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VI SESSÃO | A Fisioterapia e os Cuidados
Respiratórios na ELA

Com o apoio de:

20 e 27 de Novembro | 10h00-13h00

Inscrição obrigatória AQUI:
Dia 20: https://linde.up.events/activities/view/4811 
Dia 27: https://linde.up.events/activities/view/4812 

Com
Ana Oliveira, Fisioterapeuta no ACES Loures-Odivelas (URAP)

Cláudia Dias, Fisioterapeuta, Linde Saúde
Helena Ramos, Pneumologista, Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA)
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Quando iniciar e até quando continuar?
Do contributo da fisioterapia para a qualidade de vida da pessoa com ELA
Áreas de intervenção: avaliação e prescrição de exercícios
A avaliação do domicílio e a adaptação do ambiente à evolução da doença
A introdução de produtos de apoio na gestão das atividades da vida diária
O Fisioterapeuta e a Equipa multidisciplinar: Equipas de Cuidados Continuados Integrados e Equipas de Suporte em
Cuidados Paliativos 

10h00-11h30 | A fisioterapia no tempo e no quadro de evolução da ELA

11h30-12h00 | O envolvimento da pessoa com ELA e do seu cuidador ao longo da intervenção

12h00-12h50 | Apresentação e discussão de casos clínicos

12h50-13h00 | Considerações finais

Programa 20 de Novembro
Inscrição obrigatória AQUI: https://linde.up.events/activities/view/4811

Com o apoio de:

Formadoras:

Ana Oliveira, Fisioterapeuta no ACES Loures-Odivelas (URAP),
membro da ECCI de Odivelas e da Pontinha e da ECSCP da Pontinha

Cláudia Dias, Fisioterapeuta, Linde Saúde

https://linde.up.events/activities/view/4811


VNI: quando, como e de que forma iniciar?;
A VNI, o Insuflador Manual (Ambu) e o In-Exsuflador Mecânico (Cough-Assist): da teoria à prática;
A VNI e a Traqueostomia: prós e contras. Apresentação e discussão de casos clínicos.
O ensino ao cuidador informal:  como preparar o cuidador para saber lidar com a problemática respiratória do
familiar que acompanha.

10h00 – 10h30 | A fisiopatologia da insuficiência respiratória

Medidas a considerar na avaliação e monitorização da função respiratória na ELA (capacidade vital, pressão
inspiratória e pressão expiratória máximas, pressão inspiratória máxima nasal, pico de fluxo de tosse e oximetria de
pulso).

10h30 – 12h15 | Abordagem aos Cuidados Respiratórios

12h15 – 12h45 | A importância da multidisciplinaridade no acompanhamento da pessoa com ELA e no processo de
tomada de decisão: a experiência do Centro Hospitalar do Algarve E.P.E.

12h45 – 13h00 | Considerações finais

Programa 27 de Novembro
Inscrição obrigatória AQUI: https://linde.up.events/activities/view/4812

Com o apoio de:

Formadoras:

Cláudia Dias, Fisioterapeuta, Linde Saúde
Helena Ramos, Pneumologista, Centro Hospitalar Universitário do Algarve

https://linde.up.events/activities/view/4812

