
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença 
neurodegenerativa, progressiva e rara, causada pela 
degeneração dos neurónios motores, as células do 
sistema nervoso central que controlam os movimentos 
voluntários dos músculos.

A ELA implica a perda progressiva da funcionalidade, 
que pode afetar os membros superiores, a loco-
moção, a fala, a deglutição e a respiração, em pro-
porções variáveis. Os primeiros sintomas mais fre-
quentes da doença são a fraqueza e atrofia muscular 
com início no segmento distal dos membros (mãos 
e/ou pés), mas cerca de 30% dos doentes têm como 
sintoma inicial a perturbação da articulação verbal.
As cãibras e fasciculações são comuns. Pode suceder 
a dificuldade para engolir (disfagia), de que resulta a 
sialorreia (aumento da quantidade de saliva na boca, 
por vezes, com aparecimento de baba). Outras vezes 
os músculos dos membros inferiores ficam com maior 
rigidez (espasticidade) com limitação da mobilidade.
A sensibilidade é preservada, assim como os múscu-
los que movimentam os olhos e os esfíncteres 
externos (responsáveis pela continência das fezes e 
urina). Os órgãos internos (coração, fígado e rins), as 
funções sexuais e os cinco sentidos (visão, audição, 
olfato, gosto e tato) também não são atingidos. Em 
geral, as faculdades mentais não são afetadas. Os 
doentes podem apresentar labilidade emocional (al-
ternância de estados emocionais) ou alterações do 
comportamento (10% dos casos).

A doença tende a agravar continuamente, sem perío-
dos de melhora. Mas o ritmo é muito variável. 
Excecionalmente alguns doentes não evoluem. O 

compromisso dos músculos respiratórios é compensa-
do, quando necessário, pela ventilação não-invasiva 
e pelo uso de aparelhos de tosse assistida. Mesmo 
assim, as complicações respiratórias são a principal 
causa de morte nesta doença.

Até ao momento, não existe cura para a ELA. O trata-
mento passa essencialmente pelo alívio da sintomat-
ologia associada à doença, com o intuito de melhorar 
a qualidade de vida do doente. Apesar dos muitos 
ensaios clínicos já realizados e dos vários avanços na 
compreensão da ELA, o sucesso na descoberta de 
agentes modificadores da doença ou neuroprotec-
tores tem sido quase inexistente.

O Riluzol é o único fármaco aprovado que demonstrou 
retardar a progressão da doença, em estudos científicos 
controlados. Este medicamento tem um moderado efei-
to no aumento da esperança média de vida.

A disponibilização de um medicamento que impeça a 
progressão ou cure a ELA iniciaria uma nova era para 
estes doentes. Mais de 200 possíveis substâncias 
neuroprotectoras têm sido estudadas em ensaios 
pré-clínicos e clínicos.

Deve ser sublinhado o papel da ventilação não-invasiva 
e da gastrostomia no aumento da esperança de vida e 
da qualidade de vida destes doentes A Associação Portu-
guesa de Esclerose Lateral Amiotrófica (APELA) Criada 
em 1997, a APELA é uma organização não-governamen-
tal sem fins lucrativos com estatuto de IPSS, atribuído 
em 2009 e inscrita no livro da saúde.

A APELA apoia os doentes com Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA) e os seus familiares no sentido de 
os esclarecer quanto aos seus direitos sociais e aju-
dar na resolução de problemas de índole física mas 
também emocional.

Atualmente, disponibiliza os serviços de Fisioterapia, 
Psicologia, Terapia da Fala e Nutrição, nas cidades de 
Lisboa e Porto.
Entre alguns dos objetivos desta Associação desta-
ca-se a promoção de uma maior literacia para a saude 
em ELA junto da comunidade de doentes, cuidadores, 
sociedade civil e do corpo clínico e académico.

COMO AJUDAR A APELA
• Seja sócio;
• Faça o seu donativo: IBAN PT50 0007 0369 0003 0460 0061 6;
• Ligue 760 20 62 62
• Consigne 0.5% do seu IRS à APELA, sem custos para si: NIF: 504 064 592;
• Doe produtos de apoio à mobilidade ou à Comunicação

CONTACTE-NOS
Sede: Rua Al Berto lote 18 Lojas A e B Olaias, 1900-918 Lisboa
Delegação Porto: Centro Hospital Conde de Ferreira, Rua de Costa Cabral, 1211, 4200-227, Porto
Telefone 21 849 17 56 | 22 549 11 22 | 968 356 350 // geral@apela.pt | www.apela.pt | Facebook Apela Portugal



Uma das vertentes da obra de 

Custódio Almeida é a sua entrega 

à sensibilização e apoio de causas 

sociais, sendo o seu trabalho marcado 

pela homenagem à Mulher e à sua 

Mãe. Dedicou parte dos últimos 

anos à criação do personagem “O 

Homem da Máscara de Barro” como 

mote para eventos de sensibilização 

para a realidade da Violência 

Doméstica, que incluiu acções em 

Lisboa, S. Pedro do Sul, Tondela, 

Viseu e Viana do Castelo, culminando 

no dia 10 de junho de 2017 com o 

evento 100/Sem Violência, no seu 

espaço ARTE DANÇA NUA (onde 

tem em exposição permanente 2 

Círculos de Pedra) em S. Pedro do 

Sul, onde reuniu um grupo de 55 

mulheres numa performance com 

100 máscaras de barro de sua autoria.

Porquê a APELA? Esta não é a 

primeira participação de Custódio 

Almeida com a associação, à qual 

doou em 2014 uma das suas obras. 

Surge agora uma nova oportunidade 

de apoio onde participa com 70 

obras de pintura e escultura, nesta 

exposição, da qual 30% do seu valor 

reverterá para a APELA.

O autor espera assim continuar a 

levar os seus riscos ao encontro das 

causa que lhe são tão próximas.

Da exposição “Grito Mudo” fazem parte cerca de 70 obras entre pinturas 

e esculturas, produzidas com diversos materiais: madeira, ferro, entre 

outros. Trabalhos do espólio do artista plástico Custódio Almeida produzidos 

entre 2008 e 2011, intituladas de “Grito” tem um paralelismo com a 

ELA , uma das manifestações clínicas da doença (perda da fala natural e 

incapacitação física total).

Custódio Almeida 
tm: 965168425 | email:gritodapedra@gmail.com


