
cód. do trabalho: 459

CARACTERIZAÇÃO DA DISPNEIA EM INDIVÍDUOS PÓS-
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

CAEE: 40290114.8.0000.5149

Nome Completo: KENIA KIEFER PARREIRAS DE MENEZES

Autor Principal: KENIA KIEFER PARREIRAS DE MENEZES

Co-Autores: PATRICK R. AVELINO; LUCAS R. NASCIMENTO; JANAÍNE C.
POLESE; LUCI FUSCALDI TEIXEIRA-SALMELA

E-mail: keniakiefer@yahoo.com.br

Palavra chave: Acidente Vascular Cerebral, Debilidade muscular, Dispneia

Introdução e objetivos: Após um acidente vascular encefálico (AVE), a
perda de força da musculatura respiratória pode gerar sintomas como
dispneia, que podem comprometer a capacidade funcional e a qualidade de
vida destes indivíduos. No entanto, não existem estudos que tenham
caracterizado a presença deste sintoma nesta população. Assim, o objetivo
do presente estudo foi caracterizar a presença da dispneia em indivíduos
pós-AVE.

Métodos: Os pacientes foram contactados por telefone e questionados
sobre: surgimento da dispneia, realização de algum tratamento específico
para este sintoma e a ocorrência de internações por motivos respiratórios.
Os indivíduos foram também questionados a estimar o quanto a dispneia
afetava as suas vidas diárias. Por fim, foi aplicada a Medical Research
Council, uma escala que avalia a dispneia de zero (ausência) a quatro pontos
(severa), experimentada pelo paciente durante atividades da vida diária, em
que variações de um ponto significam melhora/piora clínica percebida.

Resultado: Participaram do estudo 50 indivíduos, com média de idade de
65 anos (DP 23). Destes, vinte (40%) relataram o surgimento da dispneia
após o AVE; três (6%) relataram a realização de algum tratamento específico
para este sintoma; e sete (14%) relataram a ocorrência de internações por
motivos respiratórios. Em relação à estimativa do quanto a dispneia afetava
a vida diária, 27 indivíduos (54%) relataram “nada”, oito (16%) relataram
“muito pouco”, três (6%) relataram “pouco”, oito (16%) relataram
“moderado” e quatro (8%) relataram “extremamente”. Por fim, a média da
MRC encontrada foi de 1.1, indicando presença de dispneia leve.

Discussão e conclusão: Embora seja um sintoma que ainda é dada pouca
importância, a dispneia está presente em 40% dos indivíduos hemiparéticos,
afetando a realização das atividades diárias de quase metade dos indivíduos.
Embora os achados sejam significativos, 94% dos entrevistados não
realizaram qualquer tratamento específico para este sintoma. Assim, devido
a estes achados, é importante que a avaliação e o tratamento deste sintoma
sejam incluídos na prática clínica para esta população.
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