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1. INFORMAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

1.1. O que é a ELA? 

 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida por doença de Lou Gehrig e doença de 

Charcot, é uma doença neuro degenerativa progressiva e fatal, caracterizada pela degeneração dos 

neurônios motores, as células do sistema nervoso central que controlam os movimentos voluntários 

dos músculos, e com a sensibilidade preservada. 

 

Na ELA, os neurónios motores (cabos eléctricos) que conduzem a informação do cérebro aos músculos 

do nosso corpo, passando pela medula espinhal, morrem precocemente. Como resultado, esses 

músculos, que são os que nos fazem mexer (músculos estriados esqueléticos), ficam mais fracos. 

 

1.2. Quais os sintomas que a caracterizam? 

 

Na ELA, os músculos que fazem mexer o nosso corpo vão ficando mais fracos e cansam-se mais 

rapidamente, podendo haver atrofia muscular. Frequentemente os doentes referem pequenos saltos 

involuntários nos músculos (fasciculações), fadiga e cãibras. 

  

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), por 

dificuldade na sua deglutição automática. 

 

A pessoa sente dificuldades de se locomover, comer, falar; perde habilidade dos movimentos, 

inclusive das próprias mãos, não consegue ficar de pé por muito tempo pois a doença acaba por afetar 

toda a musculatura. Geralmente atinge pessoas mais idosas, mas há casos de pessoas que 

apresentaram a doença na faixa dos 20 anos de idade. 

 

À medida que a doença progride, geralmente depois da perda das habilidades de locomoção, fala e 

deglutição, o doente acaba por falecer, se não for submetido a tratamento, de incapacidade 

respiratória quando os músculos associados à respiração são afetados. 
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É preciso que o paciente a partir de um determinado estágio da doença, seja acompanhado de perto 

por outra pessoa em função da incapacidade de executar as suas tarefas rotineiras. Como a doença 

não afeta as suas capacidades intelectuais, o paciente percebe tudo que acontece a sua volta, 

vivencia, por isso, lucidamente a doença e a sua progressão, havendo porém dificuldades de 

comunicação com outras pessoas, caso já exista comprometimento dos músculos da fala. 

 

1.3. Quais as formas de apresentação inicial da ELA? 

 

• Medular (mais frequente): quando os primeiros sintomas envolvem músculos dos braços ou 

das pernas (por exemplo, o doente refere sentir dificuldade na marcha por um dos pés 

arrastar  ou dificuldade em abotoar a roupa por fraqueza de uma das mãos); 

 

• Bulbar: quando existe dificuldade em articular as palavras (disartria), ou dificuldade em 

mastigar e engolir (disfagia); 

 

• Respiratória: quando existe falta de ar (dispneia) durante o esforço físico ou mesmo em 

repouso, podendo ocorrer quando os doentes estão deitados, levando-os até a dormir 

sentados. A tosse pode ser deficiente, com dificuldade em eliminar a expectoração; 

 

• Axial: quando a fraqueza muscular envolve músculos do pescoço ou do dorso, fazendo com 

que o pescoço possa para diante ou necessidade de o doente se encostar quando está 

sentado, bem como desequilíbrio durante a marcha; 

 

• Difusa: quando é difícil localizar os primeiros sintomas por haver, desde o início, queixas em 

todo o corpo. 

 

 

1.4. Quais são as Causas da ELA? 

 

Em cerca de 10% dos casos, a ELA é causada por um defeito genético. Nos demais casos, a causa é 

desconhecida. 

 

As causas também podem estar relacionadas aos seguintes fatores: 

 

• Mutação genética. Várias mutações genéticas podem levar à doença herdada, que aparece 

quase idêntico à forma não herdada da doença. 

 

• Desequilíbrio químico. As pessoas com ELA têm, geralmente, níveis de glutamato mais 

elevados do que o normal. Essa substância é um mensageiro químico no cérebro, localizado 

em torno das células nervosas em seu fluido espinhal. O excesso de glutamato é conhecido 

por ser tóxico para algumas células nervosas. 
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• Doença autoimune. Às vezes, o sistema imunológico de uma pessoa começa a atacar 

algumas das próprias células saudáveis do corpo por engano, o que pode levar à morte de 

neurônios também, por exemplo. 

 

• Mau uso de proteínas. Extraviadas proteínas no interior das células nervosas podem levar a 

uma acumulação gradual de formas anormais destas proteínas nas células, eventualmente, 

fazendo com que as células nervosas morram. 

 

 

1.5. Quem pode ter ELA e qual a  sobrevivência média de um doente com ELA? 

 

Qualquer pessoa pode vir a ter ELA, qualquer que seja a sua idade. No entanto, a idade média de início 

dos primeiros sintomas é 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. Em cerca de 5 a 10% dos casos a doença é hereditária, por mutações em genes, sendo as 

mais frequentes as que envolvem o gene que codifica a proteína superóxido dismutase. 

