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EDITORIAL
CAROS ASSOCIADOS E AMIGOS
A ANEA vem dedicando o seu melhor esforço no sentido de
assegurar o menor impacto possível das dificuldades e restrições
que enfrentamos na vida dos associados e doentes portadores de
E.A.
Ao nível da atividade da unidade de cuidados de saúde da Sede, a
evolução, se comparada com o ano anterior, tem sido a seguinte:

4

Gostaríamos de solicitar aos núcleos que mantenham a Direção
ao corrente da evolução das classes que são promovidas em cada
núcleo, afim de que se possa ter uma melhor visão de conjunto.
No sentido de obter meios financeiros para o melhor
desenvolvimento dos projetos da ANEA, apresentámos, em
Fevereiro, candidatura a apoios financeiros por parte do INR,
tendo todos os projetos submetidos pela ANEA sido admitidos.
Aguarda-se a sua análise por aquele Instituto e a definição dos
valores de financiamento que cabem a tais projetos.
Submetemos também este ano, mais uma vez, uma candidatura
ao programa de apoio às IPSS - EDP Solidária, sendo incerto que
venha a ser contemplado o nosso projeto.
Estamos assim a restringir ao mínimo os investimentos e os
encargos de funcionamento e estamos certos que este esforço é
partilhado por todos os órgãos regionais da ANEA.
Estamos entretanto a trabalhar sobre candidaturas a outros
projetos, que oportunamente serão divulgados.
O Senhor Vereador da C.M. Cascais com o pelouro da ação social,
Dr. Frederico Pinho de Almeida honrou-nos com a sua visita, em
Janeiro.
Tivemos uma profícua discussão sobre as funções de uma
associação de doentes e a sua integração no Concelho, o serviço
que a nossa unidade prestadora de cuidados de saúde pode
prestar aos residentes do concelho, para quem as valências
disponíveis podem ser muito úteis, analisámos as diversas facetas
da cooperação entre a CMC e a ANEA, cooperação que vem desde
há muito mas que se tem intensificado nos últimos anos,
analisámos os programas do Município nos quais a ANEA participa
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(Seniores em movimento, guardiões da acessibilidade e outros) e
discutimos também as dificuldades com que a ANEA se debate
para a continuidade das suas atividades, bem como o modo
como a conjugação de interesses e a cooperação com as
organizações da comunidade e o município podem ajudar a
colmatar algumas necessidades sentidas. Um diálogo franco e
aberto, que muito nos honrou.
Neste Boletim contamos com a colaboração do Dr. Filipe Rocha,
autor de um artigo que, embora tenha sido publicado há alguns
anos, mantém atualidade sobre questões relacionadas com a
doença. Uma excelente oportunidade para que este nosso
Associado e Amigo, desde a fundação, continue a exprimir os
seus pensamentos e conhecimentos sobre a doença a que há
muito se dedicou.

DR. FILIPE ROCHA
12 PERGUNTAS SOBRE ESPONDILITE ANQUILOSANTE
Se não for tratada ou o seu tratamento for irregular pode tornarse incapacitante. Afeta basicamente as pessoas novas e exige
que o doente, seja como um atleta de alta competição,
treinando todos os dias com empenhamento e motivação.
Para melhor compreendermos e lidarmos com esta doença, que
faz desaparecer articulações, deixando a coluna encurvada e frágil
até ao ponto de incapacitar, falámos com o Dr. Filipe Rocha,
médico especialista em fisiatria e presidente da associação
nacional da espondilite anquilosante.
1 De que doença se trata?
É uma doença inflamatória, dolorosa e bloqueante da coluna
vertebral. de evolução progressiva, torna-se incapacitante quando
deixada evoluir espontaneamente ou não é tratada com
continuidade.
2 Pode aparecer em qualquer idade?
Basicamente, são as pessoas novas as atingidas pela doença.
habitualmente, aparece entre os 15 e os 35 anos, com uma
incidência máximas pelos 24. Pessoas de quarenta a cinquenta
anos podem apresentar a doença em atividade, porque ela é
crónica, mas padecem dela desde os seus 20 anos. Isto é
importante ter presente para que não surja confusão com
espondilose (vulgarmente conhecida por «bicos de papagaio» e
que surge sempre entre os 40 e 50 anos).
3 Que a diferencia da simples espondilite? E da espondilose?
Espondilite significa apenas inflamação da coluna vertebral,
podendo ser infeciosa, como os casos das espondilites por
tuberculose ou febre de malta, ou não infeciosa, por disfunção
inflamatória, que é o caso da espondilite anquilosante.
5
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Quanto à espondilose, bem mais conhecida do público, surge
sempre depois dos 40 anos e é uma patologia por desgaste
acumulado. As crises inflamatórias que apresenta resultam de
uma descompensação por esforços inadequados e têm o
característico padrão mecânico, atenuando-se com o repouso. A
espondilite anquilosante, pelo contrário, tem características com
grande especificidade, a dor lombar e o bloqueio dos movimentos
do tronco (rigidez) agravam-se com o repouso, sendo a
madrugada para a dor e o levantar da cama para a rigidez os
piores períodos das 24 horas.
4 Que leva a pensar estarmos na presença de espondilite
anquilosante?
O que tipifica esta doença é uma dor de costas abaixo da cintura,
que pode atingir a nádega ou a coxa sem ultrapassar o joelho, que
se agrava noite após noite e é difícil de descrever, que interrompe
o sono da madrugada, e é aliviada com a atividade física e
acompanha-se de rigidez matinal do tronco que demora horas a
desaparecer. À hora habitual da consulta (final do dia) os sintomas
são mínimos e é necessário que o médico os saiba encontrar. Por
isso é fundamental a atitude médica, acreditando num doente
novo que conta uma história aparentemente bizarra. Só essa
atitude faz suspeitar de espondilite anquilosante e encontrar o
caminho que leva ao diagnóstico.
5 Que é necessário para o diagnosticar?
O mais importante é o que o doente conta, porque só desse
modo se consegue o diagnóstico em estádio de inflamação pura,
isto é, sem lesões anatómicas estruturadas. O diagnóstico perfeito
é estabelecido entre os três e os seis meses contados do início dos
sintomas.
6

