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Resumo
Este artigo tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico
dos pacientes com EM e comparar o equilíbrio antes e depois da
fisioterapia. O objetivo geral desse trabalho é analisar o equilíbrio
em pacientes com EM, antes e após intervenção fisioterapêutica. A
metodologia utilizada foi avaliação inicial e reavaliação após 12 sessões de fisioterapia. Os instrumentos de avaliação utilizados foram o
Índice de Marcha Dinâmica (DGI) e a Escala de equilíbrio de Berg.
A justificativa está pautada no fato de a esclerose múltipla ser uma
doença crônica progressiva que afeta adultos jovens, no auge de sua
produtividade, desencadeando uma série de complicações, como
perda de equilíbrio, aumento na ocorrência de quedas, podendo trazer um grande impacto biopsicossocial para a sociedade. Justifica-se,
ainda, pela contribuição a um maior conhecimento sobre o aspecto
clínico desta doença. Os resultados mostraram que existe diferença
positiva no Equilíbrio antes e após intervenção fisioterapêutica de
acordo com os escores dos testes de DGI e BERG. Conclui-se com
este estudo que a fisioterapia é essencial na melhora do equilíbrio
destes indivíduos.

* Autor para correspondência: nadia-iara@hotmail.com
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INTRODUÇÃO
Considerada como uma das patologias mais
comuns que afetam o Sistema Nervoso
Central (SNC), 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 branca1-5.
Estima-se que, no mundo todo, mais de dois
milhões de pessoas têm EM6,7. No Brasil,
aproximadamente 10.376 portadores estão
em tratamento; dados da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla registram mais
de 30.000 indivíduos com EM6.
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 desmielinização e lesão axonal8.
Os sintomas motores incluem espasticidade,
espasmos reflexos, contraturas e distúrbios
da marcha e fadiga que podem ser persistentes ou estarem relacionada relacionados
à atividade física ou a graus menores de esforço mental e é com frequência, o sintoma
inicial de uma exacerbação9.
Sintomas cerebelares e bulbares também
podem estar presentes 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 substância branca periventricular9,10.
Apesar da existência de vários termos na
literatura usados para classificar a EM, de
forma geral a doença subdivide-se nos diferentes tipos clínicos:

a) 
Remitente-recorrente (RR): início da
doença caracterizada por recuperação
completa ou sequelas e déficits residuais
passam a se acumular pela repetição das
crises.
b) 
Progressiva Primária (PP): progressão
da doença desde o início, os sintomas se
desenvolvem gradualmente e não há presença de surtos. As melhorias ocorrem
em menos tempo.
c) Progressiva Secundária (PS): caracterizada inicialmente por exacerbações-remissões, seguida pela progressão de comprometimento e remissões mínimas.
d) 
Progressiva Exacerbante (PE): doença
progressiva desde o início, porém sem
exacerbações agudas claras, que podem
ou não ter alguma recuperação ou remissão, sendo esta menos frequente9,10.
Segundo Santos em 201011, a fase inicial da
EM é sutil, sendo caracterizada por sintomas transitórios que duram de cinco dias
a uma semana. Essas características fazem
com que o indivíduo não dê importância às
primeiras manifestações clínicas da doença.
Equilíbrio
Tookuni et al. (2005)12 definem Equilíbrio
como “a manutenção do centro de gravidade, o qual se deve encontrar dentro da área
da base de suporte do corpo e que recebe
ajustes constantes do sistema musculoesquelético”.
Para a realização das atividades de vida diária, é necessário que o indivíduo tenha a capacidade de equilíbrio, sendo este um fator
imprescindível para o bem-estar humano.
Segundo um estudo realizado em 2008 por
Rodrigues et al.13, “o desequilíbrio é a maior
queixa dos pacientes com Esclerose Múltipla, evidenciando a disfunção vestibular na
maioria dos casos”. Este estudo teve como
objetivo principal avaliar os efeitos da fisioterapia sobre o Equilíbrio e a Qualidade de
Vida de pacientes com Esclerose Múltipla e
conclui que: “O equilíbrio e a qualidade de
39
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vida dos indivíduos com EM melhoraram
significativamente com intervenção fisioterapêutica direcionada”13.
Esclerose Múltipla e Fisioterapia
A fraqueza muscular e a fadiga contribuem
para que haja uma diminuição das atividades diárias dos pacientes com EM, trazendo como consequência, comprometimento
muscular devido à inatividade14.
Intervenções fisioterapêuticas, objetivando
a melhora da força muscular e a resistência em indivíduos com EM são limitadas.
O exercício terapêutico por muitos anos foi
evitado nestes pacientes, devido ao aumento
da temperatura corporal e à fadiga que podem agir como gatilho para um novo surto15.
A prática de exercícios terapêuticos como
um dos recursos da Fisioterapia promove aumento do V02 máx.‚ melhor controle da glicemia, aumento da massa muscular, melhora
da autoestima e da autoconfiança e melhora
da qualidade de vida dos pacientes16.
Buscando minimizar as limitações, as complicações impostas pela EM e otimizar a funcionalidade, a Fisioterapia melhora a qualidade de vida, pois favorece significativamente
o equilíbrio e os movimentos, além de promover manutenção da força muscular16.
Até pouco tempo, os exercícios eram evitados. Tal medida era adotada objetivando
a conservação de energia, buscando o controle da fadiga e mitigando o risco de novos
surtos. Porém, o sedentarismo trouxe repercussões negativas, tais como o aumento do
risco de doenças cardíacas e a diminuição
da capacidade funcional17.
Neste sentido, pretende-se com este estudo
analisar o equilíbrio em pacientes com esclerose múltipla, antes e após intervenção
fisioterapêutica, caracterizar o perfil epidemiológico destes pacientes quanto ao sexo,
idade, etnia, moradia e condição sócio econômica e verificar a interferência da fisioterapia no equilíbrio de pacientes com EM.

