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Resumo 

A esclerose múltipla é uma doença crônica e progressiva, de origem ainda 
desconhecida, entretanto acredita-se que fatores genéticos, ambientais e autoimunes 
pode estar relacionado ao seu surgimento. Geralmente os principais sinais motores 
da EM englobam: contraturas musculares, déficit de equilíbrio, nistagmo, distúrbio da 
marcha, dificuldade de deglutir e tremor intencional. Além desses, a fadiga é um dos 
sinais mais frequentes da EM. A intervenção fisioterapêutica não vai intervir na 
evolução natural da doença, mas ela pode proporcionar benefícios no estado geral do 
paciente. Este trabalho verificou quais recursos fisioterapêuticos auxiliam no processo 
de recuperação da fadiga muscular no paciente com EM, tendo como objetivo geral 
identificar os recursos fisioterapêuticos que contribuem para melhora da fadiga 
muscular. Conclui-se com este estudo que a fisioterapia mostra-se eficaz no 
tratamento da fadiga muscular do paciente com EM, sendo necessária novas 
pesquisas afim de enriquecer acrescentar mais a literatura. 

Palavras Chaves: Esclerose Múltipla; Fadiga; Fisioterapia 

 

1. Introdução 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso 

central (SNC), caracterizada por inflamação, desmielinização e neurodegeneração 

axonal. Anatomicamente as estruturas envolvidas são as substância branca 

periventricular, medula cervical, tronco cerebral e nervo óptico.¹  

Dos sintomas vivenciados pelos pacientes com EM, a fadiga é um sintoma 

particularmente comum, que afeta 85% dos pacientes, provocando diminuição da 

mobilidade, comprometimento da capacidade funcional entre outras. ² 

                                                           
¹ Pós graduanda em Fisioterapia Neurofuncional 
2 Orientadora: Fisioterapeuta, especialista em Metodologia do Ensino Superior, Mestre em Bioética e 
Doutoranda em Saúde Pública 
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Através da intervenção fisioterapêutica é possível aperfeiçoar o desempenho nas 

atividades e habilidades de vida diária, prevenir as incapacidades e maximizar as 

habilidades funcionais. ³  

O presente estudo visa abordar que recursos fisioterapêuticos auxiliam no 

processo de recuperação da fadiga muscular no paciente com EM, tendo como 

objetivo geral identificar os recursos fisioterapêuticos que contribuem para melhora da 

fadiga muscular no paciente com EM e como objetivos específicos discorrer sobre a 

disfunção da fadiga muscular apresentada pelo paciente com EM, identificar os 

recursos fisioterapêuticos que podem ser utilizados para tratar a fadiga muscular no 

paciente com EM.  

Sendo assim o presente estudo acrescentara e enriquecera o âmbito científico 

(acadêmico, profissional e comunitário), visto que a fadiga muscular é um dos 

sintomas mais limitantes e incapacitantes dos pacientes com EM.  

 

2. Fundamentação Teórica 

     2.1 Esclerose Múltipla 

 A esclerose múltipla é uma doença crônica e progressiva, de origem ainda 

desconhecida, entretanto acredita-se que fatores genéticos, ambientais e autoimunes 

pode estar relacionado ao seu surgimento ³. 

 A epidemiologia da EM mostra que entre os 20 e 40 anos de idade surgem os 

primeiros indícios da doença, porém cerca de 85% ocorre entre os 15 e 50 anos e a 

maioria dos indivíduos tem aproximadamente 30 anos quando recebem o 

diagnóstico.4 

 A fisiopatologia da EM envolve comprometimento do SNC, causando lesões à 

mielina e consequentemente a interrupção das transmissões dos impulsos nervosos 

e/ou complicação na propagação de potenciais de ação.5 

 A EM envolve a perca de propriedades de condução elétrica, causando a 

redução da velocidade de condução e consequentemente alterações axônais.³ 

 As lesões da EM acomete principalmente as substâncias periventricular, corpo 

caloso, trato óptico, tronco encefálico, cerebelo e medula.6  

 Os sinais e sintomas variam de acordo com a intensidade e duração, 

progressão e transição. Geralmente os principais sinais motores da EM englobam: 

