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SEDE DO NÚCLEO DE UNHAIS DA SERRA/COVILHÃ
TOTALMENTE REMODELADA

Após 25 Anos ao serviço dos doentes, familiares e população em geral de Unhais da Serra e de todo o sopé
da Serra da Estrela, era imperioso executar obras de grande vulto para continuar a bem servir.

A Associação Portuguesa de Paramiloidose e o seu Núcleo de Unhais da Serra, irmanados num esforço
financeiro sem precedentes, levaram a efeito a reconstrução total da nossa linda sede.

A APP
deseja a todos Boas Festas.
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
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NÚCLEO DE BARCELOS
Queremos continuar a ser quem somos e se possível a melhorar.
Não é fácil mas o segredo é não desistir, unidos somos mais fortes
e mais felizes.
Este é o núcleo de Barcelos unido, com vontade de melhorar e
com a ajuda do presidente, Sr. João de Deus iremos continuar.
Temos a agradecer a todas as firmas e sócios que nos ajudam monetariamente para que tudo isto seja possível.
Um bom Natal e um próspero Ano Novo.
Andreia Sofia

Os dinâmicos e trabalhadores membros do Núcleo de Barcelos

Mais um ano de união.....
E já estamos a chegar ao final de 2017 a época natalícia a bater-nos à porta e a trazer-nos com ela um espírito de paz e harmonia.
Mais um ano se passou e continuamos, aqui, todos unidos pela
mesma causa, o que é maravilhoso!

Festa de Natal, com os nossos doentes e famílias.
Estiveram presentes mais de duzentas e cinquenta pessoas.

Um ano do qual conseguimos manter o nosso trabalho e dedicação. A nossa carrinha continua na estrada a prestar o auxílio necessário, ficamos com uma satisfação enorme por conseguirmos
manter esta ajuda e ainda assim tal como esta manter o apoio às
famílias com o nosso cabaz.
Como todos os anos haverá a Ceia de Natal, não poderia faltar
a junção de todos numa época da qual se requer união, paz, alegria e boas energias! A nossa ceia não é apenas um jantar é muito mais que isso, é especial! Um momento do qual aproveitamos
para agradecer mais uma vez a quem faz parte desta associação e
acredita nela, que faz com que tenhamos estas ajudas que nos fazem realmente a diferença. Claramente o agradecimento é dado
ao longo do ano mas neste convívio gostamos de reforçar esse
enorme obrigado!

Dezenas de Cabazes de alimentos, para um Natal mais doce e feliz, distribuidos aos
doentes pelos nossos voluntários. Obrigado!

O Núcleo de Barcelos agradece encarecidamente todos os apoios dados pela Câmara Municipal de Barcelos e pelas Entidades Mecenas deste Concelho.
O Núcleo congratula-se com o trabalho dos seus colaboradores, nomeadamente na cobrança de quotas.
R. DO CÁVADO, 190 – TAMEL – S. Veríssimo – 4750 Barcelos – Tel. : 969652813 - João de Deus

COM A AJUDA DE DEUS, CIENTISTAS E MÉDICOS,
REVOLUCIONARAM A PARAMILOIDOSE
Há não muitos anos atrás, os nossos doentes, morriam prematuramente após um período por vezes longo de grande sofrimento,
que chamava a atenção das pessoas por se arrastarem nas ruas,
não raramente com canadianas, cadeiras de rodas e até ajudados
por um familiar mais disponível. Agora felizmente com os novos tratamentos raramente os nossos queridos doentes usam os
meios de auxílio que atrás descrevemos.
Porquê?
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Porque presentemente os medicamentos da nova geração, nomeadamente aquele que está a ser tomado pelos nossos doentes
tem uma eficácia extremamente elevada.
Os dois fármacos que estão a ser licenciados nos Estados Unidos
e posteriormente na Europa, terão uma abrangência de tratamento positivo muito maior.
Esta é a explicação pela qual os doentes actuais têm uma boa
qualidade de vida e cada vez será melhor.
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NÚCLEO DE BRAGA
Natal somos nós
Natal somos nós quando,
Decidimos nascer de novo,
Em cada dia, transformando-nos.
Somos o pinheiro de Natal quando,
Resistimos com força, aos tropeços da vida!
Somos a decoraçâo de Natal, quando
O nosso exemplo, os nossos atos,
São cores que adornam a vida dos outros.
Somos os sinos de Natal quando,
Chamamos, congregamos e reunimos as
mãos.
Somos luzes.de Natal quando,
Iluminámos o caminho de quem necessita.

Somos os Anjos de Natal quando,
Cantamos a paz e a alegria para todo o
mundo.
Somos os Reis Magos quando,
Damos o que temos de melhor, a quem quer
que seja.
Somos o presépio quando,
Nos tornamos pobres para enriquecer os
outros.
Somos os presentes de Natal quando,
Somos verdadeiros amigos.
SEJAMOS TODOS NATAL
UM GRANDE ABRAÇO PARA TODOS
OS DOENTES, FAMILIARES E AMIGOS.

As nossas gentes, num bonito e concorrido
(centenas de pessoas) almoço de Natal.

Homenagem justíssima e profunda de amor à Professora Carolina Mota por quase quatro décadas de trabalho em prol dos Paramiloidóticos.
Clinica Fisiátrica “Bracara Augusta” – Rua Antero Figueiredo, 82-4715-161-Nogueira – Tel: 253 687 387

NÚCLEO DA FIGUEIRA DA FOZ
A Direção da Associação Portuguesa de
Paramiloidose, tem trabalhado com elementos da Figueira da Foz, doentes e
pessoas que felizmente não sofrem desta
patologia, na convicção firme e forte de
que rapidamente nasça uma Comissão
Instaladora, para reiniciar o trabalho neste
Núcleo do Centro de Portugal.
O Presidente Carlos Figueiras, tem realizado estes contactos e nos princípios de ja-

neiro de 2018, a Direção Nacional da APP,
irá deslocar-se à Figueira da Foz para que
o Núcleo tenha uma Direção, para podermos servir cada vez melhor aqueles que
sofrem desta patologia.
Agradecemos do fundo do coração, às Autoridades da Freguesia de Buarcos e São
Julião, toda a sua disponibilidade e entrega
aos doentes locais.

A Associação marcará muito brevemente
uma reunião de trabalho com os Autarcas,
nomeadamente o Sr. Presidente da Junta,
José Matias Tavares, pois temos a certeza
que será uma mais valia, pelo amor que
tem aos doentes, para podermos “TODOS”
juntos cumprir o desiderato que é termos
um Núcleo forte, coeso e activo.
Bom Natal e um Ano Novo cheio de felicidades.