MÉTODO
Trata-se de estudo de caso aplicado, exploratório e quantitativo que contou com
10 participantes na pesquisa, sendo 90%
do sexo feminino e 10% do sexo masculino, com média de idade de 46,2 anos, que
realizaram fisioterapia uma 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). Foram
excluídos pacientes com problemas visuais
e auditivos que afetam o equilíbrio, cadeirantes, ou qualquer problema que pudesse
impossibilitar a participação ativa na pesquisa, pacientes que faltaram as sessões de
fisioterapia mais de três vezes. A pesquisa
foi realizada em dois momentos: no primeiro momento, foi realizada 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.
Palavras chaves: multiple sclerosis; quality
of life; physiotherapy.
A metodologia consistiu em aplicar avaliações antes da intervenção fisioterapêutica, como a aplicação do Índice de Marcha
Dinâmica (DGI) para avaliar o equilíbrio
dinâmico. O DGI foi desenvolvido por
Shumway-Cook et al., em 1997, com o objetivo de avaliar as alterações vestibulares
periféricas, o equilíbrio dinâmico, a mobilidade, as atividades de vida diária e o risco de queda18. A escala consiste em testes
dinâmicos que incentivam estímulos vesti40
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bulares do transcorrer da marcha com obstáculos, degraus e etc., sendo composto por
8 itens com 4 alternativas, que variam de 0
a 3 pontos, onde 0 indica grave comprometimento e 3 indica desempenho normal da
função; a escala possui pontuação máxima
de 24 pontos, tendo indicativo de risco de
queda quando um índice menor ou igual a
19 pontos18.
Para também avaliar o equilíbrio e mensurar o risco de quedas, aplicamos a Escala
de Equilíbrio de Berg, criada por Katherine Berg em 1992, traduzida e adaptada
para a língua portuguesa por Miyamoto et
al. (2004) O objetivo da escala de Berg é
avaliar o equilíbrio estático, determinando
assim o risco de quedas. É composto por atividades de coordenação, equilíbrio, capacidade de mudança de decúbito, avaliação das
transferências dos pacientes, entre outras19.
É baseada em 14 itens comuns da vida diária, em que cada item possui 5 alternativas
que variam de 0 a 4 pontos, sendo 0 a inabilidade de desenvolver a ação solicitada e
4 a habilidade total de exercer a função. A
pontuação máxima de escala de Berg é de
56 pontos, em que um valor de corte de 45
pontos é considerado um preditor de queda
e um índice menor ou igual a 36 pontos estão associados a 100% de risco de queda.
Portanto, quanto maior o escore, menor o
risco de quedas19.
Após a aplicação das escalas de equilíbrio,
deu-se início à intervenção fisioterapêutica,
que constou de exercícios para Equilíbrio
com Bola Suíça, Cama elástica, Prancha de
desequilíbrio, treino de marcha, circuitos
vencendo obstáculos, fortalecimento dos
grupos musculares de membros inferiores,
como quadríceps, glúteo médio, vasto medial, glúteo máximo, e da musculatura do
tronco como retos e oblíquos abdominais,
transverso abdominal, multífidos, alongamentos musculares específicos, como isquiotibiais, peitorais e paravertebrais, exercícios de coordenação Frenkel e Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). Ao
término da intervenção fisioterapêutica, os

pacientes foram reavaliados aplicando-se
novamente as escalas de equilíbrio.
A pesquisa foi realizada no Projeto de Extensão em Esclerose Múltipla que funciona
na Clínica Escola de Fisioterapia da EMESCAM de Vitória no Espirito Santo no período de 12/11/2015 a 11/02/2016 com uma
frequência de uma vez por semana, sendo
cada sessão com tempo de 40 minutos aproximadamente, totalizando 12 sessões.
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) global, os pacientes realizaram exercícios de alongamento da cadeia
muscular posterior. 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 de Frenkel, uma série de atividades com dificuldade progressiva e ritmada,
visando melhorar o controle proprioceptivo
e consequentemente um movimento funcional. Dos 10 pacientes iniciais. 4 foram excluídos do estudo por faltarem as sessões de
fisioterapia e, com isso, apenas 6 entraram
para a análise estatística.
41
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RESULTADOS
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 residem
no município da Serra, 30% em Vila Velha,
20% são provenientes de Cariacica e 20%
da cidade de Vitória.

