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Sessão na Junta de S Vicente
sobre espondilite anquilosante

AJunta de Freguesia

de S Vicente aco
lhe hoje uma ses
são de esclareci
mento sobre Espondilite
Anquilosante uma doen
ça reumática inflamató
ria que afeta as articula
ções da coluna vertebral
Com início marcado
para as 18h00 a inicia
tiva contará com a pre
sença e participação de
especialistas em Reuma
tologia entre outros espe
cialistas doentes e fami

liares de modo a permitir
uma troca de experiên
cias Para António João
Silva membro do núcleo
da Associação Nacional
de Espondilite Anquilo
sante ANEA esta parti
lha é precisamente uma
das mais valias da sessão
A doença é conheci
da há muitos anos mas
não existem muitos ca
sos incide em cerca de
0 5 por cento da popula
ção Temos sempre pes
soas a chegar portadoras
da doença com dúvidas
e os diagnósticos não são

fáceis explicou dando
como exemplo o facto de
ter levado oito anos até
que os médicos lhe diag
nosticassem a espoindili
te anquilosante
A dor quase constante é
o grande problema ini
cial com que se deparam
os doentes desta doença
que não tem cura o que
implica a toma de anti
inflamatórios ao longo
de toda a vida
Depois a coluna co
meça a ficar rígida e a
curvar para a frente O
corpo para compensar

faz nos dobrar os joelhos
Isso depois leva a outras
situações e começa a ser
complicado desempe
nhar tarefas tão simples
como por exemplo cal
çar umas meias ou olhar
as pessoas nos olhos ex
plicou vincando que uma
boa maneira de distin
guir esta de outras doen
ças reumáticas é a dor que
se agrava com o descan
so fazendo se sentir com
maior intensidade após o
acordar
Mais recentemente
tem se prestado mais
atenção à doença o que
tem permitido a introdu
ção de novos medicamen
tos que não a param mas
dão mais qualidade de vi
da aos doentes
Esta sessão EA Teas é
uma iniciativa da ANEA e
da Novartis com o apoio
da Sociedade Portugue
sa de Reumatologia no
âmbito do EA Team um
programa de sensibiliza
ção que visa promover o
conhecimento acerca de
espondilite anquilosante
contribuir para um diag
nóstico precoce da doen
ça e melhorar a qualida
de de vida dos doentes
A entrada nesta inicia
tiva é livre e gratuita

