
Em Novembro realizou-se no Porto, no Centro 
Comercial Dolce Vita, o último evento da 
campanha Saber Que Faz Mover promovida 
pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia 
(SPR). Este projecto  composto por 
testemunhos, vídeos, conferências, sessões de 
esclarecimento e rastreios pontuais  vem 
responder a uma necessidade há muito sentida 
pela SPR a de levar os médicos e as associa-
ções de doentes ao público em geral. E teve 
como objectivo alertar para a problemática da 
incidência das doenças reumáticas e cujos 
sintomas afectam cerca de um terço dos 
portugueses. A exposição foi constituída por 22 
painéis expositores, que retratam doenças 
reumáticas seleccionadas através dos rostos 
dos doentes e as associações de doentes 
existentes no país. Foram realizadas para o 
evento 6 brochuras sobre doenças reumáticas, 
sendo uma delas sobre Fibromialgia produzida 
em parceria com a Myos. 
No total das várias cidades que a campanha 
percorreu entre 3 de Abril em Faro, passando 
por Évora, Lisboa, Covilhã, Ponta Delgada, 
Coimbra e terminando no Porto a 2 de 
Novembro  estiveram cerca de 10.000 
visitantes. Segundo os representantes da SPR 
este tipo de iniciativas são muito importantes 
uma vez que educam a população para a 
problemática das doenças reumáticas, 
explicando os principais sintomas, permitindo 
que os pacientes se dirijam rapidamente aos 
especialistas, uma vez que 3 semanas apenas, 
podem fazer a diferença no diagnóstico de 
algumas doenças.
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O caminho é o da união...
Os contactos com doentes e representantes de associações do mundo inteiro fez-nos perceber 
que a Myos e os doentes portugueses não enfrentam dificuldades diferentes das que se 
verificam noutros países. As lacunas e as carências em termos de informação, sensibilização, 
acreditação, apoio legal, logístico, apoio médico, e outros. são ainda infelizmente 
generalizadas e, embora o caminho seja longo, é visível que já percorremos um caminho 
impressionante. Há que reconhecer e valorizar os progressos alcançados, nomeadamente no 
contacto com profissionais de saúde, investigadores, instituições públicas e privadas e o 
próprio Ministério da Saúde, junto do qual somos representantes oficiais dos doentes 
portugueses com fibromialgia. 
O trabalho que está a ser feito pelo mundo fora é muito similar ao que é produzido em Portugal, 
as lutas são comuns, os obstáculos a contornar são iguais, pelo que, faz todo o sentido unir 
esforços, pensar em conjunto, planear e distribuir tarefas.
À frente dos destinos das associações de FM/SFC pelo mundo fora estão doentes, profissionais 
de saúde, familiares e amigos que também trabalham a título gracioso e voluntário. No caso da 
Myos são na sua maioria doentes que muitas vezes trabalham como você, têm exigências 
familiares, tal como você, têm as suas crises com agravamento de sintomas, tal como você, e que 
ainda assim, tiram horas e dias do seu quotidiano para lutar por si e por todos nós. Os 
representantes de doentes e voluntários da Myos, actualmente activos, são poucos para o 
muito trabalho e desafios que nos estão a ser exigidos. Apelamos assim, a que cada um de vós, 
enquanto sócio, se responsabilize pela sua luta e assuma as suas obrigações e deveres através 
de uma maior intervenção na sua associação. A Myos conta com mais de 1800 associados e 
algumas dezenas de representantes de doentes nas delegações de todo o país. Se apenas 
metade destas pessoas oferecessem poucas horas por mês à associação e ao trabalho de 
divulgação e sensibilização, talvez se tivessem já obtido mais apoios e melhores condições de 
vida para a toda a comunidade de pessoas com FM/SFC. 

Não podemos esperar indefinidamente por um momento ideal, em que as condições de vida e os 
apoios melhorem caídos do céu, ou esperar que terceiros se encarreguem de fazer sozinhos 
essa mudança. Mais uma vez há que mudar a nossa atitude, procurar saber o que cada um de 
nós pode dar, o que cada um pode fazer pela Myos, para contribuir para o grande objectivo 
comum- que é uma vida melhor para todos...