R. Vasco da Gama, 124 - 3080-043 Figueira da Foz
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NÚCLEO DE ESPOSENDE
Corria o ano 2000, dia 19 de novembro, o Núcleo de Esposende
da APP, inaugurava a sua Sede na Freguesia das Marinhas, cujo
Presidente era o saudoso Mário Losa, trabalhador incansável,
no intuito de bem servir todos os doentes e familiares do Concelho e todo o Alto Minho.
Com a presença de Altas Individualidades e da população que
ocorreu massivamente ao local, onde foi celebrada a Santa
Missa, pelos almas dos Paramiloidóticos falecidos, era um óptimo pronúncio e demonstrava que este projecto tinha pernas
para andar.
Rapidamente a Câmara Municipal de Esposende, construiu
uma sede de raíz, na linda cidade de Esposende, que ao longo
dos anos, até ao momento, com a enorme ajuda da Câmara
Municipal, tanto do Sr. Presidente João Cepa, como da Presidente do Núcleo, Dra Regina Zhu, obviamente dos nossos Dirigentes do Núcleo, destacando o Presidente actual, Guilherme
Lima, que tem sido inexcedível , no seu trabalho em beneficio
dos Doentes.

Inauguração da primeira Sede do Núcleo sita nas Marinhas
(antiga Junta de freguesia das Marinhas)
Presidente de então Sr. Mário Losa acompanhado de altas personalidades.

Gostaríamos de destacar a Câmara Municipal de Esposende e
o seu Presidente, Benjamim Pereira, pelo zelo, amor, disponibilidade e grande atenção que dedica aos nossos Doentes, disponibilizando há vários anos, transporte para os doentes que
vão ás consultas ao Porto, Coimbra e Lisboa.
Bem haja Senhor Presidente.
Bem hajam todos os intervenientes neste processo, infelizmente
alguns já falecidos.
Muito Obrigado

Atual e funcional sede do Núcleo, na Rua dos Bombeiros, na cidade de Esposende.

RUA DOS BOMBEIROS, 27 B – 4740-291 ESPOSENDE – Telm.: 936 609 291 – Guilherme Lima

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
A APP e os Lions Club de Vila do Conde, nos dias 27 e 28 de maio e 1, 2 e 3
de dezembro de 2017 irmanados no
bem servir daqueles que mais necessitam em Portugal, voluntariaram-se
para recolherem e transportarem do
Modelo/Continente de Vila do Conde para o Banco Alimentar Contra a
Fome – Porto, cerca de 7 toneladas de
alimentos.
Para Todos que generosamente deram o seu contributo, a APP e os Lions Club de Vila do Conde, desejam-lhe um óptimo Natal e um Ano Novo
cheio de bênçãos.
As próximas Campanhas de Recolha
de Alimentos do Banco Alimentar
Contra a Fome, serão nos dias 2 e 3
de junho e 1 e 2 de dezembro de 2018.
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NÚCLEO DE MATOSINHOS/PORTO
O Núcleo de Matosinhos da Associação Portuguesa de Paramiloidose desenvolveu as suas atividades normais durante o ano
de 2017, como já foi referido em artigos anteriores, tais como:
ajuda a doentes mais carenciados com a distribuição de Cabazes
de Alimentos, disponibilizados pelo Banco Alimentar Contra a
Fome e também adquiridos pelo respetivo Núcleo, Comparticipação Financeira em despesas essenciais como por exemplo
Consultas de Estomatologia e Oftalmologia, óculos, próteses,
despesas de transporte nas deslocações a consultas, etc.
Temos também dado continuidade às iniciativas junto de Entidades Públicas e Privadas, bem como do público em geral que nos
procura, a fim de serem elucidados sobre a doença e respetivos
apoios, Distribuição dos Cabazes de Natal, e continuamos também a cooperar com a Câmara Municipal de Matosinhos e respetivas Uniões de Juntas de Freguesias Locais.
Em 2017 o Núcleo foi convidado pela União de Juntas de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, para estarmos presentes no
Evento da Gala da Cidade’17 Mérito & Excelência a fim de ser homenageado um elemento do Núcleo escolhido secretamente pelos
restantes elementos da Direção. Neste referido evento participam
todas as Associações de Matosinhos e Leça da Palmeira e outras,
onde é homenageado um elemento de cada uma, e lhes é atribuída
uma Medalha e um Diploma de reconhecimento pelo seu Mérito e
Empenho na Ação Social. Este evento realizou-se no dia 29 de abril
de 2017, na Exponor e o Elemento Homenageado foi o Tesoureiro
do Núcleo – Henrique Manuel Almeida Monteiro.
Com a colaboração da União de Juntas de Freguesia de Matosinhos/Leça da Palmeira, a Matosinhos Sport e o respetivo Núcleo, propusemos a organização de uma Caminhada para o dia
18/06/2017 em virtude de coincidir com as Comemorações do
Dia Nacional de Luta Contra a Paramiloidose. Esta nossa proposta foi analisada em Reunião de Junta, tendo sido a mesma
aceite para a data pretendida, a realizar na marginal de Leça da
Palmeira, e ainda fomos informados de que a União de Juntas
de Freguesia se encarregaria de toda a logística, oferecendo as
águas e um Donativo para a Compra das Tshirts.

Tesoureiro do Núcleo, Henrique Monteiro
a ser condecorado, pelo seu mérito e empenho
na ação social

Na caminhada esteve presente a Madrinha da APP, Rosa Mota.
Aproveitamos a oportunidade para deixar o convite para o próximo ano que será no dia 17 de junho de 2018.
Também continuamos a colaborar com a União de Juntas de Freguesia acima referidas, no que concerne ao seguinte: reuniões de
Presidência Aberta realizadas na Sede do Núcleo para em conjuntos vermos quais as necessidades do Núcleo e darmos opiniões
sobre eventos a realizar, colaboramos ainda com os mesmos na
organização da CEIA NATALÍCIA, a realizar em data e local determinada pelos mesmos, e onde vão estar presentes doentes com
Paramiloidose mais carenciados e seus familiares do Concelho.
O Presidente do Núcleo de Matosinhos da APP foi convidado
pelo Professor Dr. Eduardo Barroso, a estar presente nas Comemorações dos “25 ANOS de Transplantação Hepática”, que se
realizaram nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017, na Fundação
Calouste Gulbenkian.
Para terminar agradecemos encarecidamente à Câmara Municipal local, por toda a sensibilidade e colaboração, assim como às
Uniões de Juntas de Freguesia Locais.
O Nosso Muito Obrigado
Bem Hajam
A Direção

Evento da Gala da Cidade’17 Mérito & Excelência

Presidente Jorge Neto,
na presença das Enfermeiras,
Fátima Ventura e Fernanda Moreno,
durante as Comemorações dos 25 anos de
Transplantação Hepática

