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1. O QUE É DANO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA)?
O dano cerebral adquirido (DCA) é uma lesão súbita no cérebro. É caracterizada por ser sequência de um
acontecimento imprevisto e por um conjunto de sintomas que variam consoante vários fatores como
por exemplo: área de lesão cerebral e a gravidade do dano. Estes danos podem causar sequelas ao nível
da perceção, distúrbios físicos, cognitivos e emocionais.
A principal causa do dano cerebral é um derrame, uma redução severa no fluxo sanguíneo numa área do
cérebro, seguida por lesões na cabeça e doenças como anoxia, tumores cerebrais ou infeções.
Os sintomas de dano cerebral podem ser classificados em sete áreas principais:
•

Nível de alerta

•

Controlo motor

•

Receção de informação

•

Comunicação

•

Conhecimento

•

Emoções

•

Atividades da vida diária

O tipo de sintomas e a sua gravidade dependerão de vários fatores, como: área do cérebro que ficou
lesada, gravidade da lesão primária, aparência e gravidade das lesões secundárias, lesões associadas ao
acidente (fraturas, lesões em órgãos vitais, etc.), complicações decorrentes durante o processo, duração
e grau de coma, etc. e posteriormente pode ser afetado pela urgência no tratamento, positividade e tipo
de apoio recebido através da família cuidadora no processo de reabilitação, tipo de relacionamento da
família e do próprio com a área clínica médica e de reabilitação. Para alguns destes fatores fale com a
associação novamente e conheça as melhores formas da família e amigos serem um factor de melhor
reabilitação a curto e longo prazo da pessoa com DCA e o seu regresso à vida.
Uma pessoa com Dano Cerebral Adquirido pode ter sintomas variados, de fato podemos afirmar que
cada caso é diferente e tem características particulares. Dano cerebral pode afetar o indivíduo como um
todo. Assim, é expectável que venham a existir alterações nas seguintes áreas:
1,1 SEQUELAS NA ÁREA COGNITIVA
•

Funções cerebrais superiores afetadas

•

Desorientação no espaço e no tempo

•

Atenção / Consciência e problemas de memória

•

Redução de velocidade de pensamento

•

Dificuldades na resolução de problemas, planeamento e organização

•

Falta de flexibilidade mental e raciocínio

•

Visão preceptiva e deficiências espaciais
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1,2 SEQUELAS NA ÁREA EMOCIONAL E COMPORTAMENTAL
Muitas vezes são as dificuldades comportamentais que persistem por mais tempo, após a lesão cerebral,
mesmo depois de os sintomas físicos desaparecem. Tais como:
•

Dificuldade em controlar emoções

•

Agressividade

•

Impulsividade

•

Ansiedade

•

Apatia

•

Desinibição

•

Depressão

•

Ideias delirantes, etc.

1.3 DISTÚRBIOS DE COMUNICAÇÃO
•

Problemas na compreensão de ordens simples e expressão.

•

Dificuldades na articulação de palavras, etc.

MUDANÇAS DE FUNCIONALIDADE E PERDA DE AUTONOMIA
A pessoa com Dano Cerebral Adquirido pode ter dificuldade em realizar atividades básicas normais na vida
diária, como comer, vestir-se ou fazer a sua higiene, nesse caso precisará de assistência ou supervisão.
1.4 DISTÚRBIOS FÍSICOS
•

Alterações na mobilidade e sensibilidade

•

Problemas de coordenação e equilíbrio

•

Alterações no tônus muscular

•

Deformidades causadas por imobilidade, etc.

1.5 SEQUELAS CLÍNICAS:
A pessoa com DCA pode ter dificuldades ao ingerir certo tipo de alimentos ou líquidos. A adaptação da
dieta ou o uso de dispositivos que facilitem a ingestão (sondas, PEG, etc.) poderão ser benéficos ou obrigatórios para a segurança na alimentação.
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2. ASPECTOS A TER EM CONTA QUANDO CUIDA DE PESSOAS QUE SOFRERAM DANOS
CEREBRAIS ADQUIRIDOS
Ser cuidador duma pessoa com danos cerebrais significa ter de assimilar de repente muita informação e
aprendizagem que, na maioria dos casos, desconhecia. Aqui estão alguns aspetos e recomendações para
o atendimento de pessoas com DCA:

2.1 MOBILIDADE
2.1.1 CUIDAR DAS PESSOAS COM DANOS MOTORES SEVEROS DERIVADOS DE DANOS CEREBRAIS
Embora os indivíduos com Dano Cerebral Adquirido tenham um baixo nível de consciência e aparentemente não respondam a nenhum tipo de estimulação, nunca se deve falar diante deles como se não estivessem
presentes. Tente abordá-los da forma mais natural possível. Mesmo que eles não se possam expressar, eles
poderão entender o que lhes é dito.
1.

A higiene diária é uma parte essencial do seu cuidado e lembre-se de que cabe a si não negligenciar
esta área.

2.

Considere a higiene diária como um ritual. Certifique-se de que a transferência para a banheira ou
chuveiro seja suave e cuidadosa, que a temperatura da água seja adequada e lave a pessoa cuidadosamente. Por exemplo, podemos colocar uma certa música quando vamos ao chuveiro e outra
quando trocamos de roupa, etc.

3.

As áreas húmidas geralmente são de difícil acesso, portanto, certifique-se que as seca bem (por
exemplo, a palma da mão quando a mão está em “garra”), caso contrário pode causar alterações na
pele e odores desagradáveis.

4.

Tente espalhar creme de corpo sempre na mesma direção: do corpo para as extremidades e vice-versa. Com tudo isso, estaremos a fazer uma estimulação sensorial o que é uma mais valia à reabilitação
da pessoa DCA. Na direção ascendente, é mais estimulante e, no sentido descendente, mais relaxante.
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5.

A cama especial à qual são normalmente submetidas as pessoas com DCA cria risco de lesões ou
alterações na pele, como úlceras/feridas por pressão. Para impedi-lo, mude a posição da pessoa com
dano cerebral a cada 2 a 3 horas no caso de ela não poder fazer isso sozinha. Você também pode
fazer pequenas alterações dentro da mesma postura, manter a pele bem limpa e hidratada, monitorizar a aparência dos pontos de pressão ou atrito e ter cuidado com os possíveis hematomas que
o paciente pode sofrer nas transferências ou através de mudanças de posição. Todas as alterações
notadas devem ser comunicadas ao responsável clínico.

6.

Indivíduos com limitações motoras severas estão normalmente incapacitados de mover ativamente várias partes de seu corpo, o que poderá causar deformidades de tendões musculares, perda de
amplitude de movimentos, etc. Lembre-se sempre que as mudanças passivas de postura devem ser
suaves, progressivas e contínuas, nunca devem gerar dor. Pequenas mudanças de postura podem
causar lesões nas articulações e dor, o que retarda ainda mais o processo de recuperação.

2.1.2 POSICIONAMENTO NA CAMA
A. TRATAMENTO DO POSICIONAMENTO NA CAMA
O tratamento da posição deve ser destinado a manter um alinhamento correto do corpo 24 horas por
dia, para o qual precisaremos de usar algumas almofadas ou toalhas.
•

É aconselhável mudar a posição da pessoa com dano cerebral na cama a cada 2 a 3 horas durante
o dia. Este período de tempo aumentará à medida que o paciente melhora e for capaz de mudar de
posição sozinho.
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B. COLOCAÇÃO EM DECÚBITO (BOCA PARA CIMA)
•

A cabeça deve ficar bem apoiada na almofada, com uma ligeira inclinação em direção ao lado não
afetado e girada em direção ao lado afetado.

•

O lado afetado deve ser esticado. O braço afetado é colocado esticado ao longo do corpo numa
almofada mais alta que o corpo. Desta forma, o cotovelo é estendido, o punho em flexão dorsal e os
dedos esticados.

•

Colocaremos uma almofada sob a anca para levantá-la, para que ele suporte a face externa da coxa,
evitando assim a rotação externa da perna. Devemos tentar que o pé esteja em 90º.

C. COLOCAÇÃO NO LADO AFETADO
•

A cabeça deve repousar ligeiramente na parte de frente da almofada.

•

O tronco deve ficar bem alinhado, formando um ângulo reto na superfície da cama.

•

O ombro afetado deve ser estendido, com o braço para frente numa almofada. O cotovelo e os dedos
estão igualmente estendidos.

•

A parte superior da perna fica a descansar numa almofada. O pé deve estar totalmente apoiado e
não travar. A anca e o joelho devem permanecer com alguns graus de flexão.

•

O braço saudável repousa onde for mais confortável. Assim como a perna saudável deve repousar
na cama com a anca levemente estendida e leve flexão do joelho. (dedos para cima).

D. COLOCAÇÃO NO LADO SAUDÁVEL
•

A cabeça está um pouco para a frente com o tronco bem alinhado e um pouco virado para trás.

•

Devemos colocar uma almofada nas costas, encaixada entre a cama e o paciente, para impedir que
ele se vire.

•

O braço hemiplégico é estendido, com a palma da mão voltada para cima, formando um ângulo não
superior a 90º com o corpo. É muito importante posicionar corretamente o ombro afetado: colocar a
nossa mão sob o ombro e a omoplata e puxá-los para a frente.

•

A parte inferior da perna é estendida ao nível da anca e levemente flectida no joelho.

•

A parte superior da perna repousa sobre uma almofada, com flexão da anca e do joelho.

2.1.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA FACILITAR A RECUPERAÇÃO DO BRAÇO HEMIPLÉGICO
•

Segurar a mão afetada do paciente vai fornecer estimulação sensível e torná-lo ciente do membro.
Devemos fornecer todos os tipos de sensações (térmicas, táteis, etc.), mas sempre lembrando que
a sensibilidade pode ser alterada, por isso, tenha cuidado com a dor e temperaturas extremas, pois
podemos facilmente causar queimaduras.

•

Se o paciente for capaz de mover o braço, deve ser incentivado a usar o braço o máximo possível,
integrando-o nas atividades diárias, como vestir-se, higiene, etc.

•

Faça uma higiene cuidada na mão hemiplégica, pois tende a fechar-se e portanto acumula humidade e maus odores.

•

Vamos usar água morna e verificar a temperatura com a outra mão antes de introduzi-la, para evitar
queimaduras.
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2.1.4 ESTAR EM PÉ COM DANO CEREBRAL ADQUIRIDO
Estar em pé significa estar em pé pouco tempo ou em equilíbrio em ambos os pés. Tão simples quanto esta
atividade pode parecer, pode ser muito complicado e às vezes impossível para uma pessoa após uma lesão
neurológica. Existem muitos fatores que podem dificultar a nossa postura:
•

Um baixo nível de consciência ou distúrbios cognitivos graves são geralmente incompatíveis com
estar em pé sozinho, pois podem ser perigosos para a integridade do paciente e seu companheiro.
Portanto é aconselhável não colocar a pessoa com DCA em pé até que os profissionais a considerem
adequada.

