
SESSÕES EDUCACIONAIS 

 

Sendo o HSM o único centro de transplantação pulmonar do país, o Serviço de 
Medicina Física e Reabilitação sentiu necessidade de aperfeiçoar a sua 
prestação de cuidados a estes doentes e para isso, elaborou e implementou 
um Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP) que visa melhorar a qualidade 
de vida do doente transplantado ou candidato a Txp. 
O programa engloba fisioterapia respiratória, treino aeróbio, treino de força 
muscular, treino funcional e, desde Julho de 2018, sessões educacionais 
(S.E) 
As S.E são (idealmente) mensais, têm a duração de 60 minutos, e contam com 
a presença de vários elementos da equipa multidisciplinar, Médico, 
Fisioterapeuta, Enfermeiro, Dietista, Assistente Social, e Psicólogo. 
Sabemos que após o Txp, há um caminho novo pela frente, e em tudo diferente 
daquilo que já se viveu pelo que, as S.E visam capacitar a pessoa 
transplantada ou candidata a Txp e a família a lidar com essa nova situação no 
dia a dia e, em colaboração com os restantes membros da equipa, permitir-lhes 
uma adaptação funcional e saudável à mesma. 
 
São objectivos das S.E 
 
- promover conhecimentos que aumentem as competências do doente e família 
para uma melhor gestão desta nova situação; 
- promover a adesão à terapêutica e a estilo de vida saudáveis, de forma a 
prevenir algumas complicações ; 
-capacitar o doente e família com estratégias para prevenir e lidar com o stress 
que resulta do impacto do Txp ; 
- facilitar a comunicação com os diferentes membros da equipa ;   
 
... E muito mais haveria a dizer! 
Face à diversidade de temas relacionados com o Txp, é imprescindível a 
colaboração de todos (sem excepção) os membros da equipa, de forma que 
estas sessões possam ser o mais abrangentes e esclarecedoras possível. 
 
Mas, contamos essencialmente com a colaboração e participação do 
transplantado ou candidato a Txp e família pois, são eles, como não podia 
deixar de ser, o Centro de todo este processo 
 

Durante estes 4 anos as S.E tem tido um feedback positivo por parte dos 

participantes, por isso APAREÇA! 

Venha por as suas dúvidas e partilhar experiências 

Esteja atento à data da próxima 

 

Ft Anita Paris  

Ft Fátima Santos 