Presidente da União de Juntas de Freguesia de
Matosinhos/Leça da Palmeira,
Dr. Pedro Sousa a discursar acompanhado pelo
Vereador do Desporto, Dr. Tiago Maia,
pela Madrinha da APP, Rosa Mota,
Drª Luísa Salgueiro e pelo Presidente do Núcleo de
Matosinhos, Jorge Neto

Rua da Seara, 386 - 4450 - 268 Matosinhos - Tel.: 913 328 828 - Jorge Neto
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Associação Portuguesa

Núcleo de Unhais

G R A N D E S O B R A S N O M O N TA N T E D E C E N TO E T R
MUITO E MUITO OBRIGADO
A Associação Portuguesa de Paramiloidose, agradece encarecidamente aos Dirigentes do Núcleo de Unhais da Serra e a toda a população desta linda e laboriosa Terra, plantada na maravilhosa Serra
da Estrela, todo o muitíssimo trabalho e grande dedicação nas obras
de monta que a Sede do Núcleo sofreu, tanto a nível interior como
exterior, assim como o óptimo gosto decorativo de todo o espaço.
As corajosas Gentes do Interior de Portugal, nomeadamente aquelas
que nasceram e vivem no sopé da maior Serra deste País, estão desde
sempre habituados a grandes sacrifícios para vencerem na vida.
A Direção Nacional da APP, sente – se muito orgulhosa e fica eternamente grata porque certamente ficarão na História da APP e da
vossa Terra.
Os responsáveis do Núcleo de Unhais da Serra, que tenho a Honra
de mencionar: Presidente – Fernando Nunes da Silva, Vice-Presidente - João António Costa Rodrigues, Secretário – Mário Almeida Costa, Tesoureiro – José António Matos Pinto e Vogal – Pedro
Miguel Alves Carrola. Que Deus vos dê tudo o que desejares, nomeadamente saúde, pelo vosso altruísmo.
Para vós e família, assim como para “TODOS” os Unhaenses, Feliz
Natal e Próspero Ano Novo.
Carlos Figueiras ( Enfº)

ANTES E
DURANTE
AS OBRAS

ANTES
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HISTÓRIA DO
Recordemos um pouco da História do Núcleo
de Paramiloidose de Unhais da Serra.
Há quase três décadas um grupo de pessoas
não se deixaram intimidar pela doença nem
pelas dificuldades, e em conjunto com a população, puseram de pé o que é hoje a Sede do
nosso Núcleo, todos colaboraram, uns pela dádiva do seu trabalho outros monetariamente.
Mas o tempo implacável, tudo desgasta corrói e as obras de requalificação eram urgentes,
mas não se anteviam facilidades, pelo custo
das obras e pela burocracia necessária para legalizar o edifício em conformidade com a lei.
Foram três longos anos, intensos mas sempre
com vontade de levar a bom porto este trabalho e corresponder à confiança que a DNAPP
sempre em nós depositou, neste caso a história teve um final Feliz, e por falar em história, não resistimos a divulgar um pequeno
diálogo registado por um elemento da direção
e um velho amigo e sócio desta coletividade,
aqui vai:

“Olá Ti Manel, já vai para casa?
Já sim rapaz, e agora com este frio
bocado sair daqui.
Vá devagar, tenha cuidado...
Olha, diz lá aquela gente do Porto,
sabem o bem que fizeram, ao fazer e
aqui, já andávamos a não querer acr
vocês, mas felizmente cá temos o n
tinho, onde quase nos esquecemos d
Tá bem Ti Manel, a gente diz, vá
do...”.
É para falar deste sentir, a nossa m
no nosso Jornal, O SENTIR das pes
quem vivemos diariamente e que
ajudar como podemos, estes habitua
da NOSSA casa, sócios e não sócios
gostam de falar e dizer o quanto s
bem e neles notamos uma melhor v
ajudar os outros.
Os últimos dias de Outubro foram
trabalho e vão ficar na História do
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a de Paramiloidose

s da Serra/Covilhã

R I N TA M I L E U R O S , M U DA R A M A FAC E D O N Ú C L E O

NÚCLEO
custa um

, que nem
estas obras
reditar em
nosso cando tempo.
descansa-

mensagem
ssoas com
tentamos
ais amigos
s que hoje
se sentem
vontade de

de muito
o Núcleo,

pois no dia 31 o NÚCLEO DE PARAMILOIDOSE DE UNHAIS DA SERRA, abriu as suas
portas, como uma flor abre as suas pétalas
onde a abelha entra se alimenta e dá e trás
vida.
Para o futuro, esta casa estará aberta a todos
como um porto de abrigo e de braços abertos
a quem desta Associação precisar.
É por tudo isto que o Núcleo de Paramiloidose de Unhais da Serra fica imensamente
grato à DIREÇÃO NACIONAL, pelo apoio,
pela confiança e estímulo que em nós sempre
depositou.
Desejar a todos UM SANTO NATAL E ANO
NOVO FELIZ, com muita saúde e paz, especialmente para os mais vulneráveis e portadores da PAF.
BEM HAJA A TODOS.
A Direção do Núcleo de Paramiloidose de
Unhais da Serra

APÓS
AS OBRAS

Como o Jornal CORREIO DE UNHAIS, noticiou, no mês anterior, após cumpridas todas as
formalidades legais, junto das Entidades, competentes, desde a legalização do edifício, sede do
Núcleo e conclusão das obras de recuperação, alterações e requalificação, do mesmo, no dia
19OUT2017, com a emissão e entrega, pela Entidade, competente, do Alvará de Utilização,
conclui-se, assim, todo o processo, permitindo, que no dia 31Outubro, às 19H00, o espaço destinado ao funcionamento do bar, constituído por três salas, distintas, mas integradas e esplanada, reabrisse, totalmente remodelado, ao público.
Simultaneamente, ficaram disponíveis, todos os espaços, destinados ao funcionamento do Núcleo.
Nesta intervenção, no piso do rés-do-chão, foram criadas quatro salas, destinadas à prestação
de serviços, havendo nesta data, duas propostas de intenções, para a prestação de serviços na
área da saúde, esperando a direcção, que as mesmas se concretizem, continuando a haver espaços disponíveis, para outros interessados.
É intenção da Direcção Nacional da Associação Portuguesa de Paramiloidose, inaugurar oficialmente, a reabertura da sede do Núcleo, após o investimento, avultado, aqui realizado.
O evento, a verificar-se, irá decorrer no ano de 2018, em data a indicar, ainda por equacionar,
mas, esta é uma decisão da DNAPP, contando com toda a disponibilidade da direcção, local,
para apoiar no que decidir, como tem sido apanágio da mesma.
Integrado no Plano de actividades, para o ano de 2018, irá realizar-se, no dia sete (7) no próximo mês de Janeiro, às 14H30, um Colóquio informativo, dirigido a toda a comunidade de
unhais e a quem o desejar, sobre(TNCS) Técnicas não Convencionais na Saúde — HOMEOPATIA, sendo palestrante/orador, o Exm°. Dr. Fragoso Barbosa, formado nesta disciplina, que
com os seus conhecimentos, experiência e projecção de imagens, irá explicar e dar resposta, às
seguintes questões: -Homeopatia
• O que é? • Como funciona? • Quando é indicada? • Quais os benefícios deste tratamento em
doenças crónicas e agudas?
Compareça, participe e traga um familiar, consigo, só um cidadão informado e esclarecido,
pode tomar as melhores decisões, para o seu bem-estar e familiar.
Desejamos a todos os Unhaenses, residentes, ausentes e leitores do jornal Correio de Unhais,
um Santo Natal e um Ano Novo de 2018, com muita saúde, paz e harmonia.
P’la Direcção do Núcleo de Paramiloidose
Fernando Silva
Presidente