contraturas musculares, déficit de equilíbrio, nistagmo, distúrbio da marcha, 
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dificuldade de deglutir e tremor intencional. Além desses, a fadiga é um dos sinais 

mais frequentes da EM.7  

 Alterações do tipo sensitivo como, hipoestesisas ou paraestesias que começam 

numa extremidade e se estende ao logo de três a quadro dias comprometendo todo o 

membro são sintomas presentes na EM. A ataxia também é comum e pode ser difícil 

o seu tratamento, o paciente geralmente apresenta tremor, distúrbios da postura, 

marcha, equilíbrio e incoordenação.4 

A EM é considerada a terceira causa principal de incapacidades no adulto, onde 

a deambulação encontra-se afetada em 75% dos doentes, causando uma importante 

perda funcional 18 . 

O surgimento de novos sintomas ou piora súbita de déficits prévios, com 

duração superior a 24 horas é definido como surtos, estes por sua vez caracterizam a 

progressão da doença7. Além disso a EM geralmente tem caráter heterogêneo e tende 

a evoluir através de episódios de surto-remissão resultando em formas clínicas 

distintas, conforme a localização e sequência temporal das lesões.5  

Na literatura são descritos quatro subtipos de EM: (1) Esclerose Múltipla 

Primária Progressiva (EMPP), é um tipo progressiva desde o início, com estabilização 

ou melhorias de curta duração; (2) Esclerose Múltipla Secundária Progressiva 

(EMSP), inicialmente apresenta-se com surtos-reimissão e posteriormente uma 

evolução crônica progressiva; (3) Esclerose Múltipla Recidivante Remitente (EMRR), 

caracterizada por surtos bem individualizados e seguidos de recuperação parcial ou 

completa. 8 

O diagnóstico da EM é essencialmente clínico, baseia-se em achados clínicos, 

testes laboratoriais de suporte e na anamnese.4 

 

2.2 Fadiga Muscular: 

 A fadiga é definida como: sonolência, falta de energia, falta de motivação, 

dificuldade de concentração, sensação de agravamento dos sintomas, inabilidade 

para cumprir tarefas, cansaço físico, fadiga motora, fatigabilidade, astenia, sentimento 

de depressão, fraqueza muscular, entre outras.9 

 Existe uma outra definição sobre o termo fadiga apresentada por pacientes com 

EM, sendo descrita como, um dano reversível de ordem motora e/ou cognitiva, com 
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redução da motivação e desejo de repouso, surgem de forma espontânea ou após 

alguma atividade física ou mental, umidade entre outros.10  

A fadiga não possui uma patogênese totalmente esclarecida, entretanto há 

associações entre a fadiga e fatores neuronais como: disfunção pré-motora, límbica, 

gânglios basais ou áreas do hipotálamo, perturbações neuroendócrinas, alterações 

serotoninérgicas, alterações a nível dos neurotransmissores e alteração do 

funcionamento do SNC causado por resposta imunológica. 9  

Existe quatro tipos de fadiga descritos na literatura que podem contribuir para 

a fadiga da EM: (1) fadiga após atividade física vivenciada pela população em geral; 

(2) fadiga do impulso nervoso após atividades extremas, sendo importante ressaltar 

que nesses dois primeiros tipos, o indivíduo logo se recupera após um período de 

descanso; (3) fadiga relacionada a depressão e associada a distúrbios do sono, 

flutuações do humor e baixa autoestima; (4) lassidão ou sensação anormal de 

cansaço de etiologia desconhecida. 22 

Cerca de 40% dos pacientes com EM relatam que a fadiga é o principal 

problema de incapacidades ao realizar as AVDs 18. 

