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EDITORIAL
CAROS ASSOCIADOS
Ao nível da unidade de cuidados de saúde da Sede, continuamos a
desenvolver esforços para contrariar o impacto da redução do
número de utentes, que foi divulgada no último número do BI,
com a angariação de novos utentes e o estabelecimento de
acordos com outras entidades, que permitam assegurar uma
estabilidade e longevidade das atividades da Associação.
Relativamente ao apoio financeiro público, ele é cada vez mais
reduzido, tendendo a desaparecer. A mensagem transmitida às
entidades que atuam no sector associativo social é a de que terão
que assegurar a sua sustentabilidade, sem recurso a financiamento público.

Participei, em representação da ANEA, no Congresso Economia
Social, realizada a 29 de Junho, no Estoril, Congresso organizado
pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, no qual
foram abordados temas relevantes para o futuro da designada
«economia social».
Em particular, a mesa sobre «Desafiar a realidade social:
experiências animadoras», incluiu comunicações, de participantes
convidados internacionais, nomeadamente de Espanha (Bilbau),
Brasil (Banco Palma) e Colômbia.

Participámos em diversas iniciativas, no sentido de promover a
visibilidade da ANEA e a sua integração no movimento associativo
de doentes.

Aproximando-se o período de férias, vamos interromper os
cuidados de saúde prestados na unidade da Sede, em Agosto,
retomando em Setembro, a nova época.

A ANEA integra assim a Federação das IPSS da Saúde, o Fórum
Saúde (também em vias de se dotar de um estatuto federativo) e
a Plataforma Mais Saúde.

Aproveitaremos este período de interregno de atividades para a
realização de atividades de manutenção, por forma a manter a
unidade em condições de assegurar serviços de qualidade.

Os objetivos destas organizações, que reúnem múltiplas
associações de doentes, é o de conjugar esforços para a defesa
dos direitos e da saúde das pessoas portadoras de doenças e
incapacidades, porquanto se reconhece que cada uma delas, por
si só, terá mais dificuldades em desenvolver ações mediáticas e
estruturar contactos com entidades públicas e privadas.

O Presidente da Direção

Os membros da Direção têm participado nas reuniões e iniciativas
promovidas por estas entidades, bem como em reuniões
4

organizadas ou promovidas por outras instituições, tais como o
INR, com quem se mantêm um relacionamento regular, a Câmara
Municipal de Cascais e outras.

Justino Romão
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NOTICIAS DIVERSAS
DOENÇA DE ALZHEIMER REVERTIDA PELA PRIMEIRA VEZ

Um grupo de investigadores conseguiu reverter pela primeira vez
a doença de Alzheimer. A equipa de cientistas canadianos usou
uma técnica de estimulação cerebral profunda que pôs um travão
à doença.
Doze meses depois não houve quaisquer sinais de permanência
ou até mesmo regresso da doença de Alzheimer nos seis
pacientes que constituíram a amostra do estudo, inicialmente
apresentado em Novembro de 2011 numa conferência da Society
for Neuroscience.
Em dois destes pacientes, a deterioração da área do cérebro
associada à memória não só deixou de encolher, voltando ainda a
crescer e a aumentar de tamanho.
Nos restantes quatro pacientes, o processo de deterioração desta
região do cérebro parou por completo.
Segundo a equipa de investigadores da Universidade de Toronto,
liderada por Andres Lozano, nas pessoas portadoras de Alzheimer,
a região do hipocampo é uma das primeiras a ser afetada e a
reduzir o seu tamanho.

Uma vez que o centro de memória funciona nessa área do
cérebro, há uma grande alteração a esse nível: as memórias de
curto prazo são convertidas em memórias de longo prazo.
Por isso mesmo, a degradação do hipocampo é que revela os
primeiros sintomas da doença, nomeadamente a perda de
memória e a desorientação.
Vários exames cerebrais feitos a pacientes com Alzheimer dão a
conhecer que o lobo temporal (região do cérebro onde se
encontra o hipocampo e o córtex cingulado posterior) absorve
muito menos glicose do que o normal, daí o seu mau
funcionamento e consequente degradação.
Por forma a reverter este quadro degenerativo, Lozano e a equipa
recorreram a uma técnica de estimulação cerebral, que envia
pequenos impulsos elétricos (130 vezes por segundo) para o
cérebro através da implantação de elétrodos.
Os dispositivos foram implantados junto do fórnix - aglomerado
de neurónios que envia sinais para o hipocampo - dos pacientes
em estudo, diagnosticados com Alzheimer há pelo menos um ano.
Passado mais de um ano desde o início da investigação, os testes
mostraram que a redução de glicose foi revertida e que o lobo
temporal voltou a funcionar corretamente.
As conclusões do estudo, publicadas em 2012 no jornal científico
"JAMA Neurology", podem conduzir a novos caminhos para
tratamentos da doença de Alzheimer, uma vez que a doença, pela
primeira vez foi revertida.
Ainda assim, os cientistas admitem que a técnica ainda não é
definitiva e que é preciso fazer uma maior pesquisa, pelo que
estão agora a realizar uma segunda fase de testes, desta vez
com 20 pessoas portadoras de Alzheimer.
http://boasnoticias.sapo.pt/noticias_Doen%C3%A7a-deAlzheimer-revertida-pela-primeira-vez_16307.html
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NOTICIAS DIVERSAS
CANCRO DA PELE

