade 7,50€

Consulta no domicilio 10,00€

Consulta médica sem a presença do utente 3,00€

Atendimento em Urgência (a)

Serviço de urgência polivalente 20,00€

Serviço de urgência médica ou cirúrgica 17,50€

Serviço de urgência básica 15,00€

Serviço de atendimento (SAP) 10,00€

Sessão de Hospital de Dia (b)
(a) Acrescem as taxas moderadoras de MCDT realizadas no decurso do 

atendimento até um máximo de €50,00
(b) Corresponde ao valor das taxas moderadoras aplicáveis aos actos 

complementares de diagnóstico e terapêutica realizadas no decurso 
da sessão até ao máximo de €25,00 
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ENCONTRO NACIONAL

Andreia e Margarida 

Durante o Coffee 
Break

Aspecto geral da 
assistência

Durante o Almoço 
Convívio 
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Desta vez, devido à impossibilidade do Dr. Jaime Antunes estar 
presente, o trabalho de coordenação das oradoras esteve a cargo 
da nossa directora clínica Dr.ª Ana Almeida.
Dando voz ao velho ditado, primeiro as senhoras, este encontro 
foi dominado a 100%  em matéria de oradores pelo sexo 
feminino.
Logo após a abertura da sessão a Fisioterapeuta Conceição Graça 
deu inicio aos trabalhos, com o tema “Envelhecimento Activo”
seguiu-se a Fisioterapeuta, Cristina Rei expondo aos presentes a 
obra com o titulo “actividades do N.R. de Ovar”. Cerca das 11,15 h 
deu-se o primeiro contacto com o estômago, o tradicional “Coffee 
Breack”. Depois do reconforto da referida medida, regressámos 
ao trabalho, pela voz da Dr.ª Catarina Ambrósio, apresentando-
nos “Espondilite Anquilosante: para lá de uma dor de costas”, 
seguidamente a Dr.ª Paula Valente presenteou-nos com a 
narrativa de “Terapêutica na E.A.: para lá do alivio da dor”, por 
último, mas não menos importante, a Dr.ª Manuela Alvarez 
anunciou a colocação de um blogue “Compreender a Espondilite”, 
http:www.compreenderespondilite.wordpress.com em que são 
partilhadas informações e conhecimentos sobre a doença, 
servindo estes elementos mais tarde para um trabalho de 
investigação com o intuito de melhor se conhecer a doença, a 
investigadora da universidade de Coimbra fez-se acompanhar por 
duas colaboradoras Dr.ª Ana Antunes e Dr.ª Carla Rocha. Logo 
depois abriu-se o debate sobre os temas até ali apresentados, 
tendo sido colocadas diversas questões às médicas. Todas foram 
esclarecidas .
Seguiu-se o almoço-convívio, que decorreu dentro da 
normalidade. A direcção aproveitou parte da tarde para promover 
uma reunião de trabalho com representantes dos núcleos 
presentes.   

ENCONTRO NACIONAL

NOGUEIRA DA REGEDOURA
Tudo começou umas semanas antes: definir a zona, articular com 
o núcleo regional data, instalações com capacidade para nos 
receber, tipo e qualidade da comida, visitar e definir o local, 
pensar que oradores gostaríamos de ter presentes, endereçar os 
convites às diferentes pessoas, aguardar a resposta, elaborar o 
programa, criar artes finais do programa, dos convites, dos 
roolups, formalizar os convites às diferentes entidades, comunicar 
com os sócios e seus familiares, solicitar uma vez mais o autocarro 
à C.M. de Cascais (o nosso agradecimento ao senhor presidente 
da Edilidade Dr. Carlos Carreiras e à equipa do pelouro da 
habitação e acção social pela cedência do mesmo, o nosso 
agradecimento ao motorista pela forma exemplar como nos 
conduziu até ao local e depois nos trouxe de retorno à
procedência).
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NOTÍCIAS DIVERSAS

DEDUÇÃO DE DESPESAS DE SAÚDE EM SEDE DE IRS
No dia 31 de Outubro de 2011 foi emitido um Despacho pelo 
Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, relativamente à
dedução de despesas de saúde à colecta de IRS. 
No referido Despacho sanciona-se o entendimento que apenas as 
facturas emitidas com a identificação do adquirente podem ser 
utilizadas para estes efeitos. Este entendimento resulta do 
aditamento ao Código do IRS efectuado pela Lei do Orçamento de 
Estado para 2011 que passou a estabelecer que as deduções com 
despesas de saúde só podem ser realizadas "Mediante a 
identificação, em factura emitida nos termos legais, do sujeito 
passivo ou do membro do agregado a que se reporte, nos casos 
que envolvam despesa.". 
No entanto, o Despacho do Senhor Secretário de Estado esclarece 
que "caso o adquirente não seja um sujeito passivo de IVA, não 
será necessário que a factura contenha o NIF do mesmo". 

