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RESUMO

A Esclerose Lateral Amiotrófica caracteriza-se pela pro¬gressão degenerativa dos neurônios motores superiores e in¬feriores, onde ocorre 
comprometimento das atividades funcionais ao óbito em um período de 3 a 5 anos após o início da sintomatologia. Objetivo: Analisar a qualidade 
de vida (QV) de pacientes com ELA e correlacionar a capacidade funcional com a QV destes pacientes. Método: Estudo transversal, sendo a 
amostra composta por 27 pacientes com ELA em tratamento em um Centro de Reabilitação e Readaptação de Goiânia. Foram utilizados três 
instrumentos, sendo uma ficha de perfil sociodemográfico, o Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) e o Medical Outcomes Study 36 - Item 
Short - Form Health Survey. Resultados: Foram avaliados 27 pacientes, com média de idade de 55.3 ± 15,7 anos (mínimo de 27 e máximo de 77 
anos), sendo a maioria do sexo feminino (59,3%), sem companheiro (55,5%), e com ensino médio completo ou incompleto (51,8%). A renda 
familiar média foi de R$ 3956,6 ± 4730,2 (mínimo R$ 724,0 e máximo de R$ 20.000,0). Todos pacientes recebiam alguma assistência terapêutica, 
sendo que 88,9% tinham acesso à fisioterapia neurológica e 96,3% à fisioterapia respiratória. A maioria dos pacientes avaliados relatou que o 
tempo do início dos sintomas até o diagnóstico foi de até 3 anos (88,9%), e quase metade destes, fechou diagnóstico em menos de um ano 
(48,1%). O tempo do diagnóstico até a data da avaliação do presente estudo foi de até 3 anos (88,8%) Na análise da escala ALSFRS-R, a média foi 
de 25.2 ± 8.3 (com mínimo de 7.0 e máximo de 37.0). Já em relação ao SF-36, a média foi abaixo de 70 em todos os domínios, sendo que 
limitações por aspectos físicos e capacidade funcional, apresentaram as piores pontuações, com média 9.3 ± 22.1 e 9.4 ± 11.6 respectivamente, 
enquanto que dor (média 58.7 ± 31.2) e saúde metal (média 67,0 ± 23.8) tiveram melhores pontuações. Dos oito domínios do SF-36, quatro 
tiveram correlação positiva com o ALSFRS-R, sendo estes capacidade funcional (p<0,001), estado geral de saúde (p= 0,04), aspectos sociais (p= 
0.008) e limitações por aspectos emocionais (p= 0.02). Destaca-se que o domínio capacidade funcional apresentou forte correlação Conclusão: 
Indivíduos com ELA apresentam declínio na QV, principalmente em aspectos físicos e capacidade funcional. Pacientes com pior capacidade 
funcional apresentam pior QV no que se refere à capacidade funcional, estado geral de saúde, aspectos sociais e limitações por aspectos 
emocionais.
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