FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS
DE PARALISIA CEREBRAL

Recomendações para pessoas com
paralisia cerebral, as suas famílias e os
seus amigos, em contexto da COVID-19.

A QUEM SE DIRIGEM ESTAS ORIENTAÇÕES?
Com o alastrar da infeção COVID-19 atravessam-se tempos de incerteza, difíceis para todos,
mas acreditamos que se juntarmos esforços e se estivermos mais próximos, mais fácil será
ultrapassarmos esta crise.
Por esse motivo partilham-se estas orientações, que se dirigem às pessoas com paralisia
cerebral que vivem em suas casas, às suas famílias e aos seus amigos.
Este documento tem como objetivo divulgar um conjunto de informações que contribuam
para uma melhor capacitação das pessoas que vivem com paralisia cerebral e das suas
famílias, tendo em conta a pandemia da COVID-19.
O presente documento tem em consideração as atuais orientações [27 de março de 2020]
das autoridades de saúde – que, eventualmente, poderão ser objeto de alterações e
atualizações posteriores, as quais deverão ser sempre seguidas.
As pessoas com paralisia cerebral complexa têm maior risco de desenvolver um quadro
grave de infeção por COVID-19, motivo pelo qual nos dirigimos especialmente a elas.
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O QUE PODE SER FEITO PARA REDUZIR O RISCO DE INFEÇÃO?
Em primeiro lugar siga as orientações gerais emitidas pelas autoridades de saúde.
Destacamos, aqui, algumas dessas orientações:
•

Tanto quanto possível limite ao máximo o contacto com pessoas que não coabitam
consigo;

•

Mantenha a distância física de, pelo menos, dois metros nos contactos que não puder
prescindir;

•

Lave as mãos frequentemente com sabão e água morna por 20 a 30 segundos.
Quando não o puder fazer desinfete as mãos com uma solução alcoólica;

•

Evite tocar nos olhos, nariz ou boca;

•

Limpe e desinfete as superfícies em que toque frequentemente, tais como: mesas,
maçanetas, WC, telefones, teclados, tablets, etc.;

•

Fique em casa o máximo de tempo possível para reduzir o risco de ser exposto;

•

Mantenha-se afastado de pessoas com sintomas de COVID-19 – ou que possam estar
doentes.

Quais são os sintomas da infeção por COVID-19?
Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, tosse e dificuldade em respirar/falta de ar.
Podem também ocorrer outros sintomas, embora menos frequentes: dores musculares ou de
cabeça, dores de garganta e diarreia, perda do olfato e do paladar.
Do que se sabe, até ao momento, os primeiros sintomas de COVID-19 podem aparecer entre
dois a quatro dias após a pessoa ter sido exposta ao vírus – e num máximo de 14 dias.
A maioria das pessoas que foi infetada com esta doença desenvolveu os primeiros sintomas
cinco a seis dias após a exposição ao vírus.
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AS REGRAS DE OURO SÃO A HIGIENE E A ETIQUETA RESPIRATÓRIA, BEM COMO
O DISTANCIAMENTO SOCIAL
O que são as regras de higiene e etiqueta respiratória?
Existem princípios gerais para ajudar a impedir a propagação de vírus respiratórios:
•

Lavar as mãos com mais frequência (com água e sabão) durante pelo menos 20
segundos. Ou desinfetar as mãos com uma solução alcoólica;

•

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;

•

Se tossir ou espirrar, faça-o tapando a boca com o braço ou cubra a boca com um
lenço de papel – e deite-o no lixo de imediato. Lavar as mãos de seguida;

•

Limpar e desinfetar regulamente os objetos em que toca com frequência.

Lava as mãos com água e sabão pelo menos durante 20 segundos.

Não toques nos teus olhos, nariz e boca.

Tosse e espirra para o lenço de papel.

Limpa e desinfeta os objetos tocados.
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O que pode fazer para aumentar o distanciamento social?
Medidas de distanciamento social são aquelas que pode tomar para reduzir a interação social
com outras pessoas. Isso ajudá-lo-á a reduzir a transmissão do coronavírus (COVID-19).
Algumas delas são:
•

Trabalhe em casa, sempre que possível. A sua entidade patronal deverá ajudá-lo
nesse processo;

•

Evite o uso não essencial de transportes públicos. Se tiver que o fazer evite, tanto
quanto possível, as horas com maior movimento;

•

Evite grandes aglomerados de pessoas e espaços públicos com muita gente;

•

Suspenda contactos diretos com amigos e familiares que não habitam em sua casa.
Mantenha e reforce o contacto com eles usando a tecnologia remota, como o
telefone, a internet e/ou as redes sociais;

•

Use serviços telefónicos ou on-line para aceder a serviços essenciais como o
fornecimento de alimentos e medicamentos;

•

Evite o contacto com alguém que apresente sintomas de coronavírus (COVID-19).

Não contactar com pessoas doentes.

