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Resumo
Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes com
EM e verificar a interferência da fisioterapia na qualidade de vida
destes indivíduos, analisando a qualidade de vida dos pacientes com
EM, antes e após intervenção fisioterapêutica. Método: Foi utilizada
a avaliação pré e pós-intervenção fisioterapêutica com a aplicação da
Escala de Determinação Funcional de Qualidade de Vida na EM
(DEFU). Resultado: Não houve diferença com relação a qualidade
de vida após 12 sessões de fisioterapia. Conclusão: Será necessário
um tempo maior de intervenção para analisar como a fisioterapia
interfere na QV destes pacientes.
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INTRODUÇÃO
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença
crônica e progressiva que atinge
principalmente adultos jovens, na faixa
etária dos 20 aos 40 anos, mais prevalente
no sexo feminino e na raça branca. É
considerada como uma das patologias mais
comuns que afetam o Sistema Nervoso
Central (SNC)1-5.
Há uma estimativa mundial de mais de dois
milhões e meio de pessoas acometidas. No
Brasil, segundo dados da Associação
Brasileira de Esclerose Múltipla há
registros de mais de 30.000 indivíduos com
EM, sendo que apenas aproximadamente
1/3 estão em tratamento6,7.
Os
principais
mecanismos
que
desencadeiam a EM ainda permanecem
desconhecidos. É uma doença considerada
de origem autoimune em que as células T
ativadas atravessam a barreira hematoencefálica para iniciar uma resposta
inflamatória,
que
conduz
à
8
desmielinização e lesão axona .
Os
sintomas
motores
incluem
espasticidade,
espasmos
reflexos,
contraturas e distúrbios da marcha, fadiga
que pode ser persistente ou estar
relacionada à atividade física ou a graus
menores de esforço mental e é com
frequência, o sintoma inicial de uma
exacerbação9.
Sintomas cerebelares e bulbares como
déficit de equilíbrio, nistagmo, tremor
intencional, dificuldades de deglutir e
respirar. Como sintomas sensoriais
decorrentes da EM tem-se entorpecimento,
parestesia, disestesia, distorção da
sensibilidade
superficial
e
dor
musculoesquelética9.
Anatomicamente falando, a EM afeta o
sistema nervoso central, principalmente o
nervo óptico, a medula cervical, o tronco

cerebral
e
a
periventricular9,10.

substancia

branca

Segundo a Organização Mundial de Saúde,
a QV é definida como “a percepção do
indivíduo de sua posição na vida, no
contexto cultural e no sistema de valores
em que ele vive e em relação a seus
objetivos, expectativas, preocupações e
desejos”11. Na área biomédica, a QV
relacionada à saúde (QVRS) refere-se à
satisfação e bem-estar do indivíduo nos
domínios físico, psicológico, social,
econômico e espiritual em relação ao
estado de saúde, uma combinação do
estado de saúde com a resposta afetiva a
esta condição12.
A saúde e o bem-estar desses indivíduos
podem sofrer forte impacto pela doença
e/ou efeitos colaterais de medicamentos,
com interferência significativa na
qualidade de vida (QV)12.
O termo Qualidade de vida é amplo,
englobando
os
domínios
físico,
psicológico, sociocultural, econômico e
espiritual com relação ao estado de saúde e
bem-estar dos indivíduos. O Conceito é
multidimensional, isto é, abordando sobre
vários aspectos da vida humana. Este
termo foi ampliado e modificado ao longo
dos anos e passou a significar
desenvolvimento social em termos de
educação, saúde e lazer, bem como
questões econômicas13.
Um estudo realizado por Quitanilha13 com
13 pacientes, aplicando a Escala de
Determinação Funcional da Qualidade de
Vida em EM (DEFU) concluiu-se que
pacientes portadores de EM apresentam
importante impacto negativo na Qualidade
de Vida.
Pereira et al.14 aplicou a Escala de
equilíbrio de Berg e DEFU em 4
indivíduos com EM, foi constatado uma
melhora no equilíbrio através dos
exercícios de Frankel, porém não houve
15
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uma melhora na qualidade de vida. Tal fato
pode ser explicado por não aceitarem a
doença por serem indivíduos jovens em
plena atividade produtiva.

e verificar a interferência da fisioterapia na
qualidade de vida de pacientes com EM.