•

As alterações do tônus muscular e a imobilização que a pessoa sofreu podem ter gerado deformidades articulares, retrações e / ou deficiências musculares que podem impedir que o pé repouse
totalmente no chão ou provoque suporte incorreto. As deformidades mais comuns são o pé equino e
as flexões da anca e do joelho.

•

Alterações de sensação e perceção podem fazer com que a pessoa com dano cerebral não sinta o
corpo lesionado corretamente ou o esqueça. Como consequência, a postura é geralmente assimétrica e o peso não é normalmente distribuído entre os dois pés, tendendo a carregar todo o peso do
lado sadio, ou apenas nos dedos ou nos calcanhares.

A pessoa com DCA pode ter problemas de equilíbrio, de modo que a princípios geralmente não consegue
levantar-se sem a ajuda de outra pessoa ou sem se apoiar em qualquer coisa.
É IMPORTANTE QUE A PESSOA COM A DCA POSSA CONTROLAR O TRONCO SENTADA ANTES DE COMEÇAR A TRABALHAR A POSIÇÃO VERTICAL
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Fatores que devem ser levados em conta:
Los pies deben estar paralelos, completamente apoyados en el suelo, mirando al frente y separados
más o menos la anchura de los hombros. Al principio la base de sustentación, es decir, la distancia entre
los pies suele ser más grande ya que eso les hace sentir más estables, aunque conforme vayamos trabajando, debe reducirse.
•

Os pés devem estar paralelos, totalmente em pé no chão, virados para a frente e mais ou menos
na largura dos ombros.

•

No início, a base de sustentação, que é a distância entre os pés, costuma ser maior, pois faz com
que se sintam mais estáveis; embora, enquanto trabalhamos, deva ser reduzido.

Os joelhos devem ser estendidos para suportar o peso do corpo.
•

É muito importante que o peso seja distribuído igualmente por ambas as pernas, impedindo que
a pessoa com DCA apoie o peso apenas no lado saudável. Isso ajudará a manter uma maior simetria corporal.

•

O tronco deve ser mantido reto, devemos corrigir as inclinações laterais (um ombro mais alto que
o outro) e as rotações (um ombro mais avançado que o outro).

•

A cabeça deve permanecer alinhada, voltada para frente, mais uma vez evitando inclinações e
rotações.

•

Trabalhar o controlo da posição em frente do espelho ajudará o paciente a tomar consciência da
posição e corrigi-la.

Se for necessário ajudar o paciente a manter o equilíbrio, é recomendável dar um suporte à frente ou
atrás, mas não lateralmente, para que ele mantenha a simetria do corpo.

2.1.5 RECUPERAÇÃO DA MARCHA
•

Não deve deixar o paciente andar sozinho, os profissionais dir-lhe-ão quando for a altura certa. Uma
queda pode causar ferimentos e pode fazer com que a pessoa com dano cerebral desenvolva medo e
isso pode retardar o processo.

•

Devemos dar tempo à pessoa com DCA para fazer o que é capaz e devemos dar apenas a ajuda
necessária. É bastante comum ver membros da família carregando e quase arrastando o peso do
paciente numa “tentativa de caminhar”.

•

O comprimento dos passos deve ser simétrico; um pé deve ser colocado na frente do outro durante
a caminhada. É comum que um dos passos seja muito mais comprido do que o outro e mesmo que
um dos pés esteja sempre colocado na mesma altura do outro pé e nunca o ultrapasse.

•

Devemos insistir que o pé que avança primeiro seja suportado no calcanhar quando em contato
com o solo, evitando suportar-se apenas na ponta do pé.

•

Os braços balançam alternadamente para a frente e para trás, quando um pé avança para a frente,
o braço oposto deve balançar para frente, o que tornará o movimento muito mais harmonioso e
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facilitará a manutenção do equilíbrio. Normalmente, as pessoas com uma lesão cerebral geralmente
andam com o braço afetado ligado ao corpo, ajude a contrariar essa tendência.
•

A postura do tronco e da cabeça é especialmente importante. A cabeça deve ser mantida alta e alinhada, sempre a olhar para frente. O tronco deve ser mantido reto e com os ombros à mesma altura, é
relativamente frequente que os pacientes tendam a andar deixando “meio corpo” para trás ou com o
corpo inclinado para a frente. A velocidade adequada será a que permite mover-se com segurança
e não necessite esforço excessivo.

•

Pode precisar do uso de alguma assistência técnica (muleta, bengala ou andarilho), de um dispositivo ortopédico para facilitar a locomoção. Os profissionais irão explicar como e quando colocá-los.

•

Se a pessoa precisar de uma supervisão atenta, o cuidador deve ir do lado afetado, evitando sempre
puxar o braço afetado para ajudar a avançar.

2.1.6 TRANSFERÊNCIAS
O principal objetivo das transferências é mover o indivíduo de um lugar para outro, como por exemplo
para mover da cama para a cadeira de rodas e vice-versa, de cadeira para cadeira, para a casa de banho,
para o carro, etc. Existem diferentes técnicas para transferências, por isso é importante escolher a mais
adequada para cada pessoa com danos cerebrais em relação às suas capacidades funcionais, físicas e
cognitivas.
a) Devemos sempre proceder da seguinte maneira:
Devemos travar todos os itens de apoio (cadeiras, cadeiras de rodas, camas, etc.).
•

Alinhe a altura das duas superfícies de itens de suporte, tanto quanto possível.

•

Evite puxar a pessoa com DCA pelo lado afetado, especialmente o braço.

•

Evite fazer esforços desnecessários, tente pegar, segurar e / ou levantar o familiar o mais próximo
possível de si.

•

Mantenha as pernas fletidas e as costas direitas para ajudar a levantar o paciente.

b) Dependendo do estado do motor do paciente, existem várias transferências possíveis:
•

Transferências de gruas: São usadas para pessoas com baixa mobilidade ou baixo nível de consciência. São simples e fáceis de manobrar por uma única pessoa. As gruas geralmente são grandes,
por isso às vezes exigem uma adaptação da casa.

•

Transferências de deslizamento: São apropriados para aqueles que não conseguem ficar em pé ou
que são muito instáveis para se moverem em pé. Exigem a capacidade da pessoa de usar os braços
e são frequentemente usados com pessoas que têm amputações de membros inferiores, com paraplégicos ou com tetraplégicos, mas com funcionalidade adequada dos membros superiores.Para
realizá-los, é necessário usar uma cama ajustável em altura, de modo que a superfície para a qual
passamos seja mais baixa, criando assim uma pequena inclinação que favorece o deslizamento e a
transferência.

•

Transferências num eixo de rotação: São as transferências típicas que as pessoas com hemiplegia
empregam, nas quais a perna saudável atua como o eixo de rotação.
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2.1.7 DICAS DE COMO PROCEDER NO CASO DE QUEDAS DO INDIVÍDUO AFETADO COM DCA
O risco de quedas é maior em indivíduos hemi paréticos devido a diferentes circunstâncias secundárias
de sua lesão. É frequente eles sofrerem certas fraturas, como fraturas da anca.
Em caso de queda, recomendamos:
•

Mantenha a calma e não faça movimentos rápidos ou repentinos com a pessoa com lesão cerebral.
Descubra onde é que ela recebeu o impacto direto e como é que caiu. É importante avaliar se a pessoa ficou tonta ou teve outros sintomas antes, o que pode ter causado a queda.

•

Ajude a pessoa a levantar-se lentamente, sem a forçar a ficar de pé.

•

Se a dor é grave, se há lesão, se se vê uma deformidade, se a pessoa está atordoada ou apenas se
você estiver em dúvida, deve ir ao hospital mais próximo.

•

Em qualquer caso, deve informar o médico sobre o que aconteceu, as circunstâncias em que isso

2.1.8 ABORDAGEM À ESPASTICIDADE APÓS DANO CEREBRAL
•

Os danos cerebrais podem fazer com que os músculos de certas partes do corpo fiquem muito apertados ou duros. É chamado de espasticidade e geralmente aparece junto com a fraqueza ou paralisia
dos membros.

•

Os sintomas da espasticidade podem ser:

•

Dificuldade ou resistência ao mover a parte afetada do corpo.

•

Postura anormal: ombros, braços, mãos, pernas e pés em posição de excessiva flexão ou extensão.

•

Dor.

•

Dificuldade em vestir-se, em fazer a higiene ou outra.

•

Movimentos repetitivos, especialmente quando tocados ou movidos.

•

Espasmos ou contrações súbitas, involuntárias e geralmente dolorosas.

É muito importante que entre em contato com o médico para obter o tratamento mais adequado prescrito

2.1.9 RESUMO
SENTADO NUMA CADEIRA
•

Quando estiver sentado, verifique se a cabeça e o tronco estão alinhados e se o peso do corpo está
distribuído uniformemente sobre as nádegas.

CHUVEIRO
•

Garanta sempre que a pessoa afetada não esteja em contato com temperaturas extremas.

•

Verifique a temperatura da água, bem como os objetos que podem causar queimaduras (fogões, etc.)
quando o paciente tiver sensibilidade alterada.

MÃOS
•

Mantenha a mão estendida (aberta) apoiada numa superfície ou com uma tala se tiver sido indicada pelo fisioterapeuta.

•

É importante não colocar objetos nas mãos com o objetivo de apertá-los ou não fechar as mãos.
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ORTOPEDIA
•

É importante não mudar as indicações dos profissionais para conforto ou decisão própria sem
motivo justificado.

•

É importante seguir as instruções dos diferentes profissionais e respeitar os tempos de colocação
indicados.

SEGUIR AS DIRETRIZES:
•

É importante seguir as instruções dos profissionais. Eles dirão o que fazer em cada momento.

TRANSFERÊNCIAS
•

Trate sempre as pessoas com muito cuidado e certifique-se de que as transferências não sejam
perigosas. Se necessário, existem guindastes especiais para facilitar as transferências..

2.2 ESTIMULAR E GERIR A FALTA DE MEMÓRIA

2.2.1 ATENÇÃO
Para ayudar a la persona con Daño Cerebral Adquirido a que nos preste o mantenga la atención:
•

Para ajudar a pessoa com Dano Cerebral Adquirido a ter ou manter a nossa atenção:

•

Pedir para prestar atenção e repetir pedidos (instruções)

•

Fale duma pessoa para a outra ou duas pessoas alternando uma de cada vez

•

Use frases curtas

•

Remover distrações (rádio, TV, etc.)

•

Eles beneficiam de atividades e exercícios estruturados e orientados que mantêm sua atenção
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•

É conveniente realizar atividades simples de tipo manipulativo (puzzles, acessórios, etc.) porque
ajudam a manter a atenção

•

As instruções devem ser recebidas de forma breve e simples, lembrando-lhes o que devem fazer

•

Existem estratégias compensatórias que ajudam a aliviar os efeitos da deficiência de atenção

•

Esteja ciente das limitações de atenção e programe intervalos regulares nos primeiros sinais de
falha de atenção. Determine que horas do dia são mais produtivas e tente realizar as tarefas que
exigem mais esforços cognitivos nessa altura.

