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RAZÃO DE SER
A situação atual de emergência nacional desencadeada pelo
surto por Covid-19, implica não só um cuidado redobrado ao
nível da higiene, mas também a implementação de medidas de
segurança acrescidas que contribuam para garantir o
distanciamento social. Estas medidas são válidas para todos os
portugueses, ainda que o seu cumprimento rigoroso mereça
particular atenção por parte dos grupos de risco, no âmbito dos
quais se integram pessoas diagnosticadas com Esclerose Lateral
Amiotrófica, cujo quadro respiratório carece de especial
atenção.

Introdução

No presente documento partilham-se um conjunto de
orientações destinadas a pessoas com ELA e aos seus
cuidadores (formais ou informais), e reiteram-se as
recomendações continuamente transmitidas pela Organização
Mundial da Saúde e pela Direção-Geral da Saúde.

À Pessoa
diagnosticada
com ELA
RECOMENDAÇÕES
Este documento congrega as recomendações da Direção-Geral da
Saúde e as orientações do Conselho Científico da APELA, atualmente
composto pelo Professor Doutor Mamede de Carvalho, Professora
Doutora Anabela Pinto e Doutora Susana Pinto.

Procure manter o isolamento e o distanciamento social para evitar o risco de contágio;
Evite visitas de familiares e amigos, ainda que os mesmos não apresentem sintomas;
Evite o contacto das mãos com o rosto (particularmente sobre os olhos, nariz e boca) e
aumente a regularidade da lavagem das mãos com água e sabão;
É aconselhável que os familiares e/ou cuidadores da pessoa com ELA usem máscara e luvas
sempre que cuidam de si, mantendo cuidados como cobrir a boca e o nariz com o cotovelo
ou com um lenço ao espirrar ou tossir, lavando as mãos de seguida ou deitando no lixo o
lenço de papel;
Se vive sozinho, procure identificar ajuda nas estruturas que existem perto do seu local de
residência, privilegiando o médico que o acompanha em situações de intercorrências. Caso
não tenha acesso ao contacto direto com o seu médico, contacte o Centro de Saúde e
exponha a sua necessidade;

Faça uma lista dos medicamentos que está a tomar (nome, doses e forma como está a tomar
esta medicação);
Caso a pessoa com ELA ou o seu cuidador não tenham condições para se deslocar ao hospital
para receber a sua medicação, deverão contactar a farmácia do Hospital no qual são seguidos
e onde habitualmente levantam a medicação, para avaliar esta possibilidade junto do
farmacêutico hospitalar;
Contacte a Junta de Freguesia da área de residência no sentido de saber que apoios ou que
soluções existem para o ajudar em dificuldades atuais. Se ainda assim não conseguir,
contacte a APELA. Tentaremos ajudar.

Um plano B para os cuidadores e algumas orientações
O cuidador principal (esposa, filho/a, marido, outro familiar) deve equacionar
atempadamente uma alternativa, antecipando a necessidade de descanso ou uma situação
de isolamento social (Plano B);
Os cuidados gerais com a pessoa com ELA, deverão ser adotados pelo cuidador principal
e pelo cuidador substituto;
Tome especial cuidado na higienização de cadeiras de rodas, andarilhos, computadores,
tablets ou outros equipamentos que são de uso diário da pessoa;

Um plano B para os cuidadores e algumas orientações
Evite sair de casa. Procure a compra de alimentos através de plataformas online e se esta
opção não for acessível para si, procure apoio junto de familiares, amigos, vizinhos ou
através da Junta de Freguesia da sua zona de residência.
Na comunidade estão a surgir várias iniciativas de voluntariado para apoio a grupos de
risco, nomeadamente no que diz respeito à entrega em domicílio de bens de primeira
necessidade, como alimentos e medicamentos;
Caso precise de sair de casa, deverá acautelar medidas de proteção e higiene, quer na
saída, quer na entrada, procurando criar um espaço à entrada de casa no qual possa deixar
a roupa e os sapatos que usou no exterior;

Um plano B para os cuidadores e algumas orientações
Ter especial cuidado com os produtos que lhe chegam do exterior limpando-os
cuidadosamente antes de os arrumar ou utilizar;
Se existem estruturas comunitárias que habitualmente intervêm em domicílio, as
mesmas seguem as diretrizes dadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), razão pela qual
o número de intervenientes neste apoio domiciliário poderá ser reduzido para evitar
riscos de contágio;
Caso o apoio domiciliário tenha sido provisoriamente suspenso e não tenha sido
acautelada nenhuma alternativa para esta ausência, contacte a estrutura que
habitualmente apoia a pessoa com ELA e os seus familiares, solicitando ajuda para
identificar uma solução alternativa;
Também no seu Centro de Saúde poderá haver uma Assistente Social apta para o
ajudar. Caso todas estas diligências falharem, contacte a APELA. Tentaremos ajudá-lo.