MANTENHA A SITUAÇÃO DE SAÚDE SOB CONTROLO, QUER A SUA, QUER A DE
TODOS OS QUE DE SI DEPENDEM.
Quer seja uma pessoa com paralisia cerebral, quer seja sua familiar ou cuidador/a, nas
próximas semanas faça o possível para manter bem controlada a sua condição de saúde e a
daqueles que de si dependem.
As autoridades de saúde e o Governo têm estado empenhados em garantir que durante esta
crise se mantenha o fornecimento de todos os bens essenciais – estando especialmente
empenhados com o abastecimento de medicamentos e de dispositivos de saúde.
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No entanto o atual surto de COVID-19 tem o potencial de interromper, ainda que
pontualmente, algumas cadeias de abastecimento e, ocasionalmente, poderá vir a ocorrer
alguma dificuldade em encontrar alguns medicamentos ou dispositivos de saúde, como, por
exemplo, suplementos nutricionais, sondas de aspiração, seringas de alimentação ou outros
produtos farmacêuticos.
Aconselhamos, assim, se possível, a que tenha em casa pelo menos as quantidades de
medicamentos e dos dispositivos de saúde essenciais, para si e para os que de si dependem
(para um período de 60 dias).
Solicite ao seu médico as prescrições dos medicamentos que irá necessitar, e, sempre que
possível, que estas prescrições lhe sejam enviadas por correio eletrónico ou por mensagem.
Os outros familiares que não coabitam consigo e os seus amigos podem ajudar muito nestas
ocasiões. Em algumas comunidades as autoridades locais, grupos de voluntários e algumas
instituições estão a organizar-se no sentido de, também, o poderem ajudar.
Assim, tente obter a informação sobre quem o poderá ajudar nesta fase de crise e tente
organizar-se por forma a não necessitar de ir buscar alimentos ou outros produtos essenciais
(como prescrições de medicamentos ou mesmo os próprios medicamentos à farmácia).
Algumas farmácias estão também a fazer entregas no domicílio.
Se já recebe apoio de alguma instituição confirme se esta já está a promover tal tipo de
intervenção. Se necessário ligue para os técnicos que a/o costumam acompanhar para obter
conselhos adicionais, específicos para sua condição de saúde.

O QUE DEVO FAZER SE TIVER CONSULTAS OU APOIOS TERAPÊUTICOS
MARCADOS DURANTE ESTE PERÍODO?
No sentido de minimizar riscos de contágio, evitando a propagação da doença, ou para
orientar os recursos de saúde disponíveis para o grande volume de situações urgentes que
irão ocorrer durante a crise, é provável que sejam desmarcadas consultas, apoios e
intervenções terapêuticas não urgentes.
No entanto, se tiver alguma dúvida sobre as marcações das consultas ou dos apoios que
tenha previstos para este período da crise, confirme o seu agendamento com a instituição
que o segue.
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TENHO UMA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL COMPLEXA. O QUE POSSO
FAZER DURANTE ESTA CRISE?
Do que se sabe, até ao momento, a maioria das crianças que se infetaram com a COVID-19
tiveram uma forma de doença relativamente leve. No entanto, as pessoas com situações de
saúde mais complexas têm apresentado maior probabilidade de adoecer com alguma gravidade.
Assim, as pessoas com paralisia cerebral mais complexa e as pessoas que com ela coabitam
devem ter especiais cuidados, tendo em conta a sua vulnerabilidade.
Ainda estamos todos a aprender sobre o impacto da COVID-19, no entanto, do que já se sabe,
a maioria das crianças sem outras condições de saúde subjacentes têm vindo a recuperar da
infeção sem grande intervenção ou, até, sem necessidade de recorrer a internamento
hospitalar. No entanto as pessoas com condições de saúde crónicas (como doença pulmonar,
cardíaca, imunodeficiência ou doença neurológica complexa), quando infetadas pela COVID-19
tendem a apresentar um maior risco de compromisso respiratório grave.
Assim é importante que monitorize de perto o seu filho para verificar se apresenta algum
sintoma que possa estar relacionado com esta infeção.

Converse com o seu filho sobre o que está a acontecer
As crianças pequenas têm uma grande capacidade de entender as pistas sociais dadas pelas
pessoas que as rodeiam, mesmo aquelas que possam ter dificuldades cognitivas. Se o seu
filho tiver idade suficiente para abordar o assunto, fale com ele sobre a COVID-19. A decisão
de quão explicitamente deseja entrar nos detalhes da doença e dos seus riscos depende de
si e da capacidade da criança em entender. O mais importante é envolvê-la nesse processo.
Não se esqueça que, porque já lhe explicou o que está a acontecer, isso não quer dizer que
ela entenda o motivo das alterações das rotinas e que abarque completamente a totalidade
das implicações e das grandes alterações que estão a ocorrer na sua vida. Vá verbalizando e
explicando o motivo dessas alterações nas diversas circunstâncias e momentos do dia.
Se adequado, dê-lhe tarefas com o objetivo de obter a sua colaboração em
impedir a propagação da doença – seja lavar as mãos durante 20 segundos
ou limpar as superfícies depois de usá-las –, dando-lhe algum controlo nesse
processo. Desta forma ele sentir-se-á mais participativo e mais seguro.
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Comece por explicar ao seu filho o que é a COVID-19 e como se transmite.
Faça-o sentir que ele pode ajudar a combater o vírus e evitar que mais pessoas
possam adoecer. Explique (e exemplifique) como é que ele se pode proteger, a
si e aos seus. Deixe-o expressar os seus medos, as ansiedades e frustrações,
validando-o. Mas não se esqueça de transmitir segurança e confiança no futuro.
Algumas crianças com paralisia cerebral utilizam regularmente tabelas de comunicação com
símbolos pictográficos. Não se esqueça de adaptar a complexidade da tabela que utilizar à
idade e às capacidades de entendimento do seu filho. A título exemplificativo, partilha-se
tabela que pode ser utilizada para facilitar que o seu filho expresse as suas preocupações.

