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InstrInstrumentos de Avaliação

Teste de levantar e ir da sigla em inglês Time Up and Go test

(TUG): consiste em cronometrar o tempo gasto na tarefa de

levantar-se de uma cadeira, a partir da posição encostada, andar 3

metros até um demarcador no solo, girar e voltar andando no

mesmo percurso, sentando-se novamente com as costas apoiadas no

encosto da cadeira.

Fadiga sistêmica: escala modificada do impacto da fadiga (EMIF):

constituída por 21 afirmações distribuídas em três domínios: físico,

cognitivo e psicossocial. Valores abaixo de 38 indicam ausência de

fadiga e quanto maior a pontuação maior é a fadiga referida.

Todas as avaliações foram realizadas pré e após 6 meses da

intervenção fisioterapêutica.

OBJETIVO

Verificar os efeitos de um programa de fisioterapia na mobilidade

funcional e na percepção da fadiga em paciente com Esclerose

Múltipla remitente-recorrente.

MATERIAL E MÉTODOS

A Esclerose múltipla (EM) é uma patologia progressiva e

desmielinizante do sistema nervoso central, que causa fadiga

sistêmica e limitações funcionais.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Paciente do sexo feminino, 44 anos com diagnóstico médico de

esclerose múltipla recorrente-remitente.

O programa de intervenção fisioterapêutica foi realizado duas vezes por

semana e cada sessão com duração de 50 minutos, que incluiu

alongamentos gerais, exercícios aeróbicos, treino de equilíbrio e

exercícios dupla-tarefa.

Os resultados do presente estudo sugerem a importância da participação em programa de fisioterapia para o aumento da mobilidade funcional e

diminuição da percepção da fadiga sistêmica em pacientes com Esclerose Múltipla.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 1- Resultados do tempo em segundos no TUG

A Figura 1 demonstra uma diminuição de 14 segundos para 11 segundos no TUG no pós-intervenção, indicativo de um aumento da mobilidade

funcional; enquanto os resultados da EMIF indicam um decréscimo na pontuação em todos os domínios no pós-intervenção em relação a avaliação

inicial, sugerindo uma redução da fadiga ( Tabela 1).

Tabela 1 - Resultados da pontuação da EMIF no pré e pós-intervenção

EMIF: Escala Modificada do Impacto da Fadiga  