Em caso de dúvida pode pedir-se a cintigrafia óssea com o
Tecnésio 99, o que virá mostrar um excesso de sinal nas
articulações sacro ilíacas, definindo a intensidade inflamatória.
Este teste é muito sensível e pouco específico para a doença, mas
integrado nos sintomas dá-nos o diagnóstico, uma vez que a
espondilite anquilosante, embora sendo uma doença das
articulações e das inserções da coluna, tem sempre inicio nas
sacro ilíacas, só depois progredindo em direção ao tórax ou
pescoço, conforme a gravidade.
6 Qual a sua prevalência na população?
O número de pessoas atingidas depende do padrão antigénico.
Para a população branca europeia situa-se em cerca de 0,5 por
cento. Não andaremos longe da verdade se admitirmos que em
cada duzentos portugueses com mais de 15 anos há um que sofre
de espondilite anquilosante.
7 de que maneira são as mulheres afetadas por esta doença?
Habitualmente, a espondilite anquilosante tem no sexo feminino
uma evolução menos agressiva. Quanto à possibilidade de ser
mãe, o que se pode dizer, é que a fertilidade é normal, a gravidez
desenvolve-se sem problemas mas, o bebé nasce de termo, com
peso normal e sem revelar consequências da doenças ou dos antiinflamatórios utilizados. Por várias razões há um maior número de
cesarianas.
8 Quais são as consequências a longo prazo?
A espondilite anquilosante é uma doença de evolução muito
variável e mesmo quando diagnosticada no início, não é possível
prever se o caso vai ser grave ou atenuado. A doença pode
anquilosar apenas as sacro ilíacas, que não causa prejuízo funcional significativo, anquilosar a coluna lombar, enrijar o tórax,
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prejudicando a ventilação pulmonar, atingir toda a coluna, unindo
o crânio à bacia por um só segmento ósseo, e comprometer as
ancas, de modo a exigir cirurgia com substituição por prótese
total. Assim, na dúvida, há que tratar toda a nova espondilite
como se fosse ter uma evolução grave. Ao fim de dois anos é
possível definir o desenvolvimento e aligeirar as medidas nos
casos de evolução atenuada. Nos casos graves, a doença pode
atingir as articulações periféricas, os olhos a inserção da aorta no
coração, os pulmões, ou associar-se a manifestações das outras
espondiloartropatias.
9 Pode tornar-se incapacitante?
Se deixada evoluir sem tratamento ou com tratamento irregular a
espondilite anquilosante é incapacitante. Inflamação mais incúria
é igual a anquilose em deformidade, o que acarreta incapacidade.
Aliás, foi isto que deu a esta doença a péssima fama que ela tem.
Hoje é inadmissível que isso possa suceder nos casos
diagnosticados em estádio inicial. Mesmo as formas muito graves
que acabarão por anquilosar toda a coluna e exigir artroplastia da
anca permitem vida familiar, social e profissional ativas, sempre
que as medidas de prevenção secundárias sejam cumpridas
fielmente. Um bom alinhamento da coluna e a mobilidade
proporcionada pelas próteses da anca permitem uma razoável
qualidade de vida.
10 É incurável?
Assim é na medida em que ainda não foi descoberta a cura. É uma
doença para ser vencida todos os dias, pois só se assim se impede
ou atrasa o desaparecimento das articulações com a consequente
fusão e o alongamento ósseo. É uma doença que não permite
descuidos, tratamentos irregulares ou lista de espera quando
surjam complicações.

