Índice
MENSAGEM DO PRESIDENTE

2

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

3

1.
FUI DIAGNOSTICADO COM ELA. DE QUE FORMA POSSO
VER OS MEUS DIREITOS SOCIAIS SALVAGUARDADOS?
4
1.1

O Atestado Médico de Incapacidade Multiusos (AMIM)

4

2.

PROTEÇÃO SOCIAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS *

5

2.1

Proteção Especial na Invalidez

5

2.2

Complemento por Dependência

6

2.3

Prestação Social para a Inclusão

8

3.

ESTRUTURAS DE APOIO

9

3.1

Balcão da Inclusão *

9

3.2

Produtos de Apoio

10

3.3

Referenciação e Serviços de Apoio à Comunidade

11

1

Mensagem do Presidente
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença marcada por perdas.
Perdas físicas, perdas psicológicas, perdas sociais, perdas financeiras, entre
outras que não têm nome, mas que acontecem e representam um impacto.
O impacto provocado por cada perda implica um (re)começo.
Em O Ofício de Viver, o escritor italiano, Cesare Pavese, dizia que “viver é
começar, sempre, a cada instante” (Pavese, 2004:67). É exatamente neste
princípio, no começo e no recomeço, mas também na readaptação
contantes, que se torna possível assumir em consciência que, na ELA, a perda
existe e que, ao acontecer num tempo que se esgota nele próprio, carece
de uma intervenção e encaminhamento céleres, humanizados e centrados na pessoa.
O tempo não é algo que possamos controlar. É, contudo, algo que podemos organizar e gerir com as
escolhas esclarecidas que fazemos em liberdade, mediante determinadas orientações, meios e
recursos, necessários à concretização de uma determinada ação.
O livro que lançamos à estampa representa um contributo ainda modesto, mas absolutamente
necessário, no momento de promover uma melhor gestão deste tempo, através de um conjunto de
informações orientadoras destinadas a pessoas doentes e aos familiares que as acompanham, sobre os
locais aos quais se devem dirigir e a forma como devem proceder para requerer os benefícios sociais
imprescindíveis à condição na qual se encontram.
A pessoa com ELA não tem tempo a perder. Por todos os motivos e por todas as razões, este é o móbil
que nos deverá conduzir quando se trata de reunir esforços para garantir o acesso aos seus direitos,
condição necessária à salvaguarda da sua dignidade.
A Pessoa com ELA é diferente. Sê-lo-á sempre. Enquanto Pessoa, com valor absoluto, merece ser
respeitada na sua diferença, sem que isso comprometa a sua dignidade e autonomia, na vida e no
mundo onde tem o direito a ser e a estar em igualdade, naquela que é a sua singularidade.
Lisboa, 22 de Novembro de 2019
Pedro Souto, Presidente da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica
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Enquadramento e objetivos
A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença neurológica, degenerativa, sem cura e sem causas
definidas, que se caracteriza pela fraqueza e pela atrofia muscular progressivas.
Sendo uma doença profundamente incapacitante e com impacto nas diversas dimensões da vida
humana, torna-se crucial garantir que a pessoa portadora deste diagnóstico vê reconhecida a sua
dignidade e, consequentemente, os seus direitos em cada fase que caracteriza o processo de progressão
da doença. Esse é, aliás, um princípio consagrado no Artigo 1.º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, na qual se pode ler que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de
fraternidade”1.
O artigo acima citado e a ideia kantiana de que o ser humano é fim em si mesmo2, tendo valor absoluto
e não um valor instrumental enquanto meio, dá suporte a um dos desideratos da presente publicação,
no momento de consciencializar a sociedade civil para a ideia de que a dignidade da vida humana só é
possível garantindo a autonomia da pessoa, e de que a salvaguarda dessa autonomia é inseparável do
acesso a vários direitos, nomeadamente aos que se enquadram no âmbito da proteção social.
O presente livro pretende reunir, numa linguagem clara e acessível, um conjunto de apoios e benefícios
sociais aos quais a pessoa com ELA tem direito e aos quais pode requerer para garantir a sua dignidade,
autonomia e inclusão na sociedade.
A informação organizada e compilada pela APELA, foi construída com base nas informações
disponibilizadas nas plataformas digitais de algumas das entidades do Governo da República Portuguesa,
nomeadamente na página da Segurança Social.
Esta informação está atualizada até à data de publicação do livro.

