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Resumo 

A Esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune, desmielinizante, crônica, que acomete o 

sistema nervoso central (SNC),caracterizado por áreas de disseminação de inflamação, mais 

comum em adultos jovens, com mais incidência em mulheres. Trata-se de uma condição 

complexa e heterogênea devido ao envolvimento de diversos processos fisiopatológicos que 

incluem inflamação, lesão axonal e mecanismos de reparo. Tais processos caracterizam a EM 

como uma doença de evolução progressiva e imprevisível. As lesões difundidas por 

desmielinização do sistema nervoso central ocasionam um quadro clínico com manifestações 

multiformes de déficits funcionais decorrentes de lesão de qualquer parte do neuroeixo, que 

são frequentemente incapacitantes. A evolução da doença, gravidade e sintomas não são 

uniformes, podendo ser “silenciosa” durante toda a vida, manifestar-se inicialmente de forma 

agressiva e progressiva. Como percurso metodológico desse estudo foi utilizada a partir da 

pesquisa bibliográfica   através de artigos , revistas cientificas e  obras literárias relacionadas 

ao tema, para se ter o entendimento da importância do profissional de fisioterapia na 

qualidade de vida  desses pacientes visando devolver aos mesmos sua funcionalidade. 

Palavras-chave: Esclerose Múltipla; Déficits Funcionais; Fisioterapia. 

 

1. Introdução 

O presente artigo tem como finalidade apresentar elementos que contribuem para 

importância do profissional de fisioterapia na qualidade de vida dos portadores da EM nas 

suas três formas de manifestação. Sabe-se que a Esclerose Múltipla é uma doença 

desmielinizante que afeta o SNC, levando a múltiplos sinais e sintomas neurológicos de forma 

complexa e muitas vezes incapacitantes, comprometendo o desempenho profissional e social 
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de seus portadores, causando um grande impacto na qualidade de vida diária, tornando-se de 

grande relevância o conhecimento da doença, seus comprometimentos e abordagens 

terapêuticas ¹. 

A desmielinização atingi qualquer área do SNC, causando alterações nas suas funções. 

O seu curso é altamente imprevisível, com várias formas de apresentação, desde aquelas com 

um curso benigno e indolente, até formas rapidamente progressivas e incapacitantes. Apesar 

desta variabilidade, o padrão clínico, atinge cerca de 60% dos doentes, surgindo assim antes 

dos 40 anos de idade, e caracteriza-se por períodos de exacerbação e de remissão. Entre as 

manifestações clínicas estão os distúrbios visuais, fadiga intensa, déficit de equilíbrio e 

incoordenação motora. Os sinais podem se desenvolver rapidamente, em seis a quinze horas 

ou em questão de dias ou semanas ¹6. 

Dentro desse contexto, destaca-se o papel da Fisioterapia, que intervindo de forma 

consciente, objetiva e precoce, pode proporcionar aos portadores da EM uma melhor 

qualidade de vida. Pôde-se observar então, que trata-se de uma doença complexa, variável e 

imprevisível, que apresenta quase todos os comprometimentos existentes nas doenças 

neurológicas, sendo a manutenção da independência, autonomia e qualidade de vida a 

principal meta da equipe interdisciplinar necessária para uma abordagem satisfatória na EM, 

onde a Fisioterapia se destaca como um instrumento de grande valor na busca pela 

restauração ou maximização da função através de estratégias 14
. 

O fisioterapeuta consegue modificar esses sintomas através de estratégias que 

minimizam o impacto funcional, por exemplo, pacientes com fraqueza muscular podem se 

beneficiar de programas de fortalecimento muscular, assim como pacientes espáticos, que tem 

esse sintoma minimizado através de exercícios de alongamentos, a hidroterapia também é 

uma boa aliada no alivio a este sintoma se associado à termoterapia, exercícios aeróbicos 

contínuos ajudam a reduzir a fadiga, o fisioterapeuta também preocupa-se em trabalhar 

marcha, equilíbrio, transferências, afim de devolver ao paciente segurança para que ele possa 

praticar novamente as suas atividades de vida diária e tornar-se independente 4 . 