DEPOIS
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NÚCLEO DE LISBOA
“Queridos Amigos”
Chegou mais uma época festiva!
É neste sentido que, o núcleo de Lisboa,
quer partilhar convosco a alegria deste momento maravilhoso.
Chegando o Natal, o Ano também vai acabando! Trouxe-nos a todos, desafios muito
positivos e outros menos fáceis.
Por isso caminhamos todos juntos para
contornar os obstáculos que vão aparecendo nas nossas vidas. Acreditando sempre

que as boas energias nos irão encaminhar
para o trilho certo!
Com este espírito festivo, esperemos que
com o ano que está para breve, nos traga
saúde, paz e alegria. E uma força incrível
para percorrer esta batalha da luta contra a
paramiloidose.
Desejamos a todos os Amigos e familiares votos
de um Bom Natal e um próspero Ano Novo.
Com muitos beijinhos e abraços,
O núcleo de Lisboa.

A nova Direção do Núcleo. A Direção Nacional
deseja-lhes um óptimo trabalho. Obrigado.

BAIRRO DA LIBERDADE - Lote 10 - Loja 15 R/C - Campolide - 1070-165 Lisboa - Tel.: 961 808 798 - Carla Ventura

NÚCLEO DO RIBATEJO
Núcleo Ribatejo Iniciativa

No passado dia 28 novembro fomos convidados a participar na
reunião da Plataforma Supraconcelhia da Lezíria Tejo onde nos
receberam com entusiasmo e interesse na apresentação da APP –
Núcleo Ribatejo, tendo evidenciado a ideia de darmos início à programação de reuniões Concelhias.

Comemoração 25 Anos Transplantação Hepática

Sede do Núcleo do Ribatejo – Novembro 2017

No passado dia 04 e 05 de dezembro, o Núcleo do Ribatejo, através
da Teresa Custódio e Carla Mata e em representação da APP por
indisponibilidade do nosso Presidente Enfº Figueiras, estiveram
presentes na Comemoração dos 25 Anos do CHBPT do Hospital
Curry Cabral realizado na Fundação Calouste Gulbenkian,
cerimónia presidida pelo nosso Presidente da República, Professor
Marcelo Rebelo de Sousa.
Esteve também connosco o nosso querido Jorge Neto, Presidente do
Núcleo de Matosinhos.
Foram vivenciados momentos de enorme emoção, com os nossos queridos médicos, enfermeiros, técnicos, etc. membros de uma equipa multidisciplinar fantástica liderada pelo nosso querido Dr. Eduardo Barroso.
Continuamos juntos com o mesmo propósito, agradecer e ajudar o
próximo.
Bem hajam hoje e sempre.

Mensagem Esperança para 2018
E foi num instante que mais um ano se passou, relembrando que
a vida passa fugazmente e que não se pode desperdiçar.
Felizmente há Natal, dias preciosos que nos convidam a parar, a
reavaliar nossos projetos e anseios, nossas Vidas.
Natal rima com Esperança, rima com Valores, rima com Relações
Fortes.
E nossos são os votos de um Natal vivido na companhia dos que
Vos são queridos.
Porque são eles que nos devolvem o Sentido de Vida ou o Sonho
de dias melhores, que todos nós esperamos concretizar em 2018.
Em nome de toda a nossa equipa, um abraço fraternal!
Núcleo do Ribatejo - 2017

Carla Mata, Paula Martins e Teresa Custódio. Três magníficos elementos que
darão uma enorme vitalidade ao Núcleo do Ribatejo.

R. Sto António - Lt 2 - Casal Fontinha - Zona Industrial Santarém - 2005 - 544 Santarém Tel.: 937 206 296 Teresa Custódio
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NÚCLEO DE VILA DO CONDE / PÓVOA DE VARZIM
Dezembro é um mês de magia, um mês de
afetos e família. Li algures num blog “não
guardes um abraço que podes dar, não deixes nenhum nó na garganta por desatar, não
cales um gosto de ti à espera de recomeçar,
não deixes de seguir o teu coração por medo
de errar”... estas palavras levaram-me para
o sentido que damos a esta época do ano,
altura de abrir o coração e viver o agora. É
imprescindível amar hoje. Precisa-se de mais
amor, mais abraços, mais tempo para a família e amigos, enfim, precisa-se de pessoas
altruístas que com as suas ações voluntárias
beneficiam os outros. O Núcleo de Vila do
Conde/Póvoa de Varzim da Associação

Cerca de cem pessoas, entre doentes e familiares
presentes na festa de Natal, realizada na Santa Casa
da Misericórdia da Póvoa de Varzim.

Portuguesa de Paramiloidose está recheado de pessoas boas durante todo o ano e a
trabalharem em prol dos nossos doentes
e familiares, além do ombro amigo estão
disponíveis e sempre atentos às necessidades de quem precisa de ajuda. Mantemos a
distribuição de bens alimentares de primeira necessidade, bem como, colmatar outras
carências.
No dia 9 de Dezembro, a tradição manteve-se, realizou-se a festa de Natal na Santa
Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim,
um momento sempre especial e de partilha.
Um agradecimento especial a todos os
envolvidos: Carnes ADALMAR - Ribeirão
- Vila Nova de Famalicão, HORTALTO - Estela - Póvoa de Varzim e AIDA BATISTA Aguçadoura - Póvoa de Varzim.
Dezembro é também um mês de pedir desejos para o novo ano cheio de desafios, eu
peço a Dezembro, amor saúde, luz e paz.
Peço um ano de abraços apertados e sinceros, gargalhadas cheias de felicidade e muito altas, mãos dadas para caminhar e peitos
abertos com corações onde possamos assentar arraiais e morar tranquilos. Mas peço

também, para que as pessoas acreditem,
quando se acredita faz-se acontecer.
Que este ano de 2018 nos traga boas notícias
para a família Paramiloidótica.
Eu acredito, se formos muitos... juntos somos mais fortes. Acreditem num amanhã
sempre melhor e em finais felizes.
O Núcleo de Vila do Conde/Póvoa de Varzim da Associação Portuguesa de Paramiloidose deseja que seu Natal seja brilhante de
alegria e iluminado de amor e um 2018 cheio
de corações alegres e em paz.
Daniela Figueiras (Enf.ª)

Presidente Vitor Afonso e outros dirigentes, na
companhia de Carlos Figueiras, dirigindo palavras
de conforto e incentivo a todos os presentes.