Estas mudanças não acontecem de um dia para o outro. Levam anos de trabalho consecutivo. É 
preciso muito trabalho e perseverança para que os direitos dos doentes sejam reconhecidos. 
Os países que hoje têm melhores condições já lutam há muitos anos pela melhoria da qualidade 
de vida dos seus doentes. O trabalho compete a cada um de nós. Mesmo que não possamos 
fazer muito e que não tenhamos toda a disponibilidade para dar , isso nunca nos deve impedir 
de fazer alguma coisa, por mais pequena que seja. Afinal muitas pequenas coisas, fazem um 
grande projecto. 

Como disse «Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas 
sem ele o oceano seria menor.»

Cristina Seabra e Inês Afonso

Madre Teresa de Calcutá, 

O caminho é o da união...

Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas 
sem ele o oceano seria menor

Editorial
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A Mesa Redonda sobre Fibromialgia no 
Parlamento Europeu, em 7 de Maio, promoveu 
a discussão sobre esta síndrome junto de 
alguns membros do Parlamento Europeu 
(MPEs). Desta iniciativa esperava-se a 
sensibilização dos responsáveis políticos 
europeus para a realidade da FM, bem como o 
nascer de uma nova esperança para aqueles 
que dela sofrem quotidianamente.
Neste evento procedeu-se à leitura de um 
pequeno comunicado da Sr.ª Dr.ª Margarida 
Sousa Uva - também ela portadora de FM e 
Presidente - Honorária   da   Myos  - ,  esposa 
do Sr. Dr.  José  Durão  Barroso,  Presidente  da 

 

Comissão Europeia; comunicado este que 
muito contribuiu para sensibilizar os 
eurodeputados presentes, referindo o seu 
apoio à causa e destacando a necessidade de 
mudanças a nível europeu no tratamento, 
acompanhamento e reconhecimento dos 
doentes com FM. A quase totalidade dos países 
que compõem a ENFA (European Network of 
Fibromyalgia Associations – Rede Europeia das 
Associações de Fibromialgia) estiveram repre-
sentados nesta reunião. Em representação de 
Portugal esteve Cristina Seabra. Desta mesa 
redonda resultou uma proposta para a 
redacção de uma declaração sobre a FM e 
posterior angariação de assinaturas dos MPEs 
da mesma, por forma a levar a discussão desta 
síndrome ao Parlamento Europeu e a cada um 
dos Países-membros. Esta declaração escrita 
foi lançada por cinco MEPs, em colaboração 
com as associações europeias de FM, no dia 1 
de Setembro e a 14 de Novembro já 278 MPEs a 
assinaram. A recolha de assinaturas estará 
vigente até dia 4 de Dezembro.   .

Mesa Redonda sobre Fibromialgia no 
Parlamento Europeu

declaração sobre a FM

levar a discussão desta 
síndrome ao Parlamento Europeu

Campanha Saber que Faz Mover

A Myos promove mais uma edição deste 
encontro vocacionado para jovens com FM ou 
SFC até aos quarenta anos, a ter lugar no 
espaço da Sede Nacional, em Lisboa, no 
sábado, dia 17 de Janeiro, às 14h30min, sob a 
temática da Parentalidade. Serão abordados 
em jeito de conversa informal tópicos como a 
maternidade, a paternidade, o parto e os 
cuidados do bebé direccionados para jovens 
doentes que sejam ou pretendam ser pais.
A parentalidade foi um dos tópicos de interesse 
levantados nos anteriores Encontros e, tendo 
em conta a importância da constituição de 
família e as dúvidas e a ansiedade sentidas por 
muitos dos nossos jovens face a esta fase 
importante da sua vida e crescimento, 
contamos que este seja um evento 
esclarecedor e que permita que os 
participantes encarem esta etapa da vida com 
menos sobressalto e com maior esperança e 
positivismo. É também objectivo deste 
Encontro a partilha de estratégias e truques 
adoptados na gestão da parentalidade por 
aqueles que já são pais e a troca de impressões 
por todos os participantes. Para confirmar a sua 
presença contacte a sede.

