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Resumo 

Introdução:A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune, crônica 

degenerativa, progressiva, caracterizada pela destruição da bainha de 

mielina, acompanhada de inflamação que compromete o processo de 

transmissão dos impulsos nervosos.Dentre os sintomas mais relatados pelos 

pacientes como diários e incapacitantes, está a fadiga.Objetivo:Por meio de 

uma revisão de literatura verificar os exercícios terapêuticos com resultados 

para melhora da fadiga e qualidade de vida de pacientes com 

EM.Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura, 

considerando publicações disponíveis nas bases de dados BIREME e 

PubMed no período de 2011 a 2015.Resultados/Considerações finais: Os 

estudos avaliaram os efeitos da terapia por exercício na fadiga em pacientes 

com EM leve a moderada, sendo estes exercícios realizados a curto prazo e 

com intensidade leve a moderada.O exercício terapêutico possui efeitos 

positivos nos pacientes com EM, melhorando força, resistência aeróbica, 

equilíbrio, diminuindo a fadiga, foco do nosso estudo, e consequentemente 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Uma avaliação adequada do 

paciente deve ser feita, para que o mesmo não tenha uma exacerbação dos 

sintomas, durante a terapia. Sendo assim, temos mais um leque de exercícios 

e terapias que podem ser utilizados com o público do presente estudo, para 

manter a funcionalidade e diminuir os efeitos crônicos degenerativos, 

provocados pela doença.  

Palavras-chave:esclerose múltipla, fisioterapia, fadiga. 
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Introduction:Multiple sclerosis (MS) is a progressive autoimmune, chronic, 

degenerative disease characterized by destruction of the myelin sheath, 

accompanied by inflammation that compromises the process of transmission 

of nerve impulses. Among the symptoms most reported by patients as daily 

and disabling, is fatigue. Objective: Through a review of the literature review 

the therapeutic exercises with results to improve fatigue and quality of life of 

MS patients. Methodology:This is a literature review study, considering 

publications available in BIREME and PubMed databases from 2011 to 2015. 

Results/ Final considerations: The studies evaluated the effects of exercise 

therapy on fatigue in patients with mild to moderate MS, these exercises being 

performed in the short term and with mild to moderate intensity. Therapeutic 

exercise has positive effects in MS patients, improving Strength, aerobic 

resistance, balance, reducing fatigue, focus of our study, and consequently 

improving the quality of life of patients. An adequate assessment of the patient 

should be made so that the patient does not experience an exacerbation of 

symptoms during therapy. Thus, we have a further set of exercises and 

therapies that can be used with the public of the present study, to maintain the 

functionality and reduce the chronic degenerative effects caused by the 

disease. 

Key words: multiple sclerosis, physiotherapy, fatigue. 
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INTRODUÇÃO 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune, crônica degenerativa, 

progressiva, caracterizada pela destruição da bainha de mielina, acompanhada de 

inflamação que compromete o processo de transmissão dos impulsos nervosos1,2, 

3,4. 

A EM é uma doença idiopática que atinge adultos jovens entre 20 a 50 anos, 

principalmente mulheres, e tem maior incidência em países norte-europeus. Alguns 

autores acreditam que a causa da EM está relacionada a fatores ambientais, e 

outros defendem que pode haver uma influência genética que leva a predisposição à 

EM, sendo esta desencadeada a partir de uma doença viral3,5,6. 

Em condições normais, as células mielinizadas apresentam potencial de 

ação que é transmitido de forma saltatória, rapidamente de um nódulo a outro do 

neurônio, promovendo o processamento da informação. Quando a bainha de mielina 

está danificada, a condução nos axônios desmielinizados dependerá das condições 

do meio, podendo ser eficaz ou não. Como resultado, o axônio sofre consequentes 

alterações fisiológicas, provocando a perda nas propriedades saltatórias da 

condução elétrica, redução na velocidade de condução e predisposição ao bloqueio 

da condução nervosa2. 

Dentre os sintomas mais relatados pelos pacientes como diários e 

incapacitantes está a fadiga12,13,14,15,16,17.O comitê de Diretrizes da Prática Clínica da 

Fadiga na EM a definiu como uma falta subjetiva de energia física e/ou mental, que 

interfere nas atividades habituais ou desejadas, percebida pelo sujeito ou pelo seu 

cuidador3,6,18,19. A gravidade da doença não está relacionada com o grau de fadiga, 

pois pode-se perceber que indivíduos ligeiramente afetados com a doença já relatam 

o seu efeito incapacitante14,15.Fisiopatologicamente, a fadiga ocorre devido a uma 

falha na ativação central (fadiga central) e um fracasso na junção de excitação-

contração. A fadiga central é definida como uma falha ao iniciar e/ou manter tarefas 

que exigem atenção (fadiga mental ou cognitiva). A fadiga periférica é descrita com 

uma propensão a fadiga muscular relacionadas a desordens nos músculos e nas 

junções neuromusculares, causadas pela falta de atividade física3,16,19. Os fatores 

que contribuem para o aparecimento da fadiga são exposição ao calor eumidade, 

perturbações no sono e alterações de humor15,16,17,19. 