A avaliação da QV em pacientes de
Esclerose Múltipla é de extrema
importância, pois, como já vimos, a QV
engloba aspectos sociais, físicos e mentais
que estão relacionados com a percepção do
indivíduo de sua condição, incluindo o
tratamento de sua doença, portanto as
Escalas de medida da QV estão sendo
consideradas cada vez mais importantes no
que diz respeito à avaliação, progressão da
doença, o tratamento e a gestão dos
cuidados fornecida aos pacientes de EM15.

MÉTODO

Estudos realizados com pacientes de
Esclerose Múltipla comprovaram que há
uma diminuição da QV em todas as suas
dimensões. Confirmando o conceito de que
na reabilitação destes pacientes é
fundamental a interação de uma equipe
multidisciplinar que atenda este doente em
todas as suas demandas, indo além do
tratamento medicamentoso, ou seja, é
importante elaborar um programa de
tratamento que assista o indivíduo em suas
funções corporais, cognitivas, emocionais
e sociais16.
Há um consenso de que a atividade física,
quando realizada adequadamente promove
saúde e melhora da QV dos praticantes.
Além de melhorar o lado psíquico dos
indivíduos, a atividade física condiciona
fisicamente quem a pratica e este
condicionamento físico melhora a aptidão
física sendo este um fator importante na
realização das atividades cotidianas17.
O objetivo geral deste estudo foi analisar a
qualidade de vida em pacientes com
esclerose múltipla, antes e após
intervenção fisioterapêutica e os objetivos
específicos foram caracterizar o perfil
epidemiológico dos pacientes com
esclerose múltipla quanto ao sexo, idade,
etnia, moradia e condição sócio econômica

Trata-se de estudo de caso descritivo e
quantitativo, utilizando uma amostra
incialmente de 10 pacientes. Sendo 90% do
sexo feminino e 10% do sexo masculino,
com média de idade de 46,2 anos, que
realizaram fisioterapia 1 vez por semana
totalizando 12 sessões de 40 minutos. Esta
pesquisa teve seu projeto autorizado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) em seres
Humanos da Escola Superior de Ciências
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
EMESCAM sob o registro CAAE:
47027215.2.0000.5965.
Foram incluídos na pesquisa pacientes
diagnosticados com EM, de ambos os
sexos, com idade inferior a 65 anos
atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia
da EMESCAM, que aceitaram fazer a
pesquisa mediante a assinatura de Termo
de consentimento livre e esclarecido
(TCLE). E excluídos, pacientes que tinham
problemas visuais e auditivos que afetem o
equilíbrio, cadeirantes, ou qualquer
problema que possa impossibilitar a
participação ativa na pesquisa, pacientes
que faltarem as sessões de fisioterapia mais
de três vezes. A pesquisa foi realizada em
dois momentos, no primeiro momento foi
realizado uma pesquisa bibliográfica
utilizando como fonte de dados artigos
científicos, selecionados nos Bancos de
dados da Pubmed, Medline e Scielo
publicados no período de 2000-2015,
publicações nos idiomas inglês e
português.
No segundo momento foi traçado o perfil
epidemiológico
dos
pacientes
selecionados, para tal utilizamos a ficha de
coleta de dados elaborada pelas
pesquisadoras, onde foram coletados
dados como idade, raça, sexo, moradia,
16
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data do diagnóstico e situação sócio
econômica. Logo após foi aplicada a
Escala de determinação funcional de
qualidade de vida na Esclerose Múltipla
(DEFU). Após a primeira avaliação,
iniciou-se intervenção fisioterapêutica, na
Clínica escola de Fisioterapia da
EMESCAM.
Análise estatística: os dados coletados
referentes ao perfil epidemiológico dos
pacientes foram analisados por meio de
métodos da estatística descritiva. A
apresentação ocorreu por meio de
percentuais e o resumo dos dados por meio
de medidas estatísticas como média,
mediana e desvio padrão. A comparação da
Qualidade de Vida antes e após
intervenção fisioterapêutica foi realizada
descritivamente, não considerando a
inferência estatística.
A metodologia consistiu na realização de
uma avaliação da qualidade de vida antes e
depois de intervenção fisioterapêutica com
a aplicação da Escala de Determinação
Funcional da Qualidade de Vida na EM
(DEFU). Esta escala foi traduzida e
adaptada para a língua portuguesa em
1996, utilizaram como base um
questionário genérico desenvolvido para
pacientes com câncer, adicionando
questões sobre sintomas e problemas
relacionados à EM. A DEFU é composta
por 6 subitens válidos para análise:
mobilidade (7 itens), sintomas (7 itens),
estado emocional (7 itens), satisfação
pessoal (7 itens), pensamento e fadiga (9
itens) e situação social e familiar (7 itens).
O formato das respostas permite escores de
0 a 4 para cada item, sendo considerado o
escore reverso para as questões construídas
de forma negativa. Desta forma, os escores
maiores refletem melhor qualidade de
vida18.