•

Tente conservar a noite relaxante e as horas de sono. A fadiga reduz o nível de atenção individual

•

Pode colocar notas para que a pessoa veja para que se lembre de se concentrar, por exemplo: “O que
é que está a pensar?” “Está focado?”

•

Se necessário, a pessoa pode usar fones de ouvido em ambientes ruidosos.

•

Organize o ambiente de trabalho para evitar distrações auditivas ou visuais.

•

Pode estimular a atenção dizendo “TOME ATENÇÃO”, por exemplo, enquanto executa alguma tarefa.

2.2.2 ORIENTAÇÃO
É comum a pessoa apresentar dificuldades de orientação num nível pessoal, espacial e / ou temporal.
Algumas recomendações para ajudar a alcançar e fortalecer a orientação pessoal (dados pessoais como
nome, endereço, idade, data de nascimento e outros aspectos relevantes da pessoa) são:
•

Informe os dados pessoais da pessoa, bem como o nome das pessoas que estão próximas

•

Escreva uma breve biografia da sua história pessoal, gostos, hobbies ... e leia isso com frequência.

Aspetos a considerar:

ORIENTAÇÃO PESSOAL
•

Diga o seu nome à pessoa com DCA antes de falar com ela (só pessoas de contato pouco frequente).

•

É importante que os nomes e as fotografias das pessoas com quem vivem, bem como dos familiares
e amigos mais próximos, estejam num painel ou num quadro-negro.


ORIENTAÇÃO ESPACIAL
•

Acorde a pessoa, dizendo-lhe onde está, bem como durante todo o dia e antes de qualquer passeio ou
viagem.

•

Indique caminhos logicamente através de coisas do bairro, a rua onde a pessoa mora, etc.

•

Esta informação também pode ser dada sem perguntar.

ORIENTAÇÃO SOBRE O TEMPO
•

Coloque calendários e relógios visivelmente em todas as divisões da casa.

•

Deixe a pessoa usar um relógio, com a hora e a data corretas.

•

Faça uma agenda disponível para saber a data.

•

Anote as informações mais relevantes das tarefas mais importantes para realizar durante o dia. É
muito importante que a pessoa tenha um horário bem estruturado, organizado e fixo (por exemplo,
8h00 café da manhã, 2h almoço, 20h, jantar).

•

No final do dia, é conveniente que a pessoa leia sobre as coisas que fez durante o dia, sozinha ou
com alguém.
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•

Fale sobre aspectos relacionados com datas e eventos anuais tradicionais. É muito importante trabalhar especificamente sobre o tema das estações (por exemplo, o verão é a estação mais fria do ano? A
celebração de todos os santos é em novembro? Um dia tem oito ou vinte e quatro horas? Etc.).

•

Preencha as folhas do calendário com as celebrações específicas do local onde a pessoa afetada
mora. Adicione eventos pessoais (aniversários, santos, etc.) e festas familiares.

•

Atualize o calendário todos os dias com a pessoa.

•

Acorde-a dizendo o dia da semana, o mês, o dia do mês, a estação e o ano atual e lembre-lhe ou repita
ao longo do dia. Se eles usam um calendário, isso pode lembrá-los.

2.2.3 (RE)APRENDENDO
Apresentaremos algumas recomendações para pessoas com dificuldades com memória recente ou com
a sua capacidade de aprendizagem:
•

Reduza a quantidade de informação para lembrar.

•

Crie uma rotina diária que inclua as principais atividades do dia.

•

Divida as tarefas complexas em etapas simples.

•

Comece com pedidos repetidos.

•

Seja explicativo (por exemplo, vamos jantar porque são dez horas da noite).

•

Seja como um gerente dividindo as atividades em etapas.

•

Uso da agenda: registando as atividades diárias, dependendo da gravidade da deficiência, o terapeuta
indicará como usar a agenda.

•

Coloque um painel ou tábua onde colocar as fotos ou arquivos das atividades que a pessoa está a fazer.

•

No final do dia, é conveniente lembrar coisas que fez durante o dia, quer sozinho ou falando e fazendo
perguntas ao zelador (O que é que comeu hoje? Onde estamos? etc.).

2.2.4 ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E AÇÕES SEQUENCIAIS PARA A PESSOA COM DCA
•

É aconselhável fornecer informações reduzidas e concretas. As instruções que damos à pessoa
com danos cerebrais devem ser recebidas de forma breve e simples, lembrando-lhe o que fazer.

•

É muito importante manter um ambiente calmo e pacífico, bem como estrutura, horários e atividades.

•

Escolha as tarefas a serem realizadas, dependendo da dificuldade da atividade e das capacidades
do paciente.

•

Simplifique as tarefas dividindo-as em partes sucessivas.

•

Certifique-se de que a pessoa seja capaz de executar todas as etapas necessárias.

•

Motive-a a iniciar a atividade e, se necessário, você pode ajudar.

•

Incentive-a durante a execução.

•

Felicite-a no final da tarefa.
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2.2.5 COMO CUIDAR DE PESSOAS COM ALTERAÇÕES COGNITIVAS
Não estimule demais a pessoa com DCA
Forneça informação visual e verbal, adaptada à capacidade de assimilação de cada pessoa.
Dê tempos de pausa
•

Conheça e respeite o tempo de descanso que a pessoa precisa.

•

Durante a atividade, alterne o trabalho com descanso.

•

Dê o tempo necessário para a pessoa pensar e responder a cada pergunta com calma.

•

Não dê muita importância ou desvie a atenção, quando as emoções (risos / choro) não forem adequadas. “Não se preocupe, vamos dar um passeio”.

Desinibição
Prestar excesiva atención a comentarios inapropiados (aunque resulten graciosos), ya que con esto
incitaremos a su reaparición.
Apatia
Garanta atividades estruturadas, pois isso ajudará a superar a apatia.
Impaciência
Fique calmo e tente não ceder aos pedidos contínuos, tentando desviar a atenção para outra questão..
Atenção
Quando a pessoa é capaz de realizar atividades sem erros, gradualmente, aumente o número de atividades. .E não incentive o desempenho de várias atividades, alternadamente ou simultaneamente.
Incompreensão
Não insista se a pessoa não entender, ficar atordoada ou saturada ao realizar atividades. Mude o assunto
para outra tarefa mais relaxada ou divertida. Evita assim a frustração e / ou a baixa na auto estima.
Incapacidade
•

Adapte as atividades à capacidade do paciente e aumente gradualmente o grau de dificuldade, dependendo de como a pessoa evolui. Felicite sempre cada vitória.

•

Mostre as etapas a seguir para que a pessoa possa executar a tarefa sozinha.

2.2.6 - O CUIDADOR – COMO LIDAR COM AS DIFICULDADES DA PESSOA COM DANO CEREBRAL PARA O DESEMPENHO DAS TAREFAS
É aconselhável que a informação seja concisa e concreta. As instruções que damos à pessoa com danos
cerebrais adquiridos devem ser dadas de forma breve e simples, lembrando-lhe o que fazer.

•

É muito importante manter um ambiente calmo e pacífico, bem como estruturar horários e atividades

•

Escolha as tarefas a serem executadas, dependendo da dificuldade da atividade e da capacidade da
pessoa

•

Simplifique a tarefa dividindo-a em partes sucessivas

•

Garanta que a pessoa seja capaz de executar todas as etapas necessárias

•

Motive a pessoa para iniciar a atividade e, se necessário, comecem juntos

•

Incentive-a durante a execução

•

Felicite no final da tarefa sempre. A motivação que vem do próprio é o motor da recuperação e só
existirá se você premiar, comentar a evolução com outras pessoas e mostrar orgulho nas vitórias.
Nunca critique ou condene quando a pessoa com DCA não tem capacidade de atingir algo.
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2.3 CUIDADO COM AS PESSOAS COM MUDANÇAS DE
COMPORTAMENTO COMO CONSEQUÊNCIA DA DCA

Personalidade é o conjunto de características ou padrões que definem uma pessoa. Ou seja, os pensamentos, sentimentos, atitudes, hábitos e comportamentos de cada indivíduo que, de maneira muito
particular, diferenciam cada pessoa dos demais.
Essas características ou padrões persistem ao longo de sua vida através de diferentes situações.
Depois de uma lesão cerebral, podemos observar uma alteração ou mudança na personalidade da pessoa afetada por danos cerebrais, seja porque aparecem novos comportamentos, que não eram previamente seus, ou porque há um “aumento” ou “diminuição” dos seus traços de personalidade anteriores.
Essas alterações de personalidade são devidas a uma afetação das estruturas e funções do cérebro.
PRINCIPAIS MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS
As alterações comportamentais são respostas inadequadas como: falta de controlo dos impulsos, falta
de iniciativa, apatia, falta de espontaneidade, indiferença, falta de afeto, baixa tolerância à frustração,
persistência ou pouca consciência da doença.
No entanto, em muitos casos, a mudança de personalidade pode ser mais subtil e caracterizada por uma
redução nas capacidades sociais. Neste caso, a pessoa com dano cerebral tem dificuldade em entender
o que os outros pensam e sentem, demonstra pouca empatia, falta de capacidade crítica, julgamento social defeituoso, etc. As alterações no funcionamento “social” são uma das consequências mais comuns
e incapacitantes a longo prazo após uma lesão cerebral, dificultando as possibilidades de ter família
adequada, trabalho e / ou inclusão social.
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2.3.1 TRISTEZA
Os processos depressivos após a lesão cerebral manifestam-se ao nível emocional (tristeza ou desgosto), ao nível físico (choro, problemas de sono, cansaço ...), ao nível dos pensamentos (negativo,
pessimista, falta de capacidade, culpa) e ao nível comportamental (as atividades são abandonadas, a
princípio as que são feitas voluntariamente por gostar delas e depois as obrigações do dia-a-dia), ou
por inércia/apatia.
O sentimento que geralmente prevalece na depressão é o da perda, de modo que certos eventos que
mudam as vidas e forçam a adaptação a novas circunstâncias podem desencadear a depressão.. A depressão pode ser tratada e para isso é conveniente procurar a ajuda de profissionais (médico, psicólogo,
psiquiatra) que, dependendo das circunstâncias, avaliarão o tipo de abordagem precisa a ser tomada e
nos orientarão sobre como ajudar pessoa que sofre com isso.

