
Editorial 
 

A pós alguns problemas na direcção, dada 
a sua demissão, foram eleitos novos 
corpos gerentes até ao final do mandato 

que terminará em 2011. 
Em Outubro a direcção eleita sofreu dois revéses 
mas que foram solucionados na assembleia de 
20  de  Novembro,  tendo  a  actual  direcção  a 
seguinte constituição: 

Presidente: Nuno Alexandre Morais Felisberto        
Vice-Presidente: Maria da Conçeição Pereira 

Tesoureiro: Maria João Coruche 

Depois de ultrapassados os problemas burocráti-
cos, com que a associação se deparava, esta-
mos a procurar retomar o curso normal das acti-
vidades. 

Apelamos,  assim,  a  uma  colaboração  mais 
proactiva dos associados para que seja possível 
pôr em prática o plano de actividades. 

A participação mais activa dos associados nas 
assembleias  gerais  é  importantíssima  para  a 
tomada  de  conhecimento  dos  problemas  dos 
ELAs e, assim, se poderem desenvolver contac-
tos junto das diversas entidades no sentido de 
procurar defender os direitos de quantos pade-
cem desta doença, assim como dos familiares 
que os acompanham de perto, comungando as 
dificuldades do dia-a-dia.  

Mas, para isso não bastam apenas os três ele-
mentos da direcção! Necessitamos de uma asso-
ciação forte, com mais associados participativos, 
não só através do pagamento das respectivas 
quotas, mas também que estejam dispostos a 
colaborar no encontrar de soluções para pôr em 
prática as inúmeras ideias existentes. Só desta 
forma, as nossas vozes poderão ser ouvidas. 

Todos sabemos que estamos a passar por uma 
fase económica difícil. E com as doenças, as 
dificuldades aumentam. Apelamos, assim, não só 
aos doentes para se tornarem sócios e participa-
rem, mas também aos amigos e familiares. Sem 
eles será muito difícil constituirmos uma Associa-
ção forte. 

FAZ-TE SÓCIO DA APELA, PARTICIPA. Será, 
sem dúvida, a forma mais sólida de ajudar. 

Nuno  Felisberto 
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O  bairro alto tal como hoje o conhecemos, vibra muito graças ao 
Zé da Guiné. 
Ainda me lembro de o ver nas ruas do Chiado e do Bairro, 

elegante,  sempre 
aprumado,  cumpri-
mentando  afavel-
mente quem por ele 
passava:  músicos, 
jornalistas, artistas, 
escritores,  gente 
mundana,  mas 
também  idosos  e 
marialvas. 
Parecia  conhecer 
toda a gente. Sem-

pre de sorriso rasgado, de fato com calça vincada, de chapéu, por vezes 
de boné era “uma figura”. 
O Zé foi um dos pioneiros em tornar o Bairro no local cosmopolita que é 
hoje. 
Foram vários os projectos do Zé e inesgotável a sua capacidade de fazer 
acreditar os outros de que era possível, mas usando as palavras do 
Miguel Esteves Cardoso , na sua crónica de 26.08.2010 no público : 
“….. O Zé da Guiné é um artista. 
…. Criou ambientes e criou mentalidades. Abriu caminhos e diversões.  
A noite de Lisboa era fechada, triste, mesquinha e clandestina antes do 
Zé e do Manuel Reis. Contra todas as más vontades, burocracias, pes-
simismos e letargias, estes dois artistas públicos conseguiram abri-la, 
alegrá-la, engrandece-la e mergulha-la no presente. 
A grandeza do Zé foi ser sempre generoso, ao ponto do apagamento. 
Deu as ideias e ofereceu o que descobriu. Não se limitou a partilhar toda 
a extraordinária imaginação, inteligência e esperança que o moviam. 
Ofereceu-as. 
Até conseguia convencer os que ele ajudava, com elegante bondade, 
que as ideias eram deles. 
…. Esta majestática modéstia do Zé tramou-o. Agora está doente e todos 
nós que ele ajudou temos de ajudá-lo” 
Foi dia 29 de Outubro:  um grupo de amigos do Zé, liderado pelo Manuel 
João Vieira realizaram um espectáculo no Cabaret Maxime,  cujas 
receitas reverteram para o Zé. 
A casa esteve cheia de amigos do Zé e todos pudemos assistir a um 
espectáculo com figuras de proa do espectáculo nacional; desde o 
Manuel Vieira, ao Rui Reininho, passando pelo Miguel Ângelo, Rui Pragal 
da Cunha e muitos outros. 
O calor humano e a solidariedade transbordava nos rostos dos presen-
tes e principalmente no coração do Zé que esteve presente para cum-
primentar e rever velhos e novos amigos  
 