Além do tratamento medicamentoso para este sintoma, que é feito por 

antivirais e agonistas da dopamina, tendo um impacto significativo na diminuição da 
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fadiga, estudos recentes vêm mostrando o crescimento do exercício terapêutico na 

melhora das condições que a provocam, porém a combinação de exercícios durante 

a terapia tem dificultado a descoberta de qual possui o maior efeito sob a fadiga na 

EM20,21,22. 

Os exercícios terapêuticos vêm crescendo como uma importante opção no 

tratamento sintomático da EM e finalmente veio contrapor a ideia de que os 

exercícios físicos pioram as fases de relapso e o curso natural da doença12,21,23. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo apresentar uma revisão de 

novas pesquisas abordando os exercícios terapêuticos e fisioterapiacom resultados 

para diminuiçãoda fadiga e melhora da qualidade de vida dos pacientes 

diagnosticados com essa doença. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, considerando publicações 

disponíveis nas bases de dados BIREME e PubMed no período de 2011 a 2015. As 

palavras-chave utilizadas na língua portuguesa foram esclerose múltipla, fisioterapia 

e fadiga. Na língua inglesa foram usadas multiplesclerosis, physicaltherapy, fatigue. 

Outras referências foram utilizadas para facilitar a escrita e compreensão do texto. 

Na base de dados BIREME foram encontrados 45.825 artigos com as 

palavras-chave “esclerose múltipla”; com “esclerose múltipla” e “fadiga” foram 

encontrados 1.088 artigos; e com os descritores “esclerose múltipla”, “fadiga” e 

“fisioterapia” foram encontrados 21 artigos. Na base de dados PubMed foram 

encontrados 18.531 artigos com a palavra “multiplesclerosis”; com “multiplesclerosis” 

e “fatigue” foram encontrados 844 artigos; 123 artigos com “multiplesclerosis”, 

“fatigue” e “physicaltherapy”.  

 

RESULTADOS 

Foram selecionados 10 artigosna estratégia de busca que relacionavam a 

EM e o exercício terapêutico e fisioterapia na fadiga para análise e discussão. 

Destes, 5 são estudos controlados randomizados, 2 são estudos controlados 

randomizados simples cego, 2 são quase experimental,e 1 prospectivo cego de 

observação. Em pesquisa posterior, foi encontrado1 estudo controlado randomizado 

relacionado ao tema, e este adicionado à pesquisa. 
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 As principais informações sobre esses estudos estão apresentados na 

tabela 1. 
Tabela 1 – Caracterização dos estudos quanto à referência, objetivos, métodos e conclusão.  

Continua 
Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Kargarfard, M et 
al; 2012 

Avaliar a 
efetividade de 
exercícios 
aquáticos na fadiga 
e a relação com a 
qualidade de vida 
em mulheres com 
esclerose múltipla. 

32 mulheres com Esclerose 
Múltipla remitente-recorrente 
realizaram 8 semanas de 
exercício supervisionado em 
piscina com frequência de 3 
vezes por semana e duração de 
60 minutos. A fadiga e a 
qualidade de vida foram 
avaliados por um avaliador 
‘cego’ usando a Escala 
Modificada de Impacto da 
Fadiga (MFIS) e o Questionário 
para Qualidade devida (HRQOL) 
na EM, no início do estudo, com 
4 semanas de terapia e após 8 
semanas de terapia.  

Os resultados foram baseados em 21 
pacientes (10 do grupo intervenção e 
11 do grupo controle). Não foram 
encontradas diferenças significativas 
entre os grupos em relação aos 
dados iniciais. Os pacientes do grupo 
intervenção apresentaram melhoras 
significantes em relação a fadiga e a 
pontuação do HRQOL depois de 4 e 
8 semanas comparando com o grupo 
controle. 

 

 

Tabela 1 – Caracterização dos estudos quanto à referência, objetivos, métodos e conclusão.  
Continuação 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Sangelaji B, et 
al; 2014 

Investigar a curto e 
longo prazo os 
efeitos da terapia 
por combinação de 
exercício na 
distância 
percorrida, 
equilíbrio fadiga e 
qualidade de vida 
dos pacientes com 
EM da sociedade 
Iraniana de EM. 

59 pacientes divididos em grupo 
intervenção (n=39) e grupo 
controle (n=20). O grupo de 
intervenção recebeu terapia 
combinada por 10 semanas, 
incluindo exercícios aeróbicos, 
de força, equilíbrio e 
alongamento. Uma semana 
antes, uma semana depois e um 
ano depois do início dos 
exercícios os dois grupos 
realizaram os testes BBSS, 
Teste de Caminhada de 6 
minutos, Escala de Severidade 
da Fadiga(FSS), Escala 
Expandida do Estado de 
Incapacidade de Kurtzke (EDSS) 
e de Qualidade de Vida. 

