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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete da Secretária de Estado da Igualdade

Segundo a Organização Mundial de Saúde os doentes raros são entre 6 a 8% do total da nossa população, ou seja, entre 600 a 800 mil
portugueses. À dificuldade de diagnóstico e de tratamento acresce o grande sofrimento individual provocado por estas doenças (tantas vezes
crónicas e degenerativas) e a inserção social dos pacientes. O peso social das doenças raras atinge os doentes mas também os seus familiares,
especialmente quando elas são incapacitantes. As doenças raras são difíceis de diagnosticar e, quando detectadas, não tem cura na maior parte
dos casos (cerca de 80% das doenças raras resultam de uma alteração genética). Contudo, muito se pode fazer para aumentar a qualidade de vida
de quem sofre destas doenças. Nesse sentido, as doenças raras são consideradas um problema de saúde pública quer a nível da União Europeia,
quer a nível nacional. Cabe ao Estado garantir a igualdade no acesso aos bens sociais, nomeadamente à saúde. A aprovação do Programa
Nacional para as Doenças Raras em 2008 desenhou uma intervenção integrada neste domínio particular da saúde em que importa ter em conta as
necessidades dos menos numerosos. Uma sociedade desenvolvida é também aquela que integra e que cuida de todas as pessoas, especialmente as mais desprotegidas e que mais sofrem. A consciência pública relativamente ao problema social e de saúde das doenças raras tem
aumentado significativamente nos últimos anos. Para isso muito contribuiu o papel insubstituível das associações de doentes através de acções de
informação e de sensibilização dirigidas aos doentes, aos poderes públicos, à comunicação social, aos profissionais de saúde e à população em
geral. A Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica (APELA) tem um papel de destaque neste domínio através da realização de
várias acções que contribuíram decisivamente para um melhor conhecimento desta patologia, para a promoção do diagnóstico precoce e da dispensa de tratamentos adequados e de apoio social. Deixo a minha palavra de apreço pelo seu trabalho junto do poder político, dos profissionais de
saúde e dos organismos públicos para que os cuidados prestados a quem sofre desta doença sejam cada vez mais eficazes e possam aumentar a
sua qualidade de vida. A APELA é incansável também no combate às barreiras sociais e aos preconceitos associados a quem sofre desta doença.
Também eu acredito que todas as pessoas contam e que, solidariamente, todas e todos nos devemos empenhar em minorar o sofrimento humano
e em construir uma sociedade inclusiva. Relembro aqui o contributo essencial de uma pessoa portadora de esclerose lateral amiotrófica, o célebre
físico Stephen Hawkings. A sua resistência face a esta doença permitiu o enriquecimento do património de conhecimento da humanidade e constituiu, também, um exemplo de coragem que ninguém pode esquecer.

Elza pais

Secretária de Estado da Igualdade
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A Semana da ELA: Participa!

C

omemora-se a 21 de Junho, mais um Dia Mundial de sensibilização a esta Doença Rara E.L.A.
Como não podia deixar de ser a APELA, não vai deixar passar a data no esquecimento!
Inicia-se no dia 15 e concluir-se-á a 22 de Junho.

No dia 15 de Junho - Programa Portugal no Coração, o Sr. Professor João Esgalhado da Covilhã, ira falar na RTP1 sobre
o RAID de Bicicleta seus objectivos e seu trajecto. Nesse programa a APELA estará também presente e será iniciado um
peditório, para o qual foi pedido uma linha telefónica de valor acrescentado, a Fundação PT. Em princípio, ira manter-se
ao longo dessa semana nesse programa.
Dia 17 de Junho das 15h e as 16h Rádio TSF - Professora Doutora Anabela Pinto do Conselho Cientifico da APELA, ira
falar sobre a ELA
Dia 18 de Junho das 14h as 19h—FESTA DA ELA! No Auditório Fernando Pessa em Lisboa
Neste dia contamos com todos: doentes, familiares, amigos, voluntários, médicos, terapeutas para estarem presentes no
Auditório!
JOAO AFONSO – com obras suas! recordara igualmente seu tio Zeca Afonso
SHIVERS Grupo de Rock – porque os jovens precisam e nos também.
É um evento aberto a todos!!!
NO PORTO:
Dia 19 de Junho - peditório em 3 Igrejas - confirmação do nome das Igrejas na Comunidade ELA
Dia 21 de Junho Dia Mundial da ELA, terça-feira: JANTAR para angariação de Fundos. Organizado por Familiares e
doentes ELA da Apela
Sobre este jantar saber-se-ão mais pormenores na Comunidade ELA - www.noseela.ning.com/
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Jantar de Beneficência - A P E L A