Manuela Morais 

Zé da Guiné “Ajudar não dói nada “ 
 

Espectáculo de solidariedade  
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A  ANDITEC,  Empresa  dedicada  às 
tecnologias  de  apoio  para  pessoas 
com deficiência, organizou conjunta-

mente com o Centro de Análise e Processa-
mento de Sinais do Instituto Superior Técnico e 
a Faculdade de Engenharia da Universidade 
Católica  Portuguesa,  nos  dias  4  e  5  de 
Novembro o Congresso COMUNICAR 2010, 
totalmente dedicado a temas de “Comunicação 
Aumentativa e Tecnologias de Apoio”. 
 
Este evento contou ainda com o apoio da APE-

LA, que não só contribuiu para os aspectos 
organizativos do Congresso como, através de 
testemunhos de sócios (sob a forma de comu-
nicações orais) levou ao conhecimento de todos 
os participantes aspectos significativos referen-
tes a problemáticas que atingem as pessoas 
portadoras de ELA. Vários sócios da APELA 
estiveram presentes durante os dois dias do 
Congresso.  
 
Além de duas Sessões Plenárias a cargo de 
especialistas  de  renome internacional  (Prof. 
Albert Cook da Universidade de Alberta, Cana-
dá e Prof. Julio Abascal da Universidade do 
Pais Basco, Espanha) o Congresso teve um 
total de 5 Sessões Temáticas onde foram apre-
sentadas um conjunto de 14 comunicações 
orais e 2 Mesas Redondas, tendo estas últimas 
abordado temas como “Atribuição de Tecnolo-
gias de Apoio a Pessoas com Necessidades 
Complexas de Comunicação” e “Formação em 
Tecnologias de Apoio e Comunicação Aumen-
tativa”.  
Nas Sessões Temáticas foram apresentadas 
comunicações em temas como “Investigação e 
Desenvolvimento em Tecnologias de Apoio”, 
“Doenças Neurológicas Adquiridas”, “Doenças 
Neurológicas Progressivas”, etc.  

Na Sessão dedicada às “Doenças Neurológicas 
Progressivas” foram apresentadas 3 Comuni-
cações referentes à Esclerose Lateral Amiotró-
fica (ELA), sendo de salientar a comunicação do 
sócio da APELA, Sr. Diamantino Lourenço, que 
abordou o tema “Utilização de Um Sistema de 
Comunicação Aumentativa num Doente com 
ELA” usando na sua palestra o sistema de 
comunicação aumentativa com voz sintetizada 
que normalmente utiliza.  
 
A  sócia  Manuela  Morais  abordou  o  tema 
“Comunicação  Aumentativa  no  Doente  com 
ELA: a Perspectiva do Cuidador”. Os muitos 
participantes presentes (total de 270), na sua 
maioria profissionais de saúde e reabilitação 
com especial relevo para as terapeutas da fala, 
referiram a importância primordial do testemu-
nho de pessoas com ELA e respectivos cuida-
dores porque, em conjunto com as comunica-
ções de profissionais de saúde e de engenharia 
de reabilitação, lhes permitiram ter uma pers-
pectiva mais abrangente dos problemas que se 
colocam a todos os afectados por esta doença e 
à necessidade de uma abordagem em equipa, 
multidisciplinar, na qual o doente com ELA deve 
ter um papel fundamental. 
 
Iniciativas  de  carácter  científico  como  este 
Congresso,  permitem  sem  dúvida  contribuir 
para um melhor conhecimento desta doença, 

não só junto dos doentes com ELA, das res-
pectivas famílias e cuidadores, mas também 
dos  profissionais  de  saúde,  prestadores  de 
cuidados diferenciados a estes utentes. 

O envolvimento de uma Associação como a 
APELA foi determinante para o sucesso desta 
iniciativa científica. 

A área da Comunicação Aumentativa e das 
Tecnologias de Apoio, começa finalmente a ter 
a visibilidade que é merecida, pela contribuição 
que pode dar para que todos os atingidos por 
uma doença como a ELA possam alcançar uma 
melhor qualidade de vida.  

