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Introducao: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) compromete progressivamente os neurônios motores, evoluindo com diversas
sintomatologias que incluem a insuficiência respiratória. A assistência ventilatória não invasiva (AVNI) promove incremento ao volume
ventilatório, retardando o avanço sintomático e intercorrências clínicas na ELA, e sua adesão são um dos desafios no tratamento dessa
patologia.

Objetivos: Identificar a adesão de pacientes com ELA a AVNI, o tempo médio de tratamento e os motivos que levam a desistência do
uso dos equipamentos.

Método: Estudo do tipo Transversal Retrospectivo, aprovado pelo comitê de ética do Centro de Excelência em Ensino, Pesquisa e
Projetos""Leide das Neves” sob o parecer 2.642.542. Foram analisados 194 prontuários dos pacientes com ELA cadastrados no
programa AcreditAr de um Centro de referência em Reabilitação de Goiânia, durante o período de 29/06/2011 à 18/04/2018. As
variáveis avaliadas foram: sexo, data de início da AVNI, de devolução do aparelho, de óbito e número de pacientes em uso. Os dados
foram coletados e registrados em planilha eletrônica de forma codificada e analisados no programa SPSS IBM versão 23.0. As variáveis
categóricas foram descritas no formato de frequência, com números absolutos e proporções. As variáveis quantitativas foram
apresentadas em médias, desvio padrão e intervalo de confiança. Para essas análises foram utilizados os testes U de Mann-Whitney, Qui-
quadrado e Kolmogorov-Smirnof. Foi considerando um nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%.

Resultados: Dos 194 indivíduos 52,3% são do sexo masculino, 44,6% foram a óbito, 44,6% continuam na AVNI e 10,3% devolveram os
aparelhos. O tempo médio, em meses, de uso da AVNI até o óbito foram 11,17 (±11,097) e até as devoluções de 14,00 (±12,405). Os
motivos de devolução da AVNI foram a não adesão ao tratamento 5,1%, intercorrências médicas 1%, dificuldades no manejo dos
aparelhos 2,6% e 1% receberem o equipamento fora do programa AcreditAr. Com relação ao tempo de uso e o sexo dos pacientes, as
mulheres permanecem mais tempo 20,20 (±12,75) meses que os homens 7,80 (±8,766) meses.

Conclusão: Grande parte dos pacientes permanecem em uso da AVNI, o óbito e as devoluções possuem um tempo médio similar.
Percebeu-se que as médias de tempo de uso até a devolução tiveram correlação significante com a distribuição dos sexos, no qual as
mulheres permaneceram por mais tempo em uso da AVNI."
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