Avª. D. António Bento Martins Júnior - Apartado 513-4480 Vila do Conde - Tel.: 252 620 738

CENTRO DE GENÉTICA PREDITIVA E PREVENTIVA
Uma recente iniciativa do Centro de Genética Preditiva e Preventiva
(CGPP www.cgpp.pt) pretende promover a revitalização da colaboração que historicamente o CGPP tem mantido com as distintas associações de doentes do país. O principal objetivo deste trabalho é a
implementação de um modelo de colaboração entre o CGPP e as Associações de Doentes, que se inicia pela caracterização da Associação
em questão, pela identificação das suas maiores necessidades de apoio
e pela apresentação das valências nas que o CGPP poderá colaborar de
forma mais direta e individualizada com cada Associação.
Com este intuito realizou-se a 7 de novembro a primeira reunião
de contacto com a Associação Portuguesa de Paramilodose (APP),
representada pelo seu Presidente Enf. Carlos Figueiras e a Sandra Costa, funcionária administrativa da APP. Como responsáveis
do programa de atividades associado a este projeto, a Dra. Milena
Paneque, Aconselhadora Genética do CGPP, a Dra. Susana Lêdo,
Psicóloga clínica e a Mestre Catarina Costa, psicóloga e bolseira sob
a supervisão de ambas, salientam que este trabalho não tem um cariz
investigativo, mas sim todo um sentido prático para o fortalecimento da colaboração entre o CGPP e as Associações de doentes, pelo
reconhecido valor na sociedade que as mesmas possuem.
Numa fase posterior terá lugar ainda a implementação de um programa de intervenção junto das Associações e dos seus corpos diretivos, que visa a capacitação sobre diversos temas tais como fontes
de financiamento, apoio jurídico e legal, plataformas e técnicas de
comunicação social, liderança, técnicas de grupo, entre outros.
Neste primeiro encontro com a APP foi inspirador perceber o tra-

balho que é feito por esta associação em prol da dignidade dos doentes paramiloidóticos. Muitos passos foram dados, desde que não
existia nada para dar aos doentes sem ser o apoio médico, domiciliário e alimentar até à mais recente introdução da terapêutica com o
Tafamidis, que devolveu a esperança a estas famílias. Acreditamos que
o CGPP ajudará, através do seu trabalho multidisciplinar na dinamização de futuras iniciativas envolvendo as comunidades de doentes
dos distintos núcleos associativos da APP, junto dos profissionais,
centros de saúde e escolas destas áreas, a fortalecer esta que é a maior
associação de doentes do país.
Autoras:
Dra. Milena Paneque, Aconselhadora Genética do CGPP,
Dra. Susana Lêdo, Psicóloga clínica do CGPP,
Mestre Catarina Costa, Psicóloga do CGPP
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DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A PARAMILOIDOSE
É com satisfação, que a Misericórdia da Póvoa de Varzim continua a receber nas suas instalações, os Órgãos Diretivos Nacionais
da APP, para em conjunto, celebrarmos o Dia Nacional de Luta
Contra a Paramiloidose.
A vontade da Associação Portuguesa de Paramiloidose assinalar
este dia na Misericórdia da Póvoa de Varzim é um sinal do reconhecimento do que esta Misericórdia tem feito pelos portadores da
doença e um incentivo para continuar a lutar por esta causa.
A homenagem que anualmente é prestada ao Dr. Corino de Andrade, que a Misericórdia da Póvoa escolheu para patrono da unidade de Cuidados Continuados de Média Duração, é, além de um
modo de lembrar o médico e cientista que dedicou toda a sua vida
ao estudo e tratamento da doença, uma homenagem a todos quantos, ao longo dos tempos, têm ajudado a combater a doença.
A Paramiloidose, ou melhor as pessoas portadoras da doença, continuam a ser uma preocupação da Misericórdia da Póvoa de Varzim,
mas também da Associação Portuguesa de Paramiloidose, do Centro
Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde, do Município da Póvoa
de Varzim e outras entidades, que teimosamente continuam a lutar
contra a doença. Todos não somos demais para esta tarefa.
Não foi em vão que durante mais de 25 anos, a Misericórdia consumiu um valor significativo dos seus recursos, apoiando portado-

Momento solene durante a colocação da coroa de flores no busto do
Professor Doutor Corino Andrade

Mesa de Honra no Dia Nacional

res da doença. Por isso, está consciente de que muito foi feito.
Face aos novos meios terapêuticos, meios cirúrgicos e de controlo da doença à nascença, deve ser feita uma reflexão sobre qual o
papel da Misericórdia da Póvoa enquanto entidade ao serviço dos
portadores da doença.
Teremos de encarar o futuro com esperança, com novas estratégias
capazes de ajudar a controlar a doença, mas também a criar melhor
qualidade de vida a todos quantos carregam o pesado fardo de ser
portador de Paramiloidose.
O CEAP é um dos três centros nacionais de referenciação da doença, e por isso terá de continuar a sua missão, mantendo uma ligação
aos doentes que fazem parte da base de dados que foi construída
ao longo do tempo.
Nas comemorações deste ano, médicos e técnicos de terapêutica (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala) do Centro de Medicina Física e de Reabilitação da Misericórdia, refletiram
sobre a sua atividade na manutenção do bem-estar físico dos portadores da doença em diferentes estádios.
Além do apoio direto que presta, a Misericórdia da Póvoa poderá
ser uma plataforma catalisadora de sinergias das entidades dotadas
de meios legais, técnicos e humanos, para o controle da doença e
prestação de cuidados aos seus portadores.
Tenho de realçar o enorme trabalho da Associação Portuguesa de
Paramiloidose, cuja luta permanente e persistente permitiu ir obtendo vitórias, que muito ajudaram os portadores da doença.
A Misericórdia continua disponível para trabalhar com a Associação Portuguesa de Paramiloidose, mas também com todas as entidades públicas e privadas, que estão envolvidas na luta contra a
doença e na saúde e bem estar dos doentes.
O sentimento de gratidão que muitas vezes os doentes e familiares
nos fazem chegar, estendo a todas as entidades que têm colaborado
nesta luta que não pode ter tréguas.			
Virgílio Ferreira					
Provedor
SCM Póvoa de Varzim

Dr. Sérgio Cardoso, dirige a mesa de trabalhos,
apresentada pela Santa Casa.