T

erça-feira, 21 de Junho 19:00 horas Restaurante éleBê
Rua da Lionesa, 446 - Edif. A - Leça do Balio - Centro
Empresarial da Lionesa (Junto ao Mosteiro de Leça do
Balio)

Terá lugar no próximo dia 21 de Junho, Dia Internacional da ELA, o 1º
Jantar de Beneficência da APELA no Norte do País.
A APELA - Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica -,
na comemoração do Dia Internacional da ELA, realiza no restaurante
éLeBê um momento de convívio e de solidariedade, cujas receitas
reverterão para a construção da sede da Associação, onde temos o
sonho de poder criar um centro de dia e um lugar de apoio para estes
doentes.
Para conhecer mais a APELA visite o site: www.noseela.ning.com/
Contamos consigo para nos ajudar a dar mais um passo com ELA!
Para efectuar a sua reserva deve contactar o restaurante pelos telefones 229 028 108 ou 967 010 144.
As reservas deverão ser feitas até ao dia 19 de Junho
Cada entrada terá o valor de 30€ / Pessoa

CANTO DE ENCANTOS

P

ara lá de ser a Newsletter, um Jornal Informativo e órgão da
APELA é também um elo de união entre todos os doentes que o
lêem!
Sugeri que fosse criado um espaço que contenha algo escrito por ELAs!
Mas sempre com um toque de criatividade e sobretudo, contendo o
traço de humor e de optimismo, que faça sorrir todos os doentes e
todos os que nos lêem. Porque estamos vivos e recomendamo-nos!!
Aceitam-se poemas, frases, contos pequenos ou algum momento que
tenha marcado um dos vossos dias, mais que qualquer outro! Mas sempre pela positiva!
Para tal bastará enviar para o mail que será criado para o efeito!
Inauguro já, colocando 2 frases que me cativaram de imediato, de 2
doentes nossos e a quem pedi autorização, e acrescento algo meu,
feito quando se fez a 1ª reunião da Apela, em Novembro de 2008.
Sobre a Igualdade:
“Se todos pensássemos igual, seriamos como um Mar sem sal e uma
caldeirada sem tempero!”
Sobre a ELA:
“Poucos são os eleitos para este estádio de refinamento do SER, acredito que tínhamos a fibra e a capacidade ou não passávamos a este
grau...SE FOSSE FÁCIL, NÃO ERA PARA NÓS! “ de Jorge M. Oliveira Freire
Queria que meus braços fossem rios
onde todos se refrescassem,
onde a alma, as mágoas diluisse;
queria tanto meus braços rios
para todos Abraçar,
para todos Amar
em cristalino riso viver.
E poder sempre dizer
olha como estão lindas as ervas ao poente
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Familiar enquanto prestador de cuidados