Prof. Luis Azevedo 

  CONGRESSO COMUNICAR 2010 
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F oram demonstradas as vantagens da utilização das novas tecnologias nos portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica “ELA”. 
Segundo informação de um membro da comissão organizadora, foi a primeira vez que o congresso teve a representação e apresentação 
de um portador da patologia. 

 
Eu fui convidado para representar os ELA’s utilizadores do sistema de comunicação aumentativa, e como continuo a gostar de desafios, aceitei. 

 
Retirei importantes conclusões, quer sobre a doença, quer sobre as vanta-
gens da utilização dos equipamentos em questão. 
Participaram conceituados técnicos e investigadores, quer do campo da 
saúde, assim como do campo da tecnologia. 
 
No quadro da apresentação da ELA, intervieram o Senhor Engenheiro Luís 
Azevedo, na qualidade de alto responsável da ANDITEC, a Catedrática 
Professora e investigadora Anabela Pinto, na qualidade de Fisiatra do 
HSM, a Doutora Manuela Morais na qualidade de cuidadora, e eu próprio 
na qualidade de representante dos ELA’s com necessidades especiais. 
 
O engenheiro Luís Azevedo esclareceu as vantagens da utilização das 
novas tecnologias criadas e desenvolvidas pela ANDITEC. 
A Professora Anabela Pinto com a sua experiencia e vivência transmitiu 
parte do seu saber a uma plateia que saiu sem duvida mais enriquecida. 
 

A Doutora Manuela Morais transmitiu da forma inteligente que lhe é habitual o papel que deverá ser desenvolvido por um/a cuidador/a. 
Eu próprio exemplifiquei as vantagens da utilização dos sistemas de comunicação aumentativa em doentes com necessidades especiais.  
Recebi importantes ensinamentos. Senti verdadeira pena de não ver na plateia mais amigos portadores de ELA, regressavam sem duvida com 
mais saber tal como aconteceu comigo. 
 
No palco, quando fiz a minha apresentação para uma plateia com mais de três centenas de pessoas, senti mais uma vez que a doença não nos 
impede de sermos úteis, e ao mesmo tempo senti orgulho “saudável”. 

Diamantino Lourenço 

Como vi o congresso comunicar 2010  

Tratamento da disfunção respiratória na ELA 
“Recomendações para profissionais de saúde; guia para pacientes e cuidadores”  

A  Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é caracterizada por uma 
fraqueza muscular progressiva. A fraqueza dos músculos do 
tronco e membros, afectam significativamente a qualidade de 

vida do paciente, devido às incapacidades inerentes, no entanto essas 
dificuldades poderão ser superadas com o auxílio de inúmeros auxilia-
res e ajudas técnicas e tecnológicas que deverão estar disponíveis para 
os pacientes. A fraqueza dos músculos bulbares (responsáveis pela 
deglutição, fala e encerramento glótico durante a tosse) é responsável 
pelo aparecimento de dificuldades na alimentação, comunicação e efi-
cácia de técnicas de tosse assistida. No entanto, é a fraqueza dos mús-
culos respiratórios a principal causa de repetidos internamentos hospi-
talares e morte, nos doentes com ELA. Assim esta população de 
pacientes mais cedo ou mais tarde irá sofrer uma falência respiratória, 
necessitando de uma avaliação objectiva e uma correcta interpretação 
dos seus sintomas. 

Então, é comum os pacientes com ELA perguntarem; Quando é que 
acontece uma falência respiratória, nos doentes com ELA? 

Fala-se em falência respiratória, quando um doente atinge valores ele-
vados de dióxido de carbono - CO2 (hipercápnia) e valores baixos de 
oxigénio - O2 (hipoxémia)..  
A progressão das complicações respiratórias para insuficiência respira-
tória crónica na ELA surge em geral como consequência directa de dois 
principais factores: fraqueza ou miotonia dos músculos respiratórios e 
desobstrução brônquica ineficaz. Este quadro clínico poderá levar a 

