
Sobre a Compassionate Care 
ELA Portugal

Quem somos?
A Compassionate Care ELA Portugal é uma organização sem 
fins lucrativos que tem como missão oferecer apoio físico, 
mental, emocional e espiritual a todos as pessoas que vivem 
com E.L.A, às suas famílias, aos prestadores de cuidados e 
respectivas comunidades. Ajuda a navegar as complexidades 
desta doença e a atravessar as difíceis condições logísticas e 
emocionais que se seguem a um diagnóstico de E.L.A.. 
Promove e orienta um diálogo próximo com os pacientes e 
famílias. Quanto mais oportunidades o paciente e a família 
tiverem de partilhar as suas preocupações e medos mais 
preparados estarão para enfrentar o futuro.
Desenvolve acções de formação para pacientes, prestadores de 
cuidados, profissionais de saúde bem como reuniões de grupos 
de apoio a indivíduos afectados pela ELA. 

O que é a ELA?
Esclerose Lateral Amiotrófica.
Também referida como “doença de Gehrig” a ELA é uma 
doença neuromuscular degenerativa que culmina na morte. 
Não são conhecidas as suas causas ou a cura. A evolução da 
doença é imprevisível causando a perda gradual do controlo 
voluntário dos músculos e até mesmo da capacidade de  
respirar ou engolir.

A nossa história
A Compassionate Care ELA foi fundada em 1998, nos Estados 
Unidos da América, sob a designação de Fundo Gordon T. 
Heald. Destinava-se a apoiar os indivíduos afectadas pela ELA.
Gordon T. Heald foi um destacado empresário e filantropo, 
oriundo da Nova Inglaterra, onde era bastante acarinhado pela 
comunidade local. Em 1997 foi-lhe diagnosticado a ELA.
Em 2003 foi criada a organização sem fins lucrativos Compas-
sionate Care ALS que prosseguiu o trabalho até então realizado 
pelo HealdFund, alargando os seus serviços não só aos 
portadores de ELA como também a toda a rede de cuidadores 
que acompanham e cuidam do doente.

Alguns Testemunhos

Quem beneficia dos serviço da Compassionate Care ELA 
vivência o trabalho desta organização de modo mais intenso.
Abaixo transcrevemos alguns testemunhos, que manifestam um 
sentido agradecimento à abordagem inovadora e humana da 
Compassionate Care ELA.

“Muitos parabéns pela excelente iniciativa e um obrigada especial 
à Dra Joana Gonçalves Pereira. O trabalho que começaram a 
desenvolver é fundamental para ajudar doentes e familiares com 
ELA. O vosso conhecimento, apoio, solidariedade e amizade são 
essenciais. Obrigada.”
Benedita Aguiar Branco, advogada

“Uma simples palavra, um simples olhar ou mesmo um pequeno 
gesto são coisas simples mas de uma enorme importância para as 
famílias que estão a passar pelo pesadelo da ELA. Foi diagnostica-
do recentemente ao meu pai esta doença cruel e está a avançar a 
uma velocidade tal que não nos deixa tempo para pensar e 
compreende o que está a acontecer. Estamos a iniciar uma 
caminhada mas começo a sentir que não estamos "perdidos" 
temos alguém do nosso lado para nos ajudar, para nos indicar 
um caminho e torná-lo um pouco menos tortuoso!
Obrigada Compassionate Care ELA, obrigada Dra. Joana 
Gonçalves Pereira!”
Carla Silva, uma família em Rio Tinto

“Transformar gestos de tratamento em gestos de cuidados é o 
que distingue o cuidador. Este projeto abre-se a um novo olhar 
sobre o significado do Cuidar de quem sofre, da família, da 
comunidade... Pedra a pedra vão construir uma casa onde todos 
vamos aprender o verdadeiro significado do reencontro com a 
nossa humanidade. Sei que este caminho que agora se inicia vai 
ser longo, persistente e capaz de conduzir a bom porto quem o 
seguir. Parabéns Joana e Ron!”
Susana Teixeira, douturada em Bioética

“Não é possível falar deste projeto sem falar da Joana. Conhece-
mo-nos há pouco tempo, dadas as circunstâncias (a minha mãe 
tem ELA) e desde então que me tem acompanhado neste 
processo, complicado. Para ser franca, foi uma (boa) surpresa. 
Sou bastante informada acerca da doença, tenho vindo a 
contactar com pessoas da área e considero este trabalho personal-
izado, bastante diferente daquele com que me tenho deparado. 
É muito bom e importante saber que temos alguém ao nosso 
lado, que se preocupa, apoia e está sempre presente e disponível 
para nos ajudar e fazer com que tudo fique “mais leve”.
Como já tive oportunidade de dizer pessoalmente: Joana, 
caíste-me do céu!! :) Muito grata”
Susana Dias, uma família em Matosinhos
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O que é que a Compassionate
Care ELA oferece?