11 em que consiste o tratamento?
Em desfazer todos os dias as aderências mecânicas que a
inflamação tece todas as noites, pelo que o espondilítico tem de
ser rigorosamente fiel a um programa semanal de exercícios
diários. É mais um cuidado de higiene, mas o principal. Quando as
dores ou a atividade diária corrente não permitirem estes
exercícios, é necessário tomar, geralmente à noite, um antiinflamatório não asteróide, ao qual se associa, quando necessário,
um protetor gástrico. Além disso, uma vez por semana, o doente
deve fazer exercícios em classe espondilítica orientada por um
monitor, o que é facilitado pela ligação à associação de
espondilíticos (ANEA). Uma ou duas vezes por ano, durante três
semanas, convém fazer exercícios em piscina quente (hospitalar
ou termal). No entanto, é mais aconselhável fazer durante todo o
ano, pelo menos duas sessões por semana.
12 é então fundamental o empenhamento do doente?
Sem dúvida. O espondilítico é como um atleta de alta competição:
ou tem condições para treinar com empenhamento ou não
haverá bons resultados. Para ultrapassar a espondilite
anquilosante é necessário que seja atingida uma cultura específica
por parte de todos os intervenientes, do doente, dos
profissionais, das instituições, doa familiares e dos empregadores.
Do doente espera-se coragem, método e perseverança; dos
familiares inteligência no modo como prestam o apoio; das
instituições de saúde responsabilidade ética e dos empregadores
a sagacidade de verificarem que um campeão de luta contra a
espondilite anquilosante é um ótimo colaborador para resolver
dificuldades.
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DEFENDER O FUTURO A PARTIR DO PRESENTE
Enquanto não for descoberta a cura da espondilite anquilosante o
tratamento consiste na defesa do futuro a partir do presente
mediante a prevenção ativa diária. Convém ter em atenção que
existem sempre duas vertentes em tudo o que diz respeito à luta
contra a doença, por exemplo:
- A disponibilidade do médico e o empenhamento do doente.
- Os anti-inflamatórios não esteroides e o exercício diário.
- O apoio dos familiares ao espondilítico e a prevenção da disfunção
familiar.
- O recurso a atendimentos hospitalares e a proteção da carreira
profissional.
- A responsabilização do doente e a prevenção da depressão
recativa.
- O estímulo à atividade física e a suscetibilidade traumática do
esqueleto no espondilítico.
- O seguimento médico por observações periódicas e a
acessibilidade urgente a cuidados face a complicações.
-Os bons resultados com exercícios em piscina aquecida e os custos
elevados do tratamento termal
O QUE PODE LEVAR A INCAPACITAR
Podemos enumerar algumas das razões para incapacitar um
espondilítico:
- Atraso no diagnóstico e informação insuficiente sobre a doença
ou mal traduzida para a linguagem corrente ou, ainda,
permeabilidade aos conselhos dos ignorantes na matéria.
- Não inclusão de um familiar no plano das ações de prevenção
secundária e insuficiência persuasiva na motivação do doente para
a fidelidade ao plano de tratamento e de prevenção.
8

- Seguimento clínico sem definição de parâmetros de referência
ou consultas periódicas de tempo curto.
- Não planificação prévia de esquemas de emergência para a
eventualidade de complicações e agudizações.
- Exposição a riscos traumáticos evitáveis, condução automóvel
sem encostos de cabeça adequado à sua situação.
EM DEFESA DO ESPONDILÍTICO
A Associação Nacional da Espondilite Anquilosante (ANEA), com
catorze anos de atividade, (á data do artigo), presta informações,
gere solidariedades, troca experiências e mantêm contactos
internacionais, no interesse de todos: doente, família e
comunidades.
Tel. 214 549 200; fax. 214 549 208; e-mail: anea@anea.Org.Pt;
ou diretamente na sede: Rua de Platão, N.º 147 – Zambujal –
2785 – 698 São Domingos de Rana
FONTE:
O ESPECIALISTA RESPONDE, CITANDO A REVISTA GUIA, N.º 358,
DE NOVEMBRO DE 1996
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OSTEOMIELITE MANDIBULAR
OSTEOMIELETE MANDIBULAR NA E. A.
Neste artigo relata-se um caso de osteomielite mandibular em
paciente com espondilite anquilosante (EA) com acometimento
axial e periférico grave, desenvolvido em pormenor na ata
reumatológica portuguesa 37, 2012.
A espondilite anquilosante (E.A.) é uma doença reumática
inflamatória crónica que afeta as articulações da coluna vertebral
incluindo as sacro ilíacas e por vezes as articulações periféricas.
Este último envolvimento ocorre em 30% a 40% dos casos.
A manifestação mais frequente é dor lombar que se agudiza com
o repouso e se atenua com atividade física e pode incorrer à
incapacidade funcional.
Doenças crónicas, imunodepressão e doenças associadas com
diminuição de vascularização do osso, parecem predispor à
osteomielite. (Ata reumatológica portuguesa 37, 2012)
Devido ao surgimento da terapia preventiva com antibióticos e
odontologia restauradora, tornou-se rara a infeção dos ossos
faciais que anteriormente era relativamente comum. O caso aqui
referido deveu-se a uma infeção odontogénica que foi
inadequadamente tratada, evoluindo para osteomielite
(inflamação óssea usualmente causada por infeção bacteriana ou
fúngica que pode permanecer localizada ou difundir-se,
comprometendo a medula) e fratura do ramo mandibular direito.
O paciente em questão é do sexo masculino, com 51 anos de
idade acompanhado há 11 anos em ambulatório de reumatologia,
com historial clínico de poliartrite das articulações periféricas
(mãos, punhos, joelhos e tornozelos) e rigidez matinal de uma
hora, sendo medicado ao longo dos anos de acordo com o estado
evolutivo da doença.