atelectasias, pneumonias e consequente insuficiência respiratória aguda 
com prováveis internamentos hospitalares.  
A sintomatologia respiratória surge inicialmente durante o sono e poste-
riormente durante o dia. A morbilidade e mortalidade dos pacientes com 
ELA são uma consequência directa de uma assistência ineficaz aos 
músculos inspiratórios e expiratórios. Essa assistência inclui técnicas 
manuais e/ou mecânicas que promovem uma ventilação adequada, bem 
como uma expansão pulmonar e tosse eficaz.  
Os objetivos de intervenção terapêutica respiratória na ELA são: manter 
a elasticidade pulmonar e da parede torácica pelo uso da técnicas de 
expansão pulmonar, manter a ventilação alveolar normal diurna e noc-
turna e optimizar os fluxos de tosse. Os objectivos a longo prazo são 
impedir episódios de insuficiência respiratória aguda e infecções respi-
ratórias, evitar internamentos hospitalares e prolongar a sobrevivência se 
possivel sem recorrer a traqueostomia. Todos os objetivos podem ser 
alcançados através de uma avaliação eficaz do paciente e formação 
especializada da equipa, cuidadores e paciente tanto a nível hospitalar 
como no domicílio. 
Normalmente os doentes com fraqueza dos  
músculos respiratórios e tosse ineficaz, não  
têm quaisquer tipos de problemas respiratórios  
graves até que uma simples infecção respiratória  
provoca uma produção elevada de secreções  
brônquicas que, nestes doentes específicos, não há força voluntária 
suficiente na tosse para as expelir. Como consequência gera-se um 

/… continua 

continuar é o lema... 



 4 

quadro agudo de obstrução brônquica por secreções, que por sua vez 
levam à formação de bactérias e consequente pneumonia e falência 
respiratória. Nestes casos, os doentes com ELA são levados às urgên-
cias hospitalares onde frequentemente lhes administram oxigénio e 
quando conseguem diminuir a insuficiência respiratória, utilizam técnicas 
invasivas de aspiração brônquica. O que acontece frequentemente 
nestes casos, é que a aspiração não resolve a obstrução e o oxigénio 
apenas contribui para uma maior retenção de dióxido de carbono. Assim 
o doente continua com quadro de pneumonia e falência respiratória e na 
maioria dos casos tem que ser entubado e ventilado mecanicamente 
numa unidade de cuidados intensivos. Regra geral, quando um doente 
com ELA é submetido a este tipo de ventilação invasiva num interna-
mento prolongado em cuidados intensivos, a retirada do tubo e o des-
mame ventilatório torna-se difícil e requer uma grande experiência e 
prática. Assim, quando não se consegue realizar um desmame e extu-
bação eficaz, os pacientes são submetidos a uma traqueostomia que 
normalmente é considerada irreversível. 
Na realidade, o que está descrito, e de acordo com a nossa experiência 
pessoal, é que nenhum doente com ELA que tenha a capacidade de 
falar, necessita de uma traqueostomia. Não é de mais referir que os 
doentes neuromusculares (que inclui a ELA) com experiência de uso de 
traqueostomia e VMNI, preferem na sua grande maioria a segunda 
hipótese, desde que a função da musculatura bulbar esteja intacta.  
Infelizmente, o que acontece frequentemente é que os doentes com ELA 
desenvolvem infecções respiratórias repetidas e são internados inúme-
ras vezes com grandes dificuldades respiratórias, visto que no seu dia-a-
dia não lhe são fornecidas ajudas técnicas aos músculos respiratórios 
que poderão aliviar ou mesmo prevenir essas dificuldades. 
Para fornecer as correctas ajudas técnicas aos músculos respiratórios, 
torna-se necessária uma avaliação objectiva e fundamentalmente direc-
cionada para mecânica ventilatória do paciente. Assim, nestes doentes 
deve ser dada a devida atenção ao aumento da frequência respiratória, 
alterações do ritmo cardíaco e tensão arterial, assimetria de movimentos 
do tórax/abdómen, diminuição da eficácia da tosse, alterações na fala e 
deglutição e influência da posição na função respiratória. Na prática, o 
que está descrito é que a avaliação respiratória nos doentes neuromus-
culares realiza-se de uma forma muito simples. Para além de analisar 
todos os seus sinais vitais deve-se avaliar a Capacidade Vital (CV), a 
Capacidade Máxima de Insuflação (CV + Insuflação), a força dos mús-
culos respiratórios (através da medição das pressões máximas inspira-
tórias e expiratórias), a Saturação de oxigénio (por oximetria) a retenção 
de dióxido de carbono (através da capnografia ou medição transcutâ-
nea), o Débito Expiratório Máximo Instantâneo (DEMI) e a capacidade de 
tosse (Peak Cough Expiratory Flow). Para uma correcta avaliação da 
tosse, é necessário medir os 4 tipos de tosse: tosse voluntária, tosse 
voluntária com insuflação, tosse assistida manualmente e tosse assistida 
manualmente com insuflação. É com base nestas avaliações que se 
obtém o grau de envolvimento respiratório nos doentes com ELA e outras 
patologias neuromusculares e se procede ao planeamento da Reabilita-
ção Pulmonar, e das estratégias ventilatórias, que inclui o fornecimento 
das correctas ajudas técnicas aos músculos respiratórios. 
 