2.3.2 APATIA
Apatia, falta de vontade ou de motivação para fazer as coisas é uma das alterações que aparecem com
mais frequência após danos cerebrais.
As pessoas que sofrem com isso são caracterizadas por indiferença emocional e falta de motivação em
comparação com o nível de funcionamento anterior.
Podemos encontrar pessoas que, dependendo da gravidade da deficiência, passam a uma situação que
vai desde sentir pequenas dificuldades para empreender atividades, até abandonarem todas as suas
rotinas diárias, inclusive o autocuidado, apesar de não terem impedimentos para a sua realização.
Esta falta de motivação não pode ser controlada pela vontade da pessoa afetada, uma vez que é causada
pela lesão de certas áreas do cérebro e é incontrolável para aqueles que sofrem.
É importante que o ambiente social e familiar compreenda esta situação para evitar acusações inúteis
em relação à pessoa afetada. Se não nos deixarmos afetar emocionalmente, seremos capazes de ajudar.
Quando os pacientes realizam atividades que já foram gratificantes, não as desfrutam da mesma maneira. Muitas vezes não estão cientes dessas limitações ou das repercussões que têm na sua relação social
(pouco contato com amigos, baixo envolvimento na reabilitação...) e portanto tendem a demonstrar
pouco interesse em resolvê-las.
Essa indiferença emocional é o que distingue a apatia como um transtorno de personalidade do que
surge como um sintoma de uma condição depressiva, à qual se juntam emoções e pensamentos muito
negativos.
Ambas as perturbações podem ocorrer simultaneamente na mesma pessoa e recomenda-se que em
situações em que percebamos como são complicadas e de difícil orientação, procuremos a ajuda dum
profissional.
No caso de apatia, devemos assegurar que o nosso familiar tenha as atividades diárias o mais estruturadas possível. Isso ajudará a superar a apatia e a relutância, pois é sempre mais fácil realizar atividades
organizadas, muito mais do que as que variam e que não podemos antecipar.
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2.3.3 CONSCIÊNCIA DA DOENÇA
É necessária uma consciência adequada da doença para que as pessoas com traumatismo craniano se
empenhem e participem ativamente no processo de Atenção. Sem uma percepção realista das deficiências físicas, cognitivas e / ou comportamentais as pessoas com DCA tendem a subestimar ou mesmo
negar a necessidade de seguir um processo de reabilitação ou de cuidados com recursos especializados.
As pessoas com DCA têm que tentar saber que tipo de lesões sofreram e como essas deficiências alteraram o seu modo normal de se relacionarem com o seu ambiente.
Exemplos:
1.

“Não tenho problemas”

2.

“Até parece como se eu fosse para a escola”

3.

“Dantes eu costumava ter problemas de memória”

4.

“Não percebo porque é que não me deixam conduzir”

5.

“Dentro de um mês estarei completamente restabelecido e vou voltar para o trabalho”

É um esforço conjunto de profissionais com o suporte da família conseguir mostrar as consequências
dum traumatismo craniano:
1.

Com problemas físicos (problemas de mobilidade), problemas cognitivos (atenção, memória, etc.) e /
ou problemas psicológicos (problemas emocionais e alterações óbvias no comportamento).

2.

Com limitações funcionais nas actividades diárias (actividades básicas, trabalho / estudo, condução, repouso, etc.).

3.

E, quando apropriado, os profissionais e familiares devem ajudar a planear realisticamente actividades futuras, fazendo as modificações ou adaptações necessárias (estudo, trabalho, etc.).

A falta de consciência da doença refere-se à perda de capacidade de perceber corretamente as consequências dum traumatismo craniano (DCA). Podem surgir dificuldades ao ficar consciente das limitações físicas, cognitivas e / ou comportamentais. Contudo, a consciência das alterações cognitivas e
principalmente comportamentais dão origem a uma menor resistência e complexidade na reabilitação.
•

A falta de consciência da doença também surge nas pessoas com maior diminuição cognitiva, por
isso perdem a capacidade de perceber significativamente as consequências sofridas, quer sejam
motoras, cognitivas ou relacionadas com a personalidade.

•

Como a pessoa não percebe exatamente o que é capaz de fazer ou não, sem uma boa consciência
das deficiências físicas, cognitivas e / ou comportamentais, pode facilmente cair em situações que
envolvem algum perigo. As pessoas afetadas tendem a subestimar ou até negar a necessidade de
tratar das deficiências.

•

Têm que estar conscientes do tipo de lesões que tiveram e como as consequências da deficiência alteraram o seu modo habitual de se relacionar com o seu ambiente. Temos que pensar que a consciencialização é um processo longo. Não podemos forçar a pessoa a ter consciência das suas dificuldades.
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O que podemos fazer?
•

Ajudar a pessoa a enfrentar a situação num modo positivo dando feedback do comportamento e
informando como pode melhorá-lo.

•

Tirar vantagem das situações em que aparece alguma dificuldade, falar do assunto calmamente,
evitando sermões e recriminações.

•

Ao falar do acontecimento é conveniente evitar situações nas quais a pessoa ou nós próprios estejamos irritados para não provocar discussões.

A consciencialização é um processo longo, não podemos forçar a pessoa a tornar-se de repente consciente das suas dificuldades, pois com isso poderíamos provocar irritação ou reacções negativas.

2.3.4 IDEIAS NÃO REALISTAS
Devemos ajudar o nosso familiar a diferenciar entre memórias reais e fictícias. Não devemos de modo
nenhum «ir na maré». Quando ocorre um pensamento irrealista devemos reagir com calma. A nossa
atitude deve ser enfática e compreensiva, fazendo com que a pessoa não se sinta culpada por não conseguir lembrar-se.

2.3.5 IMPULSIVIDADE E/OU IRRITABILIDADE
A impulsividade e/ou irritabilidade são sintomas de dano cerebral que a pessoa não consegue controlar
voluntariamente e que causa desconforto.
Seguem-se uma série de atitudes a tomar:
•

Pedir à pessoa para retardar a resposta para controlar a impulsividade.

•

Tentar perceber que este tipo de comportamento é uma consequência do trauma cerebral. Não o
atribuir a má intenção ou vontade de ferir os outros.

•

Oriente o comportamento da pessoa com DCA para comportamentos apropriados e mude o assunto
da conversa quando começar com comentários inapropriados.

•

Planeie perfeitamente as actividades diárias. Se forem fáceis de executar a pessoa afetada ficará
mais calma.

•

Identifique as situações arriscadas. Lembre-se de quando, onde e com quem a pessoa com DCA fica
irritada e perde o controlo.

•

Reaja aos primeiros sintomas duma explosão de irritação mudando para outra situação que envolva
outra espécie de distração.

•

Evite confrontações em alturas de tensão. Se possível tire a pessoa dessa situação ou vá para
outro lugar.

•

Em nenhumas circunstâncias reaja gritando ou ficando mais zangado, porque tudo isso produzirá
mais tensão e agressividade na pessoa com trauma cerebral.

2.3.6 ANSIEDADE
A ansiedade é outro sintoma do trauma cerebral que a pessoa não consegue controlar voluntariamente
e que causa desconforto.

/21

Não podemos lutar contra isso porque se ficarmos zangados com esse comportamento só aumentaremos a sua existência. Em alguns casos não há uma razão exterior que o cause, pode ser só uma consequência de causas psicológicas e que só podem ser controladas com remédios. Portanto devemos
informar o médico sobre as mudanças, para ajustar a medicamentação. Outras vezes conseguimos
identificar as situações que aumentam o desassossego e neste caso é conveniente observar quando
acontece para antecipar e evitar a sua ocorrência.
Em todos os casos a fadiga aumenta a intensidade e a probabilidade do desassossego por isso devemos
evitá-la, para isso devemos:
•

Criar rotinas diárias com horários fixos

•

Assegurar um ambiente muito calmo: dosear as visitas, evitar barulho e distrações e não saturar
com pedidos contínuos

•

Fomentar períodos de descanso

2.4 ASPETOS A TER EM CONSIDERAÇÃO PARA COMUNICAR
COM PESSOAS COM TRAUMATISMO CEREBRAL
A seguir vamos dar uma lista de alguns aspetos a considerar quando comunicamos com pessoas com DCA
•

CAMPO DE VISÃO

Quando falar com uma pessoa com trauma cerebral tente ficar dentro do seu campo de visão, porque ela
vai compreendê-lo melhor se vir a sua expressão facial.
•

INCLUA A PESSOA NA CONVERSA

Depois dum período de silêncio se a pessoa consegue dizer uma palavra não a faça repetir, nem diga
palavras por ela
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•

PALAVRAS NOVAS

Faça à pessoa com afasia perguntas explícitas sobre o que ela quer transmitir ou a quem se quer dirigir.
•

PERGUNTAS CONCRETAS (AFASIA)

Faça à pessoa com afasia perguntas explícitas sobre o que ela quer transmitir ou a quem se quer dirigir.
•

GESTOS CONCRETOS

Se os profissionais combinaram com a pessoa com problemas de comunicação a utilização de gestos
específicos, a sua colaboração ao reconhecê-los e utilizando-os é altamente recomendável. É aconselhável ser sistemático.
•

LIVRO DE COMUNICAÇÃO

Se a pessoa com problemas de comunicação consegue um livro, um painel ou outra ajuda de comunicação, incentive para que o use regularmente.
•

INFORMAÇÃO SIMPLIFICADA

Diga só uma ideia de cada vez, simplificando a informação, usando frases curtas e palavras simples de
uso comum.
•

PERGUNTAS CONCRETAS

Use perguntas directas para verificar a compreensão. Está a seguir-me? Compreende? Posso continuar?
Quer que repita alguma coisa? Explique o que acha que a pessoa com DCA quer dizer para ter a certeza
que compreendeu.
•

CONVERSAS

Faça conversa com intervenções curtas e preferivelmente faça pausas e utilize gestos
•

SEJA SINCERO

Seja honesto e quando for necessário diga “Desculpe mas não estou a percebê-lo” e tente recomeçar
a conversa.
•

DAR MAIS TEMPO À RESPOSTA

Permita silêncio ou dê mais tempo para a resposta para ser possível haver uma resposta ou participação.
•

AMBIENTE BARULHENTO

Quando quiser falar com uma pessoa com problemas de comunicação evite um ambiente barulhento
(com rádio ou televisão) e evite que fale mais do que uma pessoa de cada vez.
•

SEPARADORES DE FRASES

Para facilitar a compreensão separe as frases com expressões, tais como: “e então”, “portanto”, “logo”,
“depois”, etc..
•

PACIÊNCIA

Não interrompa a tentativa de comunicação duma pessoa com problemas de expressão e/ou linguagem.
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2.5 NUTRIÇÃO APÓS DCA

2.5.1 NUTRIÇÃO APÓS DCA
Os distúrbios da deglutição são comuns em pessoas com lesão cerebral. Portanto, é importante seguir
uma série de regras básicas ao cuidar da nutrição duma pessoa com DCA. A nutricionista e a terapeuta
da fala valorizarão a dieta mais adequada em cada caso
Apresentaremos os principais aspetos a considerar para apoiar as pessoas com DCA na nutrição:
•

Devemos manter uma higiene bucal adequada, escovando os dentes várias vezes ao dia (se eles
comem por via oral ou se são entubados)

•

É essencial garantir o fornecimento contínuo de líquidos

•

É aconselhável aguardar o final da traqueotomia para que o terapeuta da fala possa começar a estimular a deglutição oral

•

Antes de cada colherada, é conveniente verificar a cavidade oral para confirmar que não há restos e
que a pessoa com DCA engoliu a comida anterior.