O

s doentes dependentes no domicílio podem receber dois tipos
de cuidados: formais (âmbito profissional) ou informais
Existem vários estudos que indicam que a aprendizagem e prática des(âmbito familiar ou amigos).
tas estratégias, levaram a maior autonomia na gestão do stress,
aumento do bem-estar emocional, qualidade de vida, redução do desQuando é o cuidador informal que desempenha os cuidados, leva a
gaste físico, melhor percepção e controlo quando deparados com novos
uma sobrecarga não só física como também emocional. A pessoa é
desafios, maior facilidade na resolução de problemas, diminuição da
influenciada pelo meio em que vive e pelos comportamentos das pesocorrência de depressão e aprendizagem de como tratar melhor do
soas que a rodeiam. A alteração no comportamento de uma pessoa,
por sua vez, implica o surgimento de alterações nos restantes elemen- doente e de si próprio.
tos da família, sendo o prestador de cuidados a pessoa que mais adapÉ importante valorizar os problemas do cuidador, não só para melhorar
tações necessita de fazer. Ele terá de desempenhar os papeis que já
desempenhava (na família, no trabalho, a nível social) e ainda mais um. a sua qualidade de vida e bem-estar, mas também porque, directa e
Necessita de desempenhar esta multiplicidade de papeis e ainda gerir
os efeitos do seu próprio envelhecimento e ter essa grande responsabilidade sobre o cuidado, sem ter sido avaliada as suas capacidades,
recursos, conhecimentos, disponibilidade ou decisão sobre o desempenho desse papel.
É reconhecido o impacto produzido na saúde do cuidador pelo desempenho do seu papel, daí que seja de extrema relevância o conhecimento de estratégias de intervenção facilitadoras do processo de adaptação
para prestador de cuidados, junto dos prestadores formais e toda a
restante equipa multidisciplinar (entre os quais: médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, psicólogos).
Existem intervenções especialmente dirigidas para o cuidador no sentido da potenciação do seu processo de adaptação.
As estratégias passam por aconselhamento sobre gestão do comportamento e do stress, sobre técnicas de resolução do problema, treino de
indirectamente, irá melhorar a vida do doente.
habilidades adequadas, técnicas de relaxamento e de reformulação de
pensamentos negativos, recolha de informação e apoio (quer com profissionais quer junto de outros cuidadores informais que aprender a
Texto: Tânia Leiria (Fisioterapeuta)0000000000
Desenho: Filipe Andrade (Desenhador de BD)
viver com o problema).

Melhor qualidade de vida para os portadores de ELA

C

om vontade e muito trabalho é possível proporcionar uma melhor qualidade de vida aos portadores de esclerose lateral amiotrófica “ELA”.
Será importante promover cursos para formação de cuidadores a nível Nacional.
Após o diagnóstico será de todo importante o doente como seu cuidador passarem a ser assistidos por um psicólogo.

Será importante “lutar” no sentido de sensibilizar as entidades oficiais a cederem os equipamentos necessários para estes doentes sentirem o
melhor conforto possível, nomeadamente: cadeiras de rodas simples e eléctricas, cadeiras para banho, camas especiais, andarilhos, sistemas
elevatórios para escadas, e equipamentos informáticos para necessidades especiais, entre outras necessidades.
Dado o elevado custo destes equipamentos, até aos nossos dias são poucos os doentes que possuem todos estes equipamentos. Os que os
possuem, ou se trata de uma minoria com algum poder de compra, ou são adquiridos através de patrocínios, ou através de grupos de cidadãos de
boa vontade que se unem em prol desta causa.
Para adquirir estes indispensáveis direitos, é necessário muita força para encetar uma “luta” constante junto dos respectivos
órgãos oficiais.
Não devemos continuar a ser pedintes dos bens aos quais temos pleno direito. Só através de uma Associação forte poderemos adquirir tais direitos fundamentais para uma melhoria de qualidade de vida dos ELAs.
Diamantino Lourenço
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Testemunho do nosso Amigo Açoriano