O Secretário-geral da Associação Portuguesa para o Cancro
Cutâneo descreve-lhe gestos e cuidados que não deve esquecer.
As campanhas de prevenção primária em escolas e praias estão a
dar os seus frutos, mas ainda há caminho a percorrer para evitar
as mortes associadas ao cancro da pele, sobretudo entre os
jovens. "Os adolescentes ainda não interpretaram que o sol da
escola é igual ao da praia. E se de facto os protectores solares
duram, em termos de eficácia, uma ou duas horas na praia, não é
fora da praia que duram mais", afirma à Renascença o secretáriogeral da Associação Portuguesa para o Cancro Cutâneo (APCC),
Osvaldo Correia. Agora que o bom tempo está de volta, e com ele
uma maior exposição solar, tenha atenção a seis recomendações
que deve ter em conta.
6

I – O CHAPÉU TEM DE PASSAR A SER MODA
A roupa e acessórios utilizados ao ar livre são fundamentais para
evitar chatices futuras. "O chapéu tem de passar a ser moda",
sublinha Osvaldo Correia, que aconselha a optar pelos de abas
largas. "É o melhor método de proteção", sublinha. Quanto ao
resto do vestuário, deve ter "um 'design' adequado para proteger
o decote, os ombros, braços, antebraços, quer no ato de lazer e
desporto, quer nas tarefas profissionais".
II - ROUPA ESCURA OU ROUPA BRANCA?
O secretário-geral da APCC diz que depende da porosidade da
malha. "O tecido deve ser pouco poroso, ou seja, com uma malha
não larga. Se o tecido for não poroso, qualquer cor serve; se o
tecido for poroso, a cor escura, apesar de aquecer mais, protege
mais dos ultravioletas. Se a sua camisola é de malha muito larga,
prefira as cores escuras. A ideia de que são as cores brancas que
melhor protegem não é verdade", explica. Estes cuidados devem
ser respeitados no caminho para a praia e a vir da praia, bem
como quando se está mais tempo ao sol sem possibilidade de ir
para a sombra.
III - CONSULTAR OS ÍNDICES DE ULTRAVIOLETA ANTES DE SAIR
DE CASA
Porque são os raios ultravioletas que queimam a pele, Osvaldo
Correia deixa um apelo: "Quando vão fazer férias, um fim-desemana, prática de desporto ao ar livre ou vão trabalhar e sabem
que vai ser mais quente, consultem o site do Instituto Português
do Mar e da Atmosfera para ver qual o índice de ultravioleta.
Quanto mais elevado, mais risco de queimadura e mais risco, mais
tarde, de cancro de pele". E atenção: "Nem sempre temos uma
correlação entre temperaturas elevadas e índice ultravioleta
elevado, ou seja, podemos ter dias de 20 graus com índices
elevados.
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NOTICIAS DIVERSAS
Estejam atentos, para que não sejam surpreendidos por dias que,
não sendo muito quentes, originam queimadura, sobretudo nos
dias ventosos".
IV - EVITAR SOLÁRIOS
"Está demonstrado que os solários favorecem o envelhecimento
da pele, mesmo que por pouco tempo. Quanto mais cedo em
idade [se começar a fazer solário], maior é a probabilidade de
cancro de pele, incluindo melanoma, mesmo em pessoas que não
têm pele clara", adverte Osvaldo Correia. "Existe legislação de
solários, mas pouca fiscalização. Continuam a existir solários
próximo de faculdades, incitando jovens a fazer uma exposição
ainda mais prolongada", critica o responsável da APCC.
V - A IMPORTÂNCIA DO AUTO-EXAME E DO MÉDICO DE FAMÍLIA
É muito importante o ajuste de comportamentos, mas também
fazer o auto exame para saber valorizar os sinais que aparecem.
Osvaldo Correia apela à consulta do site da “APCC” e do
“Euromelanoma” para avaliar esses sinais. "O numero de cancros
da pele está a crescer, mas se for diagnosticado precocemente é
curável", sublinha o dermatologista, deixando mais uma
advertência: "A maior parte dos sinais não é perigosa, mas o
cancro de pele é, na maior parte das vezes, matreiro e traiçoeiro,
silencioso numa fase inicial".
Daí a importância do médico de família. “O rastreio de cancro de
pele deve estar como a apalpação da mama para o rastreio de
cancro da mama", defende o secretário-geral da APCC. "O
diagnóstico precoce é extremamente importante, porque, numa
fase tardia, o melanoma mata e mata com metastização
frequente. Não deixe para o mês que vem e, muito menos, para o
ano que vem um sinal que é suspeito”.