Este trabalho permitirá um melhor conhecimento da doença, permitindo deste modo 

uma intervenção do fisioterapeuta nos casos de esclerose múltipla, mais adequada, tendo 

como bases nas evidências científicas. Pretende-se duma certa forma através de evidências 

científicas, trazer à tona algumas práticas de intervenção da fisioterapia na esclerose múltipla, 

mostrando conceitos e sugestões relacionados a doença. Apostando assim na intervenção 

precoce e contínua, proporcionando a qualidade de vida na doença. A sensibilidade para o 

tema surge em termos profissionais de forma a contribuir, uma vez que a intervenção do 
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fisioterapeuta é importante na manutenção da funcionalidade do indivíduo com esclerose 

múltipla. 

Desta forma, o presente artigo compõe-se de conceito, fisiopatologia, formas de 

evolução clínica da EM, etiopatogenia, principais sinais e sintomas neuro-músculo-

esquelético da EM, metodologia, logo em seguida traz como ênfase os resultados e discussão 

dessa pesquisa e enxergar como a mesma, contribuindo para importância do profissional de 

fisioterapia na reabilitação desses pacientes portadores de esclerose múltipla. 

 

2. Fundamentação teórica  

Segundo Machado1, EM é a doença autoimune, inflamatória, desmielinizante, crônica 

do sistema nervoso central (SNC), mais comum em adultos jovens. Trata-se de uma condição 

complexa e heterogênea devido ao envolvimento de vários processos fisiopatológicos, 

caracterizada por múltiplos focos de degeneração das bainhas de mielina (desmielinização), 

que são as membranas que envolve interna e externamente as fibras nervosas do SNC e que 

permitem que o impulso elétrico da neurotransmissão ocorra com velocidade e de maneira 

precisa, levando as inflamações que podem evoluir para cicatrização podendo provocar uma 

lesão irreversível  e perda da função original.  

Conforme manual Merk de Porter2, a EM é uma doença com uma evolução 

imprevisível. As áreas de desmielinização levam a manifestações clínicas multiformes de 

déficits funcionais decorrentes de lesões de qualquer parte do neuroeixo, e frequentemente 

incapacitantes. A evolução da doença, gravidade e sintomas não são uniformes, podendo 

apresentar-se de formas benignas até formas de evolução extremamente agressivas. A 

evolução da doença é fator determinante para classificação das formas clínicas da Esclerose 

Múltipla (EM). 

De acordo com Sullivan3 , a EM se caracteriza por sinais e sintomas múltiplos, e por 

períodos flutuantes de remissões e exacerbações. Os sintomas intensamente variáveis, e o 

curso da doença são indefinidos. Ele descreve que nos estágios iniciais da doença pode 

ocorrer uma remissão relativamente completa dos sinais, contudo, com o progresso da doença, 

as remissões tornam-se menos completas, aumentando as disfunções  neurológicas. Entre os 

aspectos mais comuns da EM estão a espaticidade, redução na função motora, ataxia, tremor 

intencional, comprometimento da sensibilidade, deficiência visuais, problemas com a fala e 

disfunção intestinal ou de bexiga. 
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Para Ekman e Martino 4 , a EM parece dever-se a uma doença auto-imune, em que a 

mielina é atacada pelos anticorpos da própria pessoa. A destruição dos oligodendrócitos na 

EM produz áreas de desmielinização dos neurônios periféricos, a dismielinização dos 

neurônios periféricos, a dismielinização dos neurônios do SNC causa lentificação, e por 

vezes, o bloqueio da transmissão de sinais. 