1

A Declaração Universal dos Direitos Humanos está disponível no Diário da República Eletrónico, ao qual é
possível aceder através do seguinte link: https://dre.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos#1
2
“O homem, e, de uma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio
para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se
dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ter considerado
simultaneamente como fim” (Kant, 2007: 67-68).
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1. Fui diagnosticado com ELA. De que forma posso ver os
meus direitos sociais salvaguardados?
Acaba de receber o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e há uma imensidão de dúvidas
e questões que gostaria de esclarecer.
1. Mais importante: Não está sozinho! Para além daqueles que o rodeiam, tem a sua equipa clínica.
Discuta com ela as suas dúvidas, expetativas e a previsão do melhor percurso para si. Defina como e
quando deve recorrer à equipa.
2. Informação – O conhecimento é uma das formas de gerir a ansiedade e a insegurança relativamente
à progressão da doença, pelo que deve estar a par dos progressos que a investigação clínica e científica
apresentam nesta área, da mesma forma que pode tomar decisões em conjunto com a sua equipa sobre
as melhores opções e soluções para si.
4. Aprenda e inspire-se em exemplos reais de superação, resiliência, criatividade e motivação.
5. Informe-se igualmente sobre os seus direitos enquanto cidadão e seja acompanhado pela APELA.

1.1

O Atestado Médico de Incapacidade Multiusos (AMIM)

A emissão do Atesta Médico de Incapacidade Multiuso é de primordial importância para o futuro
exercício de alguns dos direitos da pessoa com ELA.
Esta avaliação também designada por "certidão multiuso" proporciona o acesso às medidas e benefícios
ou apoios previstos na lei (a partir do mínimo de 60% de incapacidade permanente).
Para obter este documento, deve:
▪

Dirigir-se ao centro de saúde (da sua área de residência);

▪

Requerer, junto do Delegado de Saúde, ou da médica de família a marcação de uma Junta
Médica através da qual será avaliado o grau de incapacidade;

▪

Após a entrada do requerimento, o utente será notificado, no prazo de 60 dias, para
realização de junta médica, devendo levar consigo todos os relatórios médicos e meios
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auxiliares de diagnóstico que possua. O Presidente da Junta Médica emite o Atestado Médico
de Incapacidade Multiusos.
Através do AMIM, a pessoa com ELA poderá obter, entre outros, os seguintes benefícios (a partir do
mínimo de 60% de incapacidade permanente):
▪

Isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde;

▪

Isenção/Redução no IRS;

▪

Isenção de IUC na aquisição de veículos automóveis;

▪

Vantagens na atribuição de produtos de Apoio;

▪

Pedido do complemento por dependência;

▪

Atribuição da Prestação Social de Inclusão (PSI).

2. Proteção Social e Benefícios Sociais *
Prestações Pecuniárias
2.1

Proteção Especial na Invalidez

O que é?
De acordo com a informação disponibilizada pela Segurança Social, a proteção especial na invalidez3 é
um valor pago mensalmente e que visa proteger o beneficiário em situação de incapacidade permanente
para o trabalho, com prognóstico de evolução rápida para uma situação de perda de autonomia, com
impacto negativo para a profissão, que pode ser originada por várias doenças, entre elas, a Esclerose
Lateral Amiotrófica (ELA).
A proteção especial é assegurada através das seguintes prestações pecuniárias:
▪

Pensão de invalidez especial

▪

Pensão social de invalidez especial

3

A Lei 90/2009 de Agosto aprova o regime especial de proteção na Invalidez. A presente lei define o regime
especial de proteção social na invalidez no âmbito do regime geral de segurança social do sistema previdencial,
do regime não contributivo do subsistema de solidariedade e do regime de proteção social convergente.
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▪

Complemento por dependência

O direito às prestações, depende, de entre outras condições específicas, da certificação da situação de
invalidez especial e/ou de dependência pelo Sistema de Verificação de Incapacidades (SVI).