Os resultados foram baseados em 21 
pacientes (10 do grupo intervenção e 
11 do grupo controle). Não foram 
encontradas diferenças significativas 
entre os grupos em relação aos dados 
iniciais. Os pacientes do grupo 
intervenção apresentaram melhoras 
significantes em relação a fadiga e a 
pontuação do HRQOL depois de 4 e 8 
semanas comparando com o grupo 
controle. 

Schimdt S; 
Wonnerberger 
M; 2014 

Avaliar a 
durabilidade dos 
efeitos de 
exercícios em 
pacientes com EM 
remitente-
recorrente. 

89 pacientes com EM remitente-
recorrente e pontuação menor ou 
igual a 3,5 na EDSS realizaram 
oprograma individualizado de 
exercício aeróbico de resistência 
por 12 meses. 

Durante o estudo houve melhora do 
consumo de VO2 e queda significativa 
nos níveis de fadiga. O subgrupo de 
pacientes analisados que possui 
fadiga relatou que a melhora no pico 
de VO2 foi mantida de forma 
significativaapós 12 meses, enquanto 
os pacientes sem fadiga não tiveram 
nenhuma melhora adicional após 6 
meses. Uma queda significante na 
pontuação do FSS só foi observada 
após nove meses. O exercício 
aeróbico leva a um sustentável 
aumento do pico de VO2 durante um 
período prolongado de 12 meses. 
Existe um pequeno, porém 
significante efeito sobre os níveis de 
fadiga que podem ser observados 
ainda nove meses depois. 
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Andrew D, et al;  
2013 

Determinar os 
efeitos de um 
protocolo de treino 
de força muscular 
respiratório 
progressivo, de 
curta duração, na 
força muscular 
respiratória, fadiga, 
qualidade de vida e 
performance 
funcional em 
indivíduos com Em 
de leve a 
moderada. 

21 pacientes com Esclerose 
Múltipla divididos em 2 grupos: 
RMT (treinamento muscular 
respiratório, n = 11) e grupo 
controle (n=10).  A intervenção 
foi realizada durante 5 semanas 
com treinamento combinado e 
progressivo de resistência; 3 dias 
por semana, por 30 minutos. Os 
parâmetros iniciais foram a 
Pressão Inspiratória Máxima, a 
Pressão Expiratória Máxima e a 
Escala de Impacto Modificada da 
Fadiga. Todos os participantes 
completaram as medidas 
secundárias da função pulmonar, 
o teste de caminhada de 6 
minutos, o tempo de stairclimb, a 
Escala de Auto-Eficácia da 
Esclerose Múltipla e a Escala de 
Incapacidade na Atividade 
Física. 

Houve uma melhora nas pressões 
inspiratórias e expiratórias máximas 
aumentaram 35% +/- 22%  e 26% +/- 
17% respectivamente, e não foram 
notadas mudanças no grupo controle 
(12% +/- 23% e -4% +/- 17%, 
respectivamente). O RMT melhorou a 
fadiga (escala modificada do impacto 
da fadiga, sem mudança ou piora no 
grupo controle. Nenhuma mudança foi 
encontrada nos outros instrumentos 
de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 – Caracterização dos estudos quanto à referência, objetivos, métodos e conclusão.  

Continuação 
Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Ahmadi A, et al;  
2013 

Comparar o efeito 
de 8 semanas de 
exercício aeróbico 
e yoga no 
equilíbrio, função 
ambulatorial, fadiga 
e humor de 
pacientes com EM. 

31 mulheres com EM com uma 
idade média de 36 anos e EDSS 
de 1.0 a 4.0 foram recrutadas e 
distribuídas aleatoriamente entre 
3 grupos: treino de caminhada na 
esteira, yoga e grupo controle.  O 
treino de caminhada na esteira e 
a yoga duraram 8 semanas (24 
sessões, três vezes por 
semana). Os pacientes do grupo 
controle seguiram sua própria 
rotina de tratamento. Equilíbrio, 
velocidade e resistência na 
caminhada, fadiga, depressão e 
ansiedade foram avaliadas com 
a escala de equilíbrio de BERG, 
tempo de caminhada para 10 m, 
distância percorrida em dois 
minutos, Escala de Severidade 
da Fadiga (FSS) 

Comparando os resultados houve 
melhoras significativas no equilíbrio, 
resistência a caminhada, na FSS, nos 
dois grupos. Entretanto o teste de 
caminhada de 10 metros mostrou 
melhora no tempo no grupo da esteira 
e nenhuma mudança clara no grupo 
de yoga. 

Bansi J, et al; 
2013. 

Investigar a 
influência do treino 
de endurance 
conduzido no 
cicloergômetro ou 
na bicicleta 
aquática durante 3 
semanas, na 
resposta 
imunológica e 
cardiorrespiratória 
no HR-Qol e fadiga. 