A comparação do Equilíbrio antes e depois
do tratamento fisioterapêutico foi realizada através de Análise descritiva dos dados
com média e desvio padrão. Os resultados
da análise indicaram que existe uma melhora após a intervenção fisioterapêutica
no Equilíbrio, de acordo com os escores
dos testes de DGI e BERG. A média do
DGI antes da intervenção fisioterapêutica
foi de 14,8±7,0 e após a intervenção foi de
17,8±5,3. A média do Berg antes da intervenção fisioterapêutica foi de 40,2±12,4 e
após a intervenção fisioterapêutica foi de
42,7±12,1, demonstrando assim uma melhora no equilíbrio conforme pode ser mais
bem observado na Tabela 1.

Tabela1 – Comparação do equilíbrio antes e após intervenção fisioterapêutica.
DGI antes
BERG antes
DGI depois
BERG depois

Média

Mediana

Desvio padrão

14,8
40,2
17,8
42,7

15,0
44,0
19,5
46,0

7,0
12,4
5,3
12,1

DISCUSSÃO
De acordo com Oliveira et al.20, a prática de
atividade física por pacientes com EM vem
aumentando significativamente nos últimos
anos. Vários estudos têm demonstrado que
esta prática melhora o equilíbrio e a capacidade funcional destes pacientes, pois o
exercício pode ter efeitos positivos sobre o
funcionamento físico, sem quaisquer efeitos
negativos sobre os sintomas da Esclerose
Múltipla. O estudo demonstrou que houve
uma melhora significante no equilíbrio dos
pacientes, tanto quando avaliados pela escala de Berg ao testar o equilíbrio estático
quanto pelo DGI ao testar o equilíbrio dinâmico.
Os estudos de Rodrigues et al. 13 2008 também demonstraram que o desequilíbrio é a
maior queixa dos pacientes com Esclerose
Múltipla, concluindo, dessa forma, que o
equilíbrio e a qualidade de vida dos indivíduos com EM melhoraram significativa-

mente com a intervenção fisioterapêutica
direcionada. Assim, a revisão sistemática
de Mann et al. em 200921 e o estudo de Almeida et al.22 2007 demonstraram que a Fisioterapia convencional, associada ao treino
de equilíbrio, é indispensável nos protocolos fisioterapêuticos para os pacientes de
EM. Em uma análise sistemática realizada
por Paltamaa et al.23 2012, foi demonstrado
que exercícios com resistência progressiva
e treino de equilíbrio têm efeitos positivos
na melhora do equilíbrio dos pacientes com
nível de deficiência leve ou moderada.
O presente estudo caracterizou a amostra
levando em consideração as seguintes variáveis: sexo, idade, etnia, estado civil, profissão, número de filhos, quantidade de surtos
e município de procedência. Houve predominância do sexo feminino, representando
90%. O predomínio étnico foi representado
por 50% da raça branca; estes dados são corroborados pelo estudo epidemiológico de
Flores1 et al., (2014) que demonstram a pre42
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dominância da raça branca e do sexo feminino em pessoas acometidas com EM. Com
relação à idade, obteve-se neste estudo uma
média de idade de 46,2 ± 15,14 anos, assim como nos estudos de Willis et al.3 2014
ao demonstrarem que a EM é uma doença
que acomete adultos jovens. Com relação
à atividade profissional, 50% dos pacientes
estudados são aposentados e dos pacientes
aposentados, 80% deles são aposentados
por invalidez. Resultado similar ao da pesquisa de Oliveira et al.24 em 2013, onde foi
constatado que 38% dos pacientes com EM
se encontravam aposentados por invalidez e
24% eram profissionalmente ativos.
CONCLUSÃO
O presente estudo demonstra que a fisioterapia é essencial para a melhora do equilíbrio e
independência funcional nos pacientes com
EM fato este quantificado pelos scores da
escala de equilíbrio de Berg e do Índice de
Marcha dinâmica (DGI). Este estudo também demonstrou que a EM acomete principalmente o sexo feminino, a raça branca, os
adultos jovens, e que os pacientes são, em
sua maioria, inativos e aposentados.
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