 

2.2. Fisiopatologia 

Portanto Machado1 , a fisiopatologia da EM ainda não estão completamente 

esclarecidas. Trata-se de uma doença imunomediada, na qual ocorre uma resposta autoimune 

contra vários antígenos protéicos e lipídicos presentes na mielina do sistema nervoso central 

(SNC). Há indícios que a EM ocorra em indivíduos geneticamente suscetíveis (haplótipo 

DR15*1501, DRB5*0101, DQA1*0102, DQB1*0602) após o contato com um fator 

ambiental numa fase determinada da vida, como por exemplo, um agente infeccioso durante a 

adolescência. Na fase inicial, as lesões desmielinizantes são o resultado de processo 

inflamatório centrado, principalmente, nos espaços periventriculares, do tronco cerebral, 

cerebelo, nervo óptico, medula espinal, entre outros, no qual participam vários componentes 

do sistema imune inato e adaptativo. As lesões imunes são ativadas e coordenadas, na sua 

essência, por linfócitos T auxiliares, cujo fenótipo pró-inflamatório (TH1 e TH17); e, inibidas 

e reguladas por fenótipos anti-inflamatórios (TH2) e T reguladoras (Treg). Também 

participam do processo células apresentadoras de antígenos locais, tais como macrófagos e 

micróglias que expressam moléculas de MHC classe II e coestimuladoras, linfócitos T 

citotóxicos, e linfócitos B produtores de anticorpos antimielina, indutores de desmielinização 

por ativação do complemento.Em síntese, a EM é uma doença heterogênea na sua 

fisiopatogenia e até hoje não se conhece seus marcadores biológicos. Uma hipótese que 

explicaria a EM é a existência de células T no sistema imune periférico, sobreviventes do 

controle tímico durante a seleção negativa por depleção clonal, potencialmente autorreativas 

com receptores específicos para componentes proteicos da mielina central. Estes linfócitos 

entrariam no SNC e, após expansão clonal local, agrediriam a mielina diretamente ou por 

meio de ação de outras células, causando os déficits neurológicos próprios da doença. As 

hipóteses etiopatogênicas mais plausíveis são: presença de infecção viral persistente (infecção 

viral, super antígenos, metabolismo do estresse, bactéria polissacarídeos); processo autoimune 

com perda de tolerância para os antígenos da mielina central (MAG, MOG, PBM entre 
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outros); e mimetização molecular entre antígenos virais e proteínas da mielina (linfócitos T, 

macrófagos, micróglias, anticorpos, complementos). 

 

2.3 Formas de evolução clínica da EM  

A doença é classificada de acordo com a frequência de surtos: Esclerose Múltipla 

Remitente Recorrente (EMRR), Esclerose Múltipla Primária Progressiva (EMPP), Esclerose 

Múltipla Secundária Progressiva (EMSP) e Esclerose Múltipla Progressivo-Recorrente 

(EMPR)10. 

Forma Recorrente-Remitente (EMRR) ou Surto-Remissão. Esta forma é a 

predominante entre pacientes com EM, ocorrendo em 70 a 80% dos casos. Caracteriza-se por 

exacerbações seguidas por um grau variável de melhora do déficit neurológico, podendo ser 

completa ou evoluir com uma disfunção sintomática residual. Não há progressão dos déficits 

entre os surtos. Em 85% dos casos, a forma RR evolui após 10 anos para a forma EM 

secundariamente progressiva11. 

Forma Primariamente Progressiva (EMPP). Ocorre em 10 a 15% de todos os casos de 

EM. Atinge igualmente ambos os sexos e em uma faixa etária mais tardia. O diagnóstico desta 

forma é mais difícil, pois não há os critérios clássicos de disseminação temporal, sendo 

necessária uma progressão de 12 meses para seu estabelecimento. Nesta forma, há a 

progressão desde o início da doença, com velocidade variável ocorrendo períodos de 

estabilização e discretas melhoras, embora nunca ocorram surtos bem definidos11. 