INTERVENÇÃO
FISIOTERAPÊUTICA
Exemplos de exercícios que foram
realizados para treino de equilíbrio,
propriocepção e ganho de força muscular:
Posicionamento alternado dos pés até um
alvo específico, usando-se marcações no
piso, levantar e sentar sob uma contagem
específica, girar sob uma contagem
específica, transferência de peso, andando
de lado e para frente (linhas paralelas
foram usadas para o controle do
posicionamento dos pés, comprimento das
passadas e largura dos passos). Também
foram realizados exercícios para melhorar
a Propriocepção utilizando bola suíça,
cama-elástica e prancha de desequilíbrio.
Para o ganho de amplitude de movimento
(ADM), os pacientes realizaram exercícios
de alongamentos. Para melhora da força
muscular foram realizados exercícios de
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva
(FNP) que tem a capacidade de ensinar e
realizar um programa terapêutico com
exercícios mais ricos e elaborados, não só
estimulando os músculos, mas o conjunto
corporal como um todo. Para progresso do
equilíbrio e marcha, foram utilizados os
exercícios
para
coordenação
e
propriocepção de Frenkel, uma série de
atividades com dificuldade progressiva e
ritmada, visando melhorar o controle
proprioceptivo e consequentemente um
movimento funcional.
A pesquisa foi realizada no Projeto de
Extensão em Esclerose Múltipla que
funciona na Clínica Escola de Fisioterapia
da Escola Superior de Ciências da Santa
Casa de Misericórdia de Vitória no ES
(EMESCAM) no período de 12/11/2015 a
11/02/2016 com uma frequência de uma
sessão por semana, sendo cada sessão com
tempo de 40 minutos aproximadamente,
totalizando 12 sessões. Dos 10 pacientes
iniciais 4 desistiram da pesquisa, apenas 6
foram para a análise estatística. Ao término
da última sessão os pacientes foram

17
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reavaliados, aplicando-se novamente a
DEFU.

RESULTADOS
Aplicando a DEFU observamos que 80%
dos
participantes
desta
pesquisa
apresentaram um índice de qualidade de
vida relativamente bom, apenas 20%
apresentaram escores menores o que indica
um índice ruim de QV. Após 12 sessões de
fisioterapia os participantes da pesquisa
foram reavaliados e de acordo com os
resultados da DEFU, a qualidade de vida
não apresentou diferença, conforme pode
ser observado na tabela 1.
Tabela 1. Comparação da Qualidade de
Vida
antes
e
após
Intervenção
Fisioterapêutica

Com relação à caracterização da amostra,
obteve-se o resultado de maior
predominância no sexo feminino,
representando 90%. Quanto à etnia foi
predominante
na
raça
branca
representando 50% da amostra, seguido
pela raça parda 40% e negra 10%. No que
se refere ao estado civil, 60% da amostra
eram de pessoas casadas, 30% solteiras e
10% viúva. Com relação a profissão 50%
são aposentados,10% do lar e 40% são
profissionalmente ativos de variadas
especialidades técnicas; 30% da amostra
reside no município da Serra, 30% em Vila
Velha, 20% são provenientes de Cariacica
e 20% da cidade de Vitória.