edição deste 
encontro vocacionado para jovens com FM ou 
SFC

em Lisboa, no 
sábado, dia 17 de Janeiro, às 14h30min
temática da Parentalidade

III Encontro de Jovens

Desde dia de 30 de Setembro podemos contar 
com um novo portal na Internet vocacionado 
para as áreas da saúde e do bem-estar. O 
lançamento oficial decorreu nesse mesmo dia, 
no Auditório da Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa, em conjunto com uma 
conferência subordinada ao tema “Educação, 
Comunicação e Novas Tecnologias em Saúde”. 
A Myos esteve representada neste evento por 
Brigitte Papi, membro da Direcção Nacional.
Este novo portal assegura maior rapidez e 
acessibilidade aos conteúdos, que foram 
fornecidos por fontes credíveis. No que 
respeita à informação sobre a FM e SFC, os 
responsáveis pelo Topsaúde estabeleceram 
uma parceria com a Myos, no sentido de lhes 
cedermos alguns conteúdos informativos 
publicados no nosso sítio na Internet.

novo portal na Internet vocacionado 
para as áreas da saúde e do bem-estar

Topsaúde estabeleceram 
uma parceria com a Myos

Lançamento Portal Topsaúde

A Myos continua com a parceria com a Inktarget para a recolha de tinteiros e toners 
usados. Cada delegação procede à recolha dos tinteiros e toners na sua área de 
actividade, revertendo o dinheiro da reciclagem para as próprias delegações. 
Pedimos o contributo de todos para esta campanha.

A Myos continua com a parceria com a Inktarget para a recolha de tinteiros e toners 
usados. Cada delegação procede à recolha dos tinteiros e toners na sua área de 
actividade, revertendo o dinheiro da reciclagem para as próprias delegações. 
Pedimos o contributo de todos para esta campanha.

Delegação de Coimbra

Cada pessoa levou um lanche para partilha. A animação esteve a cargo de dois elementos da Escola 
do Riso, que levaram os participantes a fazer exercícios de expressão corporal e promoveram 
também o efeito positivo do riso – o riso como terapia e como forma de estar na vida – tendo este um 
papel fundamental também no dia-a-dia daqueles que padecem de doenças crónicas. 
Agradecemos aos elementos da Escola do Riso pela sua participação neste encontro.

A Delegação informa que se mantêm as reuniões dos Grupos de: Apoio de Leiria – 1º sábado do mês 
–; Castelo Branco – 2º sábado do mês – e Coimbra – último sábado do mês.

A Delegação foi novamente convidada este ano pelo Serviço de Reumatologia dos Hospitais 
Universitários de Coimbra (HUC) para participar no XXVIII Curso de Reumatologia, que decorreu nos 
dias 10 e 11 de Outubro. A Associação esteve representada neste evento através de um stand 
informativo, assegurado por elementos da Direcção Regional. Cinco elementos da Delegação 
comparticiparam activamente nas Aulas Práticas com o intuito de divulgar aos médicos presentes o 
exame clínico a um doente de FM para um correcto diagnóstico. Este tipo de iniciativas é raro no 
nosso país (embora seja corrente no estrangeiro) e fundamental para a correcta sensibilização e 
formação dos nossos médicos. Fazemos votos que mais iniciativas destas ocorram no território 
português.
A Sociedade Portuguesa de Reumatologia fez coincidir com esta edição do Curso de Reumatologia 
dos HUC a sua acção de divulgação da Campanha Saber que Faz Mover, que tem percorrido o País. 
Elementos desta delegação estiveram presentes na conferência de imprensa para os meios de 
comunicação regionais para divulgação desta campanha, que, em Coimbra, teve lugar no Centro 
Comercial Fórum de Coimbra nesse mesmo fim-de-semana. 