Forma Secundariamente progressiva (EMSP) presente em 15 a 20% das formas de 

EM. Sua caracterização depende de análise retrospectiva, pois a confirmação da progressão 

mantida após 6 meses é preconizada para sua definição. Inicialmente, o curso apresenta-se 

como a forma EMRR com posterior progressão, com ou sem surtos, discretas remissões e 

estabilizações. Há uma progressão contínua dos déficits independentemente da presença de 

surtos11.  

 

2.4. Etiopatogenia  

Conforme Mendes 5 , a EM é uma doença crônica e progressiva, que tem maior 

prevalência em adultos jovens com idade inferior de 40 anos e traz consigo diversos sintomas 

e sinais neurológicos muitas vezes incapacidades. 

 De acordo com Grzesiuk 6 a EM faz parte de um quadro importante de doenças 

neurológicas, sendo uma das mais importantes, devido sua ocorrência e freqüência, tendo 
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também e suas características episódios repetitivos de desmielinização, havendo variação em 

seu déficit neurológico causando por lesões à mielina.  

Para Umpherd 7 esclerose múltipla são lesões inflamatórias (em placas) típicas que 

aparecem como áreas circunscritas de perda de mielina disseminadas pelo SNC, 

principalmente na substância branca. Essas placas desmielinizadas são acompanhadas de 

inflamação, ou seja, o acúmulo de células sanguíneas brancas e de líquido em torno de vasos 

sanguíneos no SNC. A desmielinização que envolve o sistema nervoso central acarretará em 

danos a bainha de mielina tanto no cérebro quanto na medula espinhal. 

Então Ekman 4 a esclerose múltipla acontece devido a esse fenômeno patológico e 

indica ser uma doença auto-imune, em que a mielina e atacada pelos anti-corpos da própria 

pessoa. 

Segundo o Sullivan 3 embora amplamente disseminados, há certas áreas de predileção, 

como as áreas periventriculares do cérebro, pendúculos cerebelares, tronco cerebral e medula 

espinhal dorsal. a mielina serve como isolante, acelerando a condução ao longo das fibras 

nervosas de um nodo de Ranvier para outro (denominado condução saltátoria). Ela também 

conserva a energia para o axônio, visto que a despolarização acorre apenas ao nível dos 

nodos. A desmielização prejudica a transmissão neural e faz com os nervos sofram rápida 

fadiga. Infiltrados de células mononucleares circundam a lesão aguda e interferem a ainda 

mais com a condutividade da fibra nervosa, assim, esta infiltração pode, em parte, responder 

pelas múltiplas remissões e exarcebações. A bainha de mielina e finalmente substituída por 

cicatrização fibrosa, produzindo pelas glias (gliose). Visto que as placas escleróticas podem 

ocorrer em qualquer lugar do cérebro ou medula espinhal, os sintomas irão variar de acordo 

com cada paciente.  

Segundo Umphred 7 a deterioração da mielina é provavelmente mediada pelo sistema 

imunológico. Em indivíduos geneticamente predispostos há uma anomalia na resposta 

imunológica, que resulta num ataque maciço ao próprio tecido nervoso, isto é, uma resposta 

auto-imune. Ainda não foi identificado um antígeno específico.  

Umphred7 , descreve que alguns investigadores acreditam que o sistema imunológico 

interpreta uma parte da proteína mielínica como sendo um vírus de estrutura similar e a 

destrói (memetismo molecular). Ocorrem significativas limitações funcionais a medida que a 

sintomatologia da EM aumenta. A maioria dos pacientes experimenta uma restrição em sua 

mobilidade. A inatividade, mau posicionamento espasticidade negligenciada irão contribuir 

para a deformidade progressiva. Tipicamente, surgirão contraturas em flexão dos quadris e 

joelhos e deformidades dos pés, se o paciente estiver confinado ao leito ou à cadeira de rodas 
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e os membros não forem regularmente movimentados em suas amplitudes normais. As 

articulações podem tornar-se fibróticas ou anquilosantes. A perda de força contrátil e da 

resistência dos músculos e freqüentemente dramatoica dentro de um curto período, e a atrofia 

torna-se visualmente aparente.Devido à grande variabilidade da localização anatômica, do 

volume das lesões e da seqüência de tempo em que elas surgem, as manifestações clínicas da 