O Presidente do Núcleo Vila do Conde/Póvoa de Varzim,
Vitor Afonso, numa sentida dissertação sobre a problemática.

AGRADECIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM
A Associação Portuguesa de Paramiloidose, agradece encarecidamente à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, nas pessoas do Senhor Presidente Eng.º Aires Pereira e da Vereadora da
Ação Social, Dra. Andrea Silva, a ajuda prestimosa que oferece
aos nossos doentes, no transporte para as consultas no Porto,
Coimbra e Lisboa.
Mais informamos os nossos doentes do Concelho da Póvoa de
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Varzim, quando tiverem marcação de consultas para o Centro
Hospitalar do Porto (Hospital de Santo António) e necessitarem
de transporte, devem dirigir-se à Santa Casa da Misericórdia da
Póvoa de Varzim, nomeadamente com a Dra. Laura Farinho ou
Tânia Vieira, para as mesmas agilizarem o respectivo transporte
com os Bombeiros, de acordo com o Protocolo estabelecido entre Câmara e Bombeiros.
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PARAMILOIDOSE - UMA INVESTIGAÇÃO GENEALÓGICA
Há uma boa dúzia de anos, e com o aproximar da
idade da reforma, decidi cumprir uma promessa
que tinha feito a mim próprio: procurar a origem
da doença que tinha levado a minha professora
primária, de muito boa memória para mim e, estou certo, para todos os meus colegas.
A minha professora pertencia a uma família
portadora de paramiloidose.
O primeiro passo foi o levantamento integral
dos assentos paroquiais das vilas/cidades de
Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. Este trabalho levou-me vários anos e produziu uma
base de dados com mais de 170000 (cento e
setenta mil) registos.
Esta base de dados tem vindo a ser complementada com o recurso a fontes como assentos de
enterramentos, inquirições de genere, prazos de
conventos, registos notariais e outras.
Segundo passo, bem mais difícil de dar: obter
informação de doentes, ou de familiares diretos de doentes já falecidos.

do até ao princípio do século XVII. A ligação entre eles será regional, uma faixa territorial, rural,
que desce de Esposende/Barcelos (freguesias de
Palmeira de Faro, Gemeses, Vila Cova e Perelhal)
até ao interior/sul de Vila do Conde (freguesias
de Vairão, Fornelo e Gião).

norma, depois dos 25 anos, os pescadores casam pelos 18/22 anos.
Enquanto entre lavradores a geração seguinte é
idêntica à anterior, entre pescadores a geração
seguinte é muito superior em número à anterior.

4. A expansão da doença para o interior sul dever-se-á à migração sazonal de homens para a Beira Baixa e para o Alentejo. Através dos assentos
de óbito tenho identificado, até ao momento,
1. A doença tem origem no mundo rural. Chemadeireiros da região rural atrás referida que
gados a meados do século XVII encontramos
morrem no interior e sul do país.
apenas lavradores nas árvores genealógicas,
sendo eles poveiros, de freguesias vizinhas, ou Já os pescadores serão responsáveis pela discom origem em freguesias de Esposende, Bar- seminação ao longo da costa. É relativamencelos, Famalicão ou Vila do Conde.
te frequente a realização de casamentos entre
2. Foi em finais do século XVII, mas principal- poveiros(as) e vileiros(as) com pescadores de
mente durante o século XVIII, que muitos outros portos como Baiona ou A Guarda, na
filhos de lavradores, aproveitando a grande Galiza, Viana, Fão/Esposende, Espinho, Figueioferta de trabalho na pesca, se deslocam para a ra da Foz/Buarcos, Ericeira, Sesimbra ou PortiPóvoa transformando-se em pescadores.
mão, em Portugal. Em Matosinhos, os doentes
3. A grande disseminação entre pescadores ou ho- serão todos de origem poveira recente, de finais
mens do mar que difere da lenta progressão entre do século XIX, princípio do século XX.
lavradores deve-se às diferenças sócio-económiNum futuro próximo, a colaboração com a Drª
a) Muito às apalpadelas, as primeiras informações
cas e demográficas.
Teresa Coelho, responsável pela Unidade Clíobtive-as através de amigos comuns. E as geA estrutura fundiária faz com que os lavrado- nica de Paramiloidose,
nealogias foram sendo montadas.
res, em média, casem apenas dois filhos com deverá produzir muitos
b) A colaboração da Associação Portuguesa de Paacesso à propriedade apenas quando os pais e bons resultados.
ramiloidose e do seu presidente, alargou-me as
estão “incapazes”.
Um muito obrigado
perspetivas de trabalho. Criei duas frentes de
Ao
mesmo
tempo
os
pescadores
atingem
a
maioao enfermeiro Carlos
trabalho, uma com nove casos originários de
ridade
económica
aos
18/20
anos,
estando
todos,
Figueiras pela colaboMatosinhos, Caxinas e Póvoa de Varzim, outra
com sete casos originários de Barcelos e de Vila ou quase todos, disponíveis para assumirem res- ração prestada a este
trabalho.
do Conde (“vileiros”). Entre os dois grupos não ponsabilidades familiares.
encontrei ainda relação familiar, mesmo recuan- Assim, enquanto os lavradores casam, por Alberto Oliveira (Dr.)

Do trabalho já realizado ressaltam quatro conclusões, ainda provisórias:

1st EUROPEAN ATTR AMYLOIDOSIS MEETING FOR PATIENTES AND DOCTORS

Nos dias 2 e 3 do passado mês de novembro
realizou-se o 1st EUROPEAN ATTR AMYLOIDOSIS MEETING FOR PATIENTES
AND DOCTORS, um encontro que juntou
médicos, pacientes e associações para uma
partilha de conhecimentos na Maison Internationale em Paris.

Este meeting foi organizado pelas associações de
doentes da França, Holanda e Suécia e dos Doutores David Adams (French Reference Center for
FAP), Philip Hawkins (University College London) e Hartmut Schmidt (Klinik für Tranplantations medizin Muenster Germany).
Foi o começo de uma nova era nas relações
entre pacientes, entre médicos e entre médicos e pacientes de muitos países europeus,
com o objetivo final de melhorar o diagnóstico e tratamento desta doença.
Especialistas em advocacia e educação de instituições internacionais como EURORDIS (a
Voz de Pacientes de Doenças Raras na Europa),
ARC (Centro de Pesquisa de Amiloidose)
e ISA (Sociedade Internacional de Amiloidose) estiveram presentes. Participaram
onze organizações nacionais de pacientes.
Estes dois dias foram divididos da seguinte
forma: no primeiro dia, pacientes, associações
e médicos tiveram a sua própria reunião. No
segundo dia, pacientes, associações e médicos
tiveram uma sessão comum. O programa foi
vasto e interessante, falou-se das Amiloides
em geral e temas que preocupam a sociedade
científica, doentes e associações.