Uma média entre 75 % a 95% das pessoas com EM relatam a fadiga como um 

dos sintomas mais incapacitantes, podendo afetar a eficiência e a noção de bem estar 

do indivíduo 3. As atividades de vida diária, a qualidade de vida, o emprego e o bem 

estar psicológico pode ser consideravelmente afetado não só pelo doente, mas 

também por toda a família. 9 

É importante ressaltar que a fadiga que ocorre na EM é diferente da que é 

percebida por indivíduos saudáveis ou até em outras doenças, costuma ter uma carga 

de estresse físico e psicológico, especialmente na realização das tarefas de vida 

diária, os pacientes percebem que têm de empregar um esforço 

desproporcionalmente grande para desempenhar uma tarefa específica em seu dia a 

dia.10  

 A interpretação da fadiga não é fácil, uma vez que está refere-se a uma 

experiência subjetiva, sendo considerada por alguns autores como uma entidade 

heterogénea. 9  

Existe dois tipos de fadiga: primária e secundária, a fadiga primária está 

diretamente relacionada como os mecanismos da doença pela desmielinização, 

danos axônais do SNC ou fatores imunológicos. A fadiga secundária é caraterizada 
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pelo surgimento de fatores que não estão diretamente relacionados com a doença, 

como por exemplo alterações do sono, infecções, medicações, exercícios físico, 

depressão entre outros. 9 

Geralmente a fadiga se torna mais limitante em períodos de calor excessivo, 

normalmente no fim do dia, sendo que os membros inferiores são mais acometidos, 

embora os membros superiores e as mãos também pode ser atingidos de forma 

isoladamente ou associado com os membros inferiores.4 

Para um tratamento eficaz da fadiga é importante identificar e eliminar algumas 

causas secundárias como, efeitos adversos da medicação, infecções, perturbações 

do sono e doenças metabólicas. Outros fatores secundários que merecem destaque 

é o descondicionamento físico, a depressão e a dor. 17 

 

2.3 Intervenções Fisioterapêuticas: 

A abordagem fisioterapêutica varia durante o processo da doença, não existem 

protocolos, mas sim a necessidade de oferecer programas com foco em queixas 

individuais. O fisioterapeuta deve estar atento a todos os aspectos que podem 

interferir na mobilidade e função do paciente.11 

Através do tratamento fisioterapêutico é possível aperfeiçoar o desempenho 

nas atividades e habilidades de vida diária, prevenir as incapacidades e maximizar as 

habilidades funcionais.3 

Recentemente foi criado um projeto de diretrizes para o tratamento de 

indivíduos com EM, segundo essas diretrizes as atividades aeróbicas de intensidade 

moderada e exercícios de treinamento de força devem ser feitos ao menos duas vez 

por semana com duração de aproximadamente 30 minutos.7  

Os objetivos fisioterapêuticos específicos para o pacientes com EM envolve, a 

preservação da integridade musculoesquelética e capacidade aeróbica, melhora da 

fadiga e garantia de que cada indivíduo seja atendido de acordo com suas 

necessidades.22 

 A relação entre os exercícios e a fadiga apontam que o treino orientado à tarefa 

especifica, com intervenções como a terapia de restrição e indução ao movimento 

(TRIM), reabilitação vestibular, exercícios resistidos, hidroterapia, exercícios 



7 
 

aeróbicos e a estimulação elétrica funcional (FES) podem formar um protocolo de 

tratamento fisioterapêutico na melhora da fadiga.3 

 Os exercícios físicos, sejam treinos resistidos ou aeróbicos, proporcionam um 

efeito benéfico na fadiga através da potencialização da neuroplasticidade com a 

liberação de fatores de crescimento, melhorando a ativação motora.3 

 As intervenções fisioterapêuticas pode acontecer de formar continua, desde 

que haja uma orientação inicial e ajustes de acordo com as necessidades de cada 

paciente. 12  

 Um programa de exercícios aquáticos englobando exercícios de mobilidade 

articular, equilíbrio, alongamento, coordenação e resistências mostram efeitos 

positivos sobre os pacientes com EM.13 

 O treinamento resistido isocinético, exercícios ativo ou ativo-resistido de 

facilitação neuromuscular proprioceptiva contribui de forma significativa, pois a 