EM também variam. Os sintomas podem aparecer rapidamente em poucas horas, ou 

lentamente, em alguns dias ou semanas. Normalmente os sintomas surgem no decorrer de um 

dia, embora a rapidez com que se manifesta depende da região e do tamanho da lesão. As 

manifestações mais comuns são: cansaço, fraqueza muscular, parestesia, deambulação 

instável, visão dupla, tremor e disfunção vesical/intestinal. Outras manifestações iniciais, 

como hemiplegia, neuralgia do trigêmeo e paralisia facial, são menos comuns. 

Lublin 8  afirma  que   EM pode evoluir de diferentes maneiras. Em 1996, Lublin e col, 

definiram através de um consenso internacional as formas de evolução da doença: A forma 

recorrente- remitente (EMRR)- evolui em surtos bem individualizados que deixam ou não 

seqüelas, não havendo progressão dos déficits entre os surtos. A forma secundariamente 

progressiva (EMSP) se caracteriza por uma fase precedente de recorrência e remissões 

seguida de progressão dos déficits sem surtos, ou com surtos subjacentes (forma 

secundariamente progressiva com surtos), havendo progressão dos déficits entre os surtos. A 

forma progressiva recorrente (EMPR) se caracteriza desde o início por doença progressiva, 

porém intercalados por surtos claramente objetivos, com ou sem recuperação total; períodos 

entre os surtos caracterizados por contínua progressão.  

 

2.5.Principais Sinais e Sintomas Neuro-músculo-equelético da Esclerose Múltipla. 

De acordo com Sullivan3 os sintomas variam consideravelmente em caráter, 

intensidade e duração. O surgimento dos sintomas pode desenvolver-se rapidamente ao longo 

de um período de minutos ou horas, menos frequente o início pode ser insidioso, ocorrendo ao 

longo de um período de semanas ou meses. Os sintomas dependerão da localização das 

lesões, e os sintomas mais precoces frequentemente demonstram o envolvimento dos feixes 

sensitivos, piramidais, cerebelares e visuais.  

Conforme Goldman 9 na verdade a ocorrência dos sintomas em geral são movidos pela 

evolução da doença, a medida que a mesma progride, aparecem novos sintomas e sinais, 

assim esses sintomas e sinais antigos voltam e os sintomas residuais aumentam .Uma queda 

no nível geral das aferências sensitivas é concomitante com a inatividade prolongada.  
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Sullivan3 diz que a atividade motora reduzida resulta em desassociação neuromuscular, 

que se caracteriza por processos prejudicados de controle motor e coordenação dos 

movimentos. O sistema nervoso autônomo também pode demonstrar instabilidade tornando o 

indivíduo incapaz de manter um nível estável de desempenho (homeostase). Os processos 

autônomos (funções simpáticas e parassimpáticas) e o controle somático (via interação com o 

sistema ativador reticular) podem estar hipoativos ou hiperativos.Ocorrem significativas 

limitações funcionais à medida que a sintomatologia da EM aumenta. As maiorias dos 

pacientes experimentam uma restrição em sua mobilidade. A inatividade, mau 

posicionamento a espasticidade negligenciada irão contribuir para a deformidade progressiva. 

Tipicamente, surgirão contraturas em flexão dos quadris e joelhos e deformidades dos pés, se 

o paciente estiver confinado ao leito ou à cadeira de rodas e os membros não forem 

regulamente movimentados em suas amplitudes normais. A perda progressiva de cálcio nos 

tecidos moles (ossificação heterotópica). As articulações podem tornar-se fibróticas ou 

anquilosantes. A perda de força contrátil e da resistência dos músculos é frequentimente 

dramática dentro de um curto período, e a atrofia torna-se visualmente aparente.   