VI – RASTREIOS
Agora que o calor chegou, vão decorrer rastreios de cancro de
pele em 34 serviços de dermatologia no próximo dia 15. A
despistagem, feita no dia do euro melanoma, é dedicada
sobretudo a pessoas de risco ou mais vulneráveis ao cancro
cutâneo, como "as pessoas que, de repente, têm um sinal novo,
diferente dos outros ou que se modificou".
Também as pessoas que detetam uma ferida que não cicatriza,
sobretudo numa zona de pele que foi exposta intensamente ao
sol, devem fazer o rastreio e, em particular, as pessoas de pele
clara e as que têm antecedentes familiares de cancro de pele.
Se tem pele mais escura, mas frequentou solário e teve fortes
exposições ao sol na infância e na adolescência, "esteja atento",
recomenda ainda Osvaldo Correia.
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=31&did=106716
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NOTICIAS DIVERSAS
FIBRILHAÇÃO AURICULAR
Controlar pulsação ajuda a detetar arritmia que pode provocar
AVC Pulsações irregulares, muito rápidas ou demasiado lentas,
dão pistas sobre possível arritmia
A simples medição do pulso cardíaco pode identificar uma
arritmia cardíaca denominada fibrilhação auricular, que afeta um
em cada 10 portugueses com mais de 70 anos e está na origem de
Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), alertou uma associação do
setor.
A Associação de promoção da saúde cardíaca "Bate, Bate
Coração", através do seu presidente, Carlos Morais, fez o alerta
em vésperas de promover a assinatura da Carta de Direitos dos
Doentes com Fibrilhação Auricular, que será apresentada em
Portugal no Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia,
que decorre entre domingo e terça-feira, em Vilamoura.
O documento internacional pretende sensibilizar os governos e
decisores da área da Saúde para a necessidade de prevenir a
doença e os AVC, uma das principais consequências da fibrilhação
auricular, arritmia causadora de coágulos no coração que depois
podem entrar na corrente sanguínea e migrar até ao cérebro,
com desfechos fatais ou muito incapacitantes.
“Um terço dos AVC deve-se a esta arritmia, a fibrilhação auricular.
Sabemos que os AVC, tromboses, são a principal causa de morte
em Portugal, sabe-se que 30 por cento são devido a esta arritmia.
Temos conhecimento que em Portugal, existem dois milhões de
portugueses com mais de 65 anos e que a partir dos 70 anos a
probabilidade de um português ter fibrilhação auricular é de um
para 10”, frisou.
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O dirigente da associação disse que, quando detetada a tempo,
a doença pode ser tratada de forma a evitar a formação desses
coágulos, com um fármaco anticoagulante, e que o “alerta para
presença desta arritmia pode ser detetado com uma manobra
muito simples, que é a simples avaliação do ritmo cardíaco”.
“Quando as pulsações são muito irregulares, muito rápidas ou
demasiado lentas, está-se perante uma arritmia e uma provável
fibrilhação auricular”, acrescentou, sublinhando que o
“diagnóstico definitivo é feito com um eletrocardiograma”.
Carlos Morais disse que a divulgação nacional da Carta de Direitos
dos Doentes com Fibrilhação Auricular vai ser feita no âmbito do
Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a decorrer
entre 28 e 30 de Abril, em Vilamoura.
“A fibrilhação auricular é uma arritmia, ou seja, uma perturbação
do ritmo cardíaco, é a arritmia crónica mais frequente, a que afeta
mais portugueses e que afeta 2,5 por cento da população adulta”,
contabilizou.
Carlos Morais referiu que é necessário fazer rastreios e
diagnosticar a doença cedo, permitindo uma medicação
atempada para evitar as consequências gravosas dos AVC e
encargos mais gravosos e onerosos para as famílias e para o
Estado. “Isto tem implicações na necessidade de fazer um alerta,
de se poder detetar e diagnosticar precocemente esta arritmia,
porque há tratamentos que se podem fazer para evitar as suas
complicações, nomeadamente o AVC. O tratamento é
relativamente simples, administrando um medicamento
anticoagulante que impede a formação dos tais coágulos”,
defendeu.
Lusa, 23 de Abril de 2013
sapo saúde
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ATESTADO DE INCAPACIDADE MULTIUSO NOTICIAS DIVERSAS
No passado dia 19 de Abril de 2013, a Liga Portuguesa Contra as
Doenças Reumáticas enviou-nos o E-mail que abaixo se reproduz.
“A informação está no site da ANEA desde a data referida”
Recebemos através da TEM (Associação Todos com Esclerose
Múltipla), a informação de que a ACSS (Administração Central
do Sistema de Saúde), confirmou que “…Os atestados médicos
de incapacidade vitalícios são sempre válidos, desde que o
modelo de atestado esteja conforme o modelo de atestado que
vigorava à altura da sua atribuição…”.
Diversas entidades, entre as quais a ACAPO e a TEM vinham
desde Dezembro de 2011, contestando a substituição dos
atestados multiusos do modelo anterior a Dezembro de 2009 e,
dentro dos prazos, pelos atestados do novo modelo, o que deu
origem à circular normativa nº 5 da ACSS de 12 de Janeiro de
2011.
Com esta confirmação da ACSS, mantêm-se válidos os atestados
multiusos permanentes ou vitalícios, anteriores a Dezembro de
2009, pelo que não é necessário ir a uma nova junta médica
para ter atestado do novo modelo.