Grupos de: Apoio de Leiria 
Castelo Branco Coimbra

Delegação foi novamente convidada
participar no XXVIII Curso de Reumatologia

Sociedade Portuguesa de Reumatologia
acção de divulgação da Campanha Saber que Faz Mover

conferência de imprensa

Petição para sensibilização para a Fibromialgia

A ENFA  lançou no início de Outubro uma petição on-line no seu sítio (www.enfa-europe.eu ) e apela ao contributo de todos, doentes, familiares, amigos, 
colegas e profissionais de saúde, para que a assinem e divulguem, a bem dos mais de 12 milhões de pacientes com Fibromialgia na União Europeia. A 
Myos colabora com a ENFA e convida os Portugueses a juntarem-se a esta iniciativa.
A Fibromialgia é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1992, conforme consta na sua lista oficial ICO-10, M-79-7, contudo muitos 
profissionais de saúde e algumas autoridades de saúde continuam a questioná-la. A realidade actual, em todos os países europeus, é que se ignora o 
direito de um elevado número de pessoas afectadas por uma doença crónica a uma boa qualidade de vida. Por isso lançamos um apelo à comunidade 
médica, e aos políticos nacionais e europeus para: combater o cepticismo em torno desta doença; melhorar a qualidade de vida dos doentes; pôr em 
funcionamento programas de apoio individuais e interdisciplinares que permitam ao doente manter-se económica e socialmente independente e que 
combatam todas as formas de isolamento e exclusão; assegurar o ensino aprofundado desta matéria na formação obrigatória dos cursos de Medicina, 
nas suas diferentes especialidades médicas; apoiar e acompanhar programas de sensibilização que facilitem o diagnóstico e tratamento precoce, assim 
como o acesso a cuidados de saúde em qualquer altura; reunir os apoios adequados para a investigação científica desta patologia; pôr em 
funcionamento na União Europeia um programa de intercâmbio de boas práticas na Fibromialgia. Poderá dar o seu contributo assinando a petição no 
website da ENFA, no endereço http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php.

ENFA  lançou no início de Outubro uma petição on-line

Poderá dar o seu contributo assinando a petição no 
website da ENFA, no endereço http://www.enfa-europe.eu/indexpet.php

Para assinalar o quinto aniversário da Myos e o 
12 de Maio, a delegação organizou um convívio 
no dia 31 de Maio na Mata do Choupal. Este 
evento teve muita participação, especialmente 
dos sócios dos núcleos de Leiria e Castelo 
Branco. O núcleo de Castelo Branco conseguiu 
apoio da Junta de Freguesia, a qual lhes cedeu 
um autocarro para o transporte dos sócios 
daquela área. Agradecemos à  Junta de 
Freguesia de Castelo Branco o apoio que tem 
dado aos sócios da Myos e ao núcleo.

quinto aniversário da Myos e o 
12 de Maio, a delegação organizou um convívio

É objectivo do Topsaúde funcionar como 
plataforma comunicacional entre os diferentes 
agentes do sistema de saúde. Este portal tem 
como públicos-alvo médicos e ademais 
profissionais da área da Saúde, bem como 
outros agentes que nela operam; a população 
universitária e professores dos ensinos básico e 
secundário; os doentes, especialmente 
aqueles que padecem de doenças crónicas e 
que, assim, precisam de maior apoio (com o 
apoio das diferentes Associações de Doentes) e 
o público em geral.
No Topsaúde poderá encontrar informações 
sobre uma grande variedade de temas, desde a 
Saúde Pública, Saúde na Mulher, no Homem, 
na Criança, no Sénior, nos Animais, entre 
muitos outros temas. 
Poderá consultá-lo em www.topsaude.pt.Poderá consultá-lo em www.topsaude.pt

Representantes de Associações de FM de 9 países

1



Em Junho, foram apresentados no 
Congresso Anual Europeu de Reumatologia da 
EULAR (European League Against Rheumatism) 
no simpósio-satélite da Pfizer, os resultados 
finais do estudo “Fibromyalgia in the EU: Global 
Impact Survey”, que poderá encontrar no nosso 
site (disponível apenas na versão inglesa).

No dia 8 de Outubro, a ENFA realizou uma 
conferência de imprensa no Parlamento 
Europeu, em Bruxelas, para assinalar a Semana 
Europeia Contra a Dor, no âmbito da sua 
campanha de sensibilização para a realidade 
da FM.