Quais são então os princípios em que se baseiam as ajudas técni-
cas aos músculos respiratórios e quais os seus objectivos? 
 
1 – Normalizar e manter a expansão pulmonar. 

Está provado que os pulmões tendem a ficar rígidos se não são expan-
didos regularmente. A Máxima Capacidade de Insuflação (MCI) é deter-
minada, fornecendo ao doente o maior volume de ar que ele consegue 
aguentar com a glote encerrada. Esta manobra é realizada, ensinando o 
doente a suster consecutivos volumes de ar fornecidos por um ressusci-
tador manual (Ambu™) (Figura 1) ou um ventilador volumétrico.  
Os principais objectivos das técnicas de insuflação pulmonar são: 
aumentar a expansão pulmonar e da caixa torácica, aumentar a MCI, 
aumento da eficácia da tosse, prevenção e eliminação de potenciais 
atelectasias e melhor adaptação á Ventilação Mecânica Não Invasiva. 
Está descrito que um doente que consiga realizar estas técnicas de 
insuflação pulmonar, tolera bastante melhor a Ventilação Mecânica Não 
Invasiva e no caso de ser internado por falência respiratória, poderá 
recuperar de uma forma mais rápida e eficaz.  

 
Figura 1 – Técnica de insuflação pulmonar com um ressuscitador manual e peça 
buccal realizada num paciente neuromuscular  
 
Se os músculos faciais ou da glote estiverem demasiado fracos para a 
acumulação de ar, insuflações profundas únicas são fornecidas através 
de aparelhos de tosse assistida mecânicamente (Cough-Assist™, Philips 
Respironics, Inc) a 40 a 60 cm H2O três vezes por dia.  
 
2 – Manutenção de uma Ventilação adequada. 
Em doentes com ELA, o aparecimento da hipoventilação alveolar é 
normalmente o primeiro sintoma respiratório a surgir e manifesta-se 
inicialmente durante o sono. Quando é diagnosticado este sintoma, a 
intervenção precoce é a base para o sucesso de toda a estratégia tera-
pêutica, que nestes casos, direcciona-se para a normalização da venti-
lação através da ajuda da Ventilação Mecânica Não Invasiva durante o 
sono e se necessário por períodos durante o dia. 
Em doentes com ELA, este tipo de ventilação torna-se na mais impor-
tante ajuda técnica aos músculos respiratórios, visto que, quando bem 
aplicada fornece um aumento significativo da sua qualidade de vida e na 
sua grande maioria reduz a sintomatologia relacionada com a disfunção 
respiratória. 
 
A ventilação pode ser fornecida por modo  
“bi-level” ou por modo volumétrico com ou sem  
PEEP (pressão positiva expiratória).  
Actualmente, há numerosas interfaces nasais  
disponíveis  
comercialmente. Cada interface pode apresentar   
diferentes pontos de  pressões na zona nasal.  

…/ 

/… continua 
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A pressão na ponte nasal ou fuga de insuflação para os olhos são quei-
xas comuns com vários destes modelos genéricos. Existem também as  
almofadas nasais que proporcionam pressões mínimas apenas dentro 
das narinas (Figura 2). Também pode ser uma interface ideal para 
doentes que exigem ventilação não invasiva contínua, porque não inter-
fere com a visão do utilizador.  
As interfaces oronasais podem ser alternativas confortáveis à VNI por 
lipseal ou nasal. No entanto, visto que tanto a VNI nasal como a de peça 
bucal/lipseal podem proporcionar um suporte ventilatório eficaz, as 
interfaces oronasais têm sido mais utilizadas no tratamnento de doentes 
agudos hospitalizados e têm sido pouco utilizadas para assistência 
ventilatória domiciliária na ELA. 
A ventilação intermitente por peça bucal é o método mais importante de 
suporte ventilatório diurno para doentes que precisam de suporte venti-
latório contínuo. Na prática, bocais simples curvos são agarrados pelos 
lábios e dentes do doente para insuflações profundas conforme neces-
sário. Alguns doentes mantêm o bocal entre os seus dentes durante todo 
o dia (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Paciente com ELA usando ventilação volumétrica por 
peça bucal para suporte ventilatório diurno. 
 