Inicial e presumivelmente de acordo com a apresentação da
sintomatologia e resultados clínicos foi feito diagnóstico de artrite
reumatóide (AR). Um ano mais tarde, após o início do tratamento
com metotrexato, prednisona e ibobrufeno, com melhoria parcial
das articulações periféricas, iniciou lombo sacralgia (limitação da
mobilidade da coluna) com rigidez matinal de quarenta minutos.
Com base no resultado da apresentação de novos exames clínicos
(análises laboratoriais e radiografia), fez-se o diagnóstico para EA
devido à presença de HLA-B27 positivo (entre outros fatores
apresentados nas análises) e sacro ileíte grau II bilateral (em
radiografia de sacro ilíacas). Acrescentou-se durante 6 anos
sulfasalazina (anti inflamatório) à medicação anterior, retirou-se
por intolerância gástrica e posteriormente acrescentou-se
leflunomida (imunossupressor).
Quatro anos mais tarde, o indivíduo desenvolveu um abcesso
submandibular à direita e perdeu 12kg de peso, mantendo
temperatura axial de 38ºc, com ulceração e inflamação na zona
submandibular direita com drenagem purulenta, pele quebradiça
e zonas de deslocamento da gengiva e contratura dolorosa da
musculatura da mandíbula.
Começou a aplicação de tratamento com base na sintomatologia
apresentada com ciprofloxacina e clindamicina (antibióticos). No
exame da cultura da secreção do abcesso detetou-se presença de
estafilococos aureus coagulasse negativo, introduziu-se
tratamento com oxacilina (antibiótico betalactámico, de espectro
reduzido do grupo de das penicilinas).
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Através de ressonância magnética da mandíbula observou-se
alteração do sinal da medula óssea do ramo mandibular direito, a
tomografia computorizada (lc) foi sugestiva de osteomielite na
mandíbula.
“O paciente foi submetido à exodontia (remoção cirúrgica de um
elemento dentário) e debridamento medular (remoção do tecido
necrosado), com preservação da cortical do ramo mandibular. O
exame histopatológico foi compatível com osteomielite
supurativa com fistulização. Após 7° dia de pós operatório e 14°
dia de oxacilina assistiu-se a uma melhora clínica e laboratorial,
pelo que teve alta hospitalar medicado com cefalexina (500mg de
6/6h) por 45 dias e seguimento ambulatorial. Porém não seguiu
as orientações solicitadas, retornando após 3 meses na consulta,
com agravamento do estado geral e da dor na região
submandibular à direita. Apresentava igualmente dor na virilha
esquerda com irradiação para coxa ipsilateral, que agravava com a
marcha, ocasionando claudicação da mesma (sintoma
característico da insuficiência de circulação arterial nos membros
inferiores). Devido à aparente reativação do quadro infecioso
mandibular e para estudo da coxalgia, o doente foi reinternado,
tendo-se solicitado culturas e iniciado antibioticoterapia (oxacilina
1,5g IV 4/4 h por 21 dias). A RMN da bacia revelou osteonecrose
de cabeça de fémur grau 3 e a LC da face osteomielite mandibular
direita com fratura. Foi submetido a ressecção parcial de
mandíbula (ramo direito) e implante de prótese de titânio, com
tratamento conservador para osteonecrose de cabeça de fémur,
com boa evolução clínica.”
(EXCERTOS RETIRADOS DA ATA REUMATOLÓGICA PORTUGUESA
37, 2012).
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Considera-se que pelo historial clínico do individuo em causa,
sendo que inicialmente pelo quadro clínico apresentado foi feito
diagnóstico de artrite reumatóide (AR) e posteriormente pela
apresentação de resultados de análises laboratoriais, um ano mais
tarde com base no resultado da apresentação de novos exames
clínicos (análises laboratoriais e radiografia), se fez um novo
diagnóstico para E.A. com apresentação de poliartrite das
articulações periféricas (limitação física que poderá comprometer
uma higiene oral eficaz), características das duas patologias, a baixa
resposta
do
sistema
imunitário
pela
utilização
de
imunossupressores no tratamento da doença e a fraca vascularização adjacente, se terá desencadeado a osteomielite mandibular,
com presença em cultura da bactéria estafilococos aureus.
Notas:
Osteomielite mandibular:
Osteomielite mandibular é uma reação inflamatória do osso e da
medula, a qual pode ter origem devido à disseminação por via
hematogênica de uma infecção estafilococia, a partir de focos
bocais infecciosos (sphepherd, 1978).
Em geral as infeções orais apresentam um comportamento Auto
limitante, mas por vezes podem ocasionar danos em outras zonas
do organismo. Recentemente com o progresso feito pelo estudo
das bactérias, pode-se afirmar que certos microrganismos só estão
presentes na cavidade bocal, e a presença destas em outras zonas
do organismo podem ocasionar um processo infecioso, por vezes
com complicações fatais.
(EXCERTOS RETIRADOS DA VERSÃO IMPRESSA ISSN 0001-6365;
ATA ODONTOLÓGICA VENEZUELANA V.38 N.1 CARACAS ENE.2000)
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23ª MEIA MARATONA LISBOA
24 DE MARÇO DE 2013.
À semelhança do ano transato, diversos elementos das classes de
Espondilite Anquilosante da sede, decidiram juntarem-se para
participarem na Mini Maratona Vodafone.
Esta prova, integrada na 23ª Meia Maratona de Lisboa, foi
composta por uma distância de 7,2 Km, a partida estava situada
na Praça da Portagem, da Ponte 25 de Abril com chegada ao
Mosteiro dos Jerónimos.
A ideia, partiu de uma utente, “Joana Botelho”, mas desde logo
cativou adeptos, que rapidamente se uniram tendo constituído
um grupo disposto a fazer deste evento uma forma de conviver e
simultaneamente, divulgar a ANEA e a enfermidade que a todos
nós afeta, demonstrando desta forma que a prática desportiva
contribui de forma positiva para o bem estar físico e psíquico dos
portadores de Espondilite Anquilosante.