A EF IC  (European Federat ion  o f  
International Association for the Study of Pain 
chapters) declarou que a temática da Semana 
Europeia Contra a Dor 2008 – de 20 a 26 de 
Outubro –, que decorreu em Bruxelas, foi a 
Fibromialgia.

apresentados no 
Congresso Anual Europeu de Reumatologia da 
EULAR

resultados 
finais do estudo “Fibromyalgia in the EU: Global 
Impact Survey”

ENFA realizou uma
conferência de imprensa no Parlamento 
Europeu

temática da Semana 
Europeia Contra a Dor 2008 – de 20 a 26 de 
Outubro
Fibromialgia
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Delegação do Porto

Delegação da Guarda

Delegação de Lisboa e Setúbal

Em Bruxelas, no mês de Maio, da primeira reunião entre representantes das associações de 
doentes com Fibromialgia de vários países europeus, sobressaiu a necessidade de se passar a ENFA 
de um organismo informal para uma coligação de carácter oficial, com o devido registo em Bruxelas, 
sua sede inicial, para o que é imprescindível a constituição de um comité executivo, registo dos 
estatutos, planos de acção, etc. Nessa reunião, os membros presentes convidaram Cristina Seabra 
a integrar este comité na qualidade de secretária.
Encontram-se representados na ENFA os seguintes países: Alemanha; Bélgica; Dinamarca; França; 
Holanda; Israel; Itália; Suécia; Reino Unido e Espanha. São objectivos gerais deste organismo para 
o espaço europeu: desmistificar muitos dos mal-entendidos e preconceitos construídos em torno 
da realidade da FM; sensibilizar o grande público, patronato e poder político para esta entidade 
clínica; colaborar com as associações nacionais de doentes na compilação de informações e dados 
de estudos e elaborar planos de acção; lançar uma página-web, com interligações internacionais e 
vínculo com os Membros do Parlamento Europeu, de modo a conseguir uma maior visibilidade para 
a FM e seu reconhecimento a nível europeu e mundial. O reconhecimento da seriedade e 
importância do trabalho das associações de doentes representadas pela ENFA é fundamental para 
o diálogo e cooperação com profissionais de saúde, investigadores e governantes dentro do espaço 
comum europeu. Promover a pesquisa científica, a formação dos profissionais de saúde, assim como 
a melhoria da qualidade de vida dos doentes e suas famílias, facultando o acesso a informação, 
orientação, programas de recuperação e apoios sociais, são objectivos das associações que em 
todo o mundo lutam pelos direitos dos doentes. A inclusão da Fibromialgia na agenda de saúde 
europeia é determinante para que estes objectivos possam ser alcançados.
Poderá obter mais informações sobre esta organização  em: http://www.enfa-europe.eu/.

Encontram-se representados na ENFA os seguintes países: Alemanha; Bélgica; Dinamarca; França; 
Holanda; Israel; Itália; Suécia; Reino Unido e Espanha

 

Poderá obter mais informações sobre esta organização  em: http://www.enfa-europe.eu/

Foram aprovados pela FDA (Food and Drug 
Administration), nos EUA, o Lyrica, da Pfizer, em 
2007, e o Cymbalta, da Lilly, em Junho de 
2008, como medicamentos direccionados para 
o tratamento de sintomas da Fibromialgia, após 
estudos que comprovaram a sua eficácia na 
melhoria da qualidade de vida de doentes que 
neles participaram. 
Na Europa, porque o estatuto desta síndrome é 
ainda ambíguo, estes medicamentos são 
comercializados, mas encontram-se indicados 
apenas para outras situações clínicas que não a 
FM. Os laboratórios detentores destas 
patentes encontram-se a trabalhar para que 
tanto o Cymbalta como o Lyrica contenham a 
indicação, na bula, de que podem ser usados no 
tratamento de sintomas desta síndrome.
A Myos, juntamente com o Professor Jaime 
Branco, presidente do nosso Conselho Técnico-
Científico, tal como outras associações 
europeias de FM, está a desenvolver esforços 
na sensibilização das entidades competentes 
(nacional e europeia) para a FM e a importância 
de haver oficialmente medicamentos para ela 
direccionados. 
Com isto não quer a Myos dizer que estes sejam 
os únicos medicamentos, ou os mais eficazes no 
tratamento de alguns sintomas da FM, o 
aconselhamento e monitorização dos 
resultados dos medicamentos deverá ser 
sempre feito pelo seu médico, uma vez que a 
mesma terapêutica pode ter efeitos diferentes 
em doentes diferentes. Quanto a este assunto, 
o que é importante é que seja dado o primeiro 
passo para que outros medicamentos, que 
actualmente já são usados com alguns 
resultados no tratamentos dos muitos sintomas 
associados à FM, bem como novas terapêuticas 
q u e  p o d e r ã o  s e r  d e s e n v o l v i d a s  e  
comercializadas, contenham a indicação de que 
podem ser usados em doentes que padeçam 
desta síndrome.