 

2.6. Fraqueza   

Para Sullivan 3 os sinais de fraqueza muscular secundário à lesão do córtex motor, ou 

de seus tratos piramidais, podem variar desde uma leve paresia ate a total paralisia dos 

membros envolvidos. Usualmente o envolvimento ocorre primeiramente, ou é mais 

pronunciado nos membros inferiores, embora os membros superiores possam estar 

envolvidos. Também podem ocorrer a fraqueza secundaria à atrofia por desuso e a inatividade 

prolongada. 

 

2.7. Espasticidade   

Conforme Goldman9 , caracteriza-se por um aumento no tônus e por reflexos de 

estiramento hiperativos, sendo extremamente comum em pacientes de EM, e ocorrendo em 

90% de todos os casos. A espasticidade pode variar, em sua intensidade, desde branda até 

grave, dependendo da progressão da doença. Os sinais típicos são o clono do tornozelo, 

reflexos de estiramento exagerados, espamos espontâneos, irradiação reflexa e um sinal de 

Babinsk positivo. 

Stokes10diz, que os grupos musculares que mais comumente desenvolve contraturas 

nas pessoas com EM são: rotadores do tronco, flexores laterais do tronco, flexores do quadril, 
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adutores do quadril, flexores do joelho, plantares do tornozelo e inversores do pé. A 

espasticidade nos membros superiores é menos comum que nos inferiores; os grupos de 

músculos mais afetados são os flexores de punho e dos dedos, e os adutores e rotadores 

internos do ombro. Ocasionalmente os pronadores do antebraço e os flexores do cotovelo. 

A espasticidade no paciente com EM acomete em maior incidência as extremidades 

superiores. Esse comprometimento inclui perda sensitiva resultando em uma mão inábil, 

ataxia cerebelar ou, menos comumente, fraqueza espástica12. 

 

2.8. Fadiga   

Segundo Mendes 5 afirma  ,que a fadiga é definida na EM é considerada como uma 

dificuldade de em manter a contração muscular, podendo ser objetivamente analisada e 

quantificada. 

De acordo com Krupp 11 ,esta definição considera apenas a fadiga muscular, para os 

pacientes com esclerose múltipla, a fadiga é um sintoma subjetivo, definido como sensação de 

cansaço físico ou mental profundo, perda de energia ou mesmo sensação de cansaço físico ou 

mental profundo, perda de energia ou mesmo sensação de exaustão, com características 

diferentes daqueles observados na depressão ou fraqueza muscular.  

Afirma Fisk 12  que EM a fadiga é sintoma freqüente e incapacitante que acomete de 

75% a 95% dos portadores não sendo correlacionado com idade, sexo, depressão ou grau de 

acometimento neurológico,contudo ela pode aflorar mais rapidamente através da excessiva 

atividade física, fraqueza e tensão muscular, depressão subjacente ou temperatura corporal 

elevada. 

  

2.9.Ataxia  e Tremor 

Conforme Neves et al. 13 as lesões que acometem o cerebelo e nos tratos cerebelares 

são bem freqüentes especialmente nas fases mais tardias da EM, quando se apresentam nas 

fases iniciais tem um pior prognóstico. 

Para Sullivan 3 , a ataxia na EM e caracterizado ao movimento incoordenado, onde e 

freqüente e aparente uma ataxia de tronco e membros inferiores (MMII) sendo essa 

progressiva na grande maioria, a atividade de marcha apresenta a ataxia em um padrão 

titubeante em um base larga, onde existe também um mal posicionamento de pés, 

movimentação descoordenada de movimentos recíproco dos MMII. Afetando também a fala 

dando características e ela como a disartria ou fala indistinta.  
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Stokes10 diz que a ataxia é um dos principais sintomas motores que afetam as pessoas 

com esclerose múltipla. Raras vezes ocorre isoladamente e é quase sempre verificada com os 

outros sintomas motores principalmente espasticidade. 