Os dados finais de dois grandes ensaios
clínicos de fase 3 para TTR-FAP foram apresentados, Doutor Adams fez uma atualização
sobre os ensaios da SiRNA (Patisiran, Alnylam. APOLLO é o maior estudo controlado
de pacientes com amiloidose HATTR com
polineuropatia e inclui pacientes com ampla
gama de genótipos TTR e gravidade da neuropatia, incluindo mais de 50% com comprometimento cardíaco. Este também apresentou bons resultados.
M. Benson apresentou os resultados dos ensaios
do Inotersen, Ionis. Este demonstrou benefício
significativo em ambos os desfechos clínicos
primários da progressão da doença neurológica
e qualidade de vida em pacientes com hATTRPN no estudo NEURO-TTR de Fase 3.
Um encontro de partilha, dois dias de
aprendizagem mas também de emoção.
KOENRAAD VERHAGEN, presidente da
associação da Holanda e também doente
de PAF escreveu e canta uma música com o
tema: The song of the Patient: I love my body,
muito aplaudida pelos presentes.

Daniela Figueiras (Enf.ª)
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EDITORIAL
ESTAMOS A CONSTRUIR O FUTURO
A Associação Portuguesa de Paramiloidose, tem um
PASSADO que nunca poderá ser esquecido pela ousadia
e luta árdua de tão poucos em prol dos nossos Doentes,
Familiares, Amigos e Sociedade em geral.
Médicos, Enfermeiros, Técnicas do Serviço Social, Administrativos e outros profissionais do Hospital de Santo
António – Porto, que se uniram com a missão de “Servir”
e com a ajuda de alguns, não muitos homens e mulheres
exteriores ao Hospital, fundaram a nossa Instituição.
O que estes maravilhosos seres humanos fizeram, trabalhando arduamente em benefícios dos doentes, é mais que
justo e imperativo para um Presidente da Direção Nacional,
homenageá-los neste espaço de divulgação, aconselhamento, liberdade, carinho e amor, que é o nosso JORNAL.
Tenho a suprema honra de lembrar os pioneiros que
construíram esta INSTITUIÇÃO:
Prof. Dr. António Alberto Falcão de Freitas, Hélio Pires Dias,
Maria Dulce Azenha da Silva, José da Silva Monteiro, Dr.
António Rodrigues Morais, Teresa Maria Valente-Perfeito
de Vasconcelos Santos, Dra Maria Paula Mourão do Amaral Coutinho, Dr. Adelino Mário Resende Barbosa, Corina
Rodrigues Domingues da Silva, João Morgado Abreu, Dr. A.
Seiça Neves, Maria Beatriz Ferreira Faria e Manuel Freitas,
Assembleia Geral, Direção Nacional e Conselho Fiscal.

Acaba um ano que nos trouxe boas notícias,
começa outro cheio de promessas.

O ano de 2017 aproxima-se do fim. Como sempre, nestas
alturas é tempo de fazer um balanço dos últimos 12 meses.
O que mudou? O que correu mal? Aprendemos coisas novas
com consequências imediatas para quem está doente?
Na verdade, foi um ano que nos trouxe novidades muito
importantes. Sabíamos que estavam a ser estudados novos
medicamentos, em ensaios clínicos com alguns doentes
portugueses, de Lisboa e do Porto. A boa notícia é que
tanto o Inotersen, da farmacêutica Ionis, como o Patisiran,
da empresa Alnylan, mostraram muito bons resultados
nos ensaios randomizados, duplos-cegos, que duraram 15
e 18 meses, respetivamente e incluíram doentes de todo
o mundo. O primeiro tem alguns efeitos adversos que
obrigam a análises frequentes para controlar a função renal
e o nível das plaquetas e o segundo mostrou um bom perfil
de segurança, sem efeitos adversos significativos.
Aproveito para explicar um pouco que medicamentos
são estes. Os dois têm um efeito semelhante, impedindo
o fígado de produzir transtirretina, a proteína que
se deposita como amilóide. Os doentes produzem
habitualmente uma mistura de transtirretina normal e
anormal e estes medicamentos diminuem em cerca de
80% a produção das duas, obrigando por isso ao uso de
suplementos de vitamina A que é transportada por esta
proteína. Até agora não se viu que a transtirretina fizesse
falta para outras funções. Esta forma de atuar é comum
aos dois novos fármacos, embora através de mecanismos
ligeiramente diferentes. A grande diferença está na forma de
administração: o Inotersen, um oligonucleotido antisense
(desculpem, mas o nome é mesmo assim…), é dado em
injeções subcutâneas que os doentes podem administrar
a si mesmos, em casa, semanalmente; o Patisiran, um
RNA de interferência (outro nome estranho…) tem de ser
administrado no Hospital, durante algumas horas, por via
endovenosa e obriga a tomar medicação imediatamente
antes, incluindo cortisona numa dose única, para prevenir
reações à infusão.
Os ensaios incluíram doentes de idades muito diversas, com
diferentes defeitos genéticos da transtirretina (diferentes
mutações) e em todas as fases da doença. A eficácia a parar a
progressão da doença e até a melhorar um pouco os problemas
que os doentes apresentavam foi semelhante nos diferentes

Boas Festas
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NÚCLEOS:

mento Ferreira Faria, Joaquim Alves da Cunha.

Núcleo da Póvoa de Varzim (Out de 1979)
Dr. José Valentim Gomes Eusébio, José Gomes Martins,
Manuel Miranda Alves, António Francisco Correia e Alípio Miranda da Costa.

O PRESENTE todos nós conhecemos e neste momento
existe uma autêntica revolução tecnológica que muito tem
ajudado e beneficiado os nossos queridos Doentes.
Tudo leva a querer que num FUTURO breve, medicamentos da nova geração, tratem eficazmente a maioria
esmagadora dos nossos Doentes.