•

Garantir que a consistência dos alimentos seja adequada e adaptada às dificuldades da pessoa
afetada

•

Estimular a pessoa com lesão cerebral a perceber o cheiro e a cor da comida que vai comer

•

Mantenha a pessoa sentada uma meia hora depois das refeições

•

O período de alimentação deve durar aproximadamente meia hora ou três quartos, não deve demorar mais

•

Anotar as dificuldades que a pessoa com disfagia apresenta durante a ingestão de sólidos e / ou
líquidos
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•

Anote a quantidade de alimentos sólidos e líquidos que a pessoa come em cada refeição

•

A pessoa afetada deve comer sentada, com as costas a 90º e a cabeça em ligeira flexão. O familiar
ou cuidador deve sentar-se à mesma altura; se aproximar a colher por baixo, observe a inclinação
da cabeça

•

Crie um ambiente silencioso, sem distrações (TV, rádio, várias pessoas na sala, ruído excessivo ...)
durante a ingestão de alimentos. Garanta que a consistência dos alimentos seja adequada e adaptada à pessoa afetada

•

Incentive a pessoa com DCA a perceber o cheiro e a cor da comida que vai comer

•

Não é aconselhável dar tipos de alimentos não prescritos pelo terapeuta da fala e nutricionista. Ou
seja, não é aconselhável dar novos tipos de alimentos “para ver o que acontece”.

2.5.2 LIMPEZA E CUIDADO DA PEG
Tanto la sonda como la estoma (PEG) requieren de una serie de cuidados que os presentamos a
continuación:
PASSOS A SEGUIR NO CUIDADO DA PEG
•

Nos primeiros quinze dias após a intervenção, devemos lavar a PEG com água morna e sabão

•

Devemos secar e aplicar uma solução anti-séptica

•

Finalmente, devemos cobri-lo com uma compressa estéril

Após os primeiros quinze dias, temos que tratar o que circunda a PEG:
•

Devemos lavar as nossas mãos

•

Devemos limpar a parte da pele à volta da PEG com sabão e água quente

MEDIDAS PREVENTIVAS DA PEG
•

Uma vez por dia devemos virar o tubo para evitar aderências

•

O exterior do tubo deve ser limpo diariamente com água e sabão no interior

•

A boca e os dentes da pessoa com lesão cerebral devem ser lavados duas a três vezes ao dia, mesmo que não comam.

•

A preparação nutricional, uma vez aberta, deve ser armazenada no frigorífico e deve ser consumida
nas 24 horas posteriores, no máximo.

2.5.3 COMO ALIMENTAR A PESSOA COM DCA ATRAVÉS DA PEG?
•

Coloque a pessoa afetada em posição meia sentada ou sentada por uma hora e meia

•

Lave as mãos antes de manusear a preparação nutricional

•

Dê a preparação nutricional à temperatura ambiente

•

O tempo de administração de cada dose deve levar mais de 15 minutos. Cada seringa de 50 ml deve
ser administrada em pelo menos 2 minutos

•

Após cada dose o tubo deve ser lavado com 50 ml de água

•

Lave a seringa de administração após cada ingestão

•

Se a pessoa com DCA estiver com sede, apesar da água administrada em cada dose, pode dar água
entre as doses
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2.6 ACTIVIDADES DA VIDA DIÁRIA

Sempre que uma pessoa com hemiplegia é ensinada a realizar uma atividade da vida diária que não foi
capaz de realizar, deve primeiro receber as capacidades necessárias para fazê-lo e em seguida quando
tiver aprendido e praticado a atividade suficientemente com o terapeuta ocupacional, é aconselhada a
fazê-lo em frente da família para que vejam que a pessoa é capaz e pode fazê-lo.
Motive a pessoa com DCA a ser independente. Para os familiares é realmente difícil ficar sem fazer nada
enquanto vêem como a pessoa hesita.
É melhor não intervir enquanto a pessoa realiza a atividade de modo a que aprenda a resolver as dificuldades sozinha.
Nunca deve pedir à pessoa para fazer algo em que não tenha sido treinada.
Abaixo apresentamos uma série de etapas a seguir ao vestir-se e despir-se.
VESTIR O CASACO
Para facilitar a aprendizagem devem começar a praticar com uma roupa grande, que pode ser vestida
facilmente.
1.

Encontre a cava e insira a mão afetada na manga

2.

Levante a manga totalmente para o ombro

3.

Segure a gola do casaco com a boca

4.

Vista na roupa

5.

Coloque o casaco sobre o ombro oposto com a mão

6.

Insira o braço na outra manga e acabe de vestir a peça.
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DESPIR O CASACO
1.

Retire a casaco do ombro afetado

2.

Retire o ombro saudável

3.

Em seguida retire o cotovelo do mesmo lado

4.

Solte o casaco para trás

5.

Remova a manga do lado oposto.

VESTIR O PULLOVER OU A T-SHIRT
1.

Encontre a cava e meta a mão afetada na manga

2.

Levante bem a camisola até ao ombro e à cava

3.

Vista a outra manga

4.

Procure o pescoço

5.

Passe a cabeça pela abertura do pescoço

6.

Coloque bem à volta do corpo.

DESPIR O PULLOVER OU A T-SHIRT
1.

Puxe para cima a camisa ou a camisola com uma mão saudável até que fique colocada sob a axila

2.

Segure o pescoço pela parte de trás

3.

Retire a camisa pela cabeça até que saia completamente

4.

Puxe para baixo a camisola do lado afetado para o cotovelo

5.

Tire o punho do lado são com a boca e puxe até que a mão fique escondida

6.

Segure o punho entre as pernas e remova totalmente o braço saudável. Em seguida retire o braço
afetado, tendo o cuidado de não o dobrar e movê-lo para trás.

APERTAR OS SAPATOS
É necessário um atacador que não seja escorregadio. No buraco mais próximo da ponta faz se um nó
que deve ficar do lado de fora. Passes horizontais serão inseridos no buraco mais próximo da perna e o
resto do atacador deve sair pelo lado de dentro do sapato.
VESTIR CALÇAS
Recomendado sempre que a pessoa com lesão cerebral puder mover-se da posição de sentada para de
pé de forma estável e sem ajuda:
1.

Cruzar uma perna sobre a outra. Pegar na cintura das calças e inserir o pé afetado

2.

Meter bem a outra perna e levantar as calças até as coxas

3.

Coloque-as nas nádegas o mais para cima possível

4.

Levantar-se agarrando as calças e finalmente apertá-las.

DICAS
Para qualquer um desses casos recomendamos:
1.

Use roupas largas e leves

2.

Coloque o material de trabalho no lado afetado

3.

Use reforços positivos, incentivando a pessoa no seu processo de independência

4.

Treine com o cuidador o que foi aprendido com o terapeuta

5.

Não realize atividades que ainda não tenham sido treinadas ou para as quais ainda não esteja preparado.
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2.7 A ADAPTAÇÃO DO AMBIENTE PARA UMA PESSOA COM DANOS CEREBRAIS ADQUIRIDOS

2.7.1 ACESSO A CASA
DISPOSITIVOS ELEVATÓRIOS
Existem vários tipos de dispositivos para subir escadas. Podem ser agrupados em: plataformas elevatórias, cadeiras elevatórias, rastejadores de escadas e rampas.
A escolha dependerá das características de:
1. A ESCADA:
•

Dependendo se pertence a um condomínio ou se mora na sua própria casa

•

A largura da escada

•

A altura e a distância para manter

•

O número de voltas para fazer

2. EL USUARIO:
•

Tipo de silla de ruedas que utiliza (tamaño y peso) y si es compatible con el dispositivo a utilizar

•

Su dependencia respecto a la silla (es capaz de pasar de una silla a otra o no)

•

Necesidad y disponibilidad de una tercera persona

A. PLATAFORMAS ELEVADORAS
São divididas de acordo com a sua trajetória, se o movimento da plataforma é inclinado ou vertical.
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Plataforma com movimento inclinado
É composto por um trilho que é fixado na parede ou no chão e uma base que desliza sobre as escadas. A
plataforma pode servir seções de escadas retas ou curvas. Tem uma inclinação entre 15º e 45º e suporta
um peso máximo de 250 Kg. O seu tamanho varia entre 60 cm de largura x 80 cm de profundidade e 140
cm de largura x 100 cm profundidade. A base, uma vez implantada, ocupa entre 25 a 40 cm a partir do
patamar das escadas.
Destina-se a utilizadores de cadeiras de rodas que precisam de subir um pequeno lance de escadas para
aceder à sua casa. A maior vantagem é que o utilizador pode servir-se da plataforma sozinho sem a necessidade duma terceira pessoa. No entanto precisam de mais espaço do que os elevadores da escada.
Plataforma com movimento vertical
Neste caso a base não é dobrável e pode deslizar ao longo de trilhos, é fixada verticalmente na parede ou
mantida por um suporte vertical. Parece um pequeno elevador. A altura recomendada é de 3 a 4 metros,
a profundidade do poço é de apenas 12 cm.
Recomenda-se quando o paciente tem que superar alturas superiores a 1 metro, quando a escada é pequena ou para a fachada exterior de uma casa unifamiliar com vários andares.
B. ELEVADORES DE ESCADAS
É usado para seções retas e curvas e mudanças de inclinação. A cadeira desliza por um trilho. O
assento pode ser dobrável e giratório. Ascende a uma inclinação de cerca de 55º e suporta um peso
máximo de 136 kg.
É indicado para pessoas com problemas de subir e descer escadas, mas os pacientes devem ter controlo
motor suficiente, como permanecer sentado na cadeira e ser capaz de conseguir ou colaborar na transferência. É aconselhável usá-los em casas de vários andares quando o utilizador não precisar da ajuda de
terceiros para transferências.
C. ORUGAS MONTA ESCALERAS
Este dispositivo alimentado por uma bateria elétrica recarregável permite que um utilizador numa cadeira de rodas suba e desça vários lances de escada.
A maioria só pode seguir um caminho retilíneo, ao chegar ao pouso de 1 metro de largura, podem girar.
O dispositivo deve ser operado pelo cuidador com algum esforço físico. O seu peso é cerca de 50-70 kg
e as suas dimensões são aproximadamente 50 x 100 cm e geralmente não são dobráveis. Levantam um
peso máximo de 130-160 kg e vencem degraus de cerca de 25 cm. Há escadas rastejantes que têm uma
cadeira própria, que pode ser tirada.
É indicado para utilizadores de cadeiras de rodas ou pessoas com sérias dificuldades para subir e descer
escadas, também para casas localizadas acima do primeiro ou segundo andar.
Outro tipo de esteira rolante com características semelhantes é o elevador de escada motorizado, que
pode ser manobrado pelo utilizador sem a necessidade dum assistente. Embora o utilizador precise de
passar do elevador da escada para o rastejante.
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D. RAMPAS
Rampas fixas
O grau máximo de acordo com a projeção horizontal da superfície inclinada e as dimensões mínimas da
rampa são as seguintes:
•

Maior que 6m e menor que 9m precisa de uma inclinação máxima de 6%

•

Maior que 3m e menor que 6m precisa de uma inclinação máxima de 8%

•

Menos de 3m no máximo precisa de uma inclinação de 10%

•

Cruzamentos ocasionais 1,20 de largura

•

Travessias regulares de 1,50 de largura

•

Travessias contínuas de 1,80 de largura

•

Plataformas de 1.50 m.