O objetivo foi participar, divulgar a causa e conseguir vencer a
distância que nos separava da chegada, receber a medalha de
participação e sentir a satisfação de nos superarmos a nós
mesmo.

Receios, sim alguns, à partida: o não
sabermos se conseguiríamos concluir a prova! mas o espírito de
equipa, a entreajuda a boa disposição transformaram dificuldades
em arreganho e determinação de forma a que todos concluíssem
a tarefa a que se tinham proposto.
Este ano contamos com a presença da Sónia Gramaço,
fisioterapeuta da ANEA, “que também efetuou a prova” no final
ministrou-nos alguns exercícios de descontração e alongamento.
PARA ELA OS NOSSOS AGRADECIMENTOS.

O inicio da debanda teve lugar na praça da portagem da ponte 25
de Abril.
A travessia a pé, do tabuleiro da ponte é, por si só, justificativo
para uma participação neste tipo de evento.
A vista sobre a cidade de Lisboa e do estuário do Tejo que nos é
exposta torna-se deslumbrante para alem da sensação de
grandeza que nos é transmitida.
A “corrida” foi prosseguindo com o tempo fresco e alguns
chuviscos, ajudando a refrescar a enorme massa humana que,
segundo a organização se cifrava em cerca de
40.000
participantes.

Caminhámos,
sim
caminhámos,
conversámos, convivemos.
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23ª MINI MARATONA LISBOA
A
Confusão junto à partida

A NOSSA EQUIPA
Sónia Gramaço, Cláudio Martins, Rui Galas, Eliane
Santos, Hernâni Costa, Francisco Nunes, José Roque,
Joana Botelho, Pedro Cortez, José Lopes
(respetivamente)
12
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23ª MINI MARATONA LISBOA
sa
Caravela Portugue

