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resumo

A esclerose lateral Amiotrófica é uma doença neurodegenerativa, de evolução rápida, 
que enfraquece e paralisa os músculos, conduzindo à morte. Afecta a fala (articulação ver-
bal-oral, voz e respiração), motricidade orofacial e deglutição. desta forma, a intervenção 
do terapeuta da fala é fundamental para manter e maximizar essas funções, assim como 
para ajudar o paciente e a sua família a compreender e a lidar com cada etapa da doença.

pAlAvrAs-chAve: esclerose lateral Amiotrófica, fala (articulação verbal-oral, voz e respiração), mo-
tricidade orofacial e deglutição.

ABstrAct

Amyotrophic lateral sclerosis is a neurodegenerative disease, rapidly progressive, causing 
weakness with a wide range of disabilities leading to death. it affects speech, respiration, 
orofacial motricity, and swallowing. the intervention of speech therapist is crucial to pre-
serve and maximize such functions and to help the patient and his family to understand 
and deal with each stage of this disease.
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1. INTRODUÇÃO

a esclerose lateral amiotrófica (ela), também conhecida como doença de Charcot 
na frança, doença do neurónio motor no reino unido e doença de lou gehrig nos 
estados unidos da américa, tem sido alvo de vários estudos devido à sua natureza 
desafiante, na qual residem ainda muitas incógnitas (arce & cassemiro, 2003).

a ela é uma doença rara, crónica e de evolução rápida. os neurónios motores supe-
riores e inferiores são afectados, conduzindo a um quadro de fraqueza e atrofia muscu-
lar (ferro & pimentel, 2006). inicialmente afecta os músculos espinhais ou os músculos 
bulbares, sendo o tipo bulbar o mais grave e o que mais rapidamente conduz à morte 
(graaff, 2004). a faixa etária em que surge a ela não é consensual entre os autores, no 
entanto, a maioria defende que esta surge a partir dos 40 anos e tem uma sobrevida 
curta (borba & rockland, 2005). de etiologia desconhecida, são muitas as tentativas 
para justificar o aparecimento desta patologia (marek et al, 2003).

é difícil chegar rapidamente a um diagnóstico conclusivo. o doente é submetido a 
uma avaliação exaustiva e, normalmente, o diagnóstico é feito por exclusão, muitos 
meses após o início dos primeiros sintomas (rowland & shneider, 2001).

a ela foi considerada sem tratamento no passado, porém, importantes avanços cien-
tíficos têm permitido terapias específicas que, em alguns casos, limitam o curso natu-
ral da doença. com o avanço da patologia, quase todos os músculos são afectados, 
pelo que o doente necessita de uma intervenção interdisciplinar, constituída por uma 
equipa diversificada e empenhada em ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. 
a terapêutica da fala é uma das valências que constitui esta equipa interdisciplinar. a 
intervenção de um terapeuta da fala centra-se nas seguintes áreas: fala (articulação 
verbal-oral, voz e respiração), motricidade orofacial, deglutição e comunicação (quan-
do se torna necessário recorrer a meios aumentativos ou alternativos de comunica-
ção). o trabalho deve ser centrado não só no doente, como também na família, pois é 
importante que os familiares compreendam as etapas da evolução desta patologia e 
as dificuldades inerentes.

2. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRóFICA 

a ela é a forma mais comum de doença progressiva do neurónio motor e pode ser 
considerada a mais devastadora das doenças neurodegenerativas (braunwald et al., 
2002). também denominada de doença do neurónio motor, a ela é uma doença cró-
nica do neurónio motor, de evolução rápida que enfraquece e paralisa os músculos, 
conduzindo à morte (marek et al, 2003). é devida à degenerescência progressiva e 
consequente perda neuronal das células motoras a nível do córtex motor, tronco ce-
rebral e medula espinhal (ferro & pimentel, 2006). os neurónios perdem a capacidade 
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de funcionar adequadamente, deixando de transmitir os impulsos nervosos (borba & 
rockland, 2005). 