Rampas móveis ou temporárias
São rampas que permitem ao utilizador de cadeira de rodas superar uma barreira arquitetónica. Podem
ser de dois trilhos ou de uma peça. A rampa deve ser sólida e deve ter uma superfície antiderrapante.
Existem vários modelos e tamanhos de rampa:
Sistemas modulares de mini-rampa
Estas são rampas muito pequenas de várias alturas e larguras que, dispostas em módulos, permitem
passar um degrau. A sua utilização mais frequente é em ambientes internos e para superar alturas pequenas (duche). São leves e portáteis.
Rampas de ponte
Rampas duplas que formam um triângulo que é usado para atravessar e superar obstáculos (caixilho da
janela, declive).
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2.7.2 RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A CASA
PORTAS E ENTRADA
•

Quando precisarmos de usar cadeiras de rodas, precisamos de alterar a largura das portas de acesso
exterior e interior da nossa casa:

•

Primeiro devemos verificar se todas as portas são necessárias. Às vezes a porta entre os quartos
pode ser substituída por arcos ou simplesmente por molduras.

•

Também temos que nos certificar de que nenhum móvel evite abrir completamente a porta até à
parede.

•

A largura das portas deve ser de pelo menos 80 cm, embora excepcionalmente possam ser até 70
cm, se abrirem a mais de 90º.

•

Se as portas forem estreitas, podemos estender alguns centímetros mudando as dobradiças para
as de tipo retroativo, pois permitem que as portas saiam da armação e fiquem apoiadas na parede.
Uma das soluções mais práticas e confortáveis, se houver espaço disponível, são as portas de correr,
pois são de fácil manuseamento para uma pessoa em cadeira de rodas.

•

É preferível que sejam dobráveis para fora com um ângulo de abertura não inferior a 90º. No caso de
abertura para dentro, o espaço do arco que a porta utiliza é considerado espaço ocupado e, portanto,
não deixa o espaço livre necessário para a cadeira de rodas dar a volta.

•

Para abrir e fechar as portas, existem várias adaptações, como abridores ergonômicos e puxadores,
dispositivos para maçanetas e puxadores, trincos para manter as portas abertas, mecanismos para
evitar prender as mãos e adaptações para chaves.

•

É aconselhável colocar um suporte de proteção a uma altura entre 30 a 40 cm na parte inferior da porta.

•

Se houver trincos interiores, devem permitir a abertura pelo lado de fora por meio de um sistema
anti bloqueio; o trinco será localizado a uma altura aproximada de 1m.

TOMADAS E INTERRUPTORES
•

As tomadas estarão a uma altura máxima de 40 cm do chão e é aconselhável instalar os interruptores a cerca de 140 cm do chão.

•

Os corredores da casa devem ter no mínimo 120 cm de largura.

PISOS
Alguns dos fatores que podem causar quedas dentro de casa são pisos irregulares, escorregadios, altamente polidos, irregulares ou ladrilhos soltos. É por isso que temos que evitar:
•

Tapetes sem fixação, com extremidades levantadas ou com rugas.

•

Cabos e outros elementos soltos no chão.

•

É aconselhável que o chão da casa não seja alcatifado ou que não haja tapetes no chão, porque isso
dificulta a rotação com a cadeira de rodas.

QUARTO DE CAMA
•

Sempre que possível devemos colocar uma cama ajustável em altura para facilitar as transferências de e para a cadeira de rodas. Geralmente a altura do assento da cadeira é de 50 cm.

•

É aconselhável prender um trapézio ou um triângulo na cama, o que permite que a pessoa faça
mudanças de posição e tenha mobilidade na cama, especialmente para pacientes cujos membros
superiores são funcionais.
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•

Entre a cama e a parede é conveniente que haja um espaço de pelo menos 80 cm (ideal 100 cm)
para possibilitar as transferências.

•

Ao pé da cama deve haver espaço para dar uma volta com a cadeira (diâmetro 150cm)

•

Preferencialmente os armários devem ter portas deslizantes ou duplas. A barra de suporte deve
ser colocada a uma altura de 140 cm. As mesmas portas podem ser usadas para colocar barras para
pendurar roupas e torná-las mais acessíveis.

CASA DE BANHO
Alguns dos fatores que podem causar quedas dentro de casa são pisos irregulares, escorregadios, altamente polidos, irregulares ou ladrilhos soltos. É por isso que temos que evitar:
•

Tapetes sem fixação, com extremidades levantadas ou com rugas.

•

Cabos e outros elementos soltos no chão.

•

É aconselhável que o chão da casa não seja alcatifado ou que não haja tapetes no chão, porque isso
dificulta a rotação com a cadeira de rodas.

A casa de banho é um dos lugares da casa onde acontece a maior parte dos acidentes. Isto acontece por
várias razões:
•

A higiene implica uma grande variedade de movimentos.

•

O espaço é frequentemente reduzido.

•

Utilizam-se produtos deslizantes, como água e sabão.

Para tornar a casa de banho um lugar seguro e confortável, recomenda-se:
•

Instalar sistemas de suporte firmes e antiderrapantes (barras) (plástico em vez de metal)

•

A temperatura da água deve ser controlada por um termostato, pois alguns pacientes têm falta de
sensibilidade térmica e dolorosa, portanto isso pode tornar-se uma fonte de possíveis queimaduras

•

As torneiras devem ser de preferência uma alavanca única alongada para facilitar a regulação do
fluxo de água

•

O piso não deve ser escorregadio e no caso de colocar um ralo ou uma pia no chão, deve ser tratado
com pano de asfalto para torná-lo impermeável.

•

Recomenda-se que a pessoa que usa a cadeira de rodas possa aproximar-se da retrete pela frente e
da banheira de lado. As retretes não devem ter suporte em baixo e o nível superior deve estar a 0,800,85 m do chão

•

O menor espaço livre na casa de banho deve ser de 0,67-0,70 m para facilitar a transferência da
cadeira para a retrete. Idealmente, a retrete deve estar a cerca de 45 cm do chão

•

Os espelhos devem ser instalados a uma altura cuja borda inferior seja no máximo 0,90 m. Todos os
acessórios (prateleiras para óculos, escovas de dentes, etc.) devem ser colocados a uma altura não
superior a 1,40 m e não inferior a 0,35 m.

•

É conveniente colocar um alarme perto do chuveiro ou da retrete para poder pedir ajuda em caso
de queda acidental durante a transferência.
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ASPECTOS A TER EM CONTA PARA ESCOLHER A CADEIRA DE RODAS CERTA
Adaptação do utilizador
A cadeira de rodas deve ser adaptada às dimensões, peso e grau de incapacidade do utilizador. Se o uso
da cadeira for permanente deve ter uma almofada anti escorbuto.
Dimensões da cadeira
Existem vários tamanhos para cada modelo e alguns são ajustáveis em altura, largura e profundidade.
Dimensões e características do meio ambiente
Os locais habituais de uso devem ser tomados em conta, como o quarto, a casa de banho, o carro ou a
casa. Existem cadeiras para exterior, interior ou mistas. Para passar pelas portas, deve haver um mínimo de 5 cm de cada lado da cadeira.
Atividades diárias
É necessário avaliar se as pessoas com DCA são capazes de se mover para a frente, se vão percorrer
distâncias longas, se fazem transferências frequentes e como as realizam.
Facilidade em dobrar e transportar
A cadeira de rodas deve ser fácil de dobrar e desmontar. As mais simples têm o chassi dobrável e as
rodas desmontam-se rapidamente. O tamanho da dobra varia entre 26 cm em cadeiras manuais e 60
cm em cadeiras elétricas. É importante considerar o peso total da cadeira, quanto menor o peso, maior
a facilidade de transporte. A faixa de peso é entre 15 kg para cadeiras manuais e 60 kg para cadeiras
elétricas.
Segurança
Deve ser estável contra quedas e deve suportar o peso do utilizador. As cadeiras de rodas elétricas incorporam velocidade adequada e controlo de travagem.
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A seguir apresentamos uma pequena classificação dos diferentes tipos de cadeiras de rodas e possíveis
acessórios:
CADEIRAS DE RODAS MANUAIS
Cadeiras de rodas manuais são as que não têm nenhum mecanismo elétrico.
Podemos distinguir dois tipos: cadeiras manuais movidas autonomamente (ou seja, pelo utilizador) e as
que não são movidas autonomamente
Cadeiras de rodas movidas autonomamente:
São as cadeiras que possuem algum dispositivo ou mecanismo que permite ao paciente mover-se de
forma autónoma ou podem ser conduzidas por outra pessoa. Encontramos diferentes tipos:

•

Cadeira de alavanca: possui um mecanismo de auto impulso através de uma alavanca manual que
permite direcionar o movimento da cadeira. A alavanca e os travões são colocados no lado saudável
do utilizador

•

Cadeira de propulsão bimanual: o paciente move-se devido à propulsão das rodas traseiras

•

Cadeira de rodas bimanual com duplo anel: a cadeira possui engrenagens ou eixos que permitem ao
paciente direcioná-la através de um anel duplo localizado no lado sadio

Cadeiras de rodas não autónomas:
São as cadeiras que requerem uma terceira pessoa para movê-las. As suas rodas traseiras são geralmente menores. Dentro deste grupo, podemos encontrar as cadeiras de controlo posicional, com as quais os
utilizadores geralmente têm mobilidade reduzida e alto grau de dependência.
Geralmente têm uma ampla gama de acessórios para se adaptar à posição do utilizador. São maiores e
não dobráveis, mas permitem reclinar e inclinar o assento.
CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS
As cadeiras de rodas elétricas são acionadas por uma fonte de energia elétrica e podem ser para uso
interno, externo e misto. Além disso podem ter tração dianteira, traseira ou total.
Esse tipo de cadeira de rodas é projetado para pessoas com deficiências ou grandes dificuldades em
andar, mas precisam de uma capacidade cognitiva adequada.
Acessórios para cadeiras de rodas
Existe uma estrutura fixa que todas as cadeiras de rodas possuem, cujos elementos listaremos de seguida:
Apoio para os pés
Onde devem ser colocados os pés do utilizador. Geralmente são dobráveis e removíveis para facilitar a
posição ou a transferência da cadeira para outra estrutura ou vice-versa.
Travões
Geralmente estão localizados na frente das rodas e são movidos a partir de uma pequena alavanca..
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Assentos
Podem ser fixos ou dobráveis.
Reposabrazos
São igualmente removíveis ou dobráveis para facilitar as transferências.
Sujeciones de silla
São correias ou dispositivos similares que são usados para manter o utilizador seguro na sua cadeira.
Entre elas destacam-se as correias pélvicas, abdominais, torácicas e abdutoras.
Apoios das ancas
São usados para evitar que o tronco do utilizador caia para o lado. Não são fixos e podem ser removidos
e ajustados em altura, dependendo das necessidades.
Encosto de cabeça
São usados nas pessoas que não têm controlo cefálico adequado
Ajudas de caminhada
Podem ser incluídos em cadeiras de rodas manuais e elétricas. A sua função é facilitar o passo para ficar
em pé ou andar.