60 pacientes com EM foram 
avaliados em relação as 
influencias das respostas imunes 
a curto prazo, a capacidade 
cardiorrespiratória em relação ao 
HR-QoL e fadiga. O treino de 
resistência aconteceu em 
bicicleta ergométrica ou bicicleta 
aquática, durante 3 semanas. No 
início e no final de três semanas 
de intervenção, foram 
determinados o HR-QoL, a 
fadiga, a capacidade 
cardiorrespiratória e as 
mudanças imunes a curto prazo 
do fator neurotransmissor 

Este estudo indica os benefícios dos 
efeitos do treino de resistência. A 
escala MFIS na fadiga física 
mostraram relações entre a resposta 
imune a curto prazo e capacicade 
cardiorrespiratória com o HR-QoL e a 
fadiga depois da intervenção. As 
adaptações imunológicas a curto 
prazo e a capacidade 
cardiorrespiratória influenciam no HR-
QoL e na fadiga dos portadores de 
EM. As respostas imunes específicas 
da imersão durante o exercício 
precisam de mais estudos. 
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derivado do cérebro, do fator de 
crescimento do nervo, da 
interleucina-6 e do fator solúvel 
da IL-6  

Dodd KJ et al; 
2011. 

Determinar a 
efetividade do 
treino progressivo 
de resistência nas 
pessoas com 
Múltipla Esclerose. 

Pacientes com EM remitente-
recorrente foram divididos em 
grupo intervenção de MMII 2 
vezes por semana durante 10 
semanas (n=36), e no grupo 
controle com cuidado e atenção 
usual e um programa social que 
acontecia 1 vez por semana 
durante 10 semanas (n=35). Os 
resultados foram registrados no 
início do estudo, na semana 10 e 
na semana 22. 

Os pacientes compareceram a 92% 
das sessões e não apresentaram 
sintomas adversos. Na décima 
semana não foram encontradas 
diferenças no desempenho da 
caminhada. Entretanto em 
comparação com o grupo PRT 
(treinamento de resistência 
progressiva) demonstraram uma 
melhora de força no legpress e no 
legpress inverso, e melhorou a 
resistência dos músculos no legpress 
reverso. Outros benefícios foram 
observados no grupo intervenção 
como a melhora da fadiga física ou 
motora, da saúde física e 
consequentemente da qualidade de 
vida. Na 22ª semana poucas 
diferenças foram observadas entre os 
grupos. 

 

 

 

Tabela 1 – Caracterização dos estudos quanto à referência, objetivos, métodos e conclusão.  
Conclusão 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Guner S, Inanici 
F; 2015 

Determinar os 
efeitos de 12 
semanas de yoga 
terapia na fadiga, 
equilíbrio e nos 
parâmetros da 
marcha nas 
pessoas com EM. 

8 pacientes ambulatoriais com 
EM remitente-recorrente com 
EDDS menor ou igual a 6.0, e 
pacientes 8.0 saudáveis foram 
inclusos. Os pacientes 
participaram de um programa de 
yoga sob supervisão, realizado 2 
vezes por semana, durante 12 
semanas. Antes e depois da 
terapia com a yoga foram 
usadas a FSS e a escala de 
Berg para avaliar a fadiga e o 
equilíbrio de cada paciente. A 
análise tridimensional da marcha 
foi feita usando o sistema Vicon 
612 com 6 câmeras e duas 
plataformas de força Bertec 
antes e depois da terapia. 

Após uma terapia de curto prazo de 
yoga, foram encontradas conquistas 
estatisticamente significantes na 
fadiga, equilíbrio, comprimento do 
passo e velocidade de caminhada. 
Embora a pelve no plano sagital e os 
ângulos do quadril e tornozelo no 
movimento de flexão plantar gerados 
pelas articulações de quadril e 
tornozelo na fase de pré-balanço 
tenham melhorado, as melhorias não 
foram estatisticamente significantes. 

Tarakci E et al, 
2013 

Determinar a 
efetividade do 
treino de exercícios 
em grupo no 
equilíbrio, status 
funcional, 
espasticidade, 
fadiga e qualidade 
de vida de 
pacientes com EM. 

Pacientes ambulatoriais com 
EM, foram divididos em grupo 
intervenção (n=51) e grupo 
controle (n=48). O grupo 
intervenção realizou um 
programa de exercícios sob a 
supervisão de fisioterapeutas por 
12 semanas. O grupo controle 
foi incluso na lista de espera. 

99 pacientes completaram o estudo. 
Houve melhoras estatísticas 
significativas no grupo intervenção 
relacionadas ao equilíbrio, fadiga e 
teste de caminhada de 10 metros. 

Hayes HA et al; 
2011. 

Avaliar os efeitos 
de um programa de 
alta intensidade 
RENEW (exercício 
de resistência por 
via negativa 
excentrica). 