Condições de atribuição
▪

Ter prazo de garantia de:

- 3 anos civis, seguidos ou interpolados, com registo de remunerações;
- 36 meses com registo de remunerações - beneficiários abrangidos pelo seguro social voluntário.
▪

Ter idade superior a 18 anos;

▪

Não estar abrangido por qualquer regime de proteção social obrigatório ou pelos transitórios
dos rurais ou, estando, não ter os períodos de garantia exigidos para acesso à pensão de
invalidez;

▪

Ser pensionista de invalidez ou de sobrevivência com pensão de valor inferior ao da pensão
social;

▪

Ter rendimentos mensais ilíquidos iguais ou inferiores a 174,30€ se for pessoa isolada, ou a
261,46€ se for casal (corresponde a 40% e 60% do indexante dos apoios sociais (IAS),
respetivamente – condição de recursos.

Pensão social = 210,32€
Valor do IAS/2019 = 435,76€
São considerados rendimentos os valores recebidos correspondentes a bolsas ou subsídios por frequência
de ações de formação profissional.

2.2

Complemento por Dependência

O que é?
O complemento por dependência é uma prestação em dinheiro atribuída aos cidadãos que se encontrem
em situação de dependência e que precisem de uma ajuda de terceiros para satisfazer as necessidades
básicas da sua vida quotidiana, tais como:
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▪

Realização dos serviços domésticos;

▪

Apoio na alimentação;

▪

Apoio à locomoção;

▪

Apoio nos cuidados de higiene.

A situação de dependência é certificada pelo Sistema de Verificação de Incapacidades da Segurança
Social e graduada em:
• 1.º grau – pessoas que não possam praticar, com autonomia, os atos indispensáveis à satisfação de
necessidades básicas da vida quotidiana (alimentação, locomoção ou cuidados de higiene pessoal);
• 2.º grau – pessoas que acumulem as situações de dependência que caracterizam o 1.º grau e se
encontrem acamadas ou apresentem quadros de demência grave.

A partir de 1 de janeiro de 2019, o montante atribuído corresponde a:

Natureza da Pensão

Grau de dependência
1.º Grau

Regime geral - pensões de invalidez de velhice e de

2º Grau

105,16 €

189,29 €

94,64 €

178,77 €

sobrevivência
Regime especial das atividades agrícolas pensões de invalidez,
de velhice e de sobrevivência.
Regime não contributivo ou equiparado pensão social de
velhice, pensões de orfandade e de viuvez.
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2.3

Prestação Social para a Inclusão

O que é?
Trata-se de um complemento que visa responder à ausência ou insuficiência de recursos económicos da
pessoa com deficiência. A Prestação Social para a Inclusão (PSI) substitui o Subsidio Mensal Vitalício, a
Pensão Social de Invalidez e a Pensão de Invalidez dos regimes transitórios dos trabalhadores agrícolas.
Prova de deficiência
• A prova de deficiência e a atribuição do grau de incapacidade para efeitos de obtenção da PSI é
efetuada através do Atestado Médico de Incapacidade Multiuso.
Condições de Atribuição
▪

Ter residência legal em Portugal;

▪

Ter idade compreendida entre os 18 anos e os 66 anos e 3 meses, em 2017;

▪

Ter incapacidade igual ou superior a 60% (80% para titulares de pensão de invalidez);

▪

Ter Atestado Médico de Incapacidade Multiuso atribuído ou requerido, antes dos 55 anos de
idade.