3 – Fornecimento de uma tosse eficaz. 
Na grande maioria dos doentes com ELA a capacidade de tosse está 
francamente reduzida, ou seja o Peak Cough Flow está abaixo dos 160L/
min, devido a fraqueza dos músculos inspiratórios e expiratórios.  
Assim, para obter um bom nível de eficácia de tosse, é necessária a 
aplicação de ajudas técnicas aos músculos expiratórios. É possível obter 

uma tosse eficaz com ajuda de uma compressão abdominal durante a 
manobra (tosse assistida), ou então através de técnicas de insuflação 
pulmonar (já anteriormente descritas), aplicadas antes da tosse. Para 
potencializar a máxima eficácia da tosse nestes doentes pode-se com-
binar estas duas técnicas realizando a tosse assistida com insuflação 
(Figura 4), que quando é realizada de uma forma correcta acaba por se 
reflectir numa boa ajuda na desobstrução brônquica nestes doentes. 
Logicamente não se aconselha a aplicação destas técnicas imediata-
mente após as refeições. 

 
Figura 4 – Técnica de tosse assistida manual com insuflação pulmonary num 
paciente com tosse ineficaz  
 
Quando estas técnicas são insuficientes para promover uma correcta 
desobstrução brônquica,  principalmente  em alturas de acumulação 
excessiva de secreções, a alternativa mais eficaz é o uso do mecanismo 
da In-Exsuflação mecânica (IEM) promovido por uma máquina denomi-
nada CoughAssist (Philips Respironics, Inc) (Figura 5).  
 
O princípio fisiológico desta máquina, consiste na aplicação de uma forte 
pressão positiva (normalmente dos 35 - 45cmH2O) seguida de uma forte 
pressão negativa de valor proporcional. A diferença obtida entre as duas 
pressões gera o mecanismo fisiológico da tosse e permite a progressão 
de secreções das pequenas para as grandes vias aéreas contribuindo de 
uma forma relevante para uma boa higiene brônquica. Todo este pro-
cesso é realizado de uma forma não invasiva através de uma máscara 
oro-nasal (Figura 6) ou peça bucal. 

Figura 5 - Aparelho comercializado actualmen-
te para tosse mecanicamente assistida (Cough 
Assist® Phlips/Respironics) 
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Figura 2 – Interface com almofadas nasais para ventilação não invasiva 
 

Figura 6 - Paciente usando MI-E com o  
CoughAssist™ através de uma interface 
oronasal. 
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Protocolo de assistência respiratória com monitorização 
por oximetria: 
Visto que o oxigénio suplementar deverá ser sempre evitado para os 
doentes com ELA, doentes e seus cuidadores são instruídos a interpretar 
a SpO2 abaixo 95% como sendo devido a uma de três causas: hiper-
capnia (hipoventilação), obstrução de vias respiratórias (secreções) e se 
estas não forem tratadas devidamente, o risco de doença pulmonar 
intrínseca, atelectasia ou pneumonia é grande. O protocolo de assistên-
cia respiratória com monitorização por oximetria consiste no uso de um 
oxímetro portátil como guia para manter o SpO2 superior a 94% por 
manutenção de uma ventilação alveolar  efectiva e eliminação das 
secreções brônquicas. 
Como os músculos respiratórios estão enfraquecidos e as secreções 
brônquicas são abundantes principalmente durante as infecções respi-
ratórias os doentes com ELA precisam frequentemente de usar VNI 
continua nesses momentos, tanto para manter a ventilação alveolar 
como para recrutamento de volume pulmonar.  
Quando a VNI é administrada em volumes adequados, e a SpO2 não 
permanecer acima de 94%, a desaturação não é devida à hipoventilação, 
mas sim à acumulação de secreções nas vias respiratórias. A tosse 
assistida manual com insuflação pulmonar tal como está descrita ante-
riormente e IEM são então utilizadas até que as secreções sejam todas 
expelidas e a SpO2 regresse á normalidade. 