19 pessoas com EM (8 homens 
e 11 mulheres) foram 
distribuídos entre dois grupos 
com padrões de exercícios 
diferentes, o grupo STAND que 
não tinha foco no treino de 
resistência de MMII; e o grupo 
RENEW com treinamento de 
resistência em alta intensidade 
para os MMII; 3 vezes por 
semana, durante 12 semanas. 
Foram avaliados a força dos 

Não foram observadas significantes 
mudanças, no tempo ou interação na 
força, TUG, TMWSS, TMWMP, ou 
teste de caminhada de 6 minutos. 
Entretanto a diferença da soma da 
força do grupo RENEW foi de 38.60 
(representando 15% de melhora), 
quando comparado com a soma da 
força observada no grupo STAND 
com um resultado de 5.58 (2% de 
melhora). Uma significante melhora 
no grupo STAND foi observada no 
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MMII (flexão e extensão de 
quadril e joelho, flexão plantar e 
dorsiflexão e a soma destes 
valores); timedupand go (TUG), 
teste de caminhada de 10 
minutos, ritmo auto-selecionado 
(TMWSS) e ritmo máximo 
(TMWMP), subir e descer 
escadas, teste de caminhada de 
6 minutos, escala de Berg, e 
escala de severidade da Fadiga 
(FSS). 

subir e descer escadas e na Escala 
de Berg, enquanto o grupo RENEW 
não melhorou nesses aspectos. 

Alvarenga – 
Filho H et al, 
2016 

Avaliar o impacto 
de um programa de 
atividade física por 
12 semanas 
combinando pilates 
e exercício 
aeróbico sobre a 
fadiga, 
determinada pela 
FSS e produção de 
citocinas, 
quantificadas pela 
ELISA nas células 
T nos pacientes 
com EM e pouco 
acometidos. 

Este estudo incluiu pacientes 
com EM remitente – recorrente 
com pouco comprometimento 
(pontuação no EDSS ≤ 2) sem 
novos surtos ou novas lesões 
nas ressonâncias do ultimo 
ano.Todos os 10 pacientes eram 
sedentários e participaram de 12 
semanas do programa de 
exercício por 2 horas por 
semana. 

Os resultados mostraram redução na 
FSS em todos os pacientes ao final 
da intervenção por atividade física. 
Observando as citocinas, houve uma 
redução significativa da liberação do 
IL-22 

 

DISCUSSÃO 

Para a avaliação da fadiga nestes estudos foram utilizadas as seguintes 

escalas: Escala de Impacto Modificada para a Fadiga (MFIS)13,23,24,25, a Escala 

Expandida do Estado de Incapacidade de Kurtzke (EDSS) 1,12,20,21,24,22,26 e Escala de 

Severidade da Fadiga – FSS 9,12,26. É importante ressaltar que a EDSS, na maioria 

dos casos, foi utilizada como um critério de inclusão em que os participantes 

deveriam ter uma pontuação menor ou igual a 3.521,24, menor ou igual a 6.012, 

variando de 1.0 a 4.026, de 5.2 a 0.922 e de 2.0 a 6.520. 

Os critérios de inclusão para a participação nos estudos foram diagnóstico 

de EM remitente-recorrente de acordo com critério de McDonald20, em pacientes 

ambulatoriais, com pontuação na EDSS definida de acordo com o critério de cada 

autor como descrito acima, ausência de surtos nos últimos meses, variando de 1 

mês a 3 meses, com prejuízo motor leve a moderado, habilidade de se adaptar a 

exercícios, tomar os remédios de maneira correta e com ausência de efeitos 

adversos incapacitantes12,20,21,22,23,24,25. 

Relacionando os temas estudados entre os artigos, todos abordaram 

terapias não medicamentosas associadas à terapia medicamentosa: 2 artigos 

falaram da hidroterapia, 2 discutiram sobre os efeitos da yoga na fadiga, 1 artigo 

falou sobre a importância do treino muscular respiratório em pacientes com EM leve 

a moderado, 2 artigos discutiram os efeitos do treino de resistido associado ao 

exercício aeróbico, 1 artigo realizou uma combinação de exercícios, 1 artigo analisou 



9 
 

os efeitos do treino progressivo de resistência, e por fim 1 artigo observou os efeitos 

do exercício de alta intensidade nos pacientes com EM.  

A escolha de uma terapia adequada para o paciente com EM depende de 

uma avaliação minuciosa, pois os sinais e sintomas variam significativamente de um 

paciente para o outro. A sintomatologia e a gravidade da EM dependem de qual área 

do cérebro foi afetada durante os períodos de surtos e da recuperação obtida pelo 

paciente durante o período de remissão, que pode ser total ou parcial. 