 

2.9.1.Dor   

Machado 1 afirma que as síndromes dolorosas não são incomuns na EM, apesar de 

durante muitos anos a EM ter sido considerada uma condição indolor. Em um estudo, 55% 

das pessoas avaliadas apresentaram o que é chamado de “dor clinicamente significante” em 

algum momento durante o curso da EM. Quase a metade (48%) dos pacientes estava 

preocupada com a dor crônica. Este estudo sugeriu que fatores como idade de início, duração 

da EM ou grau de inaptidão não interferiam na diferenciação entre o grupo de doentes que 

referiam dor e aqueles que não o faziam. O estudo também indicou que as mulheres 

portadoras de EM são duas vezes mais afetadas por dor que os homens. 

 

3. Metodologia  

Este estudo classifica-se como bibliografia-exploratória. Todo o referencial 

bibliográfico aqui descrito foi pesquisado através de artigos científicos publicados a partir de 

2005, em buscadores on-line, revistas cientificas e em obras literárias relacionadas ao tema. 

Posteriormente todo material assim levantado realizou-se leituras de cunho crítico que em 

seguida foram justapostas conforme a apresentação a seguir.  

 

4. Resultados e Discussão 

4.1.Resultados 

A esclerose múltipla (EM) caracteriza-se por ser uma doença crônica e progressiva, de 

etiologia ainda desconhecida, mas acredita-se que seja resultado de uma predisposição 

genética relacionada a um fator ambiental, também com presumida origem autoimune 

caracterizada por um processo inflamatório oriundo dos linfócitos T, que acometem o Sistema 

Nervoso Central (SNC), através de lesões desmielinizantes. Como resultado, o axônio sofre 

consequentes alterações fisiológicas, que ocasionam perda de propriedades de condução 

elétrica, gerando a redução da velocidade de condução. 

A fisioterapia tem se mostrado de grande importância para o tratamento da Esclerose 

Multipla em todas as suas formas, pois tem trazido uma melhora significativa na manutenção 

do equilíbrio, na fraqueza muscular e nos demais sintomas desencadeados pela doença. 
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Estudos demonstram os benefícios da intervenção fisioterapêutica em vários aspectos nos 

pacientes que possuem EM, demonstrando melhora na qualidade de vida, funcionalidade e 

independência dos portadores2. 

Nos casos em que os pacientes perderam sua capacidade de realizar atividades 

funcionais ou que a doença já provocou danos irreversíveis, é possível com a fisioterapia: 

aperfeiçoar o desempenho nas atividades e habilidades de vida diária, prevenir incapacidades, 

desvantagens e maximizar a habilidade funcional .  O tratamento fisioterapêutico atua com 

técnicas, métodos e abordagens específicos com o objetivo de cura, diminuição ou prevenção 

de seus diferentes sintomas a fim de possibilitar a inserção do indivíduo na sociedade. 

Promove qualidade dos padrões do movimento, incentivo ao aprendizado de habilidades 

motoras, manutenção da força muscular, da coordenação motora, do padrão de marcha e 

estabilidade postural15. 

Independentes do tipo clínico da EM os pacientes geralmente são encaminhados para a 

fisioterapia quando já perderam sua capacidade de realizar atividades funcionais, ou parte 

dela, em um ponto em que a doença já provocou danos irreversíveis ao SNC. Embora a 

reabilitação não elimine o dano neurológico, pode atuar no tratamento de sintomas específicos 

favorecendo a funcionalidade. A terapia deve ser adaptada continuamente, de acordo com os 

déficits do paciente, e a combinação de técnicas pode ser efetiva, devendo então ser 

experimentada para o tratamento. O tratamento deverá ser individualizado e integrado por 

uma equipe multidisciplinar, com objetivos diferenciados dada a evolução de cada paciente16. 

 Frente à variedade de comprometimentos associados à EM, vários são também os 

objetivos do fisioterapeuta em relação ao indivíduo portador da doença16. 