DISCUSSÃO
Estudos sobre QV em pacientes com EM,
torna-se um importante instrumento para
avaliar o impacto da doença no dia a dia
destes pacientes, visto que a evolução da
EM, implica em fatores individuais e não
somente em critérios de incapacidade e
deficiência19. Sobre a QV além dos fatores
relacionados à saúde, também se relaciona
elementos fundamentais da vida e como as
pessoas reagem, ou seja, como é a
percepção das pessoas no que diz respeito
à situações que envolvam amigos, família,
trabalho e os imprevistos da vida
cotidiana12. Além dos fatores físicos,
outros aspectos devem ser considerados
durante a intervenção fisioterapêutica para
que o plano de tratamento possa atender as
necessidades reais destes pacientes14. Dos
participantes do presente estudo 80%
apresentaram escores mais altos na Escala
de determinação funcional de qualidade de
vida na EM o que representa uma melhor
qualidade de vida, contrastando com os
estudos de Rodrigues et al (2008)20 que
observou um impacto negativo na QV dos
participantes de sua pesquisa, utilizando a
mesma escala. Este fato pode ser explicado
pela subjetividade e a relatividade da QV
que é definida pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) como uma concepção
pessoal do indivíduo, que se baseiam no
seu contexto sociocultural, valores,
sonhos, metas, padrões e apreensões para
caracterizar sua posição na vida12, 13. De
acordo com um estudo de Pereira et al.14
não foi observado melhora na QV após 15
sessões de fisioterapia o que corrobora
com o presente estudo onde também não
foi observado melhora estatisticamente
significante da QV após 12 sessões de
fisioterapia.
Um
fato
interessante
observado neste estudo foi que a relação
entre o equilíbrio e a qualidade de vida foi
inversamente proporcional ao observar os
casos individualmente, onde se observou
que paciente ainda com muito bom
equilíbrio, ainda fora da zona de risco de
quedas, demonstrou o pior índice de
18
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qualidade de vida e o paciente com o pior
equilíbrio já com 100% de risco de quedas
foram os pacientes que apresentaram a
melhor qualidade de vida confirmando que
o impacto negativo causado pela EM pode
ser consequência de vários fatores, e, a incapacidade causada pela doença seria
apenas um deles. O fato de constatar que
possui uma doença neurológica crônica,
evolutiva,
de
curso
imprevisível,
gradualmente incapacitante e até o
momento sem cura, pode repercutir de
forma contundente na vida dos pacientes,
mesmo nas fases iniciais21. Os
participantes do nosso estudo não
apresentaram uma QV ruim se
compararmos com os demais estudos
publicados sobre o mesmo assunto, no
entanto como foi proposto verificar se e
como a fisioterapia interfere na QV destes
indivíduos, não observamos diferença
antes e após a intervenção fisioterapêutica
o que pode ser explicado pelo fator idade,
pois os participantes da nossa pesquisa
apresentaram uma média de 46,2 anos,
devemos levar em consideração que a
doença se instalou em plena fase de
desenvolvimento
socioeconômico
e
mesmo diante das dificuldades peculiares a
uma doença crônica e até o momento sem
cura os mesmos apresentaram uma atitude
otimista perante a estas dificuldades.

genéricos
e
específicos
para
a
determinação mais detalhada da influência
dos sintomas, e para a verificação da
interferência
das
intervenções
medicamentosas e não medicamentosas na
QV percebida pelos pacientes. Foi
demonstrado também neste estudo que a
EM acomete principalmente o sexo
feminino, a raça branca e adultos jovens e
que os pacientes são, em sua maioria,
inativos e aposentados. Por se tratar de
doença pouco prevalente, a promoção de
estudos multicêntricos com maior número
de pacientes pode originar resultados mais
consistentes.

REFERÊNCIAS
1. Flores FM, Sousa LS, Menezes KM,
Copetti F, Trevisan CM. Quality of life in
multiple sclerosis patients participating in
therapeutic horseback riding. ConSc Saúde
[online]. 2014[acesso em 15 maio
2016];13(1):39-46.
Disponível
em:
http://www.redalyc.org
2. Seixas D, Galhardo V, Sá MJ,
Guimarães J, Lima D. Pain in multiple
sclerosis: characterization of a Portuguese
population of 85 patients. Acta Méd Port
[online]. 2009 [acesso em 15 maio
2016];22(3):233-240. Disponível em:
http//www.actamedicaportugues.com.

CONCLUSÃO
Não foi possível observar neste estudo
alterações significantes quanto à qualidade
de vida, este fato pode ser explicado pelo
conceito multidimensional e subjetivo que
englobam a qualidade de vida. É
imprescindível que haja mais estudos com
um tempo maior de intervenção e com um
número maior de participantes que possam
mensurar a qualidade de vida e a
interferência da fisioterapia nos pacientes
com Esclerose múltipla para melhor
avaliação do impacto da EM com a
utilização conjunta de instrumentos

3
Willis
MK,
Robertson
NP.
Alemtuzumab for the treatment of multiple
sclerosis. Ther Clin Risk Manag [online].
2015[acesso em 21 maio 2016];11: 525534.
Disponível
em:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.
4 Grzesiuk K. Clinical and epidemiologic
characteristics of 20 patients with multiple
sclerosis in Cuiabá Mato Grosso, Brazil.
Arq Neuro-Psiquiatr 2006;64:635-638.
5 Browne P, Chandraratna D, Angood C,
Tremlett H, Baker C, Taylor BV et al.
19