Os seres humanos são seres sociais, por natureza. Tente encontrar maneiras de trazer/levar
o mundo ao seu filho. Se conversar por vídeo com parentes e amigos, envolva-o no
processo. Pode, também, recorrer a um vasto conjunto de músicas, histórias ou videojogos
disponíveis on-line – e tente manter, por esse meio, a relação do seu filho com os amigos.
Se a comunicação on-line não for possível, nunca subestime o valor de uma normal chamada
telefónica para promover o contacto e suporte social.
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Cuide também do seu bem-estar psicológico
É perfeitamente compreensível que o isolamento social seja difícil e frustrante, e que esta
crise lhe traga momentos de desânimo, receio e preocupação. No entanto existem algumas
coisas simples que poderá fazer e que a/o podem ajudar durante esse período, tais como:
•

Arranje algum tempo para fazer coisas de que gosta. Isso pode incluir leitura,
culinária, exercício físico, ouvir rádio ou assistir programas de televisão;

•

Tente comer refeições saudáveis e equilibradas de forma regular, beba bastante
água, faça exercícios regularmente e evite tabaco, álcool e drogas;

•

Mantenha as janelas abertas para permitir a entrada de ar fresco, aproveitando a luz
solar natural;

•

Mantenha contacto regular com amigos e familiares que não coabitam consigo. Utilize o
telefone ou o correio eletrónico, e se possível, incorpore isso na sua rotina. Lembre-se
de que não há problema em compartilhar as suas preocupações com outras pessoas
em quem você confia. E, ao fazer isso, também lhes pode dar apoio.

O que deve fazer com outros cuidadores do seu filho?
Deve avisar as pessoas que costumam frequentar a sua casa (como amigos e outros familiares)
para que saibam que, neste momento, está a evitar contactos sociais e que eles não devem
visitá-lo durante esse período – a menos que sejam prestadores de cuidados essenciais.
Se costuma ter algum apoio domiciliário regular e este não for essencial neste momento
(quer prestado por alguma instituição, quer por conta própria), informe os seus prestadores
de cuidados que irá temporariamente reduzir os contactos sociais e acordar a suspensão ou
redução dos apoios ao estritamente necessário. Se mantiver algum apoio fale com quem os
presta sobre as precauções que devem tomar para poderem fazê-lo de forma segura.
No caso dos cuidados que recebe serem essenciais há que elaborar um “plano B”, ou seja,
planear uma forma alternativa de manter esses mesmos cuidados mesmo se algum dos
cuidadores habituais ficar doente.

LEMBRE-SE QUE, EMBORA ESTES TEMPOS SEJAM DIFÍCEIS, HÁ MUITA
GENTE DISPONÍVEL PARA A/O AJUDAR. E QUE SE PREOCUPA CONSIGO!
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Este documento foi elaborado pela Federação das Associações Portuguesas de Paralisia
Cerebral – consultadas as orientações da Direção-Geral de Saúde e da Organização
Mundial de Saúde, que poderão ser atualizadas, pelo que se recomenda a sua
verificação regular. Foi também elaborado pela consulta dos sites das seguintes
instituições: Cerebral Palsy Alliance; BOBATH Cerebral Palsy Centre; SCOPE UK
(26.março.2020).

Agradecimento especial a: Mariana Carvalho, Emília Faria e Joana Senra, do Centro de
Reabilitação da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, bem como à equipa do Centro de
Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, nomeadamente a Agostinha Calçada
(pela cedência das ilustrações).
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•

Coronavirus disease (COVID-19): What you need to know about the virus to protect you
and your family; UNICEF https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

•

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Basic protective measures against
the new coronavirus; WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public

•

Coronavirus (COVID-19) and Cerebral Palsy: BOBATH Cerebral Palsy Centre
https://www.bobathscotland.org.uk/article/news/coronavirus-and-cerebral-palsy

•

COVID-19: guidance for residential care, supported living and home care; SCOPE;
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancingand-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-andprotecting-older-people-and-vulnerable-adults

•

Important information for CPA clients: Novel Corona Virus Advice; Cerebral Palsy
Alliance; https://cerebralpalsy.org.au/sstposts/StoryId1580856915235

•

Novo coronavírus | covid-19 orientações para apoiar profissionais de saúde nas
recomendações ao público; DGS https://covid19.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2020/03/Folheto_RecomendacoesProfissionaisSaude.pdf
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