 

1.6. Qual a Prevalência da ELA? 

 

Os dados variam muito segundo o tipo de estudo e a população em causa mas estima-se que existam 

3 a 5 casos de Esclerose Lateral Amiotrófica por cada 100 mil pessoas da população geral. 

 

1.7. Qual a sobrevida média dum 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 (colapso de segmentos dos 

pulmões) e a má oxigenação sanguínea.  

 

Está descrito que a sobrevida média é de cerca de 5 anos nas formas medulares, sendo inferior na 

forma bulbar, e pior nas formas respiratória e difusa. Existem formas muito rapidamente progressivas, 

mas também existem formas lentamente progressivas nas quais os doentes sobrevivem 10 a 15 anos 

do início dos primeiros sintomas. Por vezes, são observadas situações atípicas, de evolução ainda mais 

lenta da  progressão, aspectos que devem ser considerados.  

 

A evolução de cada caso é sempre imprevisível.  

 

1.8. Como se trata a ELA? 

 

Ainda não existe tratamento eficaz ou cura. 

 

 

 

 



· 5· 

 

 

 

 

 

Em Portugal o centro de referência para os doentes com ELA é a consulta de doenças 

neuromusculares do Hospital de Santa Maria. Existe ainda a APELA – Associação Portuguesa de 

Esclerose Lateral Amiotrófica. Adicionalmente a família e amigos são membros muito importantes da 

equipa. 

 

Terapêuticas Farmacológicas 

 

O riluzol (Rilutek®) é o único fármaco aprovado no tratamento específico da ELA. É um fármaco anti-

glutamatérgico, que atrasa a progressão da doença. Outros medicamentos com acção sintomática são 

também prescritos, muito importantes para aumentar o conforto, como anti-espásticos, fluidificantes 

e bronco-dilatadores, anti-depressivos, ansiolíticos e analgésicos. 

 

Terapêuticas em Estudo 

 

Muitos estudos científicos estão presentemente a decorrer visando encontrar a cura da doença ou, 

pelo menos, uma terapêutica que trave a sua progressão. Contudo, até ao momento, ainda não se 

conseguiram resultados satisfatórios.  

 

Tratamento Não Farmacológico 

 

Fisioterapia, hidrocinesiterapia e terapia ocupacional. A reabilitação é fundamental para a 

manutenção do trofismo muscular e das amplitudes articulares. Todos os exercícios poderão ser 

executados desde que realizados em segurança e com cargas moderadas, sem desencadear cansaço 

extremo, dispneia ou dor, incluindo mialgias e cãibras. 

 

Muitos doentes optam pela realização concomitante de acupunctura, magnetoterapia, medicina 

quântica, homeopatia, osteopatia, terapia sacro-craniana, entre outras. Não existe qualquer evidência 

científica dos seus benefícios. 

 

1.9. Curiosidades 

 

• Famosos com ELA:  Stephen Hawking, Zeca Afonso. 

 

• IceBuckettChallenge: A ALS Association (ALSA) criou um movimento nas redes sociais, 

denominado Ice Bucket Challenge  (Desafio do Balde de Gelo, em português), com o objetivo 

de angariar fundos para ajudar os doentes com ELA. 
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2. O PAPEL DA PSICOLOGIA E DOS PSICÓLOGOS 

 

Os Psicólogos têm um papel fundamental a desempenhar nos cuidados de saúde aos indivíduos com 

ELA, em cada uma das fases de progressão da doença. O contributo dos Psicólogos dirige-se não só 

aos pacientes, mas também aos seus cuidadores e profissionais de saúde, na gestão complexa das 

diferentes dimensões da doença.  

 

Em termos gerais, o Psicólogo vai intervir na diminuição do sofrimento, na adaptação à doença, no 

aumento da qualidade de vida e do bem-estar. 

 

2.1. O Papel do Psicólogo ao Longo da Doença 

 

Numa fase inicial, o Psicólogo tem um papel importante no apoio aos Profissionais de Saúde, 

nomeadamente aos Médicos, na comunicação do diagnóstico. A forma como o diagnóstico da ELA é 

comunicado aos pacientes parece determinar a sua reacção inicial, assim como os mecanismos de 

defesa e de adaptação que põe em marcha. Enfrentar um prognóstico de morte fomenta um turbilhão 

de emoções e sentimentos que se tornam difíceis de gerir e podem provocar stresse psicológico, 

desestruturação emocional e intenso sofrimento no paciente e familiares. Neste sentido, o Psicólogo 

pode intervir na preparação dos Médicos para comunicarem uma má notícia, munindo-os também de 

ferramentas de gestão emocional. O Psicólogo pode ainda estar presente no momento da 

comunicação do diagnóstico, permitindo ao paciente expressar os seus sentimentos e receios de 

forma mais adaptativa. Também os familiares e cuidadores deverão receber apoio psicológico a partir 

dos primeiros momentos de diagnóstico da doença, como forma de lidar com o luto causado pelo 

conhecimento da perda progressiva de funções motoras e da consciência do tempo de vida do 

paciente.  