Conclusões: 
 

Todas as estratégias de tratamento respiratório devem ser apresentadas 
e discutidas com os doentes e seus familiares. Todos os objectivos 
acima descritos podem ser alcançados através de uma avaliação eficaz 
do paciente e formação especializada da equipa, cuidadores e paciente 
tanto a nível hospitalar como domiciliário. É muito importante que o 
paciente seja acompanhado por uma equipa multidisciplinar e que esta 
seja capaz de desenvolver um bom acompanhamento domiciliário con-
tribuindo para a qualidade de vida do paciente, sendo uma peça chave 
na prevenção de infecções e recorrentes internamentos. 
Hoje em dia, com as diversas modalidades ventilatórias, a grande varie-
dade de interfaces (máscaras, peças bucais etc..), as técnicas de fisio-
terapia respiratória e de insuflação pulmonar, bem como de tosse assis-
tida ao serviço dos doentes neuromusculares, não há razão para que 
nenhum doente neuromuscular sofra de problemas respiratórios. 
 

terepeuta Miguel Gonçalves 

…/ 

 

O Cadaval apELA à Solidariedade 

A  APELA - Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amio-
trófica, com o apoio da Câmara Municipal do Cadaval, organi-
zou um almoço de angariação de fundos e de divulgação da 

ELA, que teve lugar na Quinta do Castro, em Pragança, no passado dia 
28 de Novembro, pelas 13h.  

Obedecendo aos principais objectivos da APELA que são, relembra-
mos: 
· Promover a divulgação da natureza da doença junto da sociedade 
civil, doentes, famílias, médicos e todo o pessoal técnico ligado à área 
da saúde; 
· Apoiar os doentes com ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica, e familia-
res no sentido de os esclarecer e ajudar na resolução dos seus diversos 
problemas 
Mas claro que, um evento destes tem por detrás pessoas que, pela sua 

posição na sociedade, e porque a têm, não se omitem a dar um sério 
passo em frente, demonstrando o que é um trabalho de autarquia, que 
vai para lá das suas próprias fronteiras! Foi um exemplo para outras 
autarquias deste país! 

O local escolhido é maravilhoso e de paisagem deslumbrante, que, nas 
faldas da Serra de Montejunto, com seus arbustos e nudez das suas 
fragas polidas, nos bafejava com um sopro de frio, seco e saudável!!  
Que contrastava com o cálido aconchego humano e térmico do interior 
do Restaurante! 
Degustada a riqueza vinícola da região, divinal, duma riqueza de aro-
ma, sabor e um corpo, que deslizavam na garganta, como se vestidos 
de veludo fossem  -  então, após todos os comensais sentados, a Dra 
Manuela Morais, membro e voluntária da APELA 
e sua ex-Vice –Presidente, falou, nomeando todos  
quantos tinham intervindo, fazendo um sincero  
agradecimento à mentora do evento, D. Maria  
Ermelinda Santos doente ELA há 11 anos, a toda  
a Edilidade do Cadaval, que sem cansaço e sem atropelos, uniu mãos, 
esforços e desenvolveu meios para que tal pudesse acontecer. 

/… continua 
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Seguidamente, a Professora Doutora Anabela Pinto, membro do Con-
selho Científico da APELA, fez uma intervenção sobre o enquadramento 
da doença, a nível hospitalar e seu impacto na vida física, social e emo-
tiva de doentes e familiares. 
Enfim, o Sr. Presidente da Câmara do Cadaval, Dr. Aristides Lourenço 
Sécio, interveio, agradecendo a presença de todos os que responderam 
ao seu apelo à solidariedade, desejando que tal gesto, fosse repetido por 
várias edilidades, de Norte a Sul do País. 
A Dra Manuela Morais pediu então um grande aplauso para o S. Duarte, 
proprietário do Restaurante Quinta do Castro sem cuja doação do espa-
ço, não tínhamos desfrutado uma tarde e um convívio tão agradável e 
lindo!! Com simplicidade falou do seu agrado em poder colaborar com 
causas tão nobres e também ele apelou a que outros pelo país acedes-
sem a que tal fosse conseguido. 
 Entre pratos actuou um grupo de teatro local, com belos apontamentos 
de humor. 
No café actuou o cantor João Afonso - sobrinho do Zeca Afonso - que, 
para além de temas dele, cantou um tema do seu tio, belissimamente 
escolhido para o momento que se vivia, com a subtileza da dualidade a 
que se prestava o poema: “Aquela cativa que me tem cativo…”  
É bem sobrinho de quem é! Daquele que jogou com a dualidade das 
palavras, para iludir a Censura e passar sempre a mensagem! 
Igualmente presente pela Causa e por Amizade, Prof. Doutor Correia da 
Cunha, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte, e amigo pessoal de D. Maria Ermelinda Santos, cantou e 
encantou com os fados de Coimbra! 
Para remate, Dr Rui Prudêncio - Deputado do PS - representante da 
comissão parlamentar da saúde, falou para todos frisando a importância 
deste evento e salientando que as doenças orfãs não estão esquecidas... 
Os Media fizeram-se representar através da sempre tão importante, 
Imprensa Regional e pelo canal de televisão SIC. 