Enfim Chegámos

Os nossos colegas de calvário na
Av.ª da Índia
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ATIVIDADES DA DIREÇÃO
IX CONFERÊNCIA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
“Uma Perspectiva Global sobre Saúde, Ciência e Tecnologia”.
A conferência, teve lugar no Hotel Ritz Four Seasons no passado
mês de Janeiro, na abertura estiveram presentes o neurocirurgião
João Lobo Antunes, o Vice-presidente do Infarmed, Hélder Mota
Filipe, o director geral da MSD, Leonardo Santarelli, e o director
do Diário Económico, António Costa, reuniram-se vários
responsáveis de entidades ligadas ao sector da Saúde, entre os
quais o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Carlos Maurício
Barbosa a sessão foi encerrada pelo secretário de Estado adjunto
do ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa.
Leal da Costa destacou que “a inovação não é novidade. Inovar é
mudar para melhor” para assim justificar que o caminho que o
Governo vai seguir “será de escrupulosa avaliação da adequação
das tecnologias, incluindo medicamentos, com a consequente
definição dos preços que os portugueses podem pagar por aquilo
que de facto precisam”. No final, o secretário de Estado sublinhou
o esforço de capacitação dos cidadãos para as escolhas saudáveis,
afirmando que o contributo mais importante que cada cidadão
pode dar para a sustentabilidade do SNS “é a de colaborarem
activamente na prevenção de doenças e assumirem os seus
deveres, tal como descritos na Constituição, na defesa dos seus
direitos”. A conferência contou com os oradores Maria da Graça
Carvalho, membro do Parlamento Europeu, David E. Bloom,
professor de Economia e Demografia da Harvard School of Public
Health, e Nigel Crisp, chefe executivo da NHS e secretário
permanente do Departamento de Saúde do Reino Unido de 2000
a 2006. A conferência foi comentada pelo professor de Economia
da Universidade Católica, Miguel Gouveia, pela diretora executiva
14

do Instituto de Medicina Molecular, Maria do Carmo Fonseca, e
pela ex alta comissária da Saúde, Maria do Céu Machado.
A Direção da ANEA fez-se representar por Francisco Nunes.
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Realizou-se no passado dia 8 de Março no Instituto Nacional para
a Reabilitação IP (INR,IP) uma reunião preliminar que teve por
objetivo determinar algumas matérias consideradas essenciais no
âmbito das políticas nacionais destinadas a promover os direitos
das pessoas com deficiência.
As entidades presentes indicaram como questões mais relevantes
os aspetos que se relacionam com a educação, criação de
emprego, acessibilidades e inclusão social.
Destacaram-se ainda temas referentes ao regime jurídico das
pessoas com incapacidade, os apoios às pessoas com deficiência e
seus cuidadores, o funcionamento e apoio às ONGPD e outras
respostas sociais adequadas, que não figuravam nas prioridades
acima referenciadas, estando contudo bastante presentes nas
preocupações gerais das associações que participaram nesta
reunião.
A ANEA fez-se representar por Hernâni Costa.
N. R. BRAGA
23 de Março a partir das 15,30h o Núcleo Regional de Braga foi a
sufrágio a fim de eleger a Comissão Permanente para o triénio
2013-2015, o ato eleitoral veio a proporcionar uma salutar tarde
de confraternização entre os sócios que participaram, seguiu–se
um lanche e posteriormente o jantar convívio.
A Direção da ANEA fez-se representar por Hernâni Costa.
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REGIME ESPECIAL DE PROTEÇÃO NA INVALIDEZ
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NOTICIAS DIVERSAS
SAL
Consumo excessivo de sal também provoca doenças autoimunes.
Estudos realizados nos Estados Unidos acrescentam mais um fator
de risco para estas patologias
Três estudos da edição desta semana da revista Nature dizem que
há uma ligação entre as doenças como a artrite reumatóide ou a
esclerose múltipla e o consumo excessivo de sal.
A ligação era totalmente inesperada. Nas últimas décadas, os
casos de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, a
diabetes tipo 1 e a artrite reumatóide aumentaram, mas não se
conheciam exatamente as razões por detrás disso. Três trabalhos
científicos revelam agora que um dos motivos pode estar
relacionado com o consumo de sal.
Alguns dos investigadores, das faculdades de medicina de Yale e
Harvard e do Instituto Broad, nos Estados Unidos, aplicaram a
ratinhos uma dieta com quantidades bastante elevadas de cloreto
de sódio e observaram que o sal potenciou a produção de um tipo
de células imunitárias, os linfócitos T, importantes no combate de
agentes infeciosos; porém, quando ingerido em quantidades
superiores às recomendadas podem entrar em conflito com o
organismo e desencadear doenças autoimunes, já que as defesas
do organismo deixam de reconhecer os próprios tecidos e
atacam-nos.
“Atualmente, as dietas ocidentais têm altos níveis de sal e isso
levou ao aumento da hipertensão e, possivelmente, também das
doenças autoimunes”, refere David Hafler, um dos autores do
estudo de Yale, citado num comunicado de imprensa.
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Os fatores genéticos, só por si, não podem explicar o aumento
dos casos de doenças autoimunes, consideram os cientistas, e por
isso foram à procura de outros possíveis fatores, acabando por ir
ao encontro desta relação entre sal e doenças autoimunes.
“Estes resultados são um contributo importante para a
compreensão da esclerose múltipla e podem estabelecer novos
alvos para tratar esta doença, para a qual ainda não há cura”, diz
Ralf Linker, diretor do Departamento de Neurologia do Hospital
Universitário de Erlangen, na Alemanha.
“Claro que não é só o sal”, refere Vijay Kuchroo, do Instituto
Broad. “Temos uma arquitetura genética: genes ligados a várias
formas de doenças autoimunes e que predispõem uma pessoa
para estas doenças. Mas também suspeitamos que os fatores
ambientais desempenhem um papel: infeções, tabaco, falta de luz
solar e de vitamina D. O sal pode ser mais uma coisa na lista”, cita
a agência France Presse.
SAPO Saúde 8 de Março de 2013
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A MARÉ GRISALHA
1-…De par com os funcionários públicos, mas mais intensamente
do que eles, os reformados estão hoje colocados no mesmo
pelourinho em que o anterior Governo colocara os juízes e os
professores, e com idêntica finalidade: captar o apoio dos outros,
dos que estão fora do âmbito dessa condenação e da “culpa” –
para depois alterar as condições de estatuto, carreira ou
retribuição dos condenados.
No caso, confiscando-lhes as reformas ou os salários, em nome do
“ajustamento”.
2 – Creio que tem havido na actual barreira de tiro cerrado
dirigido aos reformados uma grosseira incompetência sociológica.
Os jovens dos gabinetes de “agit-prop” ou das agências de
comunicação que organizaram a campanha estão numa idade
perigosa, entre os 40 e os 50 anos, têm uma ideia vaga do que
tenha sido o 25 de Abril e não têm ideia nenhuma sobre os anos
que precederam a Revolução.
Mas têm a arrogância e prosápia toda – própria de quem sempre
tem vivido, esses sim, das rendas públicas, à sombra do
Orçamento de Estado.
Ora, a geração que agora se tem reformado, principalmente a
mais qualificada, de cerca de 60/65 anos de idade, foi a geração
que se forjou no combate contra o anterior regime, nas lutas
estudantis e nas empresas, nos liceus e nas universidades. Ainda
traz na alma a vivacidade – agora associada à nostalgia – dos anos
que imediatamente precederam e se seguiram à Revolução de
Abril…
É a geração que começou a trabalhar nos anos 70 do século
passado; e que agora, passados 40 anos, se reforma.