aprovados pela FDA
nos EUA Lyrica

Cymbalta

Indicação de terapêuticas 
direccionadas para a FM 
ainda em falta na UE

A Delegação do Porto mudou novamente de 
instalações, mantendo-se na Junta de 
Freguesia da Campanhã, mas noutra sala, 
sendo a morada: Junta de Freguesia da 
Campanhã, Praça da Corujeira, 202, 4300-144 
Porto, devendo toda a correspondência ser 
enviada para este endereço.
Actualmente, esta delegação consegue 
assegurar o atendimento uma tarde por 
semana, mantendo-se o número de telefone 
para o efeito – 225 360 224 – ou através do 
telemóvel – 913 530 547. Para poder alargar o 
horário de apoio aos doentes da região são 
necessários novos voluntários para fazer 
atendimento. É importante dar um pouco de si 
para ajudar os outros e a Myos. Caso tenha 
interesse e disponibilidade, contacte a 
delegação.

Delegação do Porto mudou novamente de 
instalações

Junta de Freguesia da 
Campanhã, Praça da Corujeira, 202, 4300-144 
Porto

uma tarde por 
semana

225 360 224 – ou através do 
telemóvel – 913 530 547 alargar o 
horário de apoio aos doentes da região são 
necessários novos voluntários

Delegação de Évora

O Grupo de Apoio de Vila Viçosa iniciou a 
actividade este ano. Reúne-se na Junta de 
Freguesia de Conceição, em Vila Viçosa.
Após alguns contactos, foi cedida um espaço 
para a criação do Grupo de Apoio de Beja. As 
reuniões iniciar-se-ão em breve. A data e a 
morada serão divulgadas aos sócios da região.
O Grupo de Apoio de Évora mantém o 
funcionamento no mesmo local.
Os três Grupos de Apoio da Delegação reúnem-
se pontualmente em datas previamente 
marcadas e divulgadas aos sócios das 
respectivas  áreas.
Foi estabelecido um Protocolo de Cooperação 
entre a Myos e o Centro de Acupunctura Além-
Tejo, para os seus centros de Évora, Mora, Vila 
Viçosa e Portalegre.

Grupo de Apoio de Vila Viçosa

Grupo de Apoio de Beja

Grupo de Apoio de Évora

Protocolo de Cooperação 
entre a Myos e o Centro de Acupunctura Além-
Tejo

A delegação gostaria de agradecer em particular à sócia e coordenadora do grupo de apoio do 
Barreiro, Rosário Santos, que foi incansável no auxílio à organização destas duas actividades.

O grupo de apoio de Cacilhas realizou a sua última reunião no mês de Novembro. A decisão de 
encerramento deste grupo de apoio que se reunia desde 2002  prendeu-se com a fraca adesão dos 
doentes da região a estas reuniões que em parte se deve ao apoio directo dado na sede em Lisboa e 
que proporciona semanalmente o apoio necessário a estes. 

Actividades no espaço da sede
Mantêm-se as consultas na sede da delegação, disponíveis para os sócios da Myos, a saber:  
Psicologia Cognitivo-Comportamental; Programa Educacional para casais; Sexualidade;  Avaliação 
Física;  Nutrição;  Podologia e Serviço Social.

Além destas valências, os sócios da Myos passam também a contar com Massagens Terapêuticas a 
cargo da massagista Carla Fernandes. A massagem tem mostrado resultados no alívio de algumas 
dores localizadas e contracturas musculares, assim como um relaxamento generalizado, sendo 
esta uma terapêutica a que muitos doentes recorrem para alívio dos sintomas da FM e/ou SFC. 