a ela tem o significado no próprio nome: Esclerose significa endurecimento, porque 
nas regiões onde há perda celular ocorre formação de cicatriz por células gliais; Lateral, 
porque começa por afectar o cordão lateral da medula; Amiotrófica, porque ocorre 
atrofia dos músculos (rowland & shneider, 2001).

existem autores que defendem que a ela ocorre, normalmente, entre os 40 e os 60 
anos de idade (borba & rockland, 2005), outros que referem que esta ocorre entre os 
55 e os 60 anos (ivernois & prudhomme, 2002), e outros ainda que apontam um inter-
valo compreendido entre os 45 e os 70 anos de idade (comin et al., 2004). no entanto, 
jovens com 20 ou 30 anos podem também ser atingidos (ferro & pimentel, 2006). a 
duração média de vida após o início da doença varia entre os dois e os cinco anos, po-
dendo ser mais longa quando ocorre em sujeitos mais jovens (levy & oliveira, 2003). a 
incidência desta patologia é de 1 a 2 indivíduos por 100 000 habitantes e a prevalência 
é de 3 a 5 indivíduos por 100 000 habitantes por ano, com maior predomínio no sexo 
masculino (carvalho et al., 2004).

a etiologia é ainda desconhecida, no entanto existem autores, como marek et al 
(2003) e borba & rockland (2005) que afirmam que a ela deriva de múltiplos facto-
res, tais como: hereditariedade e causas genéticas, causas ambientais, morte celular 
programada e auto-imunidade. estudos científicos realizados demonstram que a hi-
perexcitoxicidade induzida pelo glutamato tem um papel muito relevante na morte 
neuronal, mas muitos outros avanços têm ocorrido recentemente, como por exemplo, 
na disfunção da dineína (ferro & pimentel, 2006).

existem três formas de ela quanto à etiologia: esporádica, familiar e de guam. a es-
porádica é a forma mais frequente (contabiliza cerca de 90% dos casos) e é de etiologia 
desconhecida (rowland & shneider, 2001). a familiar surge em 8% a 10% dos casos 
e é hereditária (breedlove et al, 2005). normalmente a transmissão ocorre de forma 
autossómica dominante, sendo a forma autossómica recessiva mais rara (rowland & 
shneider, 2001). a causa de uma das formas de ela familiar, responsável por 20% dos 
casos hereditários desta patologia, consiste na ocorrência de mutações no gene que 
codifica a enzima citosólica superóxido-dismutase (sod1). outros genes estão ainda 
por identificar, mas estudos realizados indicam a existência de uma forma de ela que 
se pode desenvolver na fase juvenil de um indivíduo (braunwald et al, 2002). a de 
guam é caracterizada pela elevada incidência desta patologia na ilha de guam, com-
parativamente com as outras partes do mundo. os estudos realizados apontam para 
factores ambientais, havendo a suspeita de uma toxina relacionada com a alimentação 
(rowland & shneider, 2001). aqui, é comum a ela surgir combinada com doença de 
parkinson e demência – complexo de guam (brown & ropper, 2005).

existem dois tipos de ela quanto às partes do corpo que começam por atingir: 
a espinhal, que ocorre em 75% dos casos e começa por afectar os músculos dos 
membros superiores e inferiores, provocando dificuldades em executar actividades 
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da vida diária (graaff, 2004); e a bulbar, que é o tipo mais agressivo porque começa 
por afectar os músculos da face e do pescoço, provocando dificuldades ao nível da 
respiração, da fala e da deglutição. é menos frequente que a anterior, ocorrendo em 
cerca de 25% dos portadores de ela (levy & oliveira, 2003; graaff, 2004). tanto a 
espinhal como a bulbar são tipos progressivos que, com o tempo, atingem todo o 
corpo. no entanto, a bulbar conduz mais rapidamente à morte, porque começa por 
atingir funções vitais devido à disfagia e à falência respiratória (Júnior, 2006). a mani-
festação desta patologia varia de acordo com o comprometimento mais acentuado 
dos neurónios motores superiores ou motores inferiores do tronco encefálico e da 
medula espinhal (braunwald et al, 2002).