A hidroterapia tem um baixo impacto no sistema cardiovascular em relação 

aos exercícios de resistência, reduz a temperatura corporal através da temperatura 

da água (Sindrome de Uttoff) e prolonga o tempo das sessões. Além disso, estudos 

vem mostrando que a imersão provoca diminuição na adrenalina e na noradrenalina, 

quando comparado a realização de exercícios de intensidades semelhantes 

realizados fora da água25. Trabalhos apontam que os processos inflamatórios e 

neurodegenerativos são primariamente responsáveis por alterações nas células T 

(células TH1 responsáveis pelos sintomas da fadiga, células TH2 responsáveis pela 

melhora da qualidade de vida) e a imersão provoca a diminuição da atividade 

simpática e o aumento da atividade parassimpática provocando a proliferação das 

células TH2, resultando na indução da melhora da qualidade de vida, que inclui a 

melhora da fadiga25. 

Estudos relacionando a hidroterapia e a fadiga tem encontrado bons 

resultados também na diminuição da temperatura corporal. Os pacientes com EM 

apresentam uma síndrome clínica específica, chamada Síndrome de Uttoff, 

caracterizada por mudanças nas propriedades elétricas dos axônios desmielinizados 

que provocam aumento da temperatura corporal. Os pacientes com EM, são 

orientados a evitar situações que provoquem o aumento da temperatura do corpo, 

logo, a piscina a uma temperatura entre 28º e 30º torna-se um ambiente favorável a 

estes pacientes, promovendo relaxamento muscular, diminuindo espasmos e a dor e 

melhorando a mobilidade articular e a circulação periférica6,23. 

Kargarfard, realizou a  avaliação da fadiga através da MFIS e houve melhora 

desde a primeira avaliação até a oitava semana de tratamento, corroborando com 

estudos anteriores que sugerem que em um curto período de hidroterapia já existe o 

benefício da diminuição da fadiga23. 

Em relação ao treino de resistência, Bansi avaliou no seu trabalho o impacto 

deste treino nos pacientes com EM correlacionando a fadiga, a capacidade 
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cardiorrespiratória e a qualidade de vida, à resposta imune. O treinamento foi 

realizado utilizando bicicleta ergométrica e bicicleta aquática. Seus resultados 

mostraram que a melhora da capacidade cardiorrespiratória tem o potencial de 

melhorar a fadiga, melhorando a tolerância ao treino. A melhora da capacidade 

cardiorrespiratória diminui a quantidade de citocinas TH1 e aumenta a produção de 

citocinas TH2 que resulta em uma melhora dos sintomas da fadiga e consequente 

melhora na qualidade de vida. Além disso, a associação entre as respostas em curto 

prazo de TH2 e a capacidade cardiorrespiratória indicam que uma padronização de 

exercícios de resistência provoca um suporte neurotrópico, através da mediação da 

indução por exercício, da neuroplasticidade e neuroregeneração25. 

Podemos concluir que o impacto da hidroterapia na fadiga e na qualidade de 

vida do paciente é explicado com uma melhora dos sintomas já que a água reduz a 

temperatura do corpo e melhora a capacidade de tolerância ao exercício. Os efeitos 

da imersão diminuem a gravidade e a resistência contra os movimentos, tornando-se 

um facilitador na execução dos exercícios para o paciente, aumentando a resistência 

por maiores períodos e diminuindo a fadiga. Em ambientes com temperatura muito 

alta, pode haver agravamento dos sintomas. 

Ahmadi et al, Guner e Inanici avaliaram em seus estudos os efeitos dos 

exercícios aeróbicos comparados aos efeitos da yoga, e os efeitos da yoga na 

marcha, fadiga e equilíbrio de pacientes ambulatoriais, respectivamente12,26. 

Segundo Ahmadi, as posturas da Yoga podem ser usadas com grande sucesso na 

melhora da fadiga e espasticidade, promovendo o relaxamento muscular e 

melhorando o humor26. 

Ahmadi mostrou que após oito semanas de intervenção o grupo de 

caminhada na esteira e o grupo de intervenção por yoga apresentaram significante 

melhora na fadiga de acordo com a FSS. Portanto, a prática de yoga e o treino na 

esteira melhoram o VO2 e consequentemente a resistência em pacientes com 

EM22,21,26. 

Para Guner e Inanici assim como para Ahmadi os benefícios das posturas 

do Yoga (asanas), o trabalho respiratório (pranayama) e a meditação, melhoram a 

consciência corporal, diminuem a tensão muscular, melhoram a coordenação, 

equilíbrio, flexibilidade e força, controlando a fadiga e melhorando a circulação e 

respiração12,26. 
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Guner avaliou a fadiga com a FSS, e seus resultados mostraram melhora 

significativa. É importante ressaltar que a Yoga está associada a movimentos 

isométricos que incluem a contração excêntrica e concêntrica da musculatura, 

favorecendo aos pacientes com EM, pois com o fortalecimento muscular isométrico 

haverá menor gasto energético, e consequentemente menor queixa de fadiga, 

devido à ausência de contração ativa contra a ação da gravidade12. 