Prestação Social para a Inclusão Complemento
O objetivo deste complemento é o combate à pobreza das pessoas com incapacidade, sendo calculado
tendo por base o agregado familiar em linha reta e colateral de primeiro grau (cônjuge, filhos, pais e
irmãos).
O montante do complemento pode ter um valor máximo de 431,32 euros mensais, a não ser que no
mesmo agregado familiar haja mais do que uma pessoa com incapacidade, acontecendo neste caso a
possibilidade deste valor ser superior.
No cálculo do Complemento são excluídos rendimentos como:
o abono de família; o complemento por dependência; o rendimento social de inserção (RSI); o subsídio
social de desemprego; o subsídio de funeral; o complemento social de inserção (CSI).
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3. Estruturas de Apoio
3.1

Balcão da Inclusão *

O que é?
De acordo com a informação disponibilizada no site da Segurança Social, o Balcão da Inclusão presta
um serviço de atendimento especializado sobre a temática da deficiência ou incapacidade e encontrase disponível nos Serviços de Atendimento da Segurança Social das sedes dos 18 distritos.
O atendimento pode ser agendado online através de marcação.
Este atendimento especializado melhora a qualidade do serviço prestado aos cidadãos que, desta
forma, contam com um conjunto integrado de meios para acesso à informação e resolução de questões.
Simultaneamente promove a inclusão na sociedade.
Os objetivos do serviço são:
▪

Melhorar a prestação de informação às pessoas com deficiência/incapacidade e suas famílias;

▪

Garantir um atendimento personalizado e qualificado;

▪

Efetuar o correto encaminhamento dos cidadãos na resolução dos seus problemas;

▪

Prestar o apoio necessário ao estabelecimento dos contactos com outros organismos da
Administração Pública, na área da deficiência e da reabilitação, com competência para a
resolução das situações apresentadas, sempre que se justifique;

▪

Promover a inclusão na sociedade de informação.

O atendimento no Balcão da Inclusão e/ou nos Serviços de Atendimento da Segurança Social da zona
de residência, pode ser marcado presencialmente ou através do formulário online, disponível aqui:
http://www.seg-social.pt/marcacao-do-atendimento .
Através do Balcão da Inclusão pode obter informação sobre os seguintes temas:
▪

Prestações sociais (subsídios e apoios);

▪

Respostas sociais (lares residenciais, centros de atividades ocupacionais, centros de
reabilitação, etc.);

▪

Emprego e apoios às Entidades Empregadoras;
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▪

Formação Profissional;

▪

Benefícios fiscais;

▪

Acessibilidades e Transportes;

▪

Educação e Intervenção precoce;

▪

Centros de recursos para inclusão;

▪

Produtos de Apoios/Ajudas Técnicas.

Estas temáticas estão também disponíveis nos restantes Serviços de Atendimento da Segurança Social.

3.2

Produtos de Apoio

Os Produtos de Apoio são instrumentos e dispositivos fundamentais que permitem compensar ou atenuar
as limitações funcionais, bem como restrições ao nível da participação no contexto de vida das pessoas
com deficiências e/ou incapacidades.
O Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA) é composto por entidades prescritoras4 e
financiadoras5 e uma entidade gestora.
As entidades prescritoras, no âmbito de financiamento do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS) são
os Centros de Saúde e Centros Especializados de acordo com a Deliberação n.º 56/2019 “Rede de
Centros Especializados para a Prescrição de Produtos de Apoio 2019 – Nomeação de Entidades” do
Conselho Diretivo do ISS que poderá ser consultada através da coluna lateral direita nesta página.