M

eu nome é Roberto Vasconcelos, sou natural dos Açores ilha de São Miguel, moro numa freguesia chamada relva que fica a cinco quilóme-

tros de Ponta Delgada.
Sempre fui uma pessoa muito dinâmica de constituição forte super activo. Gostava de praticar desporto e adorava a natureza tinha muitos amigos
era uma pessoa realizada na vida. Tinha um trabalho do qual gostava muito era torneiro mecânico de profissão e também exercia de outras profissões tais como electricidade, soldadura e serralharia. Tinha tudo de bom na minha vida.
Há seis para sete anos atrás comecei a notar que por vezes a minha fala por vezes ficava distorcida, mas passado algum tempo voltava ao normal. Não me importei muito com a situação.
Tempos passarão. A situação foi. Se agravando na medida em que fui perdendo força nos braços continuei a trabalhar, mas sentia que havia
algo de errado comigo.
Ignorando a minha real situação trabalhei até chegar ao ponto de não poder levantar um peso de uns trinta quilos, sem fazer um grande esforço.
Por fim cheguei à conclusão que teria de recorrer a um especialista. Tomada a decisão fui a um médico que após vários exames foi diagnosticado
que tinha uma doença altamente incapacitante denominada por (ELA) esclerose lateral amiotrófica.
A partir deste momento tudo na minha vida mudou. Começou por uma luta psicológica em relação ao meu estado de espírito.
Com o passar do tempo tudo se agravou muito rapidamente, fui perdendo as minhas funções motoras, até que tive de prescindir de uma cadeira
de rodas para a minha locomoção.

Por esta altura já tinha muita dificuldade em ingerir os alimentos tinha de ser tudo triturado e mesmo assim era com dificuldade que os ingeria.
Um certo dia tive uma crise respiratória pela qual recorri ao hospital.
Tinha contraído uma pneumonia, acabei por ter de ser ventilado e alimentado através de uma sonda gástrica. Neste espaço de tempo quase
perdi a vida.
Hoje encontro-me acamado sem forças, dependente dos meus familiares para a minha condição de vida.
Tenho sofrido muito com a minha actual situação, tem sido uma luta constante com os seus altos e baixos para vencer a depressão causada
pela terrível doença.
Apesar de ser muito difícil tenho que admitir que a vida tem que continuar da maneira como ela é.

Um abraço com amizade do Roberto

Nota: O nosso amigo para poder se comunicar com as pessoas utiliza o programa MagicEye.
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Ano Europeu do Voluntariado 2011

P

enso que devo apresentar-me;
Nasci em Lisboa. Cresci em Luanda, lá fui educada e me senti uma Europeia Africana. Fui professora. Tenho 67
anos.
Tenho África no meu sangue, na imensidão das distâncias, no calor da terra, na aceitação de civilizações tão diferentes,
mas tão belas ….
Ainda hoje me oriento por um conselho, que me deu meu pai, quando eu, pequenina, cheguei a Angola:
“ – Esta Terra não é tua …. Faz os possíveis por aceitar e respeitar os hábitos destes povos. Faz amigos e compreendeos.”
Regressei de África. Esta África saudosa, que me deu dois filhos maravilhosos e onde amei e fui amada.
Tentei transmitir aos meus filhos e aos meus alunos este conselho.
Nunca mais voltei a Luanda. Mas …. Já voltei a pisar África, numa visita a Argélia, tão sofrida.
E voltei a pôr em prática o conselho do meu pai:
“Fiz muitos amigos, consegui compreendê-los, aceitei-os, respeitei-os e gostei de estar com eles.”
Continuo a praticar este conselho neste Ano Europeu do Voluntariado. Sinto intensamente, nas mais variadas circunstâncias:
- Num doente mental, que pede informações e não sabe o que quer …..
- Numa avozinha doce, que não sabe ler, mas traz um papel na mão …..
- Num velhinho nervoso, que deseja saber de sua esposa e que não sabe se já foi operada ou onde se encontra …..
- Em mim, quando várias vezes estive hospitalizada ……
- Num doente que não sabe onde é o local de uma consulta …..
- No meu filho querido que acompanhei, diariamente, até ao seu último dia de vida …..
Tento compreender que não sou dona da verdade.
Tento aceitar e respeitar a origem e a cultura de todos os que me procuram.
Tento tornar-me amiga e compreender os outros.
Até á próxima!!!!
Saúdo-vos com AMOR, meus amigos!!!!
Salomé Moreira (Voluntária no Hospital São Bernardo de Setúbal)
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RAID EUROPA 5000. UMA VIAGEM DE CAUSAS