diagonal auxilia a redução do tônus facilitado o movimento. Além disso ocorre um 

menor gasto enérgico decorrente das várias combinações musculares ao mesmo 

tempo para realizar o movimento .14 

   O uso de órtese pode ser empregado caso o fortalecimento estiver limitado, 

além disso as órteses diminui as anormalidades da marcha, melhora habilidade do 

indivíduo e consequentemente ocorre um menor esforço. As órteses mais usadas são 

AFOs (tornozelo-pé) para estabilizar o tornozelo, splints estáticos para membros 

superiores e sapatos com solas côncavas. 14  

Antigamente os exercícios físicos eram evitados por pessoas com EM, a fim de 

evitar o surgimento da fadiga, como consequência, muitos indivíduos tornaram-se 

descondicionados prematuramente devido à inatividade. Com o passar dos anos e 

por meio de estudos comprobatórios ficou evidente os benefícios de atividades como 

parte fundamental do tratamento da EM. 11 

 

3. Metodologia 

Trata-se de um estudo qualitativo no formato de revisão bibliográfica com busca 

nas base de dados SciELO, MEDLINE, Pubmed, Lilacs, Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), além de livros que abordam sobre o tema proposto. 

Como critério de inclusão para revisão de literatura, considerou-se trabalhos 

científicos nos idiomas Português e Inglês publicados entre os anos de 2006 a 
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2016. Como critérios de exclusão trabalhos publicados antes da data referendada 

e em outras línguas, cujas obras, fora consultadas no período de junho a setembro 

de 2016. 

 

4. Resultados e Discussão 

Carvalho e Santos 12 relatam em seu trabalho que os exercícios aeróbicos feitos 

durante 12 semanas, 2 vezes por semana de 50 minutos cada sessão, mostrou 

melhoria na fadiga muscular e qualidade de vida. 

Segundo Cardoso 14 as técnicas de conservação de energia precisam tornar-se 

um hábito afim de maximizar e prolongar a força e resistência física, realizando 

atividades com baixa carga e pouca repetição, para reduzir a fadiga. Apesar dos 

exercícios de fortalecimento não reverterem o processo da doença, pode-se conseguir 

o fortalecimento compensatório de grupos musculares não comprometidos, 

fortalecendo os músculos agonistas para vencer os antagonistas espásticos e 

prevenindo, assim, a fraqueza secundária ao desuso. 

Diversas evidências cientificas apontam que os programas de exercícios 

planejados e individualizados aumentam a mobilidade, melhoram o desempenho nas 

atividades diárias, reduzem a fadiga, além de prevenir complicações decorrentes da 

doença.11 

Antinori 11, relata em seu trabalho que aqueles indivíduos que apresentam queixas 

como fadiga, beneficiam-se de significativa melhora após iniciarem exercícios 

aeróbicos contínuos, estes exercícios também proporcionam melhora da força 

muscular e aspectos emocionais. O mesmo autor ressalta que a maioria dos pacientes 

tem a fadiga exacerbada pelo calor, sendo assim, as atividades em ambientes com ar 

condicionado são mais recomendadas. 

Um grupo de pacientes submetidos a um programa de treinamento resistido 

progressivo para membros inferiores durantes oito semanas apresentaram um 

aumento na força isométrica de extensão de joelho e flexão plantar. Os mesmos 

participantes por meio de um auto-relato, disseram que perceberam uma redução 

significativa na fadiga, além da redução das incapacidades para as Atividades de Vida 

Diária (AVD). 15 

O estudo de Martins e Christofani 16 aborda um protocolo de nove atendimentos, 

sendo que cada atendimento durava cerca de 30 minutos, o objetivo do tratamento 

era propor através da cinesioterapia ganho de mobilidade e flexibilidade para a 
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realizações dos padrões funcionais em: decúbito, sedestação, quadrupedia, ajoelhado 

e bipedestação. Os mesmos autores, relataram que o programa fisioterapêutico foi 

planejado com intenção de promover aprendizagem e preparo físico por meio das 

repetições a fim de diminuir o gasto enérgicos ao realizar as AVD.  