4

As entidades prescritoras são definidas por despacho do membro do Governo que tutela cada uma das
entidades financiadoras. As entidades intervenientes no SAPA devem obrigatoriamente preencher uma ficha
de prescrição através do sistema informático centralizado, no âmbito da Base de Dados de Registo do SAPA
(BDR-SAPA) de acordo com a Portaria n.º 78/2015, de 17 de março.
Sobre os produtos de apoio financiados pela Administração Central dos Serviços de Saúde, I.P.
Os produtos de apoio prescritos pelas unidades hospitalares, indicadas pelas Administrações Regionais de Saúde
- ARS, financiam os produtos de apoio prescritos nessas entidades após avaliação médico funcional e sócio
familiar.
5
Apenas podem ser objeto de financiamento no âmbito do SAPA, os produtos de apoio constantes na lista
homologada publicada no Despacho 7197/2016, de 1 de junho. O montante das verbas destinadas ao
financiamento dos produtos de apoio é fixado, anualmente, por despacho conjunto dos membros do governo
responsáveis pelas áreas das finanças, da segurança social, da saúde e da educação.
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As entidades financiadoras são: o Instituto da Segurança Social, IP (ISS), a Administração Central do
Sistema de Saúde, IP (ACSS, IP), o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) e o
Ministério da Educação.
Cabe ao Instituto Nacional para a Reabilitação, IP (INR, IP) a coordenação deste Sistema.
Para assuntos diretamente relacionados com produtos de apoio poderá usar a caixa de endereço
eletrónica produtosdeapoio@inr.mtsss.pt criada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR I.P).
Os produtos de apoio prescritos pelas unidades hospitalares, indicadas pelas Administrações Regionais
de Saúde - ARS, financiam os produtos de apoio prescritos nessas entidades após avaliação médico
funcional e sócio familiar.

3.3

Referenciação e Serviços de Apoio à Comunidade

De acordo com a informação disponibilizada pelo Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) 6,
os utentes podem ser propostos para a Rede de duas formas:
1.

Se estiverem internados em hospital do Serviço Nacional de Saúde através da Equipa de
Gestão de Altas:

A Equipa de Gestão de Altas (EGA) do hospital tem por objetivo preparar e gerir a alta hospitalar em
articulação com outros serviços, para os doentes que requerem seguimento dos seus problemas de
saúde e sociais (cfr. n.º 1 do Art. 23.º do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho). Para dar seguimento
a este processo, dever-se-á:
▪

Contactar o serviço onde está internado ou a Equipa de Gestão de Altas (EGA) desse hospital;

▪

A EGA do hospital, pertencente ao SNS onde o doente está internado, é quem faz a
referenciação para a RNCCI. A avaliação da necessidade de cuidados continuados integrados
é realizada, de preferência, logo no início do internamento no hospital porque é preciso
preparar, com tempo, a etapa que se segue à alta clínica;

▪

6

A proposta desta equipa é apresentada à Equipa Coordenadora Local (ECL).

Informação retirada do site da ACSS, também disponível em www.acss.min-saude.pt .
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2.

Se estiverem na comunidade (domicilio, hospital privado ou outro local de residência)
através do Centro de Saúde. Para esse efeito, deverão contactar o centro de saúde através
do:

▪

Médico de família;

▪

Enfermeiro;

▪

Assistente social.

A proposta de ingresso na RNCCI é apresentada por estes profissionais do centro de saúde à Equipa
Coordenadora Local (ECL).
Em caso de dificuldade, deverá contactar diretamente a ECL sedeada no centro de saúde da respetiva
área de residência.
A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) presta cuidados continuados de saúde e
de apoio social a pessoas em situação de dependência, tanto na sua casa como em instalações próprias.
Objetivo: ajudar a pessoa a recuperar ou manter a sua autonomia e maximizar a sua qualidade de vida,
conforme previsto no Decreto-Lei Nr. 101/2006, de 6 de Junho, alterado, pela Portaria 50/2017 de 2
de Fevereiro.
A RNCCI de âmbito geral, contempla as seguintes tipologias de resposta:
▪

Unidades de Convalescença (UC);

▪

Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR);

▪

Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM);

▪

Equipas de Cuidados Continuados Integrados – Domiciliários (ECCI)Unidades de ambulatório.