Teve, na juventude, a utopia do futuro – e agora dizem-na um
peso, descartável.
Com plena capacidade intelectual e, embora em menor grau,
boas condições físicas…
Estes reformados não correspondem ao estereótipo dos velhos
sentados à lareira, de manta nas pernas, temerosos de dar uma
opinião ou formular publicamente uma critica, formados no “país
do respeitinho” de antigamente, que Alexandre O`Neil tão bem
retratou…
Vão à luta.
Ajudam os filhos desempregados e cuidam dos pais inválidos.
Dar-lhes uma motivação é um risco para os aprendizes de
feiticeiro, que não sabem lidar com o fogo.
3 – Detestam, além do mais, ser tomados por parvos, ou servir de
pretexto para tomar por parvo o povo.
A intensidade da ofensiva levou-os a informar-se melhor sobre os
números e as contas, as politicas e os desastres.
Hoje sabem todos que não é verdade que o Orçamento da
Segurança Social, na parte relativa ao sistema previdencial,
financiado pelas contribuições de patrões e trabalhadores, e que
suporta o pagamento das reformas, seja deficitário, ou corra o
risco de o vir a ser, de forma estrutural – como agora se diz -, nas
próximas décadas.
Pelo contrário, sabem que os saldos desse Orçamento têm sido
preciosos para compor o défice do Orçamento do Estado.
Também sabem todos das descapitalizações que, umas vezes por
boas razões, outras por más razões, diminuíram as reservas
financeiras da Segurança Social:
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A MARÉ GRISALHA
a que foi devida à atribuição de pensões aos trabalhadores rurais
e aos trabalhadores do serviço doméstico, nos anos 70 do século
passado, sem reservas especificas para tal pagamento e que
foram suportadas, portanto, pelas contribuições do regime geral;
- e também a descapitalização devida à instituição da pensão
social, não contributiva, para as pessoas que não eram
beneficiárias de nenhum sistema de protecção social – pensão
que, durante os primeiros anos, foi também assegurada pelas
contribuições do regime geral, em vez de o ser, como era devido,
por transferência do Orçamento do Estado;
- para não falar, agora no que toca às más razões, das aplicações
financeiras de fundos da Segurança Social no BPN – e que foram
pela enxurrada;
- ou das perdas financeiras sofridas pelas reservas pelas reservas
da Segurança Social aquando das nacionalizações do 25 de Abril,
já que as Caixas de Previdência eram accionistas de referência de
várias grandes empresas, então nacionalizadas;
Ou de os Governos, durante muitos anos, não terem transferido
para a Segurança Social, como a lei impunha, os valores relativos
às prestações não contributivas e à acção social…
Dizer a esta gente, que lê livros e jornais, que conhece e
interpreta o mundo em que vive, que tem à flor da pele o apelo à
contestação e à luta, dizer a esta gente que as pensões para que
contribuíram toda a vida são “generosas” e que afinal não
contribuíram devidamente para elas, ou insinuar-lhes que são um
fardo e uma despesa suportada pelos filhos, é uma ofensa à
verdade que não vão deixar que fique.
E é chegar o lume ao pé da estopa.
Arde Sempre.
IN “SOLIDARIEDADE”, Nº 167, MARÇO 2013, HENRIQUE
RODRIGUES, PRESIDENTE DO CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE
(EXCERTOS)
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ORIGEM DO VENTO
Resulta do deslocamento de massas de ar, derivado dos efeitos
das diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões distintas
e é influenciado por efeitos locais como a orografia e a rugosidade
do solo. Essas diferenças de pressão têm uma origem térmica,
estando diretamente relacionadas à radiação solar e os processos
de ondeamento das massas de ar.
Formam-se a partir de influências naturais: continentalidade,
maritimidade, latitude, altitude e amplitude térmica.
1 Principais ventos, 2 Medição da velocidade, 3 Curiosidades,
4 Utilização do vento por humanos,
1 Jet Stream ou Corrente do Jato, Alíseos, Ventos de Oeste,
Ciclones, Anticiclones Brisa, Monção, Ventos de montanha o
Fòhn (Alpes), o Chinook (Montanhas Rochosas), o Sirocco (Saara).
2 Medição da velocidade, a velocidade do vento é medida por um
aparelho chamado anemómetro, que normalmente possui três ou
mais pás girando ao redor de um pólo vertical, quanto mais rápido
for esse giro, maior é a velocidade da massa de ar. A quantificação
da leitura é feita através da Escala de Beaufort, este aparelho de
medida permite-nos efetuar uma estimativa da velocidade
através da observação visual, devido à maior ou menor aceleração
do eixo vertical.
3 O vento é um poderoso agente de erosão, remodelando a
paisagem de muitos locais. Os aviões que voam da América do
Norte para a Europa economizam bastante combustível se
conseguirem penetrar nas corrente do jato, fazendo com que os
seus velozes ventos os empurrem literalmente para a frente.
O aparelho que mede o sentido do vento chama-se biruta.
4 O vento pode ser utilizado pelos humanos, na movimentação de
embarcações (Ex: veleiros), Para gerar energia elétrica (Ex:
energia eólica). Etc..
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SUBSÍDIOS E DONATIVOS
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
Consultas: As marcações devem ser feitas por telefone para a Sede
Fisiatria
Reumatologia
Gabinete de Psicologia
Acupunctura

