
Introdução Resultados

Foram encontrados prejuízos na função respiratória

mesmo com baixos níveis de incapacidade que,

possivelmente, podem ser justificados pela idade e

pelo tempo de diagnóstico longo.

Conclusão

Estudo transversal analítico com pacientes do

Ambulatório de Neurologia do Hospital das Clínicas-

Universidade Federal de Goiás, Goiânia – GO.

Variáveis estudadas:

pressões respiratórias máximas (manovacuometria)

pico de fluxo expiratório (PFE) (Peak Flow Meter)

pico de fluxo de tosse (PFT) (Peak Flow Meter)

nível de incapacidade funcional (Escala de

Severidade de Fadiga (EDSS)).

A análise dos dados foi realizada no programa SPSS,

através de estatística descritiva e para correlação o

índice de correlação de Spearman e de Pearson.

Adotou-se nível de significância de p<0,05.

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da

Universidade Federal de Goiás.

Método
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• 47 pacientes

• Média de 47,94±12,55 anos de idade

• Índice de massa corporal 26,61±6,14kg/m2

• Força muscular respiratória com valores reduzidos:

média de -77,65cmH2O para Pimáx

média de 79,25cmH2O para Pemáx

• 289,15 l/min para PFE

• 276,59l/min para PFT

• Média de tempo de diagnóstico da EM: 8,85±5,34 anos.

• EDSS com média de 3,39 (incapacidade discreta a

moderada).

• Foi encontrada correlação significativa entre:

idade e PImáx conhecida (r= -0,320; p= 0,028)

idade e PEmáx conhecida (r= -0,358; p= 0,013)

idade e PFE conhecido (r= -0,434; p= 0,002)

idade e PFT (r= -0,313; p= 0,034)

EDSS e tempo de diagnóstico (r= 0,313; p= 0,034)
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Avaliar a função respiratória de indivíduos com

Esclerose Múltipla

Objetivo

Indivíduos com Esclerose Múltipla (EM) podem cursar

com redução de função respiratória. Além de provocar

as repercussões motoras, visuais e cognitivas, a EM

também pode favorecer o aparecimento de disfunções

respiratórias em indivíduos com a doença, com

consequente redução da força muscular inspiratória e

expiratória.

Há um maior relato de aparecimento dessas

disfunções respiratórias em pacientes com a doença

avançada, porém podem estar presentes em indivíduos

com menores níveis de incapacidade. As disfunções

respiratórias podem ser detectadas por meio dos testes

de função pulmonar, alguns deles são:

manovacuometria, pico de fluxo expiratório e pico de

fluxo de tosse.