A nossa congénere Espanhola ACEADE realizou
no passado dia 3 de Junho em Córdoba, as XXII
Jornadas de Convivência e o VIII encontro
Hispano-Luso.
Como é habitual o seu presidente, José Blancat
Ortiz, convidou a direção da ANEA para estar
presente nas comemorações.
Apesar de nos sentirmos muito honrados com o
convite, não nos fizemos representar, por razões de economia de
gastos. Porem a sua tradicional cordialidade aqui demonstrada,
fez-nos sentir presentes.

(http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Circular%20Normativa%20N5%202012.pdf).
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NOTICIAS DIVERSAS

PROVEDORIA DE JUSTIÇA
A Provedora-Adjunta
Ex.mos Senhores,
As Nações Unidas estimam que o número de pessoas com
deficiência ou incapacidade ronde os 650 milhões de pessoas em
todo o mundo, e que cerca de 15 a 20% da população de cada
país possua algum tipo de deficiência ou incapacidade. A previsão
das Nações Unidas acerca destes números é a de que tendam a
aumentar, se tivermos em conta fatores como o crescimento
demográfico, o desenvolvimento científico e o envelhecimento da
população.
Os dados acerca do número de pessoas com deficiência em
Portugal, embora escassos, indicam, segundo os Censos de 2011,
que cerca de 17,8% da população portuguesa com cinco ou mais
anos de idade declarou ter muita dificuldade, ou não conseguir
realizar, pelo menos, uma das seis atividades diárias (ver, ouvir,
andar,
memorizar/concentrar-se,
tomar banho/vestir-se,
compreender/fazer-se entender). Na população com 65 ou mais
anos, este indicador atinge os 50%, fator que a impossibilitará
que, em interação com o meio, seja exercida de forma plena a
cidadania.

10

É neste contexto que a implementação da Linha do Cidadão com
Deficiência do Provedor de Justiça tem por objetivo o
esclarecimento de dúvidas e a resolução de questões
apresentadas, não só por pessoas com deficiência, mas por todos
aqueles que, de uma ou de outra forma, estão relacionadas ou
pretendem estar informadas acerca desta problemática da
deficiência.
Com a criação da Linha do Cidadão com Deficiência, o Provedor
de Justiça pretende promover, por meios informais e de um modo
tão expedito quanto possível, os direitos, liberdades e garantias
das pessoas com deficiência, para além de ajudar, em articulação
com todas as pessoas e entidades representativas desta causa, na
defesa da igualdade de oportunidades entre pessoas com e sem
deficiência.
Para o Provedor de Justiça, o exercício pleno da cidadania é uma
causa social transversal, que é também comum às crianças, aos
jovens e aos cidadãos idosos, e que não pode deixar de envolver
toda a comunidade nacional.
A Linha do Cidadão com Deficiência – 800 208 462 – é gratuita e
funciona todos os dias úteis, das 9h30 às 17h30.
Assim, tenho a satisfação de dar conta a V.Ex.ª, e a todos os que
convosco colaboram, do início formal de funcionamento da Linha
do Cidadão com Deficiência do Provedor de Justiça, a partir do
próximo dia 22 de Abril.
Com os melhores cumprimentos,
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ATIVIDADES DA DIREÇÃO
3º ENCONTRO NACIONAL DE IPSS DE SAÚDE
Realizou-se no passado mês de Maio no Auditório da APDP em
Lisboa o 3º Encontro Nacional de IPSS de saúde que teve por
objetivo principal discutir publicamente a relevância do trabalho
das IPSS na promoção da saúde, refletir sobre a articulação entre
o sector social e o sector público na saúde e identificar propostas
que possam contribuir para um novo enquadramento legal no
relacionamento entre as IPSS da Saúde e o Estado Português.
Em traços gerais, face ao momento que vivemos, foram
identificadas necessidades que se relacionam com: a ética de
“decisão”, reavaliação do foco tecnológico; certificação das áreas
de intervenção; criação de novos modelos de organização e de
prestação de cuidados de saúde, mais eficazes e sustentáveis;
revisão do modelo de financiamento; provisão de direitos e
regulação do sistema de saúde; implementação de um quadro
legal que regule a relação entre as IPSS saúde e o Estado
português.
Para além destes aspetos ficou clara a necessidade das IPSS
saúde encontrarem alternativas de financiamento que permitam
a sua sustentabilidade e sobrevivência a curto, médio prazo face
à redução das comparticipações do Estado no atual quadro de
crise económica.
Hernâni Costa esteve presente neste Encontro em representação
da ANEA.
28.05.13 - Auditório da APDP em Lisboa

