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INTRODUÇÃO As Actividades de vida diária (AVD) podem ser definidas como um conjunto de tarefas de desempenho ocupacional que as pessoas realizam de forma autónoma e rotineira no seu quotidiano.

Uma vez que aumentar a tolerância ao exercício e melhorar a resposta às AVDs são parte dos objectivos dos programas de reabilitação respiratória (PRR), a sua avaliação e consequente associação são úteis como indicador de eficácia.

A Escala do London Chest of Daily Living (LCADL) é um instrumento auto-administrado e específico para pessoas com doença respiratória crónica (DRC) que quantifica o grau de incapacidade e o efeito da dispneia nas AVDs.

CONCLUSÃO: A Reabilitação Respiratória melhora a tolerância às AVDs avaliadas pela LCADL em pessoas com doença respiratória crónica em qualquer grau de gravidade funcional. A LCADL correlacionou-se negativamente com a distancia

percorrida na Prova de marcha de 6 minutos o que confirma a ligação existente entre as limitações nas AVDs e a capacidade funcional de exercicio.

OBJECTIVOS:
Identificar os valores da LCADL e da actividade física em pessoas encaminhados para

Reabilitação Respiratória e qual a relação existente entre eles após o PRR.

MÉTODOS:
•Estudo Prospectivo , Quantitativo, Descritivo, Exploratório

•Foram incluídos pessoas com DRC referenciados para RR no Sector de Cinesiterapia

Respiratória do Centro Hospitalar de São João entre 05 de Janeiro de 2015 e 30 de

Setembro de 2016.

•Todos as pessoas realizaram antes a após o PRR a prova de marcha de seis minutos

(PM6M) e responderam à Escala LCADL.

RESULTADOS
•Foram incluídos 38 doentes (71,9% homens) com mediana de idades 65 anos (±15.6).

VEMS% mediano de 36,51%.

•70% da amostra constituída por pessoas com DPOC

•Foi encontrada melhoria estatisticamente significativa nas AVDs avaliadas pela LCADL em

todos as subescalas (p < 0,05) e clinicamente significativa no valor total da escala (mínima

mudança detectável superior a 4 pontos )

•Relativamente à actividade física os resultados evidenciam diferenças estatística

(Mediana antes=370m; Mediana após=410,5; p=0,001) e clinicamente (variação de 40,5

metros, superior a 25 metros) significativas.

• Consoante a gravidade da obstrução a distribuição dos índices da LCADL teve uma

evolução favorável com significado estatístico (VEMS ≤ 30;p=0,030); VMES > 30; p=0,002) e

clínico (mínima mudança detetável 6 e 9 pontos respectivamente).

• Relacionando os valores da LCADL com a PM6M verifica-se uma correlação negativa forte

(p = -0,73) e diferenças estatisticamente significativas (p= 0,001) no total da amostra bem

como em relação à gravidade da obstrução.
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