quando os neurónios motores inferiores são os primeiros a serem afectados, o sinal 
inicial da doença é a fraqueza muscular. esta é progressiva e acompanhada de atrofia 
muscular que começa por ocorrer nas extremidades (membros superiores e inferiores), 
normalmente, de um dos lados do corpo e sem padrão anatómico definido (ivernois 
& prudhomme, 2002). quando a musculatura bulbar é a primeira a ser atingida, os sin-
tomas iniciais caracterizam-se por dificuldade em deglutir, em mastigar e em realizar 
movimentos adequados da face e da língua. quando os neurónios corticoespinhais 
são os mais comprometidos ocorre hiperactividade dos reflexos osteotendinosos (hi-
perreflexia) e espasticidade (resistência à movimentação passiva dos membros afec-
tados). a disartria e o exagero das expressões motoras da emoção são sinais também 
presentes, devido à degenerescência de projecções corticobulbares que enervam o 
tronco encefálico (braunwald et al, 2002).

na ela, tanto os neurónios motores superiores como os neurónios motores inferiores 
são atingidos, independentemente do comprometimento inicial, mas normalmente 
os neurónios motores inferiores são os primeiros a serem afectados. qualquer grupo 
muscular pode ser o primeiro a manifestar sinais da doença, no entanto, com a pro-
gressão desta, quase todos os músculos do corpo serão afectados (marek et al, 2003). 

com a evolução do quadro clínico, ocorre a diminuição da capacidade de realização 
de movimentos finos e precisos, assim como a diminuição da velocidade dos movi-
mentos. os doentes apresentam caracteristicamente sinais de lesão do neurónio mo-
tor superior e inferior: tetraparésia espástica, reflexos osteotendinosos hiperactivos, 
reflexo de babinski positivo, atrofia muscular e fasciculações (brown & ropper, 2005). 
esta patologia compromete também a musculatura orofaringolaríngea e respiratória, 
ocorrendo fraqueza, atrofia, fasciculações e hipomobilidade, levando a quadros pro-
gressivos de disartria, dispneia, disfonia, ineficiência da mastigação, disfagia e sialor-
réia (borba e rockland, 2005). quando o doente apresenta uma disfagia grave pode 
ser alimentado através de sonda nasogástrica ou gastrostomia (bennett & plum, 1996). 

a capacidade cognitiva, geralmente, não está afectada, no entanto, alguns sujeitos 
com ela tipo bulbar podem apresentar uma demência frontal associada (ferro & pi-
mentel, 2006). as funções sensitivas, os movimentos oculares voluntários e as funções 
sexual, intestinal e urinária estão preservadas (arce & cassemiro, 2003).
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as pessoas com ela têm consciência da progressão da doença e de que esta não tem 
cura, o que, em muitos casos, conduz a quadros depressivos mas muito raramente, 
conduz ao suicídio (delgado-garcia & Herdegen, 2004). os profissionais de saúde ape-
nas podem intervir no sentido de retardar a evolução do quadro clínico e proporcionar 
ao doente a melhor qualidade de vida possível (arce & cassemiro, 2003).

a ela é uma doença de difícil diagnóstico, pelo que, normalmente, este é feito por 
exclusão muitos meses após o início dos primeiros sintomas (rowland & shneider, 
2001). os sintomas iniciais desta patologia são semelhantes aos sintomas de muitas 
outras doenças neurológicas crónicas progressivas: degenerativas, como a doença 
de parkinson; neuronais, como a distrofia muscular e imunológicas, como a esclero-
se múltipla e a miastenia gravis (Júnior, 2006). o diagnóstico desta patologia baseia-
se essencialmente em critérios clínicos. um doente portador de ela deve apresentar 
uma evolução gradual e progressiva sem comprometimento sensitivo, incontinência 
esfincteriana ou fraqueza ocular (bennett & plum, 1997). os exames clínicos normal-
mente realizados para o estudo da doença são: electromiografia, punção lombar, exa-
mes imagiológicos (ressonância magnética - rm, tomografia axial computorizada 
- tac), análises ao sangue, biopsia do músculo, entre outros exames necessários para 
um correcto diagnóstico (ferro & pimentel, 2006).