R

ealizou-se no dia 14/05/2011 uma conferência de
imprensa relativa ao Raid Europa 5000 km reali- Foi de seguida dada a Palavra ao Sr. Nuno Felisberto na
zada por dois conterrâneos meus João Esgalhado e qualidade de presidente da APELA, o qual fez uma panorâmica do que é a Associação, os respectivos problemas a
nível de apoio e sobre a doença em si. Quanto a mim foi
uma boa intervenção e sensibilizou os presentes no que diz
respeito às muitas dificuldades com que esta instituição se
debate a nível de apoios e outros. Sobre a ELA, chamou a
atenção dos presentes da existência, nesta zona do interior,
de vários casos e das pessoas que já faleceram derivado a

Jorge Silva, cuja idade ronda os 50 anos para a qual foi
convidado o Sr. Nuno Morais Felisberto que é o actual presidente da APELA – Associação Portuguesa de Esclerose
Lateral Amiotrófica . Alem da representação da Apela esteve
também presente a Sr.ª directora da CerciOeiras e os patrocinadores deste evento.
Dos órgãos de informação estiveram a RTP, Localvisão,
Rádio Cova da Beira (uma rádio regional que já nos prestou
alguns dos seus serviços tanto a nível da Apela como da
Comunidade ELA), a Rádio Jornal do Fundão e na área da
imprensa escrita o próprio Jornal do Fundão, um dos mais
conceituados jornais semanários do distrito de castelo Branco.
O objectivo foi dar a conhecer os motivos que os levaram a
realizar este evento, um dos quais foi promover a APELA –
Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica (de
salientar que a sogra de João esgalhado também faleceu
com ELA) e promover também a angariação de fundos,
sendo também intenção deles abrirem contas solidárias para
estas duas instituições de solidariedade.
Começou o Sr. João Esgalhado por fazer a apresentação dos
convidados e dar pormenores deste evento falando sobre a
Apela e sobre a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) de cuja
doença veio a falecer a sua sogra. Sensibilizou ainda os
presentes para os efeitos que a ELA causa tanto nos
pacientes como familiares, tendo ainda lamentado as poucas
ajudas que a APELA tem a nível de instituições, nomeadamente a nível governamental e do estado. Frisou ainda que
tanto a APELA como a CerciOeiras já deram apoio a familia-

esta doença.
Seguiram-se as intervenções da Sr.ª directora da CerciOeiras, Dra. Ivone Félix e dos patrocinadores, tendo-se dado por
terminada a sessão por volta das 12H30m.
Agora passo a referir-me mais à viagem: Bottom of Form
5000 quilómetros de bicicleta, sessenta dias por 12 países.
João Esgalhado e Jorge Silva, dois professores covilhanenses, preparam-se para realizar uma viagem entre a Rússia e
Portugal, durante dois meses. Em princípio está prevista a

partida para 21 de Junho de São Petersburgo com chegada à
Covilhã prevista para o dia 21 de Agosto. Estão ainda por
resolver problemas burocráticos, nomeadamente os vistos
na Rússia, podendo ser alterada a partida da Finlândia junto
à fronteira Russa.
P.S. O meu desejo é que esta viagem seja um motivo para
que a nossa APELA fique mais fortalecida a todos os níveis
e a ELA seja mais conhecida, mesmo a nível de Órgãos de
Saúde.
António Nave

(Sócio, Familiar/Cuidador de ELA)

res destes dois covilhanenses.
Seguiu-se a intervenção do sr Jorge Silva referindo-se mais
à parte logística e técnica, características das bicicletas,
acessórios e sobre a rota.
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Meus Queridos Amigos

D

eram-me a tarefa dura, importante e de responsabilidade, fazer e programar esta Newsletter.
Pensei e realizei um jornal diferente e haveria com certeza mais para escrever, mas ficará para a próxima vez.
Espero que encontrarão mensagens e depoimentos escritos com ternura e Amor.

