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A ajuda não começa na necessidade, 
mas sim na partilha. Um jogo entre dar e 
receber que faz da Assistência Pessoal 
um trabalho constante das emoções.  
Diariamente, é mais importante aquilo 
que fazem aqueles de quem cuidamos, 
do que os nossos cuidados. É esta capa-
cidade de dar liberdade aos outros que 
nos move. É esta esperança de indepen-
dência que nos alimenta, física e emo-
cionalmente. 
É esta a origem do projeto Vida In. Uma 
missão de vida que trouxe mais qualida-
de ao dia-a-dia de quem tem uma 
doença neuromuscular. 
Desde o primeiro dia, queríamos cum-
prir as expetativas dos doentes neuro-
musculares e dos seus principais cuida-

dores, normalmente familiares, tornando-
-os cidadãos mais autónomos,  ativos,  
integrados e, principalmente, pessoas 
mais felizes. 
É isso que fazem os nossos assistentes 
pessoais ao ajudar nas atividades diárias 
e fundamentais, mas também ao permi-
tir que os doentes sejam capazes de 
tomar decisões sobre a sua vida, traba-
lhar, passear, praticar desporto, ir ao 
cinema ou estar com amigos.
Uma relação contínua de respeito 
mútuo, que se prolonga muito para 
além da assistência pessoal e se trans-
forma em amizade e companheirismo.  
Porque afinal, a vida para se chamar 
vida, é feita de tudo isto.

Ana Isabel Gonçalves
Ana Isabel Gonçalves

Vice-presidente da APN
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Ser assistente pessoal é mais do que 
prestar apoio aos doentes neuromusculares na 
realização das atividades quotidianas essenciais. 
É ajudar a ultrapassar algumas dificuldades 
habituais da sua situação de dependência. 
É cuidar, promovendo uma maior autonomia. 
É estar lá, como assistente, como amigo ou até 
como um membro da família, com base numa 
relação de respeito mútuo.



os nossos
números

83

52

Número total de Doentes 
Neuromusculares abrangidos

Número total
de Assistentes Pessoais

43 873
Número total 
de horas utilizadas

os nossos
objetivos

os nossos
serviços

Promover a autonomia
dos doentes neuromusculares 
com grande dependência

Proporcionar às famílias 
e principais cuidadores
momentos de descanso

Prevenir o desgaste físico 
e emocional

Atividades da Vida Diária: higiene pessoal, 
alimentação, vestir, despir, transferências, 
apoio na medicação ou manuseamento
de produtos de apoio.

Atividades da Vida Doméstica: higiene da 
habitação, tratamento de roupa.

Transporte

Lazer: frequência de espaços culturais 
e de lazer.

Acompanhamento

Desporto adaptado: apoio no treino de 
atletas doentes neuromusculares no desporto 
adaptado.

Vida In, o projeto que muda a vida 
dos doentes neuromusculares
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O meu sonho é ter 
uma pessoa a cuidar de mim 
diariamente. Não é uma 
regalia, é uma necessidade.

Cândida Lemos

O dia em que beneficio 
de assistência pessoal é 
um dia diferente. Posso 
jantar em casa, em família. 
Estes momentos são impor-
tantes para mim.

Carla Oliveira

Este projeto é muito impor-
tante para todos os doentes 
neuromusculares. Somos 
capazes de fazer coisas 
que normalmente não 
fazíamos, vivemos com mais 
comodidade, não estamos 
limitados àquilo que nos 
querem impor, criamos 
o nosso próprio caminho.

Hélder Fernandes

O balanço do projeto 
é muito bom! Sou apoiado 
por pessoas excecionais. 
Estou mais calmo e já não 
me sinto 100% tetraplégico.

Augusto Castro

as vidas que ajudamos a mudar.

Este projeto tem de conti-
nuar. Sem este apoio, fico 
deitado na cama como uma 
mosca num papel autoco-
lante. Não posso mexer-me. 
Se não como e não bebo, 
morro.

André Soares

A assistência pessoal permi-
te-me fazer desporto, 
competir em provas interna-
cionais e 'libertar' a minha 
mulher, que também traba-
lha.