O Descanso do Cuidador
A ULDM pode ter ainda internamentos para “Descanso do Cuidador” (máximo 90 dias por ano, que
podem ser assegurados num único período ou em períodos intervalados). Para efeitos de acesso ao
descanso do cuidador no âmbito da RNCCI, deverá ser efetuado contacto com qualquer profissional dos
Cuidados de Saúde Primários - Agrupamento Centros Saúde (ACeS) ou Centro de Saúde, da área de
residência. Mediante esta sinalização, será elaborada uma proposta de referenciação que será enviada
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para validação da Equipa Coordenadora Local (ECL) da área de influência do ACeS. O doente e o
cuidador7 devem estar envolvidos ao longo de todo este processo.
Equipas de Cuidados Continuados Integrados
▪

As Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), são equipas multidisciplinares da
responsabilidade dos cuidados de saúde primários e constituem uma das respostas da RNCCI
ao nível dos cuidados domiciliários;

▪

Constituem-se como equipas de proximidade que asseguram a prestação de cuidados em
contexto domiciliário;

▪

Asseguram a prestação de cuidados de índole preventiva, curativa e de reabilitação, bem
como intervenções de carácter paliativo;

▪

Visam a prestação de cuidados de saúde, dos quais se destacam nos cuidados de reabilitação
e de promoção da autonomia e bem-estar dos utentes em situação de dependência;

▪

Visam o apoio psicológico e social;

▪

Promovem a educação para a saúde aos utentes, familiares e cuidadores;

▪

Apoiam na satisfação das necessidades básicas e instrumentais da vida diária bem como na
interação utente/cuidador/família;

▪

Ajudam na aquisição de capacidades e competências pelos utentes e seus cuidadores,
promovendo a máxima autonomia e o autocuidado.

Equipas de Cuidados Continuados Integrados
▪

As Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), são equipas multidisciplinares da
responsabilidade dos cuidados de saúde primários e constituem uma das respostas da RNCCI
ao nível dos cuidados domiciliários;

▪

Constituem-se como equipas de proximidade que asseguram a prestação de cuidados em
contexto domiciliário;

▪

Asseguram a prestação de cuidados de índole preventiva, curativa e de reabilitação, bem
como intervenções de carácter paliativo;

▪

Visam a prestação de cuidados de saúde, dos quais se destacam nos cuidados de reabilitação
e de promoção da autonomia e bem-estar dos utentes em situação de dependência;

7

Para mais informações acerca dos direitos, benefícios e medidas de apoio destinados a Cuidadores ou Pessoas
Cuidadas, poderá consultar a “Área dos Cuidadores” em: https://eportugal.gov.pt/cidadaos/cuidadorinformal .
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▪

Visam o apoio psicológico e social;

▪

Promovem a educação para a saúde aos utentes, familiares e cuidadores;

▪

Apoiam na satisfação das necessidades básicas e instrumentais da vida diária bem como na
interação utente/cuidador/família;

▪

Ajudam na aquisição de capacidades e competências pelos utentes e seus cuidadores,
promovendo a máxima autonomia e o autocuidado.

Equipas de Cuidados Paliativos
▪

Os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade de vida da pessoa doente e dos seus
familiares, aliviando e prevenindo o sofrimento diante de uma doença crónica;

▪

Requerem a intervenção de equipas interdisciplinares de saúde, constituídas por
profissionais das áreas da Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social e
Assistência Espiritual, bem como outras que se adequem às necessidades do doente;

▪

Podem ser prestados por Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos, em
Unidades Especializadas de Internamento e no domicílio (por Equipas Comunitárias de
Suporte em Cuidados Paliativos).

***
Agradecimentos
Uma das missões da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica (APELA), consiste na promoção de uma maior literacia para a saúde em ELA.
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