
ADAPTAÇÃO DO FAMILIAR CUIDADOR E DA PESSOA DOENTE COM ESCLEROSE 
LATERAL  AMIOTRÓFICA, EM CONTEXTO DOMICILIAR: ESTUDO DE CASO

METODOLOGIA

Metodologia qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando o método do estudo de caso único, tendo como objectivo geral conhecer
num determinado momento, a adaptação do familiar cuidador/pessoa doente com ELA em contexto domiciliar. Para a recolha de
dados recorreu-se à observação directa, análise documental no processo clinico e entrevista semiestruturada ao familiar cuidador.

INTRODUÇÃO
Os processos de adaptação que pessoas com doenças degenerativas irreversíveis vivenciam, juntamente com as suas famílias, são
complexos e com grande impacto na sua qualidade de vida. A abordagem multidisciplinar é essencial e o precoce acompanhamento
dos processos corporais (respiratório, deglutição, tegumentar…) contribuem para a redução da mortalidade.
Da nossa experiência, há factores facilitadores da adaptação, tais como: as redes de apoio, a utilização adequada dos produtos de
apoio/eliminação de barreiras arquitectónicas, os aspectos socioeconómicos e a presença de familiares que se constituem como
cuidadores vinculados, que são determinantes para que estes doentes possam permanecer no domicilio. A finalidade desta
abordagem é compreender a adaptação do familiar cuidador e da pessoa doente com ELA em contexto domiciliar

OBJECTIVOS
Identificar o impacto das redes de apoio na adaptação do familiar cuidador/pessoa doente com ELA, em contexto domiciliar,
Identificar a importância dos profissionais de saúde na adaptação do familiar cuidador/pessoa doente com ELA, em contexto domiciliar,
Compreender a importância dos produtos de apoio/eliminação de barreiras arquitectónicas na adaptação do familiar cuidador/pessoa
doente com ELA, em contexto domiciliar,
Identificar factores socioeconómicos que influenciam a adaptação do familiar cuidador/pessoa doente com ELA, em contexto domiciliar

DADOS
JDRN; 72 anos; Casado, Técnico Superior aposentado; Familiar cuidador: MJN; 73 anos; Casada, Chefe de Secção aposentada
Esclerose Lateral  Amiotrófica, forma de apresentação inicial medular. Actualmente com compromisso bulbar (disartria e disfagia) e 
respiratório (dispneia, tosse ineficaz e expectorar ineficaz). Residem em habitação própria, 2º andar sem elevador, com 32 degraus. 
Escala de Graffar, família de classe média. MIF, 21. Equipamentos adaptativos: Cadeira rodas espaldar alto, aspirador secreções,
cough assist, oxigenioterapia, oximetro de pulso, bipap, cama articulada, base de chuveiro rebaixada.
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ADAPTAÇÃO

REDES DE APOIO (formal)
“…tenho muito que agradecer à Medicina Física (…) eu sem vocês não conseguia ser nada…”
REDES DE APOIO (informal)
“A minha filha tem-me apoiado naquilo que pode (…) mas se eu precisar (…) ela larga tudo para vir.”

PROFISSIONAIS DE SAÚDE (enfermeiros)
“…vocês são os meus anjos da guarda…”  “…vamos lá fazer como o enfermeiro diz…”
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (médicos)
“…tenho sido atendida 5 estrelas (…) por todos …” “…fomos visitados por um médico e por um enfermeiro…”

PRODUTOS DE APOIO
“…o Dr. A. receitou-me o aspirador de secreções…” “…a Dr.ª MJ receitou-me o cough assist…”
ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS
“…aconselharam-me a fazer obras na casa de banho, (na visita domiciliária).”
“…uma coisa que eu julgava que me ficava caro não me ficou em mais de mil euros.”

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
“…monetariamente era muito complicado se tivéssemos umas reformas pequenas…era.”

CONCLUSÕES
A evolução da doença aumentou a dependência e a necessidade de recursos, nomeadamente das redes de apoio, dos profissionais
de saúde e de equipamentos adaptativos de utilização cada vez mais complexa. Terapêuticas de enfermagem promoveram o
desenvolvimento de competências e aprendizagem de capacidades do familiar cuidador, designadamente na utilização e gestão
eficaz dos equipamentos adaptativos e na prevenção de complicações. A resposta domiciliária multidisciplinar do SMFR polo HUC,
incorpora enfermeiros de reabilitação com competências em ventilação não invasiva, mobilização de secreções com o in-exsuflador
mecânico (cough assist) e aspiração nasotraqueal, permitiu uma intervenção em tempo útil e um acompanhamento sistematizado do
doente e cuidador. A presença da esposa que se constituiu como cuidadora vinculada, o aspecto socioeconómico, conjuntamente
com os apoios fornecidos contribuiu para que este doente permaneça no seu contexto domiciliar em segurança.

ADAPTAÇÃO COGNITIVA
“…custou-me muito a habituar (…) não sabia mudar (…) pôr uma fralda (…) eu não sabia fazer nada…”
“…eu aspiro 5 vezes ao dia (…) faço-lhe o cough assist 5 vezes ao dia...”
ADAPTAÇÃO AFECTIVA
“…no começo custou-me muito a aceitar (...) conhecia casos e sabia do sofrimento (…) da família (…) 
deles mas da família também e custou–me muito muito a aceitar, psicologicamente.”
ADAPTAÇÃO SOCIAL
“…na altura (…) era um bocado egoísta (…) pensava em mim (…) fico aqui atada de pés e mãos (…) 
nunca mais vou para lado nenhum (…) os nossos passeios…”
ADAPTAÇÃO FÍSICA
“…no começo custou-me muito (…) não tinha força para nada (…) quando comecei a ter que o deitar, 
doíam-me os braços, doía-me tudo e eu chorava.”
ADAPTAÇÃO PRODUTOS DE APOIO / B. ARQUITECTÓNICAS
“Tu não querias mas eu tive de resolver isto (…) a partir daí aceitou e está feliz da vida. (Em relação ás 
alterações arquitectónicas).
“…com o cough assist eu tinha muita dificuldade (…) vamos lá fazer como o enfermeiro diz…”
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