Taxas moderadoras-o aumento para o dobro pode afastar 
pessoas dos cuidados médicos - Movimento Utentes
O aumento das taxas para mais do dobro em 2012 pode impedir 
muitas pessoas de recorrer aos cuidados de saúde, afirmou à Lusa 
um porta-voz do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos 
(MUSP).
“A nossa posição é de muita preocupação porque estamos 
convictos que muitas pessoas, muitas famílias vão optar por não 
recorrer aos serviços de saúde tendo em consideração os valores 
que lhes vão ser cobrados”, afirmou Carlos Braga.
Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Paulo Macedo, anunciou 
que os valores das taxas moderadoras para 2012 mais do que vão 
duplicar em relação aos preços actuais, passando nos centros de 
saúde de 2,25 euros para 5 euros.
Durante a emissão do programa da RTP, Prós e Contras, o 
ministro disse que a partir de Janeiro de 2012, as consultas nos
centros de saúde passam de 2,25 euros para 5 euros, enquanto 
nas urgências hospitalares a taxa moderadora passa de 9,60 euros
para 20 euros.
“É uma situação que vai dificultar em muito as já grandes 
dificuldades que hoje muitas pessoas e famílias sentem”, 
sublinhou Carlos Braga.
Com estas medidas, o Governo prevê arrecadar uma receita de 
cerca de cem milhões de euros.
No final do mês passado, o secretário de Estado Adjunto do 
ministro da Saúde tinha dito no Parlamento que menos 
portugueses vão pagar taxas moderadoras, devendo ficar de fora 
desta obrigação um milhão de portugueses.
06 de Dezembro de 2011 @Lusa

António Correia, ex-diretor desta instituição, sócio desde 
Março de 1983, faleceu aos 64 anos após doença prolonga-
da em 19/11/11. A cremação do corpo teve lugar no 
cemitério de Rio de Mouro, dia 20/11/2011.
Paz à sua alma! 
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Radiografia anual não diminui mortes por cancro do pulmão
Uma radiografia anual da caixa torácica não reduz a mortalidade 
causada por cancro do pulmão, segundo um vasto estudo clínico 
apresentado esta quarta-feira nos Estados Unidos. «Estes 
resultados constituem uma sólida prova de que não existe um 
ganho substancial de aumento de esperança de vida para pessoas 
com cancro pulmonar ao realizarem uma radiografia anual dos 
pulmões», diz a pesquisa que será publicada no Journal of the
American Medical Association (JAMA) a 2 de Novembro. 
O estudo foi divulgado esta quarta-feira através da versão online 
do JAMA, por ocasião da sua apresentação na conferência anual 
do American College of Chest Physicians (CHEST 2011), que 
acontece de 22 ao 26 de Outubro em Honolulu (Havaí). 
Desenvolvido nos EUA de Novembro de 1993 a Julho de 2001 por 
Martin Oken da Universidade do Minnesota, reuniu um grupo de 
154.901 participantes com idade entre 55 e 74 anos. 
Apenas metade foi escolhida ao acaso e submetida a uma 
radiografia pulmonar anual durante quatro anos. O outro grupo, 
de controlo, foi analisado a partir de exames e cuidados médicos 
de rotina. Formados pela mesma proporção de mulheres e 
homens, cada grupo possuía 45% de pessoas que nunca fumaram, 
42% de ex-fumadores e 10% que ainda fumavam. 
Durante um período de 13 anos, até 2009, os investigadores 
diagnosticaram 1.696 casos de cancro do pulmão no grupo 
submetido à radiografia anual e 1.620 no grupo de controlo. 
As taxas de mortalidade resultantes destes cancros observados 
nos dois grupos foram quase idênticas, 1.213 mortes entre os que
fizeram a radiografia e 1.230 mortos no grupo de controlo. 