A Compassionate Care ELA oferece uma ampla 
variedade de serviços especificamente adaptados aos 
pacientes ELA e às suas famílias
A Compassionate Care ELA oferece uma ampla variedade de 
serviços integrados e personalizados, especificamente concebi-
dos para se adaptarem às necessidades de cada indivíduo e 
família. A Compassionate Care ELA apoia os pacientes de 
forma empática, escutando-os e amenizando o seu sofrimento 
bem como o das suas famílias. Ajuda a navegar na extrema 
complexidade de viver com esta doença. A nossa intenção é,  
através do nosso modelo de atuação, oferecer serenidade, 
orientação e consciência face à doença. Os serviços que 
colocamos à disposição são gratuitos.

As famílias são a força que nos faz avançar
A Compassionate Care ELA responde a um largo espectro de 
pedidos oriundos de diversas famílias confrontadas com o 
diagnóstico ELA. O nosso objectivo principal é apoiar todos os 
que vivem com ELA para que estes sejam capazes de viver o 
melhor possível, dentro das limitações impostas pela doença e 
que possam encarar as questões de final de vida de um modo 
digno e humano. Apoiamos as famílias e prestadores de 
cuidados, ajudando-os atravessar as complexas condições 
logísticas e emocionais  que se seguem a um diagnóstico de 
E.L.A. Os 17 anos de experiência evidenciam os benefícios 
deste tipo de apoios e representam um impacto positivo sobre 
toda a família, mesmo após o falecimento da pessoa querida. 

Os nossos programas

Programa de Apoio ao paciente ELA, à sua Família e 
aos Prestadores de Cuidados

Entre os serviços oferecidos pelo Programa de Apoio aos 
Pacientes ELA, à sua família e aos prestadores de cuidados, 
destacam-se as visitas domiciliárias para avaliação de acessibili-
dades e espaço, apoio e aconselhamento logístico, sessões 
sistemáticas para avaliação da evolução da doença, vivência 
com a doença, o processo de morrer e o luto.
Constam ainda deste programa informar sobre a oferta de 
cuidados médicos institucionais disponíveis, incluindo 
cuidados no internamento/paliativos. Identificação de presta-
dores de cuidados ELA na área de residência do paciente e 
também informação sobre Terapeutas cuja intervenção esteja 
correlacionada com a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes.

Programa de Educação Compassiva
O programa “Educação Compassiva – Compassionate Care 
ELA” aposta na formação através da partilha de conhecimentos 
que a nossa organização adquiriu ao longo dos anos durante o 
acompanhamento, tratamento e apoio de indivíduos e 
familiares que convivem com a ELA. O programa inclui uma 
série de workshops destinados à formação dos pacientes, 
amigos e prestadores de cuidados sobre o cuidar e as realidades 
do viver e morrer com ELA. Recentemente a Compassionate 
Care ELA alargou o programa original para poder integrar os 
módulos “Círculo de Cuidados” e “Escolhas e Possibilidades” – 
sessões de âmbito mais privado onde os nossos técnicos 
abordam estes temas numa esfera mais reservada.

Outros programas
Mulheres com ELA, Famílias com ELA.

Para mais informações sobre a Compassionate Care ELA
e os seus programas, aceda a www.ccals.org/portugal-site/ 
ou 939546002 ou joana@ccals.org

• Conseguirmos apoiar e atender às necessidades de um 
maior número de pessoas que são afectados por esta doença.
•  Alargar os nossos serviços a todo o país.
• Consolidar e fortalecer a nossa colaboração com as 
instituições públicas e privadas.
• Sensibilizar para a divulgação desta doença e para a 
importância da natureza do nosso trabalho focado objectiva-
mente no apoio às pessoas que vivem com ELA e às suas 
famílias.
• Desenvolveremos eventos e acções para angariação de 
fundos. Todos os fundos angariados são para o trabalho 
desta organização, em Portugal e permitem dar continuidade 
a este projecto e a todos os serviços que disponibilizamos. 

O nosso crescimento

Ao longo dos últimos anos a procura pelos serviços prestados 
pela Compassionate Care ELA nos Estados Unidos da América 
cresceu exponencialmente, em parte graças à sólida reputação e 
ao modelo de atuação que propomos. A nossa Organização 
trabalha para responder positivamente a este aumento da 
procura, garantindo em simultâneo a manutenção do nosso 
compromisso de melhorar a qualidade de vida de todos aqueles 
que vivenciam esta doença ajudando-os e proporcionando um 
apoio personalizado de elevada qualidade. Hoje, a Compas-
sionate Care ELA é uma organização sem fins lucrativos 
reconhecida e respeitada internacionalmente A organização 
existe nos Estados Unidos da América há já 17 anos e actual-
mente está a ser implementada em Portugal. Oferecemos 
abordagens inovadoras e personalizadas na interacção com 
pacientes e as suas famílias e cuidadores navegando com eles na 
extrema complexidade desta doença.

Projectos de futuro / O nosso 
compromisso
Consolidar este projeto de forma sólida e consistente em 
Portugal. Esta consolidação passa por um crescimento e 
futuro:

Donativos:
NIB: 0010 0000 53284690001 94 (BPI)
IBAN: PT50 0010 0000 5328 4690 0019 4
SWIFT/BIC BBPIPTPL