 De acordo com Carr e Shepherd 16, os objetivos gerais da Fisioterapia como parte de 

uma equipe multiprofissional devem ser otimizar o desempenho nas atividades e habilidades 

de vida diária; maximizar a habilidade funcional, prevenir incapacidades e desvantagens e 

melhorar a qualidade de vida do indivíduo.  Outros objetivos fundamentais e mais específicos 

da Fisioterapia no tratamento dos indivíduos com EM são colocados por outros autores, sendo 

estes: preservar a integridade músculo esquelética, manter e/ou ganhar mobilidade articular; 

melhorar a estabilidade postural; minimizar alterações do tônus muscular; melhorar a fadiga e 

prevenir déficits secundários, como as contraturas articulares causadas pela espasticidade. 

Além disso, faz-se importante também estimular ao máximo o retorno social e trabalhista e 

desenvolver estratégias de movimento, melhorando a qualidade de vida e os padrões de 

movimento em geral.          
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4.2 .Discussão  

A fisioterapia tem um papel fundamental na melhora da qualidade de vida dos 

pacientes portadores de Esclerose Múltipla em todas as suas formas, prevenindo e 

reabilitando, devolvendo aos mesmos independência, permitindo a eles realizar novamente 

suas atividades de vida diária, possibilitando ao individuo o retorno para o convívio social e 

dependendo do caso recolocando-o no mercado de trabalho. 

Assim como toda doença neurológica a EM em todas as suas formas incapacita o 

paciente com significativas limitações funcionais. O profissional da área de fisioterapia 

reconhece as pecualiaridades da doença, permitindo ao profissional planejar de forma objetiva 

as condutas fisioterapêuticas a serem aplicadas a cada paciente, já que as queixas variam 

durante o curso da doença, tendo como maior desafio para o profissional estar preparado para 

tratar com individualidade e flexibilidade. 

Conforme Barreto14, nos casos em que os pacientes perderam sua capacidade de 

realizar atividades funcionais ou que a doença já provocou danos irreversíveis, é possível com 

a fisioterapia: aperfeiçoar o desempenho nas atividades e habilidades de vida diária, prevenir 

incapacidades, desvantagens e maximizar a habilidade funcional. Diversas evidências indicam 

que o fisioterapeuta consegue modificar as sequelas através de estratégias  que minimizam o 

impacto funcional, um exemplo disso são pacientes com fraqueza muscular podem se 

beneficiar de programas de fortalecimento muscular, assim como pacientes espásticos se 

beneficiam com programas de alongamentos musculares. Aqueles com queixas de fadiga 

experimentam significativa melhora após iniciarem exercícios aeróbicos contínuos, além 

disso os exercícios aeróbicos também contribuem na melhora da força muscular e aspectos 

emocionais. Treinos específicos de equilíbrio podem reduzir significativamente o número de 

quedas e aumentar a segurança do paciente para exercer suas atividades de vida diária 

devolvendo a ele independência e dignidade, contribuindo com psicosocial.   

 

5. Conclusão 

A fisioterapia tem um papel fundamental na intervenção em doentes com esclerose 

múltipla. É reconhecida a sua importância ao nível de fatores que desencadeiam as 

incapacidades nos doentes por esclerose múltipla, vários são os programas de reabilitação 

(onde a fisioterapia está incluída) mostraram ter efeitos positivos. Vários estudos relatam os 

benefícios das atividades física e do exercício integrando na vida cotidiana do indivíduo, no 

com o objetivo de promover o bem-estar físico e a qualidade de vida.  
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A regularidade da atividade física diária, deve ser promovido através da 

implementação de hábitos da vida mais ativas ou através de práticas de exercício 

supervisionadas por profissionais em altura de lidar com a causa em questão. O exercício 

terapêutico tem um papel fundamental na esclerose múltipla, devendo-se apostar na 

prevenção e autogestão dos surtos da doença.  

É recomendado exercício físico, através de aconselhamento individual em indivíduos 

com esclerose múltipla, bem como as várias opções que poderá adaptar, com objetivo de 

melhorar ou manter a sua condição física e qualidade de vida. 
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