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Introducao: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) afeta os neurônios motores superiores e inferiores, desenvolvendo déficits
funcionais progressivos representados por paralisia e atrofia muscular. Inicialmente, há acometimento dos membros e orofaringe,
comprometendo diafragma, e por consequência, a respiração. Diante disso, há interferências na qualidade de vida e função respiratória
dos indivíduos acometidos.

Objetivos: Correlacionar a qualidade de vida e a força muscular respiratória de indivíduos com Esclerose Lateral Amiotrófica após
fisioterapia aquática.

Método: A pesquisa foi desenvolvida no setor de fisioterapia aquática da Universidade da Amazônia, na cidade de Belém/PA, com a
autorização do comitê de ética da instituição sob o parecer 1.367.967. Participaram doze voluntários acometidos por ELA, de ambos os
sexos, com idade média de 50,3±14,5 anos, submetidos à avaliação por meio da escala ALS Functional Rating Scale – Revised e
avaliação da força muscular respiratória através do manuvacuômetro digital MDV 300 (Globalmed®), antes e após o protocolo de
fisioterapia aquática dividido em quatro etapas: aquecimento, alongamento, treinamento e relaxamento, em piscina aquecida a 34±6ºC,
três vezes na semana, com duração de 45 minutos, totalizando 24 sessões. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk e o teste de correlação de
Pearson entre as variáveis da escala de ALSFR-S e força muscular respiratória (p≤0,05).

Resultados: Verificou-se que houve correlação linear moderada positiva da força muscular inspiratória com o domínio andar da escala
(r= 0,62; p = 0,01), bem como dos domínios vestuário e higiene (r=0,53; p= 0,006), e ortopneia (r= 0,55; p=0,02) com a força muscular
expiratória. No entanto, uma correlação linear fraca positiva foi observada nos domínios da escala vestuário e higiene (r=0,46; p=0,04) e
linear fraca negativa do domínio ortopneia (r= -0,35; p=0,05) com a força muscular inspiratória, e no domínio andar da escala ALSFR-S
(r=0,42; p= 0,04) com a força muscular expiratória.

Conclusão: O protocolo proposto de fisioterapia aquática aplicado em pacientes de ELA no estudo mostrou-se eficaz para manutenção e
melhora da força muscular respiratória. Com isso, observam-se mudanças em algumas atividades que refletem na qualidade de vida
desses pacientes."
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