 

Durante a progressão da doença, o apoio psicológico deve constituir-se como um espaço 

emocionalmente seguro onde as pessoas podem expressar seus sentimentos e emoções e ser 

acompanhadas na análise da sua dor e medos. O Psicólogo constitui um recurso para aumentar a 

qualidade de vida quer dos pacientes quer dos cuidadores, num processo de adaptação à doença.  

 

• O Psicólogo apoia o processo de adaptação e coping com a doença. O diagnóstico oferece 

uma oportunidade de crescimento e, simultaneamente, um risco de perda do equilíbrio 

psicológico. Neste sentido, o Psicólogo desempenha um papel essencial apoiando 

psicologicamente o processo de doença: o confronto com as (novas) vulnerabilidades; as 

fases de angústia e desespero; a manutenção ou restabelecimento da auto-estima; o controlo 

das emoções; a resolução dos problemas que surgem; e a (re)significação da sua vida e do 

sentido que lhe atribui.  
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• O Psicólogo promove o desenvolvimento de estratégias para lidar com a dor. A dor tem 

dimensões cognitivas, emocionais e comportamentais importantes. O Psicólogo pode ajudar 

no desenvolvimento de métodos de alívio da dor, alterando as respostas cognitivas, 

emocionais e comportamentais ao quadro álgico, assim como na motivação para a adesão ao 

tratamento. No processo de intervenção psicológica o paciente pode adquirir competências 

diversas de gestão da dor, entre as quais, o relaxamento, a respiração controlada, o controlo 

da atenção, a distracção ou a interpretação das sensações. Pode desenvolver maior 

resistência à dor e fazer mudanças que lhe permitam lidar com a dor autonomamente. 

 

• Quando os pacientes começam a perder a capacidade falar, o Psicólogo pode ajudar a 

encontrar novas formas de comunicação (nomeadamente com os cuidadores), para além das 

soluções técnicas já existentes, facilitando a consciência de que viver sem falar não equivale a 

viver sem comunicar.  

 

• O Psicólogo pode ser importante também para ajudar a gerir tomadas de decisão 

importantes e o seu impacto na vida dos pacientes (por exemplo, decisões relativas à 

nutrição ou à necessidade de realizar uma traqueotomia para continuar a respirar). 

 

 

O apoio psicológico torna-se ainda mais importante na fase terminal, pela carga emocional e o 

sofrimento associado ao final da vida, quer para os pacientes quer para os seus familiares (que após a 

morte do paciente podem continuar a precisar de apoio psicológico durante o processo de luto). O 

Psicólogo deve acompanhar o paciente na sua “crise da morte”, enquanto acontecimento psíquico 

singular. A aproximação da morte é também uma fase geralmente difícil para a família e cuidadores, 

que podem precisar de ajuda para se adaptarem à nova situação e ajudarem o paciente nesse 

momento.  

 

 

2.2. O Papel do Psicólogo Junto dos Cuidadores e Profissionais de Saúde 

 

O apoio aos cuidadores é fundamental na prevenção e intervenção em problemas de saúde 

psicológica (como o stresse, a ansiedade e a depressão), nomeadamente à medida que os cuidados 

aumentam com a progressão da doença e respectivas limitações funcionais. Um dos grandes desafios 

que os familiares encontram é a mudança de papéis, por exemplo, de parceiro romântico para 

cuidador. Uma vez que os cuidadores e familiares têm um papel determinante na gestão e coping com 

a doença, o Psicólogo deve estabelecer sempre contacto com eles. O Psicólogo é fundamental ainda 

na mediação entre os familiares e os profissionais de saúde, facilitando a comunicação e prestando 

atenção a dificuldades específicas.  
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O apoio aos profissionais de saúde passa pela informação e formação em comunicação de más 

notícias e gestão de situações emocionalmente difíceis, assim como pela formação em comunicação e 

criação de relações construtivas com familiares e cuidadores. Os aspectos devastadores da doença 

têm um impacto emocional nos profissionais de saúde que também podem precisar de ajuda para 

prevenir ou lidar com problemas de saúde psicológica, nomeadamente o stresse laboral e o burnout. 

 

Idealmente, o papel do Psicólogo na ELA ocorre no contexto de uma equipa multidisciplinar.
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