Os benefícios do treino muscular respiratório (RMT) foram avaliados por Ray 

et al.2013. A força muscular respiratória foi avaliada a partir da pressão inspiratória 

máxima (PImax) e da pressão expiratória máxima (PEmax) e a fadiga foi avaliada a 

partir da MFIS24.O programa de treino muscular respiratório com curta duração 

apresentou melhora da força muscular respiratória e redução da fadiga, melhorando 

a qualidade de vida dos pacientes. Os participantes do estudo afirmaram 

subjetivamente que se sentiam melhor e que poderiam realizar outras atividades 

durante o dia, após o treinamento. A possibilidade dos pacientes serem capazes de 

realizar mais atividades durante o dia ocorreu devido à diminuição da fadiga 

respiratória pós-treino, permitindo uma melhor distribuição sanguínea para a 

musculatura necessária durante tarefas extenuantes24. 

A partir deste trabalho conclui-se que pacientes com EM de leve a moderado 

completam com sucesso o programa de treino muscular respiratório sem a 

exacerbação dos sinais e sintomas. As vantagens desse programa incluem a 

combinação do treinamento muscular respiratório, a um curto período de 

treinamento, minimizando a fadiga e melhorando a qualidade de vida24. 

Exercícios de resistência realizados em longo prazo, com melhora na 

capacidade aeróbica, correlacionados a fadiga, foram avaliados por Schmidt e 

Wonnerberger (2014).Os resultados relacionados à fadiga não mostraram mudanças 

entre os grupos durante o estudo, porém analisando os pacientes com fadiga 

separadamente, uma pequena, porém significante melhora foi observada após nove 

meses de terapia21. 

Dodd et al, teve como objetivo primário em seu estudo a avaliação do efeito 

imediato do treino progressivo de resistência (PRT) na marcha dos pacientes. Seu 

objetivo secundário foi avaliar o efeito imediato na performance muscular (força, 

resistência, rigidez e espasticidade), fadiga e qualidade de vida, avaliando se as 

melhorias se mantiveram 12 meses após o término do treinamento13. 
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Os exercícios utilizados para a avaliação do PRT foram, legpress, extensão 

de joelho, dorsiflexão de tornozelo, flexão de joelho, e extensão de quadril na 

máquina13.Ao final das 10 semanas o grupo intervenção teve uma melhora 

significativa nos sintomas da fadiga, os resultados mostraram que apenas 9 dos 36 

pacientes do grupo intervenção tiveram pontuação no MFIS indicativas de fadiga, 

enquanto para o grupo controle foram 16 de 35 pacientes. Em relação a força 

muscular, houve melhora da força de 16,8% no legpress e 29,8% na extensão de 

quadril, durante a avaliação no teste de 1RM. Dodd et al, em seus resultados, 

confirma que a associação do tratamento medicamentoso ao tratamento 

psicossocial, tem bons resultados em adultos com EM que relatam fadiga, logo o 

PRT reduz a fadiga e pode ser usado como uma forma viável de tratamento, 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Após 12 meses do término do PRT, 

os resultados mostraram que os benefícios do programa diminuem, sendo 

necessário que os pacientes mantenham a execução de exercícios para manter os 

benefícios relacionados a ele13. 

É importante saber os diferentes aspectos da fadiga, a sensação de perda 

de energia e a fadiga muscular ou a dificuldade em manter a contração muscular. O 

PRT reduz a fadiga física, mas não tem nenhum efeito na fadiga psicossocial ou na 

fadiga cognitiva, sendo apropriada para os pacientes que apresentam sintomas de 

fadiga física13. 

Um único estudo correlacionando a fadiga e os efeitos do treinamento de 

alta intensidade foi encontrado. Neste estudo houve a comparação entre o grupo 

RENEW (Exercício de Resistencia através de um trabalho, negativo induzido 

excentricamente) e um grupo de exercício padrão (grupo STAND). Os dois grupos 

realizaram exercícios padrões que incluíam, treino aeróbico, alongamento de MMSS 

e MMII e exercícios de equilíbrio; fortalecimento de bíceps, tríceps, romboides, e 

latíssimo do dorso com 10 repetições de cada. O grupo STAND não tinha foco no 

treino de resistência de MMII, já o grupo RENEW realizou os exercícios a uma alta 

intensidade de treino para MMII. Os resultados mostraram que o grupo RENEW 

melhorou a sua força em 15% e o grupo STAND em 2%, porém os resultados 

encontrados não foram significativos22. 

O treinamento envolvendo equilíbrio, capacidade funcional e qualidade de 

vida em pacientes com EM foi avaliado e analisado por Tarakci et al. O programa de 

exercícios incluía exercícios de flexibilidade, amplitude de movimento, alongamentos 
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com ou sem theraband, para os MMII, exercícios de estabilização do CORE, 

equilíbrio, coordenação e atividades funcionais20.Os resultados mostraram que a 

terapia por exercício induz a efeitos positivos com treinamento de resistência, 

diminuindo a espasticidade, a fadiga de acordo com a pontuação no FSS e 

melhorando a qualidade de vida do paciente. Tarakci ressalta a importância da 

intensidade de treino, para manter um bom efeito com treinamento e evitar a 

presença de efeitos adversos ou exacerbações, durante o programa. A intensidade 

de treinamento utilizada em seu estudo foi moderada, sendo bem tolerada pelos 

participantes, melhorando o equilíbrio e atividades funcionais dos pacientes com EM 

com prejuízo moderado20. 