Investigadora da UM descobre terapia que previne enfartes
A investigadora da Universidade do Minho (UM) Sandra Costa 
está envolvida na descoberta de novas terapias que previnem o 
risco de ataques cardíacos e derrames, algumas das principais 
causas de morte no Mundo, foi hoje divulgado. 
A investigação concluíu que, perante um vaso sanguíneo 
bloqueado, é possível criar uma rede de vasos adjacentes, ou 
melhorar o desempenho dos existentes, graças à proteína PHD2, 
permitindo assim às células da região afectada continuarem a ter 
oxigénio e nutrientes. 
«Temos um novo potencial alvo terapêutico, que vai restringir 
muitos danos irreversíveis. Provámos que a PHD2 regula o 
desenvolvimento e a manutenção das artérias perante situações 
de isquemia, isto é, em que deixava de haver fornecimento local 
de sangue, levando à morte de certo órgão», explica, em 
comunicado, Sandra Costa
GENÉRICOS: Variações impurezas podem pôr em risco saúde
O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) manifestou-se hoje 
contra a troca de genéricos nas farmácias, alertando que estes 
medicamentos têm diferentes substâncias e impurezas que 
podem por em risco a saúde dos doentes. 
Cumprindo a lei «os genéricos com o mesmo princípio activo 
podem ter variabilidades grandes entre si», afirmou José Manuel 
Silva, comentando a proposta de lei do Governo de prescrição por 
Denominação Comum Internacional (DCI) que será votada sexta-
feira no Parlamento. Segundo o bastonário, «os genéricos podem 
não ser bioequivalentes entre si, têm diferentes métodos de 
fabrico, têm diferentes excipientes [substâncias sem atividade
terapêutica], têm diferentes impurezas e por isso muitos doentes
sentem o efeito dessas modificações».

NOTÍCIAS DIVERSAS



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

16

A distribuição de diferentes tipos de tumores nos grupos também 
foi similar, respectivamente 41% de adenocarcinomas, 20% de 
carcinoma de células escamosas, 14% de carcinoma de células 
pequenas, 5% de carcinoma de células grandes e 20% de outras 
variantes de epitelioma de grandes células.
Num editorial publicado também no JAMA, Harold Sox da 
Faculdade de Medicina de Dartmouth em West Lebanon, afirma 
que os resultados deste estudo «trazem provas convincentes de 
que a radiografia da caixa torácica para detectar um cancro 
pulmonar não é eficaz» na redução da mortalidade. 
Segundo ele, «este estudo é importante para acabar com a 
questão» e para que médicos passem a usar a tomografia 
computadorizada helicoidal (TC) como técnica de imagem. 
Um estudo realizado com 50.000 americanos fumadores e ex-
fumadores de 55 a 74 anos em 2010 mostrou efectivamente que 
esta outra técnica permite uma melhor detecção de pequenos 
tumores no primeiro estágio de desenvolvimento da doença em 
comparação com a radiografia tradicional, reduzindo em 20% a 
mortalidade. 
Este estudo clínico «National Lung Screening Trial» demonstrou 
pela primeira vez que uma detecção precoce de um tumor 
cancerígeno de pulmão diminui o risco de mortes, o que é um 
grande progresso, explica Sox.
O cancro do pulmão é a primeira causa de morte por cancro no 
mundo.

26 /10/2011 Diário Digital / Lusa

NOTÍCIAS DIVERSAS

SOCIEDADE CIVIL DE 29 DE NOVEMBRO (RTP 2)  
tema “Doenças reumáticas: três milhões de portugueses 
afetados”
O programa Sociedade Civil, dirigido pela jornalista Fernanda 
Freitas, convidou os ilustre abaixo referidos para um debate sobre 
as doenças reumáticas.
É do conhecimento geral que estas afectam cerca de três milhões 
de portugueses, sendo a principal causa de incapacidade 
temporária que por sua vez atira com os seus pacientes para a 
reforma antecipada. 
Estas enfermidades também são responsáveis pela ida de um em 
cada cinco portugueses ao médico. Apesar de serem vulgarmente 
identificadas como “reumatismo”, existem mais de 100 tipos de 
doenças reumáticas podendo afectar o aparelho locomotor 
(ossos, articulações, músculos e tendões) e outros órgãos, como o 
coração, os rins, os pulmões, o sistema nervoso, os olhos e a pele. 
Os especialistas estão disponíveis para explicar causas, 
tratamentos e formas de prevenção destas patologias.

Convidados:
Arsisete Saraiva, Presidente da ANDAR e Porta-voz da Plataforma 
Mais Saúde

Justino Mendes Romão, Presidente da ANEA

Luís Cunha Miranda, Médico Reumatologista do Instituto 
Português de Reumatologia

José Esteves, Fisioterapeuta
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NOTÍCIAS DIVERSAS

Reumatologia não dá remédio a doentes

Mário Gomes é um dos doentes crónicos que têm o 
medicamento suspenso

BRAGANÇA
Os doentes crónicos da consulta do Hospital de Bragança estão, 
desde o passado dia 17 de Outubro, sem acesso a alguns 
medicamentos prescritos e que, até então, eram facultados pela 
unidade de saúde. O Enbrel é um dos medicamentos em causa, 
que foi recusado a alguns utentes. Um dos afectados é Mario 
Gomes, 48 anos, engenheiro civil, doente crónico, portador de 
Espondilite Anquilosante, uma das formas mais agudas de 
reumatismo que lhe confere um grau de 67% de incapacidade. 