CIMEIRA DO DOENTE, LISBOA 2013
A 31 de Maio decorreu a Cimeira do Doente organizada pela
Abbvie para as associações de doentes no Centro Cultural de
Belém – CCB. Na sessão de abertura o Diretor Geral da Abbvie,
Eduardo Leyva, manifestou a sua preocupação pelas atuais
políticas do Ministério da Saúde e revelou o compromisso de se
unir às Associações de doentes na exigência da excelência na
prestação de cuidados de saúde aos cidadãos portugueses.
Por seu lado, Anna DuBose contextualizou o papel das associações
do Norte da Europa, tornando-se fundamentais na promoção do
acesso a melhores condições para os doentes. Referiu também a
necessidade da mudança de políticas, destacando que é de
extrema importância que as associações sejam ouvidas pelos
centros de decisão, estas devem, na sua opinião, fazer parte do
diálogo permanente com o Estado e os serviços de saúde, de
forma a encontrarem melhores soluções para os pacientes.
Numa curta intervenção o Prof. Dr. Fausto Amaro da UL
incentivou as Associações presentes a participar num estudo
sobre os principais problemas, necessidades, aspirações e campos
de atuação em Portugal.
Na sessão da tarde o workshop “Comunicação e defesa dos
doentes” permitiu uma salutar troca de experiências e partilha de
problemas comuns às diversas Associações que na sua maioria
concordaram com a necessidade da existência de um plano
estratégico alternativo que previna a eventual interrupção de
projetos e atividades em curso que resultem de situações
inesperadas geradas pelo atual momento de graves restrições
económicas.
11
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ATIVIDADES DA DIREÇÃO
Neste âmbito, foi igualmente consensual a necessidade de uma
maior cooperação e união das várias associações por forma a
aumentar o seu poder e influência junto Estado, da sociedade e
dos cidadãos em geral.
Estiveram presentes em representação da ANEA, Justino Romão e
Hernâni Costa.
REUNIÃO entre I.N.R. e I.P.S S.
Algumas associações presentes colocaram dúvidas sobre os
critérios utilizados pelo INR para validação dos projetos que
submeteram para o ano em curso, nomeadamente pela baixa
percentagem de aceitação e substancial redução de valores
atribuídos.
O INR pela voz do seu Presidente Dr. José Maria Serôdio, explicou
que os projetos apresentados foram avaliados por um júri
independente e em caso de aprovação financiados num máximo
de 70 a 80% do seu valor tendo ainda por base o orçamento
disponível para o ano em curso e o seu melhor enquadramento
nos critérios previamente definidos nos formulários de
candidatura. Neste âmbito, o INR disponibilizou-se para prestar
qualquer esclarecimento complementar que lhe seja
formalmente dirigido pelas Associações.
Sublinhou ainda que as Associações devem ter consciência de que
o Estado contribuirá cada vez menos para a sua sustentabilidade e
que no futuro têm de encontrar alternativas de financiamento
que permitam a sua sobrevivência. A evolução do quadro legal e
apoios à Economia Social poderá igualmente vir a contribuir para
minimizar as atuais dificuldades.
Em representação da ANEA esteve Hernâni Costa.
24-06-2013
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“O VALOR DA INOVAÇÃO: DA INVESTIGAÇÃO AO DOENTE”
Inserida no ciclo de conferências, “saber investir, saber inovar”,
promovido pela Apifarma realizou-se no passado dia 28 de Junho
no CCB em Lisboa a conferência “O valor da Inovação: Da
Investigação ao doente” que contou com a presença da Secretária
de Estado da Ciência Prof.ª Dra. Leonor Parreira que na sessão de
abertura distinguiu as ciências biomédicas como uma das áreas
cientificas mais competitivas do país tal como o comprova o seu
reconhecimento internacional.
A Prof.ª Dra. Patrícia Cavaco e Silva, dissertou sobre os desafios da
terapêutica inovadora no séc. XXI referindo que face ao seu
elevado custo o futuro do modelo de bio-inovação passa,
nomeadamente, pela criação de parcerias entre os diversos
agentes, dos Laboratórios às Universidades, pelo outsorcing e
pelas networks de inovação, destacou igualmente o progresso
recente da terapêutica no controle da inflamação e dor em
reumatologia e no tratamento oncológico.
A conferência terminou com uma mesa redonda moderada por
Marina Caldas em que participaram oradores de diversas áreas,
tendo o consequente debate sido subordinado ao tema da
conferência.
Hernâni Costa esteve presente em representação da ANEA.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

DIA MUNDIAL
Comemorámos a 4 de Maio o dia Mundial
da espondilite anquilosante sob o tema
desporto na deficiência.
Neste dia de vital importância para todos
nós conseguimos diversos apoios, sem os
quais não seria possível a sua realização.
O INR, I.P. monetariamente, a Junta de
Freguesia de São Domingos de Rana,
cedência do auditório para a manha cientifica, Silvestre Festas tenda e montagem
para o almoço convívio, Metalcario
Construções Lda. aprovisionamento, os
nossos colaboradores toda a logística, etc..
a todos eles o nosso bem haja em nome da
direção.
Gostaria de salientar e agradecer as
presenças de Sr. Vereador da C.M. Cascais
Dr. Frederico Pinho de Almeida, O Sr.
Presidente da Junta de Freguesia Dr.
Manuel do Carmo Mendes, aos nossos
oradores Dr. Jaime Antunes e a Fisioterapeuta Ana Gomes, a todos os presentes
sócios, familiares, amigos e ao público
anónimo.
O nosso agradecimento ao Sr. Manuel
Palhoco que mediou a disponibilização do
auditório da Junta.
Consulte o site da ANEA para mais informações

WWW.ANEA.ORG.PT
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ATIVIDADES DA DIREÇÃO
XIII JORNADAS DA ANDAR

UDIPSS LISBOA

A ANEA esteve representada nas XIII Jornadas da A.N.D.A.R.
realizadas no Hotel Altis, em Lisboa no passado dia 05/04/2013.
Como vem sendo hábito, as várias associações são convidadas a
organizar um espaço onde possam divulgar a sua missão bem
como os serviços que são prestados à comunidade.
Pela nossa parte instalámos um pequeno stand, ao longo do dia,
fomos dando informações sobre a ANEA e a patologia que tanto
nos incomoda.
O representante da nossa Associação foi Francisco Nunes.