Bruno Valentim

Este projeto mudou tudo! 
Dantes eu sentia-me 
angustiada porque não tinha 
quem me ajudasse. Agora 
estou muito feliz. Sou mais 
independente. Sinto-me 
mais segura, mais tranquila.

Virgínia Barbosa

É evidente que temos de ter 
aqui outra pessoa para nos 
ajudar. Sem apoio, como é 
que a gente conseguia 
viver?

Maria de Lurdes Santos
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Quando a menina está aqui, 
sento-me para comer e 
relaxar. Nesse dia, ando mais 
aliviada. Até vou à missa...

Maria Manuela Rodrigues,
mãe de Hugo e Daniel Oliveira

A assistência pessoal é 
imprescindível. Deu uma 
autonomia ao João como 
nunca pensámos que fosse 
possível. Nós, pais, podemos 
manter a nossa actividade 
profissional e estamos 
descansados porque temos 
plena confiança.

Joaquim Brissos,
pai de João Brissos

Deixei de me preocupar. 
Já não tenho de faltar 
ao trabalho. Mesmo se 
tivesse a fatalidade 
de perder o emprego, 
não me consigo imaginar 
a tratar continuamente do 
David.

Conceição Varela,
mãe de David Varela

Quando tem o apoio do 
assistente, ele fica mais 
animado.
Sente-se seguro porque tem 
aquela pessoa ao pé dele 
para o ajudar naquilo que 
for preciso.

Maria Emília Almeida,
mãe de José Diogo

A adaptação à assistente 
pessoal foi muito fácil. 
Quando está em casa, 
podemos ir à piscina ou 
fazer outras coisas. É um 
descanso.

Antonieta Magalhães,
mãe de Raimundo Magalhães

Há 35 anos que não dormia 
uma hora seguida. Agora, 
estou um pouco mais livre.

Laurindo Almeida
pai de Vera Almeida

Gostávamos de continuar 
a ter a assistência pessoal e, 
se possível, mais dias por 
semana.

Maria Assunção Bessa, 
mãe de José Pedro Rodrigues

Desde que o Paulo começou 
a ter assistente pessoal, tem 
comido melhor e tem outro 
aspeto. Não é uma empre-
gada, é como um familiar 
que vem ajudar.

Leopoldina Correia,
mãe de Paulo Correia
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No serviço de assistência pessoal, 
responde-se às necessidades 

de cada pessoa.

Paula Costa, assistente social

O assistente pessoal promove 
a capacidadede o doente neuromuscular 

tomar decisões, uma ferramenta essencial 
para a sua independência.

Ana Luísa Correia, psicóloga

Os doentes neuromusculares sabem 
o que querem! Só necessitam de um apoio 
para poderem concretizar os seus desejos 

e os seus sonhos.

Marlene Pereira, psicóloga

Com o assistente pessoal, 
os doentes neuromusculares 

conseguem organizar o seu dia a dia 
de uma forma diferente.

Nuno Machado, terapeuta ocupacional

as vidas que mudaram a nossa vida.

Nós gostamos do que 
fazemos. Há uma relação 
de confiança e uma amizade 
que vai fluindo e evoluindo. 
O Paulinho sabe o que quer 
e transmite a coragem que 
tem. Para mim, é uma 
pessoa vitoriosa!

Emanuela Fontes, 
assistente pessoal

É um alívio para os cuidado-
res e para os doentes neuro-
musculares porque sentem 
que têm mais alguém 
a quem podem recorrer. 
É uma rede de apoio para 
toda a família.

Pureza Gisela Silva, 
assistente pessoal

Havia um doente neuromus-
cular que nunca jogava 
Boccia porque não tinha 
companhia. Começámos 
a treinar e, este ano, tivemos 
já um primeiro lugar.

Margarida Pinto,
assistente pessoal

Tentamos levar alguma 
frescura. Os doentes neuro-
musculares podem desaba-
far connosco. Sabem que 
nós entendemos e que não 
vamos julgar.

Ana Filipa Norinho,
assistente pessoal
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centro de atendimento

Rua do Hospital, nº 109 – 1º
4535-466 S. Paio de Oleiros 
Portugal
Telefone: +351 226 160 568
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