A minha relação com a ELA é muito complicada, mas os exemplos dos nossos guerreiros, cuidadores e voluntários, permitem-me ter esperança, de viver o dia-a-dia com serenidade.
Essa doença me transformou, tenho um novo desafio, mas também um compromisso e sei que juntos, sem diferenças de
cores, religião, ideias políticas, nacionalidades e bagagens académicas, poderemos fazer um bom trabalho em nome da
nossa Associação APELA.
Temos que ser Unidos, lembrar-nos sempre dos nossos doentes, familiares e amigos, mas também daqueles que um dia
irão bater a porta da nossa Sede.
Sede que será o centro de tudo, com delegações pelo País inteiro, amizade e partilhas com ALS/MND meu Deus. Meus
Amigos temos muitas coisas para tratar e fazer, sem excepção.
Devemos partilhar, colaborar, escutar, ajudar os nossos doentes a superar melhor. Temos que mobilizar a opinião pública
e procurar o apoio das populações. E mobilizar-nos a nos mesmos.
Precisamos de uma boa imagem, pois desta estão dependentes os apoios e a Solidariedade da Sociedade.
A colaboração de voluntários é absolutamente necessária e indiscutível.
Agradeço a colaboração de todos aqueles que aceitaram o desafio mas também aqueles que me deram forças.
Obrigada Meus Amigos
Sylvie Rouget-Carrier

Agradecimentos

N

ão podemos deixar passar esta Newsletter nº5, sem tecer um louvor a 3 pessoas magníficas que tudo, mas tudo
fizeram, para que o projecto da nossa Sede fosse um sucesso de Apresentação e entrasse, na tangente do prazo, na Caixa Geral de Depósitos, mais concretamente na Bolsa de Valores Sociais da CGD.

Tudo se iniciou em 27 de Março quando da nossa reunião da APELA. A agora coordenadora desta nossa nº5, Sylvie e seu
marido, doente ELA, se meteram na cabeça porque razão a APELA não tinha uma SEDE…
Sylvie começa a mexer todos os seus contactos entre amigos e alunos! E surge então uma parceria, dos amigos da Sylvie
e dos amigos do Pedro Monteiro, que fez sair do banho-maria estagnado em que se encontrava, um dossier completo com
todos os mapas no Caderno de Encargos, tudo dentro do que mandam as regras, que tem de se ter! Com CD e tudo!
Nomes a quem a APELA presta agradecimento:
Arquitecto Jorge Guerreiro, que teve a gentileza de aceder, de imediato, ao meu apelo/pedido, sem se fazer rogado, já
tinha estado na 1ª elaboração do projecto.
Arquitecto Paulo Alexandre Anjos dos Santos, em parceria com o Arquitecto Jorge Guerreiro; ambos o fizeram, pelo seu
amigo comum, Pedro Monteiro
Eng.ª D. Ana Chagas, sem quem a insistência final de 3 dias, nada teria sido possível!
O nosso bem hajam, dos ELAs de agora e pelos que infelizmente estão sempre surgindo.
Maria José Dias (doente ELA e sócia da APELA)
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OS DOENTES ELA ESCREVEM

E

xistem diversos livros escritos por doentes portugueses!
Ao compra-los esta a auxilia-los mas não so! Estara tambem , e
sobretudo, a ter um outro olhar sobre a Vida que o rodeia! E
quiçá, sobre a sua própria vida!!
Como obtê-los?! São edições de autor, e assim será através do autor
que os poderá obter mas a APELA faz a ponte entre si e os ELAs!
Todos são diferentes!
A Historia duma Mulher
que lutou por educar o
seu filho, mesmo comunicando so pelo computador! Com muitas paginas
que revelam o seu humor
apesar de ELA e o cancro da Mama!
(A compra reverte 1€
para a APELA e €1 para
o Cancro da Mama)

A Historia de uma vida gerada no norte com picardia,
humor e uma rotunda Força de Viver!