A convite da Direção da UDIPSS-Lisboa estivemos presentes num
encontro realizado na Universidade Católica onde se propunha
uma reflexão sobre a proposta da nova Lei de Bases da Economia
Social.
Foram recolhidos contributos para discussão para a
regulamentação da Lei de Bases 30/2013, que deverão ser tidos
em conta na realização a 18 de Junho de um colóquio para
discussão, onde deverão estar presentes membros dos órgãos de
comunicação e elementos das diferentes bancadas com assento
parlamentar, tendo sido abordados os diferentes artigos da Lei
nº30/2013, de 8 de Maio de 2013.
Neste encontro esteve presente, pela ANEA, Francisco Nunes.
XIV ANIVERSARIO DO NUCLEO REGIONAL DE OVAR
O Núcleo Regional de Ovar no passado dia 13 de Abril assinalou a
data do seu aniversário com um almoço convívio no restaurante
Oxalá em Carregal do Sal, participaram neste convívio sócios
familiares e simpatizantes.
Em representação do Município Vareiro esteve presente o Sr. Dr.
Vítor Ferreira, Vereador da Câmara Municipal, a junta de
freguesia esteve representada pelo seu Presidente Prof. Joaquim
Barbosa, tendo ambos enaltecido o excelente trabalho
desenvolvido pelo Núcleo local da ANEA, na procura de uma
melhor qualidade de vida dos portadores de Espondilite
Anquilosante da região.
A direcção nacional esteve representada por Hernâni Costa.
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NOTICIAS DIVERSAS
TENHO UMA DOENÇA CRÓNICA E AGORA O QUE FAÇO
Um número significativo de pessoas apresenta dificuldades
excessivas ao longo do processo da doença
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10%
das pessoas em todo o mundo apresentam alguma limitação ou
incapacidade, na sua maioria devida a uma doença crónica.
Em muitas circunstâncias, como é o caso de algumas doenças
oncológicas, o diagnóstico de uma doença crónica surge de forma
inesperada, na ausência de sintomas, devido ao carácter
“silencioso” da mesma; noutras, como, por exemplo, em algumas
doenças reumatológicas, é o resultado da confirmação de um
conjunto de manifestações clínicas, após algum tempo em estudo
durante o qual imperam expectativas, ansiedade e incerteza face
ao futuro.
Independentemente da doença crónica, é esperado que um
diagnóstico deste tipo origine mal-estar emocional e alterações
no funcionamento, dadas as implicações, em muitos casos
profundas, que a doença acarreta, e as suas consequências para o
bem-estar e para a qualidade de vida (pelas limitações funcionais
que podem estar envolvidas, pelas suas consequências na
capacidade para desempenhar as actividades habituais, pela
incerteza do prognóstico, a evolução dos tratamentos e a
reabilitação, possíveis efeitos secundários, por todo o stress
psicossocial associado e pelo impacto na família e grupo social,
bem como pelas eventuais perdas associadas).
Após este primeiro período, que comporta reacções emocionais
de curta duração que são esperadas numa fase precoce do
processo de adaptação (por exemplo, antes e após o processo de
comunicação do diagnóstico), a maior parte das pessoas adaptase de forma normativa à sua nova condição. Contudo, um número
significativo de pessoas apresenta dificuldades excessivas ao
longo deste processo: em muitos casos, as estratégias habitualmente utilizadas pela pessoa para lidar com situações difíceis

deixam de ser eficazes, resultando na necessidade de um período
mais prolongado de adaptação ou, mesmo, na incapacidade de
adaptação à doença.
Como resultado da ineficácia destas estratégias, as reações
emocionais que, nas circunstâncias iniciais tinham uma função
adaptativa, de reorganização para a nova condição, ficam fora de
contexto face à fonte de stress que as originou, perdurando no
tempo e contribuindo para a manutenção do mal-estar emocional
e das dificuldades de adaptação à doença.
Assim, existem diferenças individuais na forma como os indivíduos
se adaptam à nova condição, as quais dependem, também, da
doença em si e das (alterações nas) suas trajectórias.
O tipo de tratamentos, o isolamento social, a existência de
conflitos interpessoais, as expectativas de consequências
negativas e as estratégias de evitar (a nível comportamental e,
principalmente, emocional), têm sido identificados como os
principais factores de risco relacionados com a adaptação
psicológica à doença crónica.
Mas, mais recentemente, a maior parte dos autores começou a
tentar compreender os factores que, de forma isolada e em
interacção, podem facilitar o processo de adaptação.
De entre esses factores, destacam-se a existência de relações
emocionais significativas, a utilização de estratégias de resolução
racional de problemas, a expressão e compreensão emocional e a
reavaliação dos aspectos positivos da situação, os quais têm
demonstrado proteger a pessoa, facilitando o ajustamento
emocional e, em consequência, a adaptação à doença e uma
melhor qualidade de vida, apesar das circunstâncias adversas.
Assim, o modo como a pessoa lida com a doença, nas suas
diversas etapas e diferentes evoluções, pode contribuir para
diminuir, aumentar ou amortecer o impacto da mesma.
Saiba mais em Psicologia na Actualidade, a sua revista digital.
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NOTICIAS DIVERSAS