27/10/2011

Estava a tomar aquela medicação desde 7 de Julho, mas esta 
semana o medicamento foi-lhe recusado, “trata-se de um 
medicamento biológico, com excelentes resultados. Desde que 
comecei a tomá-lo deixei de ter tantas dores, ganhei mobilidade e 
consigo ter mais rentabilidade no trabalho”, explicou Mário 
Gomes.
Teme Perder mobilidade
O utente ficou surpreendido quando na farmácia do hospital lhe 
foi dito “até novas directrizes o fornecimento do medicamento 
está suspenso”. O Enbrel apenas pode ser adquirido em hospitais, 
pelo que teme que agora volte a perder a mobilidade conseguida. 
“Desde os 22 anos que não passava por uma situação como esta”, 
afirmou.
Mário Gomes fez uma reclamação no livro amarelo e enviou 
cartas e e-mails para várias entidades ligadas á saúde. Segundo o 
Jornal de Notícias apurou, a consulta de reumatologia da unidade 
hospitalar de Bragança encontra-se devidamente certificada pela 
Direção Geral da Saúde.
A suspensão do medicamento afecta, ainda doentes crónicos 
portadores de artrite reumatóide ou psoríase em placas, entre 
outros.
O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
do Nordeste, Henrique Capela, diz desconhecer a situação e 
explica que há tratamentos que apenas podem ser facultados 
pelo serviço Nacional de Saúde porque o hospital não está
autorizado a fazê-lo.



18

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

NOTICIAS DOS NÚCLEOS

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

COMO POSSO PAGAR AS MINHAS QUOTAS ?

O Núcleo Regional de Viseu participou nas comemorações do Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência, nos dias 3 e 4 do 

passado mês de Dezembro, que tiveram lugar no hall de entrada 

do Hospital de Viseu.

O Coordenador do Núcleo regional Marciano Amaral, durante a 

visita do novo Presidente do C.A. do Hospital de Viseu, Dr. Carlos 

Ermida Rebelo e do Sr. Vereador da C. M. Viseu, Dr. Guilherme 

Almeida 
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SEDE N.R. VISEU
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30,00António dos Santos Melo   

30,00Deolinda Santos Correia

30,00Isabel Cristina Ferreira Machado

30,00Lídia Jesus Cabral Martins

30,00Pedro Manuel Costa Castro Lopes

10,00Mário João Duarte Ferreira

20,00Rosa Maria Fernandes Azevedo

30,00Isabel Mª Santos Almeida Silva

30,00Nuno Jorge Almeida Castro Almiro

30,00Rosa Maria Benedito Pereira Silva

30,00César Manuel Marques Pereira

30,00Fernando Gomes Dias  

30,00Nuno Augusto Castro Almiro Loureiro 

45,00Marciano de Jesus Amaral 

Ana Maria F. Machado Duarte 30,00

Américo Ferreira Machado 30,00

35,00Manuel Artur Barreira Mendes

75,00Carlos Alberto da Silva Pais

100,00Mário Luís Pereira Cravidão

1.500,00ANDAR -Associação Nacional Deficientes 
c/ Artrite Reumatóide

20,00José Manuel Tomás Dias

35,00Benjamim Martins Antunes

5,00José Baptista Mirra

8,00Catarina Isabel da Costa Almeida

15,00Beatriz Costa Maia

15,00José António dos Santos

20,00José Alfredo Castro Gouveia

5,00Francisco José Fretes Duarte

5,00Damião Fernando Ramos de Sousa

Cristina de Freitas Alves Nogueira 5,00

Graça Maria Mondim Soares 5,00
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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
Acupunctura 

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

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) 

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE
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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 AVoz 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 CARTILAGEM DE TUBARÃO

A Cartilagem de Tubarão: é fonte de proteínas e minerais como o 

cálcio e o fósforo, presentes naturalmente nas cartilagens. Como 

obter um bom funcionamento de nossas articulações. Os 

praticantes de halterofilismo por estarem sempre a exigir o 

máximo dos seus corpos acabam por desgastar imenso os 

ligamentos e tendões, o que acaba por causar dor e desconforto. 

Até mesmo as atividades normais do nosso dia-a-dia podem 

causar problemas nas articulações. A idade e a nutrição 

inadequada são também factores de agravamento para as 

articulações. Dores nos joelhos, ombros e cotovelos são muito 

comuns, especialmente em pessoas activas. Estudos indicam que 

a cartilagem de tubarão é um complemento nutricional de cálcio 

e fósforo que traz benefícios às articulações.
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