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RESUMO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegerenativa, caracterizada pela lesão progressiva dos neurônios motores superiores e 
inferiores. A atrofia muscular leva a total perda de independência funcional, impossibilitando a locomoção e as atividades cotidianas. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o desempenho funcional de pacientes com ELA por meio da Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale -
Revised. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (parecer número 652.794) (ANEXO 
A). Trata-se de um estudo transversal, realizado em um centro de referência em reabilitação de Goiânia, Goiás. A coleta de dados foi realizada 
entre julho e novembro de 2014, logo após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo próprio paciente ou seu 
responsável. Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos, uma ficha de perfil sociodemográfico (APÊNDICE B), avaliando os itens 
sexo, idade, estado civil, renda familiar, escolaridade, assistência terapêutica, início dos sintomas até o diagnóstico, tempo de diagnóstico; e uma 
escala de avaliação funcional específica para pacientes com diagnóstico de ELA - Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale - Revised 
(ALSFRS-R). Foram avaliados 21 pacientes com média de idade de 57,1±13,4 anos, tempo de início dos sintomas até o diagnóstico com média de 
18,9±19,7 meses, e tempo de diagnóstico inferior a um ano. Na análise da escala de avaliação funcional, o escore médio foi de 28,2±5,5 
(comprometimento funcional moderado), sendo que o paciente com melhor funcionalidade apresentou 37 pontos e o pior, 18 pontos. O domínio 
com maior incapacidade foi “subir escadas” e melhor funcionalidade foi “ortopneia”. A maioria dos pacientes também apresentou alguma 
alteração para “dispneia” e para as funções de “andar”, “escrita” e “manipulação de alimentos e utensílios”. Pode-se observar heterogeneidade 
na gravidade dos sintomas para cada paciente. A função de subir escadas representa a maior dificuldade do grupo avaliado, e em contrapartida, a 
ortopneia representa o domínio de menor queixa. A maioria dos pacientes recebia algum tipo de assistência terapêutica, e este é um aspecto 
positivo, pois as assistências são fundamentais para que os pacientes tenham melhor qualidade de vida. As assistências devem levar em 
consideração o grau de incapacidade individual dos pacientes, a progressão das deficiências motoras e suas complicações.
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