Núcleo de Vila do Conde (Out de 1979)
José de Castro Meireles, Padre Domingos Ferreira de
Araújo, Enfª Rosa Sousa A. Silva Graça, Enfª Maria Fernanda M. dos S. Brandão.
Núcleo de Barcelos (Nov de 1979)
João Morgado Abreu, Joaquim A. Vale Falcão, Manuel P.
São Bento, Marcelino Pereira de A. Macedo, Félix A. Esteves
de Araújo, David Faria A. Pereira, José Miranda de Abreu,
Maria dos Prazeres E. de Araújo, Maria Emilia P. de Abreu,
Maria Goreti P. de Abreu.
Núcleo da Figueira da Foz (Jan de 1980)
José Carvalho, Mário Gonçalves Cardoso, Dulce Azenha
da Silva, António Silva Vieira da Cunha, Matilde Maria,
Manuel Jorge Grilo.
Núcleo de Leça da Palmeira (Jun de 1980)
Adelino Rodrigues Gomes, Alexandre Pedro, Manuel Ferreira Neto, Maria da Glória Ferreira.
Núcleo de Braga (Nov de 1980)
António Cunha, Álvaro Rodrigues Batista, João Nascigrupos. Significa assim que passamos a ter possibilidade de
tratar muitos doentes que atualmente não tinham qualquer
opção terapêutica. Nomeadamente aqueles doentes mais
velhos, que por não conhecerem história familiar da doença
foram diagnosticados em fases avançadas, não podendo por
isso receber Tafamidis ou ser transplantados.
A apresentação dos resultados positivos dos ensaios é
sempre uma notícia excelente. Mas começa agora um
processo que, mais uma vez, vai parecer muito lento a
todos aqueles que estão à espera. Os resultados terão de
ser apresentados às agências reguladoras dos Estados
Unidos (FDA) e da Europa (a tão falada EMA) e só depois
de terem sido aprovados se poderá começar a negociação
sobre a prescrição em Portugal. Está previsto pelo menos
um programa de acesso rápido, logo que haja aprovação da
EMA, mas infelizmente esta palavra “rápido” é usada por
comparação com os processos normais que podem demorar
anos. Para os doentes que precisariam da medicação desde
já parecerá sempre um processo muito lento.
Perguntam-me às vezes se acho que o Tafamidis vai
desaparecer. Não creio. Continuamos a ver doentes que têm
uma resposta muito boa a este fármaco. Alguns doentes
que começaram a medicação em 2007, no ensaio clínico,
continuam muito bem, completamente estabilizados.
Outros doentes que começaram o medicamento em 2012,
logo que ficou disponível para prescrição no Hospital, têm
tido o mesmo resultado. Por isso me parece evidente que há
razões para manter o Tafamidis como opção de tratamento.
Do que temos estudado o efeito é melhor se o medicamento
for começado muito cedo. Por isso é tão importante seguir
os portadores assintomáticos. Para vigiar os primeiros
sinais e começar a medicação logo.
Estas são as boas notícias. Mas há problemas que
continuamos a observar nos doentes transplantados, e
em alguns doentes medicados com Tafamidis há mais
tempo, que nos preocupam. Trata-se dos problemas
oculares e dos problemas que têm origem no cérebro. O
seu aparecimento significa que os doentes vivem hoje
muito mais tempo permitindo assim que estes problemas
se manifestem. Antigamente eram muito raros. No fundo
é uma consequência má de um efeito bom. Temos é que
convencer as companhias farmacêuticas da necessidade de
desenvolver ou adaptar os medicamentos existentes para
que atuem também dentro dos olhos e do cérebro. Mais
uma vez o trabalho já começou mas o caminho a percorrer
é longo e parecerá sempre muito demorado a quem precisa.
Outro aspeto que gostaria de abordar é o diagnóstico cada
vez mais frequente de doentes sem história familiar e com
idades avançadas, na casa dos 80 anos. Tem sido cada vez
mais frequente e mostra que a doença é muito mais variada
do que pensávamos. Estes doentes mais velhos têm mais
doença cardíaca, mais problemas nos olhos e nos rins e uma
neuropatia um pouco diferente. Emagrecem menos. Por isso
demoram muito a ser diagnosticados, porque em Portugal
achamos sempre que a Paramiloidose é uma doença de
adultos jovens, com história da doença na família e oriundos

Ao longo de quase três dezenas de anos que sirvo a APP e
há vinte e um como Presidente da Direção Nacional, nunca auferindo de qualquer ordenado, assim como todos os
Dirigentes da Associação e Núcleos, tem sido uma grande honra e tenho a enorme convicção que em breve esta
doença poderá ser totalmente
vencida na vertente TRATAMENTO.
Com a ajuda dos Cientistas
e do nosso Deus, a felicidade
espera-nos.
Para “TODOS“ que trabalham arduamente para os
nossos Doentes, um Feliz
Natal e um Ano Novo com
Saúde.
O Presidente
Carlos Figueiras (Enfº)
do litoral norte. É cada vez menos assim…
De uma forma geral estamos a ver que a Paramiloidose e as
diferentes formas de Amiloidose por transtirretina, nome
que começa a ser usado entre os médicos e cientistas, está a
mobilizar cada vez mais profissionais em todo o mundo, que
não querem deixar de diagnosticar todos os doentes, agora
que também os podem tratar, que querem perceber melhor
a doença e sobretudo, que querem desenvolver soluções para
todos os problemas. Há ainda um longo caminho a percorrer,
em que profissionais, doentes, familiares e a sociedade em
geral são chamados a colaborar.
Nesse sentido, para pôr lado a lado profissionais e doentes
e familiares, realizou-se em Novembro uma reunião de
todas as associações de doentes da Europa. A ideia é juntar
esforços, para ajudar o processo de disponibilização dos
novos medicamentos. Estamos certos de que a formação
de uma estrutura europeia poderá ser uma grande ajuda
nesse sentido. Naturalmente a Associação Portuguesa
esteve lá representada.
Em conclusão, há muito boas notícias mas, como sempre,
teremos que ter paciência, até termos as novas soluções
disponíveis. E vamos sempre continuar a precisar da ajuda
dos doentes e dos seus familiares para exprimir as suas
necessidades e também para colaborar em novos ensaios
clínicos e na investigação científica em geral.
Boas Festas
Teresa Coelho (Dra.)
Responsável da Unidade Corino de Andrade,
Centro Hospitalar do Porto

POR FAVOR 252 623 375
AJUDE-NOS 252 620 738
A AJUDAR. 933 746 550
CO N TA C T E - N O S

Fax: 252 623 375
Email: paramiloidose@iol.pt

DESTINE 0,5% DO SEU IRS À PARAMILOIDOSE
SEM GASTAR NADA!
2 0 1 7

Ao preencher o Anexo H da sua declaração de IRS, indique no quadro
9 a opção “Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas
Coletivas de Utilidade Pública” com o contribuinte 500 896 372.
Desta forma e sem qualquer encargo para si, 0,5% do seu IRS será
destinado pelo Estado a favor da Associação Portuguesa de Paramiloidose
e dos doentes paramiloidóticos. Passe esta mensagem aos seus amigos
e conhecidos.
Muito Obrigado.