Salus J Health Sci. 2016; 2(3): 14-21

Atlas of Multiple Sclerosis 2013: A
growing global problem with widespread
inequity.
Neurology.
2014
Sep
9;83(11):1022-1024.
6 Kingwell E, Marriott JJ, Jetté N,
Pringsheim T, Makhani N, Morrow SA et
al. Incidence and prevalence of multiple
sclerosis in Europe: a systematic review.
BMC neurology. [online]. 2013[acesso em
14
abril
2016];
Sep26;13(1):128.
Disponível
em:
http://www.bmcneuro.biomedcentral.com
7 Zeqiraj K, Kruja J, Kabashi S, Muçaj S.
Epidemiological
Characteristics
and
Functional Disability of Multiple Sclerosis
Patients in Kosovo. Medic Archives 2014;
68(3)178-181.
8 Nali LHS, Moraes L, Fink MCD,
Callegaro D, Romano CM, Oliveira ACP.
Natalizumab treatment for multiple
sclerosis: updates and considerations for
safer treatment in JCV positive patients.
Arq. Neuro-Psiquiatr [online]. 2014
[acesso em 12 jun 2016];72(12):960-965.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo doi.org.
9 O´SullIvan SB. Esclerose Múltipla. In:
O´Sullivan SB. Fisioterapia: Avaliação e
Tratamento. 4. ed. Barueri: Manole; 2004.
p. 844-876.
10 Cardoso FAG. Atuação fisioterapêutica
na esclerose múltipla: forma recorrente
remitente. Rev. Movimenta [online].
2010[acesso em 17 maio 2016].
Disponível em: http://www.nee.ueg.br.
11The World Health Organization Quality
Of Life Assessment (WHOQOL): position
paper from the World Health Organization.
Soc Sci Med 1995;41:1403-1409.
12 Theunissen NC, Vogels TG, Koopman
HM, Verrips GH, Zwinderman KA,
Verloove-Vanhorick SP et al. The proxy
problem: child report versus parent report

in health-related quality of life research.
Quality of Life Research. 1998 Jul
1;7(5):387-397.
13 Quintanilha RS, Lima LR. Avaliação da
qualidade de vida em portadores de
Esclerose Múltipla. Rev Enf UFPE
2010;4(1):153-161.
14 Pereira EF, Teixeira CA, Santos A.
Qualidade de vida: abordagens, conceitos
e avaliação. Rev bras Educ Fís Esporte
2012;26(2):241-50.
15 Baumstarck K, Boyer L, Boucekine M,
Michel P, Pelletier J, Auquier P.
Measuring the quality of life in patients
with multiple sclerosis in clinical practice:
a necessary challenge. Multiple sclerosis
international. [online].
Feb 28;2013.
2013(1):1-8. [acesso em 16 abril 2016];
Disponível
em:
http://dx.doi.org/10.1155/2013/524894.
16 Almeida SRM, Bersuaski K, Cacho
EWA, Oberg TD. Eficiência do treino de
equilíbrio na Esclerose Múltipla. Fisioter
mov. 2007;20(2):41-48.
17 Oliveira NG, Bofi TC, Barbatto LM,
Cesinando de Carvalho A. "Analysis of a
physiotherapy program in a group of
patients with multiple sclerosis." MTP &
Rehab Journ, 2014;12(1):831-845.
18 Mendes MF, Balsimelli S, Stangehaus
G, Tilbery CP. Validação de escala de
determinação funcional da qualidade de
vida na esclerose múltipla para a língua
portuguesa.
Arq
Neuropsiquiatr
2004;62(1):108-113.
19 Pedro L, Ribeiro JLP. Implicações da
situação profissional na qualidade de vida
em indivíduos com esclerose múltipla. In:
Simpósio nacional de investigação em
psicologia, 7. 2010. Anais... Braga:
Universidade do Minho; 2010. p.12861294.

20

Salus J Health Sci. 2016; 2(3): 14-21

20 Rodrigues IF, Nielsen MBP, Marinho
AR. Avaliação da fisioterapia sobre o
equilíbrio e a qualidade de vida em
participantes com esclerose múltipla. Rev
Neurocienc 2008;16(4):269-274.
21 Janssens AC, Van Doorn PA, De Boer
JB, Kalkers NF, van der Meché FG,
Passchier J et al. Anxiety and depression
influence the relation between disability
status and quality of life in multiple
sclerosis. Mult Scler 2003;9:397-403.

21