NOTICIAS NUCLEOS

SOCIEDADE CIVIL 16/08/2013

N. R. VISEU
As aulas de Hidroterapia encontram-se suspensas desde o mês de
Fevereiro, devido a um problema técnico na piscina que
habitualmente frequentamos e à falta de alternativa com os
requisitos necessários.
De momento não temos previsão para o reinício desta actividade
aconselhamos a ida a uma das estâncias temais com quem temos
protocolo de colaboração.
Contamos retomar no início de Setembro as aulas de
cinesioterapia (ginástica), no ginásio da nossa sede, que também
estiveram suspensas devido a sucessivas infiltrações de água.
Sobre estas aulas informa-se que as pessoas já inscritas na época
anterior serão contactadas no final de Agosto a fim de confirmar o
dia de início das mesmas. No caso de novas inscrições nesta
actividade, deverão contactar o núcleo para o numero de
telemóvel: 917592801 ou enviar E-mail: nrviseu@anea.org.pt

O programa Sociedade Civil emitido pela RTP 2 convidou-nos por
intermédio da jornalista Márcia Silva a participar-mos na rubrica
“Resposta dos Parceiros” a gravar no dia 9 de Julho e a ser
emitido a 16 de Agosto de 2013 pelas 14 horas.
É um espaço que divulga o que os parceiros têm à disposição do
cidadão comum: soluções financeiras, apoio médico, respostas
jurídicas, preservação do meio ambiente, formação pessoal.
Este documentário é gravado nas instalações da RTP no Porto.
A Direção Nacional endereçou o convite ao Dr. Sardoeira Pinto,
coordenador da ANEA na cidade do Porto, para participar no
programa supra citado.

SOCIEDADE CIVIL 03/09/2013
O programa Sociedade Civil emitido pela RTP 2 convidou-nos por
intermédio da jornalista Sofia Silva a participar na rubrica "Dores
nas costas”.
A nossa participação foi gravada nas instalações da sede da ANEA
no dia 04 de julho.
A emissão será no próximo dia 3 de Setembro pelas 14horas, na
RTP2.
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N. R. BRAGA
No passado dia 29 de Junho, decorreu o VII encontro GalaicoPortuguês, organizado pelos nossos amigos da “Asociación
Viguesa de Espondilíticos de Pontevedra” (Avidepo).
Estiveram presentes como oradores, dois reumatologistas o Dr.
José Maria Pego e o Dr. Norberto Gómez,
O evento decorreu na Ilha de San Simón, situada na ria de Vigo.
A delegação portuguesa era composta por cerca de 35 pessoas, às
quais foi dada uma explicação histórica da Ilha e o seu uso ao
longo dos tempos.
Resta-nos agradecer aos nossos congéneres Galegos a
amabilidade e o prazer demonstrado com a nossa presença.
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DIVULGAÇÃO
PROCURA ATIVA DE EMPREGO

A ANEA, em parceria com a ProAtiva, realiza um Workshop com o
tema “Procura Ativa de Emprego”
Procurando encontrar soluções que vão ao encontro das necessidades dos seus sócios e familiares a ANEA em parceria com a
ProAtiva, empresa de Consultoria e Coaching, realiza no próximo
dia 18 de Setembro de 2013, na sede da ANEA, um Workshop sob
o tema Procura Ativa de Emprego.
O Workshop é totalmente gratuito e é destinado aos associados
da ANEA ou aos seus familiares que se encontrem numa situação
de desemprego e que pretendem melhorar capacidades e
competências de comunicação, aumentado significativamente as
suas possibilidades de empregabilidade e de sucesso.
NÚMERO VERDE P/ DOENÇAS AUTO-IMUNES

Recentemente criado pela PLATAFORMA MAIS SAÚDE (de que a
ANEA faz parte), o Número Verde (chamadas gratuitas), dedicado
ao atendimento a doentes portadores de doenças auto-imunes,
nas quais se inclui a espondilite anquilosante.
Se tiver alguma questão sobre a EA ou sobre outras doenças autoimunes, ligue: 800 236 236