Entre todos os convidados e participantes, estavam presentes vários 
membros doentes da Comunidade ELA Portugal e sócios da APELA, 
vindos  do  Norte  e  até  do  Sul  e  a  Direcção  da  apELA. 
O almoço, foi elaborado e servido com rigor por uma equipa de jovens, 
da Escola de Hotelaria das Caldas da Rainha, que foram devidamente 
aplaudidos por todos, pelo belo trabalho feito e pela grande simpatia e 
savoir-faire demonstrados!  
Passados uns momentos,  assistimos a algo que deixou, a quem pre-
senciou, muito agradados. 
O Monitor desta equipa de jovens, Sr. Rui Filipe, estava conversando 
com D. Fátima Oliveira por meio da tabela de letras !!  
Todos  entendem o que para nós este facto representa?!?!   
É que nos hospitais e urgências, pouco ou nada prestam atenção à 
nossa forma de comunicar! E, ali tínhamos nós, um maître-d'hôtel, 
monitor de jovens em formação, atento e capaz de manter uma comuni-

cação, com alguém que lhe dava recomendações para algo que ela 
queria fazer mais tarde... capaz, meus amigos, como se tivesse sempre 
assim conversado e trocado esclarecimentos! 
No final, fui conversar com ele e agradeci-lhe, por todos os que não 
encontram pessoas assim! Respondeu-me simplesmente, que não foi 
nada demais…"só prestar atenção, ter calma e responder" !!! 
Foram, efectivamente, vários momentos de emoção no decorrer daquela 
tarde! 
Num ecrã grande começaram a passar, em slide-show, fotos da região 
no seu sector turístico, vinícola e pomares da pêra Rocha!! 
Quando, de repente, começo a ver fotos do dia da ELA, a Dra. Maria 
Barroso, o Catarino com a Mariana e a Ana.  
Desfilavam no ecrã, todos os eventos da APELA: Josélia e a quermesse, 
ida do Manuel Silva ao Jardim Zoológico e o beijo da foca, ou seria uma 
morsa?!! Exposição de pintura do Engº Cavaco Silva, depois, ocasiões  
da nossa Comunidade, como o "Chá das 5", em casa da Rosarinho, com 
a Tekas, o JP, a Paula, os anos do Moranguinho, fotos que estão na 
nossa Comunidade e que ali foram passadas, marcando com a sua 
presença, todos aqueles momentos e pessoas que fizeram a APELA ser 
uma presença marcante em Portugal, e ser ouvida! Falo de todos os 
ausentes, forçados e apre-
sentados e de todos os que 
não podiam mesmo estar ali, 
mas estavam e estão sem-
pre connosco!  
E foi assim que eu vi, um dia 
que, para mim, foi enrique-
cedor e motivador para mais 
acção! 
Obrigado! Muito obrigada Maria Ermelinda Santos! 
Muito obrigada APELA! 
Espero que os que não foram... sintam pena de, não terem feito uma 
orgia com as peras, coradas de vergonha pela bebedeira!!! 
PÊRAS BÊBEDAS COM GELADO, À SOBREMESA. 
Beijinhos e abraço, 

Maria José Dias 

 
Notícias da APELA 
 

I nformamos  que  a  associação  recebeu  o  aval  da  Fundação 
Calouste Gulbenkian para um projecto na área da saúde, a que a 
APELA concorreu em Julho passado.  

O projecto, denominado “Estudo do impacto das tecnologias de comuni-
cação nos doentes com ELA e respectivos cuidadores”, é liderado pelo 
Prof. Mamede de Carvalho, em nome da APELA, e desenvolvido pela 
Engª Ana  Rita Londral. 

No próximo dia 26 de Fevereiro, pelas 15h, irá decorrer no Museu Marí-
timo de Ílhavo, o lançamento da 4ª edição do livro "Quero ver o meu 
filho crescer", de Rosário Sarabando, doente de ELA. As receitas da 
venda deste livro reverterão parcialmente para a APELA. 

…/ 

Coordenador: Maria João Coruche 
 

Contacto: apela.geral@sapo.pt 
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