Sangelaji et al avaliou em seu estudo o efeito da combinação de exercícios 

sob a distância percorrida na caminhada, equilíbrio postural, fadiga e qualidade de 

vida de pacientes com EM durante 10 semanas. A combinação de exercícios incluía 

alongamento, exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento com mola e 

exercícios que trabalham o equilíbrio com pranchas de equilíbrio e bola suíça. Os 

resultados mostraram melhora significativa no grupo intervenção na segunda fase do 

estudo, porém estes resultados se reverteram durante a terceira fase, com a 

interrupção da terapia, voltando aos valores iniciais. Comparando com o grupo 

controle que teve uma piora crescente durante o estudo, principalmente comparando 

a terceira fase com a primeira. Logo pode-se concluir que a reabilitação e a terapia 

por exercício ajudam os pacientes diminuindo as complicações relacionadas a 

progressão da doença, pelo menos a curto prazo. É importante ressaltar que houve 

uma melhora no equilíbrio destes pacientes, diminuindo o risco de quedas e suas 

possíveis complicações. Durante todo o tratamento os pacientes receberam 

explicações relacionadas aos métodos, princípios e benefícios do exercício 

terapêutico na EM e foram estimulados a continuar a realização de exercícios a 

longo prazo1. 

Para a avaliação rápida dos pacientes, relacionada à fadiga durante a 

sessão fisioterapêutica, Hayes e Ahmadi, sugerem a utilização da Escala de BORG, 

sendo a Escala de BORG modificada a de mais fácil compreensão para o paciente. 

Então durante a terapia, orienta-se a sempre perguntar como está o grau de 

cansaço do paciente de 0 a 10, sendo 0 nenhum cansaço e 10 extremamente 

cansado14,20,22,26. 
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Alvarenga-Filho avaliou em seu estudo o impacto do exercício combinado na 

fadiga e no perfil das citocinas das células T em resposta a dopamina e a 

serotonina, pois ambas conseguem modular diferentes funções das células T.Sabe-

se que a causa da fadiga é desconhecida, porém existem evidências de que as 

citocinas pro-inflamatórias (IL1-, IL-1, IL6, IFN-γ, TNF-α) estão envolvidas no 

mecanismo primário da fadiga. Dos 10 pacientes selecionados 8 completaram as 12 

semanas do programa de treinamento. Verificou-se que os níveis de fadiga estão 

diretamente relacionados aos níveis plasmáticos do TNF-α e IL-6, onde a prática de 

atividade física levou a redução do níveis periféricos do TNF-α reduzindo a sensação 

de fadiga nos pacientes. A dopamina reduziu os níveis de IFN-γ. Juntamente a 

serotonina seu efeito foi particularmente anti-inflamatório. Observou-se também que 

a habilidade da serotonina de reduzir a produção de citocinas inflamatórias foi 

mantida mesmo após a prática de exercícios.  

Embora os artigos acima abordem metodologias diferentes, os autores 

concordam que o exercício terapêutico beneficia de forma significativa os pacientes 

com EM que relatam fadiga. A diminuição da fadiga provoca uma melhora da 

qualidade de vida destes indivíduos, e estes realizam AVD’S que antes eram 

incapazes devido a fadiga a pequenos esforços. 

  

CONCLUSÃO 

A partir da análise dos artigos, pode-se concluir a importância do exercício 

terapêutico para pacientes com EM, com significantes benefícios na força muscular, 

resistência aeróbica e principalmente nos sintomas da fadiga, que 

consequentemente melhoram a qualidade de vida destes pacientes, diminuindo os 

efeitos incapacitantes da doença e de sua progressão, deixando o portador de EM 

funcionalmente ativo por um período maior de tempo. 

É importante ressaltar a necessidade de novas pesquisas que avaliem os 

efeitos do exercício terapêutico em longo prazo, visto que a maioria dos estudos 

analisados acima foiem curto prazo (3 a 6 meses).  

Outro fator importante, que deve ser lembrando é que em todos os estudos 

os pacientes selecionados de acordo com a EDSS, tinham um nível de 

comprometimento de leve a moderado, sendo importante a realização de pesquisas 

que mostrem tratamentos eficazes na manutenção de uma boa qualidade de vida e 

conforto para pacientes com comprometimento severo.  
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Apesar de os resultados dos estudos acima não poderem ser generalizados, 

o exercício terapêutico associado ao tratamento medicamentoso, surge como uma 

estratégia para minimizar a perda funcional, melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes com EM e amenizar os efeitos incapacitantes da fadiga. 
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