2.7.3 AJUDAS TÉCNICAS VÁRIAS
Ajudas técnicas são dispositivos, utensílios ou adaptações, que são usados para substituir movimentos
ou auxiliar as limitações funcionais das pessoas com deficiência.

Existem muitas ajudas técnicas no mercado que atendem às necessidades específicas de cada pessoa.
Além disso, compilámos os mais comuns, mas será o Terapeuta Ocupacional que irá aconselhar sobre
os mais úteis, com base nas deficiências físicas e cognitivas da pessoa.
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HIGIENE PESSOAL
Escovas e pentes de cabo comprido:
Para facilitar o penteado ou o arranjar-se de pessoas com movimentos limitados nas extremidades
superiores. Como por exemplo cabos espessos para escovas de dentes ou para lâminas de barbear para
facilitar a aderência.
Escova de unhas com ventosas:
Fixa-se em qualquer superfície lisa; facilita o uso para pessoas com movimento limitado num membro
superior.
Corta-unhas adaptados:
Facilita o uso para indivíduos com movimento limitado numa mão ou para os que têm dificuldades em
manusear.
Torneira com mono comando:
Facilita o acesso à torneira para pessoas hemiplégicas.
Luva ou esponja com alças:
Facilita o uso para pessoas com aperto de mão limitado.
Espelho reclinável:
Facilita a visão vista da cadeira de rodas.
BAÑO / DUCHA
Esponja de cabo longo:
Para pessoas que têm dificuldade em alcançar todas as partes do corpo.
Dispensador de gel de banho ou de shampoo fixo na parede:
Permite obter gel ou shampoo só com uma mão (hemiplegia).
Torneiras com termostato:
Permite regular a temperatura da água antes de abrir a torneira, sem a necessidade de abrir duas torneiras para graduar a água. Evita ferimentos por queimadura em pessoas com sensação limitada.
Assento de banheira giratório:
Para facilitar às pessoas com mobilidade reduzida o acesso e atividade na banheira.
Banco ou cadeira para duche:
Tomar banho na cabine do chuveiro com total segurança.
Barras ou alças:
Para garantir movimentos seguros na casa de banho.
Banheira para camas:
Para facilitar a higiene em pessoas acamadas ou com mobilidade muito reduzida. Bandeja para a higiene do cabelo na cama.
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VESTIR-SE
Abotoador:
Permite abotoar os botões com uma mão.
Calçadeira:
Para facilitar calçar e descalçar em pessoas com dificuldade para se curvar..
Calçadeira com cabo comprido:
Permite regular a temperatura da água antes de abrir a torneira, sem a necessidade de abrir duas torneiras para graduar a água. Evita ferimentos por queimadura em pessoas com sensação limitada.
Assento de banheira giratório:
Para facilitar calçar-se a pessoas com dificuldade em dobrar o tronco..
Puxar com zíper::
Facilita a manipulação com uma mão em pessoas com falta de sensibilidade ou destreza.
Banco baixo para calçar e descalçar os sapatos facilmente
Pinças compridas
.
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ALIMENTAÇÃO
Talheres
Existem modelos com diferentes espessuras, materiais e pesos, que permitem às pessoas com espasticidade, fraqueza muscular ou outros problemas, poderem agarrar os talheres de forma mais confortável
e mais fácil.
Talheres em camadas
Facilitam a manipulação às pessoas que têm mobilidade limitada do punho.
Talheres com alças
Úteis para as pessoas com dificuldades em segurar objetos com os dedos.
Faca inclinada
Permite cortar deslizando e equilibrando com uma mão.
Cortar e comer com uma mão.
Há materiais que ajudam as pessoas que comem com uma mão e não podem ajudar com a outra para
empurrar a comida.
Copo de vidro
Base adaptada para pessoas que não conseguem segurar.
Anti derrapante
Facilita a atividade às pessoas que comem com uma mão, impedindo que o prato se mova
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PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES
Placa adaptada para cortar ou segurar latas:
Útil para pessoas que só conseguem usar uma mão.
Descascador:
Facilita as pessoas que têm dificuldade em descascar alimentos.
Abridores
Utensílio de borracha que facilita a abertura de frascos ou recipientes para pessoas com força muscular reduzida.
Escova com ventosas:
Para facilitar a lavagem de copos.
Objeto para enfiar agulhas
Para pessoas que só conseguem usar uma mão.
Tesoura com abertura automática:
Moldura para segurar a peça: a moldura faz a função da outra mão duma pessoa hemiplégica.
USO DO TELEFONE
•

Telefones especiais: com números maiores; para facilitar a utilização a pessoas com deficiências visuais

•

Posicionadores de telefone

•

Telefone mãos-livres

CONTROLO DE MEDICAMENTAÇÃO (dose, horários, etc.)
Dispensador de comprimidos (caixa de comprimidos)
Para facilitar o controlo de medicamentos para pessoas com deficiências de atenção e memória.
Cortador de comprimidos
Permite cortar ou esmagar medicamentos em caso de problemas para engoli-los.
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2.8 RECURSOS SOCIAIS

2.8.1 ATESTADO DE INCAPACIDADE MULTIUSO
O atestado médico de incapacidade multiuso é um documento que comprova a existência de uma incapacidade, física ou mental, e indica o respetivo grau (expresso numa percentagem). Esta avaliação de
incapacidade é calculada por uma junta médica, de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades.
Qualquer questão, contacte-te o Serviço Social da novamente (versão de 2020)
•

Benefícios para pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%:

•

Modelo comunitário do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência/mobilidade condicionada;

•

Prioridade de atendimento nos serviços públicos;

•

Acesso a ajudas técnicas ou produtos e tecnologias de apoio;

•

Benefícios para aquisição ou construção de habitação própria;

•

Benefícios do Importo Único de Circulação (IUC);

•

Isenção de taxas moderadoras;

•

Benefícios fiscais em sede de IRS;

•

Quota de emprego na Administração Pública;

•

Abrigo dos incentivos o IEFP à contratação de pessoas com deficiência pelo setor privado;

•

Abrigo do contingente especial para o ingresso no ensino superior;

•

Abrigo de disposições do Código do Trabalho para trabalhadores com deficiência;

(versão de 2020)
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
O Serviço de Apoio Domiciliário (S.A.D.) é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados
individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,
deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação
das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.Para saber quais as entidades que prestam este serviço perto da sua zona residência contacte a Associação novamente (versão de 2020)
OBJECTIVOS DO APOIO DOMICILIÁRIO
•

Os principais objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário (S.A.D) são:

•

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias;

•

Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização.

•

Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas;

•

Prestar cuidados de ordem física e apoio psico-social aos indivíduos e famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem estar;

•

Colaborar na prestação de cuidados de saúde.

O Serviço de Apoio Domiciliário pode ainda assegurar outros serviços, nomeadamente:
•

Acompanhamento ao exterior;

•

Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos;

•

Acompanhamento, recreação e convívio;

•

Pequenas reparações no domicílio;

(versão de 2020)
SUBSÍDIO DE DOENÇA
É um apoio pago em dinheiro para compensar a perda de rendimentos do trabalhador que não pode
trabalhar temporariamente por estar doente.
Quais as condições necessárias para ter acesso ao subsídio de doença?
•

Ter um Certificado de Incapacidade Temporária (CIT) para o trabalho passado pelo médico do Serviço Nacional de Saúde (baixa).

•

Cumprir o prazo de garantia: tem de ter trabalhado e descontado durante seis meses (seguidos ou
não) para a Segurança Social ou outro sistema de proteção social, nacional ou estrangeiro;

•

Cumprir o índice de profissionalidade: tem de ter trabalhado pelo menos 12 dias nos primeiros quatro meses dos últimos seis. Estes seis meses incluem o mês em que deixa de trabalhar por doença.

O subsídio por doença não pode acumular com: Pensão de Invalidez; Pensão de Velhice; Subsídio de
Desemprego; Subsídio Social de Desemprego; Subsídio por Cessação de Atividade para Trabalhadores
Independentes Economicamente Dependentes; Subsídio por Cessação de Atividade para Trabalhadores Independentes com Atividade Empresarial; Subsídio por Cessação de Atividade para Membros dos
Órgãos Estatutários das Pessoas Coletivas (MOES); Subsídio de Desemprego Parcial ou Subsídio Parcial
por Cessação de Atividade para Trabalhadores Independentes Economicamente Dependentes;
(versão de 2020)
Se quiser saber mais sobre o Subsídio de Doença, ou se ficou com alguma dúvida contacte a Associação
novamente!
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PENSÃO DE INVALIDEZ
É um valor pago mensalmente, destinado a proteger os beneficiários do regime geral de Segurança Social nas situações de incapacidade permanente para o trabalho. Considera-se invalidez toda a situação
incapacitante, de causa não profissional, que determine incapacidade permanente para o trabalho.
(versão de 2020)
•

Invalidez relativa – situação em que o beneficiário não possa obter da sua profissão mais de um
terço da remuneração correspondente ao seu exercício normal e seja de presumir que não recupere,
nos 3 anos seguintes, a capacidade de obter, da sua última profissão (abrangida pelo regime geral)
mais de 50% da respetiva remuneração. Se à data do requerimento da pensão o beneficiário exercer,
ao mesmo tempo, mais do que uma profissão abrangida pelo regime geral, a redução da incapacidade de ganho prevista refere-se à profissão com remuneração mais elevada.