 não existe cura para a ela pelo que o tratamento visa atenuar os sintomas e o avan-
ço da patologia com o objectivo de proporcionar ao doente a melhor qualidade de 
vida possível (braunwald et al., 2002). para tal recorrem-se a medicamentos, terapias, 
medicinas alternativas, suplementos nutritivos e equipamentos ergoterapêuticos 
(perlemuter & quevauvilliers, 2003).

o tratamento deve proporcionar a maior autonomia e bem-estar possíveis, uma boa 
comunicação e um meio ambiente digno e adequado, tendo sempre em atenção a 
saúde física e mental dos sujeitos e dos seus familiares (arce & cassemiro, 2004). estes 
doentes necessitam de ser acompanhados por uma equipa interdisciplinar, idealmen-
te constituída por médicos, enfermeiros (marek et al, 2003), fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, terapeutas da fala, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais (calza-
da-sierra, 2001). o tratamento deve incidir: na comunicação, deglutição, mastigação, 
nutrição, fisioterapia motora, dor, fadiga, alterações de sono, assistência respiratória, 
depressão e ainda em questões psicossociais (levy & oliveira, 2003).

o riluzole é o primeiro e único medicamento específico para doentes com ela. tra-
ta-se de um antiglutamato susceptível de atrasar a morte neuronal, que propicia um 
pequeno aumento na sobrevida destes doentes (delgado-garcia & Herdegen, 2004).

como já foi referido anteriormente, a evolução da ela é inexorável, pois não existe 
tratamento eficaz para prevenir, atenuar ou mesmo deter a sua progressão (ivernois 
& prudhomme, 2002). a morte ocorre devido a insuficiência respiratória, com ou sem 
pneumonia, normalmente associada à disfagia com broncoaspiração (ortiz, 2006).
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3. áREAS DE INTERVENÇÃO DA TERApêUTICA DA 
FALA NA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRóFICA 

a intervenção do terapeuta da fala pretende preservar e maximizar as seguintes fun-
ções: respiração, fonação, comunicação, mastigação e deglutição, assim como ajudar 
o doente e a sua família a compreender e a lidar com cada etapa da doença (borba & 
rockland, 2005). com a progressão da ela, é comum o doente apresentar quadros de 
disartria, dispnéia, disfonia e disfagia, pelo que o apoio da terapêutica da fala é funda-
mental (chiappetta & oda, 2004, cit in befi-lopes et al, 2004).

4. CARACTERÍSTICAS DA FALA 

4.1. DISARTRIA

inicialmente, o doente com ela pode apresentar uma disartria predominantemente 
flácida ou espástica. no entanto, em estádios mais avançados da doença, é comum 
verificar-se uma disartria mista, com características flácidas e espásticas (fazoli, 1997, 
cit in filho, 1997).

a disartria flácida é consequência de uma lesão no neurónio motor inferior. podem 
ser causadas por lesão nos nervos cranianos ou disfunção dos nervos espinhais (love 
& Webb, 2001). os nervos cranianos que podem ser arremetidos e que causam a disar-
tria flácida são o trigémeo (v) – responsável pela enervação da mandíbula; vago (x) – 
responsável pela enervação dos músculos da laringe e do véu palatino; Hipoglosso (xii 
par) – responsável pela enervação dos músculos da língua e da boca. derivada desta 
lesão ocorre: flacidez, fraqueza, atrofia e fasciculações (ortiz, 2006). a voz apresenta-se 
hipernasalada, soprosa, rouca, com intensidade reduzida, frequência grave e vocal fry. 
ocorre emissão nasal, as consoantes são imprecisas, a tosse é fraca, a inspiração audí-
vel e as frases são curtas (fazoli, 1997, cit in filho, 1997).