Informamos os nossos sócios que tiveram início as aulas de Pilates e de Educação Postural no 
espaço da sede na primeira semana de Outubro. As aulas de Pilates encontram-se agendadas para 
as 2ªs e 4ªs feiras, das 15:30h às 16h30h, e têm como instrutora a Professora Clarissa Printes; as 
aulas de Educação Postural são asseguradas pela Professora Vanessa Melo e têm lugar às 4ªs 
feiras, das 18h às 19h. A importância do exercício adaptado aos doentes não é de descurar, mas, 
além do benefício das práticas físicas, a inclusão numa turma pequena traz também a vantagem do 
convívio com pessoas que sofrem dos mesmos problemas. As turmas para as práticas físicas 
encontram-se limitadas a cinco participantes. Ainda existem algumas vagas.

Vai dar-se início a um grupo de Arte-Terapia na delegação de Lisboa no âmbito de um projecto de 
estágio da psicóloga Diana Trindade. A Arte-Terapia consiste num método de tratamento 
psicológico que integra no contexto terapêutico mediadores artísticos, tais como a pintura; a 
modelagem; as colagens; os jogos dramáticos; a expressão corporal; a música; a poesia; entre 
outras. Possibilita um maior autoconhecimento e desenvolvimento pessoal; aumenta a auto-estima 
e permite lidar melhor com os sintomas e o stress; promove o contacto com a experiência sensorial e 
a expressão afectiva significativa; faculta a partilha de experiências e o desenvolvimento de um 
sentido criativo para a vida. Para dar início ao grupo de Arte-Terapia, que terá o número-limite de 
oito participantes, serão conduzidas entrevistas aos interessados pela psicóloga, que se destinam 
à elaboração de um plano terapêutico direccionado aos participantes. As sessões terão lugar uma 
vez por semana, às segundas-feiras, das 16.45h às 17.45h e a sua frequência será gratuita, tendo 
apenas os participantes de dar um pequeno contributo para os gastos com o material artístico. 
Caso esteja interessado, contacte a delegação nos horários de atendimento para fazer a marcação 
da entrevista. Assim que o grupo estiver formado, dar-se-á início às aulas.
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Actividades no espaço da sede

Destaques internacionais Myos convidada a integrar o Comité Executivo da ENFA

Para assinalar o seu quinto aniversário, a Myos 
realizou uma festa no Auditório do Grupo 
Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do 
Grupo BES. Contámos com uma actuação do 
Grupo Coral TAG do Barreiro, que deslumbrou 
os presentes. Alguns sócios recitaram poemas 
de sua autoria e de outros autores, outros 
mostraram-nos os seus dotes musicais 
cantando. Houve também espaço para um 
sorteio de peças de loiça, material da Myos 
(material de divulgação), exemplares da 
Agenda do Doente Reumático e, como primeiro 
prémio,  uma   cópia  do  livro  Fibromialgia   em
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realizou uma festa

Incluída nas nossas actividades lúdicas e 
porque a vida não se pode centrar na doença, a 
delegação organizou uma ida ao teatro. 
Desafiou os seus sócios, familiares e amigos e 
levou um grupo de 83 pessoas a ver o musical 
Jesus Cristo Superstar, com encenação de 
Filipe La Feria, no dia 25 de Maio. Os 
participantes gostaram muito do espectáculo e 
deste encontro saiu a ideia de se organizarem 
outras actividades similares no futuro. A 
delegação deixa  aqui  os seus  agradecimentos
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Movimento, publicado em 2006 pela Myos. No fim deste encontro, os presentes conviveram 
animadamente num lanche, onde se apagaram as velas do bolo de aniversário da associação.

Representantes da Myos no Curso ILAP 2008

 Aos funcionários do  Politeama  pela  amabilidade e simpatia que nos dispensaram.