INQUÉRITO - IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E DESAFIOS
DOS JOVENS QUE VIVEM COM DOENÇAS REUMÁTICAS E
MÚSCULO-ESQUELÉTICAS NA EUROPA ACTUAL.
A EULAR – the European Leage Agaisnt Reumathism (liga europeia
contra o reumatismo), coordena um projeto a nível europeu, no
qual se pretende recolher informação sobre: “quais os desafios
dos jovens que vivem com doenças reumáticas e músculoesqueléticas, na Europa actual?”
Esta pesquisa destina-se a jovens, entre os 18 e os 35 anos, de
toda a Europa. O método utilizado na recolha da informação, é
por intermédio de um inquérito disponível em:
https://pt.surveymonkey.com/s/pareyouthportuguese
Que permite incrementar a compreensão das experiências pelas
quais os jovens passam e como melhorar a informação e o apoio a
dar-lhes.
As respostas são anónimas e os resultados serão utilizados num
relatório que ajudará a orientar o futuro trabalho dos jovens em
toda a Europa, o estudo poderá vir a ser utilizado para fins
científicos.
O relatório final será publicado em Agosto de 2013 na página web
da youngpare em www.youngpare.org e na página web da eular
em www.eular.org
Para o sucesso do projeto são necessárias tantas respostas quanto
possível, “a fim de ter uma voz forte para os jovens que vivem
com uma doença reumática, na Europa”.
A sua ajuda é muito importante!
Para qualquer questão relacionada com o inquérito ou se quiser
entrar em contacto com os promotores do projeto, envie uma
mensagem de correio eletrónico para a coordenadora do projeto,
Ingrid Kihlsten, para : info@youngpare.org.
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AGRADECIMENTOS
Cristina Valente de Almeida
Exmos. Senhores,
Sou utente da piscina da Vossa Associação e, estando a concluir
este primeiro ciclo de tratamentos, não posso deixar de sublinhar
e agradecer toda a atenção que têm tido para comigo,
nomeadamente a Srª D. Margarida que, na Secretaria, tem sido
incansável na busca das melhores soluções para o meu caso
particular.
Há cerca de seis anos, uma queda fez com que ficasse paraplégica.
Desde aí, a minha recuperação tem passado por vários
fisioterapeutas: No Hospital de São José (na Unidade de vertebro
medulares), no Alcoitão, na Clínica Fisicontrol (em Paço de Arcos),
nos Bombeiros da Parede e em Cuba (no CIREN - Clínica de
Havana).
Devo dizer que encontrei na ANEA a melhor fisioterapeuta de
todas estas instituições – a terapeuta Sónia, que me tem
acompanhado nas sessões na piscina, às segundas e quartas
feiras, às 11h30.
É uma terapeuta com profundos conhecimentos e extremamente
atenta e incentivadora. A sua competência e zelo ultrapassam em
muito aquilo que seria de esperar.
Por tudo isso, espero poder continuar a contar convosco, e é
apenas justo que Vos agradeça e Vos deseje a continuação do
excelente trabalho que têm vindo a fazer.
Muito obrigada
Cristina Valente de Almeida
Transcrição de E-Mail recebido em 20 de Maio de 2013
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Cópia de Carta Original
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DIVULGAÇÃO

SUBSÍDIOS E DONATIVOS
SEDE
Alfredo da Silva Figueiredo

5,00

Maria de Jesus Dias Afonso

5,00

Maria Fernanda Pereira de Sá Carvalho

5,00

Maria Isolete Santos Garrido Mata

5,00

Vicente Augusto Alfacinha

5,00

Margarida Maria Nunes

13,00

António Rosa Guerreiro

15,00

Vitor Manuel Pereira Antunes

15,00

Maria Margarida de Campos Gomes

23,50

Maria Emília Sousa Relvas

25,00

Metalcario Construções, Lda.

270,00

N. R. LEIRIA
Junta de Freguesia de Leiria

200,00

Junta de Freguesia da Marinha Grande

800,00

N. R. OVAR
Câmara Municipal de Ovar
Corpus Salut Lda.

125,00
50,00
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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

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

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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AMIGOS
Um jovem recém casado estava sentado num sofá num dia
quente e húmido, bebericando chá gelado durante uma visita ao
seu pai. Ao conversarem sobre a vida, o casamento, as
responsabilidades, as obrigações da pessoa adulta, o pai remexia
pensativamente os cubos de gelo no seu copo e lançou um olhar
claro e sóbrio para seu filho. “Nunca esqueças os teus amigos”,
aconselhou! “São mais importantes à medida que envelheceres,
independente do quanto ames a tua família, os filhos que
porventura venhas a ter, precisarás sempre deles”.
“Lembra-te ocasionalmente de ires a lugares com eles; mantendo
sempre o contacto”.
Estranho conselho pensou o jovem, a minha esposa e a família
que iniciaremos serão tudo o que necessito para dar sentido à
minha vida.
Contudo, ele obedeceu ao pai, durante anos foi mantendo os
contactos e sempre que possível aumentava o número de amigos.
À medida que os anos passavam, ele foi percebendo que o pai
sabia do que falava. O tempo e a natureza realizam as suas
mudanças e mistérios sobre um homem, e os amigos são os
baluartes da vida.
Passados mais de 50 anos, eis o que aprendi:
O Tempo passa, a vida acontece, a distância separa, as crianças
crescem, os empregos vão e vêm, as pessoas não fazem o que
deveriam fazer, o coração pode romper, os pais morrem, os
colegas esquecem os favores, as carreiras terminam, etc...
Mas um amigo nunca está mais distante do que o alcance de
uma necessidade, torcendo por ti, intervindo em teu favor e
esperando-te de braços abertos.
Quando iniciámos a aventura chamada VIDA, não sabíamos das
incríveis alegrias ou tristezas que nos estavam reservadas, nem
sabíamos o quanto precisaríamos uns dos outros.
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