O condicionamento aeróbico associado ao fortalecimento muscular transformam 

positivamente os perfis metabólicos o que explica uma redução da fadiga muscular18. 

Aruda e Borges 20  diverge dos resultados apresentados pelos autores que afirmam 

que os exercícios resistidos melhoram os sintomas de fadiga, eles alegam que 

indivíduos com EM não devem participar de protocolos de exercícios de resistência, 

visto que o aumento da temperatura corpórea pode levar a uma alteração nervosa e 

distúrbios sensitivos.  

Um programa de treinamento aeróbico proporcionou um menor grau de dificuldade 

para  atividades de lazer e um aumento significativo nos níveis de energia, entretanto 

apenas isso não é o suficiente, estudos revelam que  indivíduos com EM necessitam 

aprender a lidar com a fadiga, por isso o desenvolvimento de programas e estratégias 

como: períodos de relaxamento, simplificação das atividades de trabalho, vestimenta 

ou preparação de comida são cuidados que favorecem um menor gasto energético ao 

paciente favorecendo assim uma melhora em sua qualidade de vida. 22 

A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), através de contatos manuais 

adequados e resistência apropriada proporciona recursos necessários para auxiliar a 

habilidade do paciente em locomove-se ou manter-se estável, contribuindo para 

melhora da coordenação e sincronismo motor evitando a fadiga muscular. 19 

A prática do yoga pode ser um dos recursos em aprazar ou eliminar a fadiga, visto 

que frente à prática das atividades áreas cerebrais responsáveis pela concentração e 

consciência corporal são ativas, contribuindo para que os neurotransmissores sejam 

liberados a fim de potencializar os ajustes posturais, bem como a captação de oxigênio 

de forma regular durante os ciclos respiratórios. 20 

O estudo de Aruda e Borges 20 aborda a técnica de crioterapia como eficaz na 

redução da fadiga, através de um resfriamento que proporciona um maior tempo de 

atividades melhorando posteriormente o condicionamento físico do paciente com EM. 

Entretanto os mesmos autores ressaltam que este recurso não deve ser usado em 

pacientes que apresentam hipersensibilidade ao frio. 

A fisioterapia desempenha uma atuação importantíssima na reabilitação e melhora 

da qualidade de vida dos pacientes com EM, visando assegurar que o mesmo 
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mantenha um grau de funcionalidade ao realizar suas AVDs. Contudo vale ressaltar 

que o tratamento fisioterapêutico não vai intervir na evolução natural da doença, mas 

ela pode proporcionar benefícios no estado geral do paciente. 21 

 

5. Conclusão 

Ao término deste estudo foi possível concluir que a EM pertence ao grupo de 

doenças progressivas e degenerativas de causa ainda desconhecida, porém fatores 

autoimunes podem estar relacionados ao seu aparecimento. O quadro clinico pode 

ser variável entretanto a fadiga muscular é um dos sintomas mais frequentes e 

limitantes, acarretando assim várias complicações nas AVDs dos indivíduos com EM. 

O tratamento fisioterapêutico mostra-se eficaz na redução dos sintomas, não 

apenas da fadiga muscular, mas uma melhora em diversos aspectos como: 

coordenação, marcha, equilíbrio, força muscular entre outros. Dentre os vários 

recursos utilizados para o tratamento, os mais encontrados foram os de exercícios 

resistidos voltados para o condicionamento físico. 

Foi possível concluir que os pacientes com EM devem ser tratados de forma 

individual, respeitando o limite de cada um e não tratar o paciente apenas a doença, 

mas o indivíduo como um todo, reabilitando sempre se forma global e positiva. 

Sugere-se que novas pesquisas sejam feitas afim de enriquecer e complementar 

a atuação fisioterapêutica especificamente sobre o sintoma de fadiga muscular do 

paciente com EM. 
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