•

Invalidez absoluta - situação de incapacidade permanente e definitiva para toda e qualquer profissão ou trabalho em que o beneficiário não apresente capacidades de ganho remanescentes, nem
se presuma que venha a recuperar, até à idade legal de acesso à pensão de velhice, a capacidade de
obter quaisquer meios de subsistência. (versão de 2020)

BONIFICAÇÃO DO ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS COM DEFICIÊNCIA
Este apoio destina-se a crianças e jovens com deficiência com idade inferior a 24 anos. A bonificação por
deficiência é um acréscimo ao abono de família para crianças e jovens que é atribuído quando por motivo
de perda ou anomalia congénita ou adquirida, de estrutura ou função psicológica, intelectual, fisiológica
ou anatómica, a criança ou jovem necessite de apoio pedagógico ou terapêutico. (versão de 2020)
PRESTAÇÃO SOCIAL DE INCLUSÃO
Cidadãos nacionais e estrangeiros, refugiados e apátridas, com 18 ou mais anos de idade e que tenham
uma deficiência da qual resulte um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. (versão de 2020)
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2.9 CUIDADOS MÉDICOS

2.9.1 A IMPORTÂNCIA DO CONTROLO FARMACOLÓGICO
Em muitos casos as alterações derivadas de danos cerebrais requerem controlo farmacológico. A diretriz (tipo de drogas, doses e horários) determinada pelo médico responsável deve ser sempre respeitada
e quaisquer alterações, evolução e / ou efeitos adversos devem ser relatados. O cuidador deve informar
especialistas clínicos e de reabilitação quais os medicamentos que a pessoa com DCA está a tomar.

2.9.2 ALTERAÇÕES NO SONO
Muitas pessoas que tiveram danos cerebrais têm problemas tanto com insónia quanto com sonolência excessiva de intensidade muito diferente. As causas desses problemas geralmente são diversas e
incluem tanto a lesão cerebral em si quanto outros fatores, como a presença ou ausência de dor, o humor,
certas drogas ou o consumo de algumas substâncias (álcool, café, nicotina, etc.), ou fármacos.
Os distúrbios do sono podem aumentar os problemas cognitivos e comportamentais, por isso é importante regulá-los desde o início.
ESTABELECIMENTO DE ROTINAS PARA A CONCILIAÇÃO DO SONO
Durante o dia
•

Siga uma rotina: tente levantar-se sempre à mesma hora

•

Reduza o tempo de inatividade durante o dia

•

Tente ficar ativo durante o dia
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À noite:
•

Siga uma rotina: tente ir para a cama sempre à mesma hora

•

Evite cafeína, álcool, nicotina ou grandes refeições antes de dormir

•

Lembre-se: a cama é um lugar de descanso, não de trabalho

•

Crie uma atmosfera relaxante (luz, ruído, temperatura)

2.9.3 REGRAS DA MEDICAMENTAÇÃO
Respeite os horários e diretrizes estabelecidas pela equipa médica para a administração de medicamentos.

2.9.4 CUIDADOS DE PELE PARA A PREVENÇÃO DE ÚLCERAS
Para evitar o aparecimento de úlceras de pressão, examine a pele pelo menos uma vez por dia, examinando de perto qualquer área avermelhada. Mantenha a pele limpa e seca, especialmente protegendo
áreas ósseas (calcanhar, sacro, cabeça ...).

2.9.5 O QUE FAZER SE ACONTECER UMA CRISE EPILÉTICA?
No caso de crise epiléptica, mantenha a calma e evite multidões à volta da pessoa afetada.
As nossas recomendações são:
•

Tente manter a calma e evitar multidões à volta da pessoa afetada

•

Deite a pessoa no chão, de lado, com uma almofada debaixo da cabeça

•

Vire a cabeça para o lado para facilitar a respiração

•

Solte qualquer roupa ajustada ao pescoço (gravata, camisa) ou cintura (cinto, calças)

•

Afaste objetos que possam causar ferimentos

•

Proteja a pessoa contra golpes na cabeça ou fique atento a quedas repentinas

•

Não tente segurar a pessoa para parar as convulsões

•

Não tente abrir ou colocar qualquer objeto na sua boca

•

Fique perto até que a pessoa recupere a consciência

•

Quando a crise passar, deixe-a descansar deitada de lado até uma recuperação completa.

Depois de uma crise convulsiva, geralmente há confusão, dores musculares e dores de cabeça que podem ser mais ou menos intensas. O médico deve sempre ser contatado se surgirem crises. E recomenda-se ir imediatamente ao hospital nestas situações:
•

Se é a primeira crise que aparece

•

Se houver várias crises sem recuperar a consciência entre elas

•

Se a crise durar mais de 5 minutos

2.9.6 EMERGÊNCIAS MÉDICAS COM PACIENTES DE DCA
Algunos signos de alarma que indican que debemos acudir al Hospital son:
•

Alguns sinais de alerta que indicam que devemos ir ao hospital imediatamente são:

•

Episódios repentinos de confusão, fraqueza no braço ou perna, queda de fraqueza do lábio no canto
da boca ou linguagem prejudicada
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•

Confusão ou perda de consciência que aparece imediatamente ou dias depois de bater com a cabeça

•

Supuração, secreção gástrica, obstrução ou saída do tubo de alimentação (PEG)

•

Crises epiléticas contínuas, uma crise que dura mais de 5 minutos ou a primeira crise

•

Queda que causa forte limitação funcional, dor intensa, deformidade, confusão ou tontura.

2.10 A FAMÍLIA

2.10.1 O SEU PAPEL NO PROCESSO DE CUIDAR DOS INDIVÍDUOS COM DANO CEREBRAL ADQUIRIDO
As famílias são uma parte essencial do processo de cuidado. Uma família bem informada e bem organizada, trabalhando em colaboração com uma equipa de atendimento, sempre positiva e a comemorar
cada vitória, pode gerir melhor a situação.
Os dois aspetos mais importantes no processo de cuidar são a ação conjunta de todos, profissionais
e familiares e a positividade. Os familiares dão à restante equipa as informações mais precisas sobre
os sintomas e dificuldades que a pessoa tem na sua vida diária; trabalham diariamente para manter e
fortalecer as melhorias alcançadas pelos profissionais de saúde e são de vital importância para motivar
e encorajar o paciente nos esforços diários para se recuperar, e a positividade derivada de acreditar que
se vai melhorar a situação e aceitar a perda são fundamentais a uma boa qualidade de vida.
“A sua ajuda é essencial”
Os familiares de pessoas que sofreram danos cerebrais precisam de enfrentar traumas iniciais e mudanças (físicas, cognitivas e comportamentais) que ocorrem como resultado de lesões cerebrais.
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O impacto dos danos cerebrais pode ser tão importante para os familiares como para a pessoa afetada,
porque muitas vezes exige uma pausa no projeto de vida das pessoas que fazem parte da família. Como
toda a família é afetada, podemos dizer que:
“Não são apenas as pessoas que sofrem de danos cerebrais, mas sim famílias inteiras”

2.10.2 FASES DIFERENTES DA REACÇÃO EMOCIONAL DA FAMÍLIA
CHOQUE
“Desejo que ele ou ela tenha sobrevivido”
Esta fase envolve um estado de confusão, raiva, frustração e desamparo da família.
ESPERANÇA
“Vai tudo ficar bem”
Esta fase envolve um estado de otimismo e crença na rápida recuperação e negação da situação.
REALIDADE. “Há progresso, mas a recuperação é muito lenta”
Esta fase envolve um estado de depressão, raiva, culpa e isolamento pelo membro da família afetado.
ACEITAÇÃO “O paciente nunca mais será o mesmo”
Esta etapa envolve um estado de consciência da situação e aceitação de mudanças.
BALANÇO “As nossas vidas são agora muito diferentes”
Esta etapa implica um estado de reajuste das expectativas e reestruturação familiar.

2.10.3 O SINDROMA DO CUIDADOR
Um fenómeno comum é a acumulação de estresse (tensão, fadiga, exaustão) no cuidador, que muitas
vezes culmina com a sensação de um fardo ou consequências psicológicas negativas. O fardo representa um conjunto de emoções conflituosas.
PRINCIPAIS SINTOMAS NEGATIVOS
•

Exaustão física e mental

•

Instabilidade emocional

•

Depressão

•

Ansiedade

•

Comportamentos de consumo abusivos

•

Distúrbios do sono

•

Alterações no apetite e no peso

•

Isolamento social

•

Dificuldades cognitivas

•

Problemas na vida profissional

•

Ruturas de amizade com amigos e colegas
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A IMPORTÂNCIA DO APOIO DO CUIDADOR
Como noutras doenças e situações vitais, quando uma pessoa sofre danos cerebrais e precisa de cuidados e atenção de outras pessoas, geralmente existe uma pessoa que se sente mais responsável e que
carrega o peso de cuidar da pessoa com DCA. Dependendo do grau de dependência do paciente, o cuidador principal pode estar tão focado em dar atenção que pára de “cuidar de si próprio”. O cuidador pode
parar de desfrutar ou mesmo de ter tempo livre, pode parar de cuidar da sua aparência física, parar de
ter vida social fora do que significa cuidar do familiar afetado ou deixar de lado as ocupações anteriores.
Isso, a princípio, pode ser visto como um pequeno sacrifício necessário para o bem de todos, mas com o
passar do tempo e às vezes até com um prolongamento indefinido da situação, podem surgir problemas
importantes para prevenir.
Contudo, a dedicação é feita com prazer e voluntariamente em relação a um familiar muito amado... As
mudanças que ocorreram na sua vida são tão grandes que é inevitável que apareçam estresse, tensões
com outras pessoas e desespero. Isso afeta o familiar que sofreu danos cerebrais e a qualidade dos cuidados recebidos. Portanto, é importante apoiar o cuidador para melhorar a qualidade de vida do paciente e da pessoa que cuida dele.
CONSEJOS BÁSICOS PARA EVITAR EL “SÍNDROME DEL CUIDADOR”
•

É importante que a tarefa de cuidar da pessoa com dano cerebral seja distribuída entre várias pessoas e nem sempre recaia sobre uma só pessoa

•

A recuperação e a reabilitação, em geral, têm uma evolução longa e lenta, por isso devemos permanecer calmos, ter calma e transmitir serenidade ao nosso familiar

•

É importante que o cuidador tenha momentos de relaxamento em que desfrute de tempo livre para
lazer ou atividades sociais, ocupações prévias ou autocuidado.

•

O descanso também é muito importante

•

Pode ser conveniente ter alguém para conversar sobre sentimentos, expressar as suas emoções e
assumir o que aconteceu, etc.

•

Também é importante aprender, com a ajuda de profissionais, como tratar o familiar que tem lesão
cerebral. Isso vai ajudar-nos a entender as novas situações que ocorrem quando moramos juntos e
ajudará a reduzir problemas, preocupações e fontes de estresse

•

E, acima de tudo, é preciso lembrar que o cuidado não deve ser assumido apenas por uma pessoa,
mas como uma responsabilidade compartilhada por aqueles que estão próximos da pessoa com
danos cerebrais adquiridos e que de alguma forma “se importam” com ela.