Relatos de uma
vida com ELA e
com ela! A história
de uma vida a
três. A São o JP e
ELA. Contada de
uma forma diferente, arejada e
descomplexada,
por vezes, muitas
vezes, divertida.
Vale a pena ler,
tenha ELA, viva na
boa com ELA, viva
detestando ELA
ou mesmo vivendo
longe d'ELA.

Visão alternativa, transmitindo formas de terapias
e dando pistas para todos no geral.
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SOBRE A E.L.A. para quem recebe a Newsletter por 1ª vez (Pequeno resumo )

O

Que é a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurológica degenerativa, progressiva e rara, sendo a forma
mais frequente de Doença do Neurónio Motor (DNM). Na ELA, os neurónios motores (cabos eléctricos) que conduzem a informação do cérebro aos músculos do nosso corpo, passando pela medula espinhal, e que nos fazem mexer
(músculos estriados esqueléticos), morrem precocemente. Como resultado, esses músculos ficam mais fracos.
Quais os sintomas que a caracterizam?
Na ELA, os músculos que fazem mexer o nosso corpo vão ficando mais fracos, podendo haver atrofia muscular. Frequentemente os doentes referem pequenos saltos involuntários nos músculos (fasciculações), dores musculares (mialgias) e
cãibras. Por vezes, pode haver dificuldade na mobilização articular por os músculos estarem mais presos (espasticidade).
Dado termos músculos para mexer as pernas e os braços, para falarmos, para mastigarmos e engolirmos e, muito importante, para respirarmos e tossirmos, pode haver queixas envolvendo quaisquer deles. Alguns doentes referem ainda
aumento da quantidade de saliva (sialorreia).

Para além dos neurónios motores pode haver envolvimento de outros componentes do Sistema Nervoso?
Não existe envolvimento de neurónios relacionados com o controlo de outros músculos, como o músculo cardíaco ou músculo liso (presente, por exemplo, no estômago, no intestino ou na bexiga);
Não existe incontinência de esfincteres;
Não existe envolvimento de neurónios relacionados com a sensibilidade, a visão, a audição, o olfato ou o gosto;
Também as funções nervosas superiores não se encontram comprometidas, nomeadamente a memória e a inteligência;
Pode haver quadros associados a demência e alguns doentes apresentam labilidade emocional (desajuste das emoções
expressas relativamente à situação vivida – choro ou riso inapropriados).
Quem pode ter ELA?
Qualquer pessoa pode vir a ter ELA, independentemente da idade, apesar da idade média de início dos primeiros sintomas
ser de cerca de 60 anos. Os sexos feminino e masculino são igualmente atingidos. Nada do que possa ter feito está provado
ser a causa do desenvolvimento ou da progressão da doença. Contudo, em cerca de 5 a 10% dos doentes a doença é
hereditária, sendo as mutações mais frequentemente encontradas as que envolvem o gene que codifica a proteína superóxido dismutase (SOD1).
Qual a sobrevida média de um doente com ELA?
A ELA é uma doença degenerativa e progressiva. A fraqueza muscular progressiva dos músculos respiratórios é responsável por Insuficiência Respiratória, a principal causa de morte na ELA. Os doentes ficam mais susceptíveis a infecções
respiratórias, atelectasias e a má oxigenação sanguínea.(….) Há formas muito rapidamente progressivas, mas também há
doentes vivos após 10 a 15 anos do início dos primeiros sintomas.
Qual o tratamento da ELA?
Tratamento farmacológico
O riluzol (Rilutek®) é o único fármaco aprovado no tratamento específico da ELA. É um fármaco anti-glutamatérgico, que
atrasa a progressão da doença. É tomado na dose de 50mg, 2x por dia.
FONTE: Extraido do Folheto de informação aos doentes 2009
Folheto elaborado por Dra. Susana Pinto, Conselho Cientifico da APELA
(Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica)
Para mais informação consulte a Comunidade ELA Portugal ou envie um email para apela.geral@sapo.pt
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