Dra. Isabel Figueira/ Dra. Sofia Proença
Dra. Fátima Godinho
Dra. Filomena Nobre

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 Monte Real
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 (232450281)
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MORADAS DOS NÚCLEOS REGIONAIS

Sede Nacional

Núcleo Regional de Lisboa

Núcleo Regional de Ovar

Núcleo Regional de Ponte de
Lima

Núcleo Regional do Porto

Núcleo Regional de Vila Real

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

Núcleo Regional de Viseu

Núcleo Regional do Algarve

Núcleo Regional de Braga

Núcleo Regional de Coimbra

Núcleo Regional da Cova da
Beira

Núcleo Regional de Leiria
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Bairro Social da Paradinha, Lote 12 r/c. Posterior Direito · 3510-752 Viseu
Telemóvel: 917 592 801
E-Mail: nrviseu.anea@gmail.com
www.anea-viseu.org.pt
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
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
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
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
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
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CURIOSIDADES
PLANETA TERRA
O nosso planeta visto do espaço é um mero ponto azul num fundo
pontilhado de estrelas distantes, no qual não se distinguem
pessoas, animais, máquinas, etc.. parecendo não ter quaisquer
pontos de interesse.
No entanto é lá que está o nosso lar, a nossa família, tudo que nós
temos, tudo o que nós somos, todos aqueles que amamos, toda a
nossa mistura de sentimentos, cada herói ou covarde, criador ou
destruidor de estados e civilizações, cada casal apaixonado, mães,
pais, crianças e adultos, inventores e exploradores , santos e
pecadores , credos e religiões, historiadores, lideres supremos,
políticos, etc. vivem neste grão de areia que dá pelo nome de
Planeta Terra.
A Terra é um pequeno palco que coabita numa imensa arena
cósmica.
Pensem nas guerras provocadas por Imperadores, Reis, Generais,
Lideres Políticos e outros demais na ambição desmedida do
poder, na tentativa de serem os senhores do momento, pensem
nas crueldades cometidas pelos habitantes deste pequeno casulo
uns contra os outros.
A Terra é o único planeta conhecido que abriga vida, não existe
na imensidão do universo outro local para onde possamos migrar,
gostemos ou não este ainda é o único lugar onde podemos viver.
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