O curso ILAP ( International Leaders Against Pain - Líderes Internacionais Contra a Dor) organizado 
pela NFA (Associação Americana de Fibromialgia), foi este ano realizado entre 10 e 14 de Agosto no 
Airlie Center, em Warrenton, no Estado da Virginia, a sul de Washington DC, num espaço que alia a 
Natureza com todos os confortos de um centro de congressos.
Das 165 candidaturas, foram seleccionados 65 representantes de doentes, de associações e 
grupos de apoio do mundo inteiro, entre as quais 2 portuguesas, Cristina Seabra e Inês Afonso 
Lopes. Estiveram representantes de 22 estados americanos e ainda 18 representantes de 15 paises; 
Portugal, Holanda, Inglaterra, Suécia, Irlanda, Argentina, Brasil, França, Porto Rico, Alemanha, 
Canadá, República Dominicana, Costa Rica, Austrália e Israel.
A palestra de actualização sobre a investigação internacional ficou a cargo do conceituado Dr. Dan 
Buskila, enquanto que a sobre investigação nos EUA foi apresentada pelo Dr. Patrick Wood. Foram 
apresentadas comunicações sobre a situação em que se encontra a advocacia nos EUA, na Europa e 
a nível Internacional, que foram complementadas com o workshop sobre advocacia abordando a 
importância de envolver não só a sociedade em geral, mas sectores como a saúde, a educação, a 
economia e a cultura. Os participantes frequentaram ainda um workshop de Técnicas de 
Comunicação Pública  onde puderam aprender técnicas para uma comunicação eficaz, quer para 
grupos grandes, quer para pequenos, e ainda um outro sobre Treino em Imprensa Internacional, 
com técnicas de redacção de press releases e de contactos com os diferentes meios de 
comunicação. Estiveram presentes o diplomata americano Paul Bremer III e a sua esposa, doente 
com Fibromialgia, Frances Winfield Bremer, que se tornaram em 2008 membros da NFA e 
representantes desta e da FM nos EUA alertando para a importância da sensibilização da 
comunidade para as dificuldades vividas pelos doentes.
Muito foi falado da importância das coligações e do trabalho conjunto, ficando em aberto a 
possibilidade de se fazer uma coligação transcontinental das associações de FM, calculando-se 
que a nível mundial poderão existir mais de 40 milhões de doentes com Fibromialgia.

curso ILAP
NFA (Associação Americana de Fibromialgia)

65 representantes de doentes, de associações e 
grupos de apoio do mundo inteiro, entre as quais 2 portuguesas

Portugal, Holanda, Inglaterra, Suécia, Irlanda, Argentina, Brasil, França, Porto Rico, Alemanha, 
Canadá, República Dominicana, Costa Rica, Austrália e Israel

Este ano a Liga Portuguesa Contra as Doen as Reumáticas promoveu mais uma edição do seu Fórum 
de Apoio ao Doente Reumático, desta feita subordinado ao tema “O Doente Reumático entre os 
Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados Hospitalares”. O evento teve lugar nos dias 17 e 18 de 
Outubro, no Hotel Tivoli Tejo, situado no Parque das Nações, em Lisboa.
A Myos marcou presença neste encontro com um stand institucional, assegurado por voluntárias, e 
encontrou-se igualmente presente na assistência, representada por cerca de 20 participantes, 
entre voluntários e sócios, como se tem vindo a verificar desde 2003, dada a importância de que se 
reveste este fórum promovido pela LPCDR.

ç Fórum 
de Apoio ao Doente Reumático “O Doente Reumático entre os 
Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados Hospitalares”

XI Fórum de Apoio ao Doente Reumático da LPCDR

A Delegação da Guarda promoveu no passado 
dia 22 de Novembro um colóquio, na cidade da 
Guarda, subordinado ao tema “Fibromialgia  
doença de ontem e de hoje”.
Esta iniciativa que decorreu no Auditório do 
Paço da Cultura foi destinado a doentes e 
familiares residentes nos distritos de Viseu e da 
Guarda, tendo sido esta a primeira acção de 
divulgação e sensibilização organizada pela 
recentemente formada Delegação da Guarda. 
Contou-se com palestras da Dra. Cristina 
Sequeira, médica internista e Presidente da 
Delegação da Guarda da Myos e da Dra. Paula 
Oliveira, psicóloga e Presidente da Delegação 
do Porto. O colóquio teve como objectivo 
promover a informação da patologia de forma a 
desmistificá-la perante os doentes e 
comunidade em geral assim como fazer a 
apresentação oficial da delegação aos doentes 
e sócios da região.  
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ATENÇÃO
Para que possamos continuar a subsistir 
e a desenvolver as nossas actividades, 
necessitamos que os sócios paguem as 
suas quotas. 
A associação não exite sem si. 
Não se esqueça!!
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