a disartria espástica resulta de uma lesão no neurónio motor superior bilateral, ocorren-
do comprometimento bilateral das vias piramidais e extrapiramidais (ortiz, 2006). desta le-
são resultam espasticidade, fraqueza e velocidade de movimentos reduzida (love & Webb, 
2001). a fala é caracterizada por velocidade lenta, consoantes e vogais imprecisas, inten-
sidade reduzida, hipernasalidade, frases curtas, quebras de frequência, voz rouca, tensa e 
soprosa (universidade pontifícia de comillas, associação de enfermos de ela, 2003).

na ela, a disartria mista é caracterizada por uma componente flácida e outra espás-
tica, devido ao comprometimento dos neurónios motores inferior e superior, pelo que 
podemos observar na fala características dos dois tipos (levy & oliveira, 2003).

com a evolução da patologia, a disartria pode evoluir para um quadro de anartria, 
isto é, o doente não consegue emitir sons (ortiz, 2006), que não sejam sons vegetati-
vos. só estes são preservados (Jakubovicz, 2004).
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4.2. DISFONIA 

as disfonias neurológicas são habituais nas disartrias e desempenham um papel im-
portante no diagnóstico diferencial (fazoli, 1997, cit in filho, 1997). 

 o principal sintoma vocal num doente com ela é a rouquidão (casper & colton, 
1996). no entanto, outros distúrbios vocais estão presentes: a voz apresenta-se tensa, 
soprosa, áspera, hipernasalada, de frequência grave, intensidade baixa e monótona, 
prosódia reduzida (love & Webb, 2001) e tremor (casiano et al, 2002). qualquer alte-
ração, como fraqueza, lentidão, tensão ou descoordenação dos músculos laríngeos, 
reflectem-se na voz (ortiz, 2006). 

quando a flacidez é a componente predominante, ocorre a adução incompleta das 
cordas vocais durante a fonação e consequente formação de fenda triangular uni ou 
bilateral. a qualidade vocal é caracterizada por intensidade baixa, soprosidade e/ou 
rouquidão e, por vezes, diplofonia (pinho, 1998). se a componente principal for a es-
pasticidade, as cordas vocais apresentam hiperadução (fazoli, 1997, cit in filho, 1997). 
neste caso, a voz apresenta-se tensa, áspera, com quebras sonoras e, nos casos mais 
graves, afónica (pinho, 1998).

 a avaliação da qualidade vocal pode ser feita através de avaliações objectivas e sub-
jectivas, que nos fornecem informações importantes para determinar a intervenção, 
de modo a melhorar as capacidades comunicativas dos doentes com ela (chiappetta 
et al, 2003 cit in chiappetta, 2003).

4.3. DISARTROFIA 

disartria e disfonia foram referidas e resumidas de forma isolada, no entanto, do-
entes que apresentam ambos os sintomas podem ser diagnosticados com disar-
trofonia, como defende peacher (1949). este autor sugere disartrofonia como um 
termo mais apropriado devido à associação de alterações da articulação verbal e 
da fonação. tal como as disartrias, a disartrofonia pode ser classificada em vários 
tipos, no entanto, os que normalmente estão presentes num doente com ela são a 
disartrofonia espástica, flácida ou mista (ortiz, 2006). de uma forma geral, apresen-
tam as mesmas características referidas anteriormente, aquando da classificação de 
disartria e de disfonia.