Considere ainda as seguintes recomendações
gerais:
Lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use solução à base de álcool;
Quando espirrar ou tossir tape o nariz e a boca – com lenço de papel ou com o cotovelo,
nunca com as mãos –, e deite sempre o lenço de papel no lixo;
Limpe e desinfete os objetos e superfícies com os quais contacta com frequência,
utilizando um spray ou pano de limpeza doméstico comum;
Se regressou de uma área afetada, evite contacto próximo com outras pessoas;
No domicílio, deverão ter em conta que o vírus pode sobreviver em diversas superfícies
por períodos superiores a 24 horas. Desta forma, no domicílio devem desinfetar
persistentemente as bancadas, as maçanetas, os sofás, as mesas, os telemóveis, os
teclados dos computadores, entre outros, com soluções alcoólicas;
Devem também pedir ajuda a familiares, vizinhos ou amigos, no sentido de minimizar a
necessidade de uma deslocação a supermercados ou farmácias.

Sinais aos quais deve estar atento
Se a pessoa com ELA e/ou cuidador tiver febre, tosse sem expetoração, dores de cabeça ou
falta de ar, deverá adotar o seguinte procedimento:
Manter a calma e manter-se em casa (não deve ir ao Hospital nem ao Centro de Saúde);
Redobrar os cuidados de higiene;
Medir a temperatura e registar os sintomas;
Contactar o médico ou equipe médica que o segue, por telefone ou email. Se não tiver o
contacto do seu médico ou de outro profissional de saúde que integre a Equipa que o
segue, ligue para a linha SNS24 - 808 24 24 24. Este contacto pode ser demorado pelo
que deverá manter-se em linha, até ser atendido;

Sinais aos quais deve estar atento
Se o cuidador apresentar sintomas, devem ser seguidos os procedimentos anteriores,
dando lugar ao Plano B que prevê que os cuidados possam ser assumidos pelo cuidador
substituto que acompanhará a pessoa com ELA, enquanto o cuidador principal
permanece em isolamento em casa seguindo as orientações do SNS24;
Em caso de sintomas, a pessoa com ELA deve usar máscara para minimizar o risco de
contágio do cuidador;
Em caso de descompensação respiratória, particularmente em pessoas com suporte
ventilatório em domicílio, ou caso surjam queixas de deterioração respiratória inicial,
deve ser priorizado o contacto com o neurologista, a pneumologista e/ou fisiatra que o
seguem. Caso não tenha os contactos destes profissionais que o seguem, ligue para o seu
Centro de Saúde. Caso esta Equipa não esteja identificada por si ou caso não tenha o seu
contacto direto, contacte a APELA e tentaremos ajudar;

Próximos passos
MANTEMO-NOS PRÓXIMOS, AINDA QUE À DISTÂNCIA
Permaneça sereno e informe-se sobre a evolução desta situação através de fontes como
a OMS ou a DGS. Adote uma postura vigilante e positiva.
A APELA continua disponível para o apoiar, nomeadamente no âmbito psicológico.
Caso precise de falar sobre as suas preocupações e ansiedades, contacte-nos para:

Rita Garcia

Marlene Pereira

918 600 317
Rita Garcia (Mestre em Psicologia Clínica,
colaboradora na APELA Lisboa).

918 844 302
Marlene Pereira (Psicóloga na APELA
Porto).

Contacte-nos
COMO CHEGAR ATÉ NÓS

LISBOA
Rua Al Berto, Lote 18, Lojas A e B, Olaias (entrada
pela Rua Wanda Ramos), 1900-918 Lisboa
218 491 756 | 968 356 350
PORTO
Centro Hospitalar Conde de Ferreira, Rua de Costa
Cabral, 1659, 4200-227 Porto
225 491 122 | 924 398 050

E-mail
geral@apela.pt
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www.apela.pt