4.4. DISpNéIA

a respiração está directamente relacionada com a fonação, assim como com a pro-
tecção das vias aéreas durante a deglutição e com a prevenção de acumulação de 
secreções brônquicas na região da laringe. qualquer alteração que ocorra pode com-



126 / intervenÇão Ao nível dA comunicAÇão e dA linguAgem

prometer o sincronismo necessário entre os mecanismos aerodinâmicos e mioelásti-
cos, levando o doente a apresentar um quadro de incoordenação (ortiz, 2006).

a dispnéia ocorre devido à fraqueza progressiva dos músculos da respiração (múscu-
los intercostais, diafragma e músculos abdominais), pelo que há um aumento gradual 
de dióxido de carbono (co

2
) e dessaturação de oxigénio (o

2
). este quadro conduz 

a cefaleias matinais, distúrbios do sono, sudorese, sonolência durante o dia, fadiga, 
medo, ansiedade e pânico (chiappetta et al, 2003 cit in chiappetta, 2003). 

a eliminação das secreções brônquicas e a protecção das vias aéreas superiores tor-
nam-se mais difíceis devido à fraqueza dos músculos da expiração. a tosse não gera 
pressão suficiente para a limpeza aérea, devido à diminuição do fluxo expiratório, fa-
vorecendo a acumulação de secreções e uma possível aspiração traqueal (chiappetta 
& oda, 2004; cit in befi-lopes et al, 2004). a respiração torna-se mais difícil na posição 
de deitado, sendo conveniente a elevação da cabeceira da cama durante a noite (bach, 
2004). nas situações de insuficiência ventilatória e de forma a diminuir o trabalho res-
piratório, utiliza-se a ventilação não invasiva, como o bipap (dois níveis de pressão) 
(ortiz, 2006).

com a progressão da doença, a fraqueza dos músculos bulbares e expiratórios é a 
maior razão para a necessidade do uso da traqueostomia devido ao insucesso da ven-
tilação não invasiva (levy & oliveira, 2003).

o diagnóstico precoce do envolvimento muscular respiratório em doentes com ela, 
pode auxiliar a planear o uso de ventilação não invasiva e dos cuidados paliativos antes 
que ocorra falência respiratória (chiappetta & oda, 2004, cit in befi-lopes et al, 2004).

4.5. MOTRICIDADE OROFACIAL 

ao nível da musculatura oral, os doentes com ela apresentam uma debilidade geral 
da face: lábios, língua, bochechas e palato. a amplitude e rapidez de movimentos são 
menores. a língua apresenta fasciculações, e em estados mais avançados da doença, 
atrofia (love & Webb, 2001).

 nas primeiras fases da doença, o tónus muscular apresenta-se mais espástico ou 
mais flácido, dependendo do maior envolvimento dos neurónios motores superiores 
ou inferiores, respectivamente. mas, com o avanço da patologia, o tónus muscular 
tende a ser misto, apresentando características espásticas e características flácidas, 
devido ao comprometimento dos neurónios motores superiores e inferiores (ortiz, 
2006). é comum um dos lados do corpo estar mais afectado que outro (ivernois & 
prudhomme, 2002).

é importante a intervenção do terapeuta da fala ao nível da motricidade orofacial, 
utilizando para o efeito exercícios miofuncionais. no entanto, é necessário ter o cuida-
do de não causar fadiga muscular, pois isso será prejudicial para o doente (chiappetta 
& oda, 2004, cit in marchesan, 2004).
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4.6. DISFAGIA

a disfagia, segundo furkim & silva (1999) consiste num: 
“distúrbio da deglutição com sinais e sintomas específicos que se caracterizam por alte-

rações em qualquer etapa e/ou entre as etapas da dinâmica da deglutição, podendo ser 
congénita ou adquirida, após comprometimento neurológico, mecânico ou psicológico, 
e trazer prejuízo aos aspectos nutricionais, de hidratação, no estado pulmonar, prazer ali-
mentar e social do individuo.”  

a disfagia é um sintoma inevitável nos doentes com ela e, em 25% dos casos, quan-
do a musculatura bulbar é a primeira a ser afectada, é um dos primeiros sintomas a 
manifestar-se (crary & groher, 2003). é considerada a principal causa de morte, porque 
conduz a pneumonia aspirativa (mourão, 2004, cit in befi-lopes et al, 2004).

 com a musculatura da língua e do orbicular dos lábios afectados, a fase preparatória 
e a fase oral da deglutição ficam comprometidas: o encerramento labial é reduzido, 
provocando escape anterior de alimentos e líquidos, e ocorre redução da movimen-
tação e da pressão exercida pela língua para preparar e controlar o bolo alimentar na 
cavidade oral (crary & groher, 2003). 

a fase faríngea também é afectada devido à insuficiência do mecanismo velofarín-
geo, (que provoca regurgitação nasal do alimento), à diminuição da contracção da 
faringe e redução da elevação e anteriorização da laringe (logemann, 1998). Há atraso 
no reflexo de deglutição (rocha, 1998, cit in marchesan, 1998), acumulação de secre-
ções na valécula e nos seis piriformes, penetração laríngea e aspiração traqueal em 
fases mais avançadas (corbin-lewis et al, 2004). espasmos na musculatura do esfíncter 
esofágico superior surgem na fase esofágica (cichero & murdoch, 2006).

 normalmente, a disfagia está presente tanto para líquidos como para alimentos pas-
tosos e sólidos, no entanto, a dificuldade para deglutir líquidos é mais comum e ocorre 
mais cedo (levy & oliveira, 2003). a fadiga e o tempo para a alimentação aumentam, o 
doente apresenta fraqueza oral e faríngea com alteração do movimento e da força dos 
órgãos fonoarticulatórios. 

sialorréia, escape anterior de saliva e refluxo nasal são outros sintomas associados à 
ela, assim como dificuldades respiratórias, tosse fraca e perda de peso, que são sinto-
mas graves e põe em perigo a vida dos doentes (ortiz, 2006).

a disfagia passa por diferentes fases, sendo as orientações diferentes para cada uma 
delas. a avaliação e a intervenção nas disfagias orofaríngeas devem ocorrer ao lon-
go da doença, de modo a prevenir complicações secundárias, como a desnutrição, a 
desidratação e as complicações pulmonares (chiappetta et al, 2003 cit in chiappetta, 
2003). quando se torna impossível a alimentação por via oral, é possível recorrer a vias 
alimentares alternativas, como a sonda nasogástrica, nasoentérica ou a gastrostomia 
(levy & oliveira, 2003).
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o terapeuta da fala pode intervir apenas nas fases preparatória, oral e faríngea. a in-
tervenção tem como objectivo permitir que o doente com ela tenha uma deglutição 
segura, utilizando para tal procedimentos compensatórios adquiridos, técnicas para 
estimulação da sensibilidade oral, alterações posturais e manobras de deglutição. a 
dieta alimentar também deve ser adequada, tendo em consideração a consistência, 
a viscosidade e a elasticidade dos alimentos. os exercícios que possam causar fadiga 
muscular são contra-indicados (corbin-lewis et al, 2004).

5. CONSIDERAÇõES FINAIS

a pesquisa bibliográfica efectuada permitiu um conhecimento mais aprofundado 
sobre a ela, para que seja possível compreendermos as áreas afectadas que requerem 
a intervenção da terapêutica da fala nesta patologia. 

consideramos que o encaminhamento adequado e a participação activa da família 
e do próprio doente na intervenção poderão melhorar significativamente a sua quali-
dade de vida. não podemos afirmar que a sobrevida dos doentes esteja directamente 
relacionada com a intervenção da equipa interdisciplinar, nomeadamente com a tera-
pêutica da fala, mas, parece evidente que a intervenção do terapeuta da fala se centra 
em áreas cruciais que são afectadas nesta patologia, designadamente: fala (articulação 
verbal-oral, voz e respiração), motricidade orofacial e deglutição. 

dado que o número de estudos empíricos neste domínio é muito escasso, reforça-
mos a necessidade de se criarem linhas de investigação que venham dar origem a um 
amadurecimento metodológico que possa alicerçar ainda mais a prática clínica desta 
profissão, nomeadamente na intervenção em doenças neuromusculares, como a ela.
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