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ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: aspectos patológicos e tratamento 

fisioterapêutico: “revisão de literatura” 

 

 

RESUMO 

Esclerose lateral amiotrófica é uma doença que degenera o sistema nervoso e que 

leva a danos irreversíveis, sendo um deles a paralisia motora que inicia 

progressivamente. O intuito é apresentar dados e informações sobre a patologia e 

também a importância da fisioterapia no tratamento, pois trás uma gama de tarefas 

essenciais que trabalha movimentos articulares, preferencialmente a força muscular 

e inibição da dor, o que faz com que o paciente portador da ELA sinta-se melhor 

para tarefas diárias. Os sinais clínicos na ELA vão desde o envolvimento dos NMI ao 

envolvimento dos NMS e, nos sinais bulbares. Esses sinais acarretam muito na 

respiração, e consequentemente a pessoa depende diariamente de uma ventilação. 

É importante lembrar que as causas da doença são desconhecidas, porém existe 

alguns fatores que correlacionam para um possível diagnóstico. Ainda estão à 

procura de um tratamento para ELA, possível estudo é a utilização de células-tronco 

que poderão atuar na indução da diferenciação em NMI, que visa substituir 

neurônios danificados pela doença. 

Palavras-chaves: Esclerose, lateral, amiotrófica, tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neuromuscular 

degenerativa caracterizada pelo declínio progressivo da função muscular causado 

concomitantemente pela degeneração progressiva do primeiro e segundo neurônio 

motor localizados no cérebro, tronco cerebral e medula espinhal. (CAROSCIO, 1987; 

MURRAY, 2006) 

Os neurônios motores são responsáveis pelo controle e comunicação entre o 

sistema nervoso e os músculos voluntários, ao transmitirem mensagens dos 

neurônios localizados no cérebro (NMS) para os neurônios na medula espinhal 

(NMI), e destes aos músculos do controle voluntário. Assim, os sinais clínicos da 

ELA são evidenciados nos membros inferiores, superiores e, posteriormente, nas 

demais regiões do tórax e pescoço. (HOU, 2008; SHAW, 2005) 

Os sinais clínicos percebidos na ELA vão desde o envolvimento dos NMI 

(atrofia com posterior fraqueza muscular, hiporreflexia, câimbras musculares e 

fasciculações), ao envolvimento dos NMS (espasticidade, hiperreflexia, clônus e 

sinais de Hoffmann ou Babinski), e dos sinais bulbares (fraqueza na musculatura 

facial e do pescoço, disartria, disfagia e sialorréia). Estes sintomas culminam com o 

comprometimento do diafragma, acarretando dificuldade respiratória com 

consequente dependência crônica da ventilação, ou morte por parada respiratória. 

Os reflexos abdominais, o controle de esfíncter, o intelecto e os sentidos, na grande 

maioria dos casos, estão preservados. (HOW, 2008; DELLEFAVE, 2009) 

O diagnóstico da ELA é realizado através de exame clínico suportado por 

testes neurofisiológicos, não existindo testes laboratoriais de definição, o que 

acarreta muitas vezes em um diagnóstico por exclusão. O critério El Escorial, 

desenvolvido no final da década de 1980 e atualizado na década seguinte, é 

amplamente utilizado, apesar de ter suas limitações e de permitir que alguns 

pacientes venham a falecer da doença sem se qualificar nos critérios. (BEGHI, 2006) 

A classificação de certeza do diagnóstico pelo El Escorial é dividida em: ELA 

típica (sinais de acometimento de NMI e NMS em três ou mais regiões: bulbar, 

cervical, torácica ou lombossacral); ELA provável (sinais de acometimento de NMI e 

NMS em duas regiões); ELA provável com evidências neurofisiológicas (NMI e NMS 

em uma região; ou NMS em uma região ou mais regi- ões com evidência 



 

 

eletromiográfica de desenervação em dois ou mais membros); ELA possível (sinais 

de acometimento de NMI e NMS em uma região); ELA suspeita (sinais de 

acometimento de somente NMI em uma ou mais regiões; ou somente NMS em uma 

ou mais regiões). (ANDREWS, 2009; BEGHI, 2006) 

A ELA pode ser classificada de várias maneiras: quanto aos primeiros sinais 

clínicos apresentados; quanto à idade de início dos sintomas; quanto à variabilidade 

genética; quanto ao tempo de progressão; e a mais usual, pelo modo de herança 

(familiar, esporádica e Guam). (PARDINA, 2008) 

Os fatores desencadeantes da fisiopatologia da ELA são desconhecidos, mas 

algumas hipóteses tentam explicar a ocorrência da doença, como: excitotoxicidade 

pelo glutamato, estresse oxidativo, acúmulo de proteínas e estrangulamento axonal. 

(SHAW, 2001; CHING, 2005) 

Atualmente, há apenas um medicamento aprovado pelo Food and Drug 

Administration (FDA) para o tratamento da ELA, o riluzol, um benzodiazol com efeito 

bloqueador na neurotransmissão glutamatérgica que diminui a lesão aos neurônios 

motores. Estudos clínicos controlados demonstraram a eficácia em reduzir a 

progressão da doença e aumentar a sobrevida dos pacientes de 3 a 6 meses, 

especialmente nos estágios iniciais e nos pacientes com ELA com sinais iniciais 

bulbares. (GROENEVELD, 2008) 

Estudo conduzido por Zoccolella e col demonstrou que o riluzol aumenta a 

sobrevida dos pacientes em, no mínimo, 4 meses e que após 18 meses este 

fármaco não possui ação, o que possivelmente pode estar relacionado ao fato de 

que nos estágios finais da doença o aumento de glutamato torna-se maior e 

incapacita o seu bloqueio. São comumente incluídas no tratamento outras 

substâncias, como neuroprotetores e antioxidantes, com o intuito de amenizar os 

sintomas, e que, associados ao tratamento multidisciplinar, visam melhorar a 

qualidade de vida do paciente, como a fisioterapia, que pode ser útil para manter o 

tônus muscular e prevenir contraturas. Geralmente, os indivíduos apresentam 

dificuldade de deglutição e devem ser alimentados com extremo cuidado para evitar 

engasgos, sendo que um tubo de gastrostomia muitas vezes é indicado, 

principalmente nos estágios mais avançados da doença, assim como a utilização de 

ventilação assistida1,3. (HOU, 2008; DELLEFAVE, 2009) 



 

 

As similaridades clínicas e patológicas entre a ELA familiar e a esporádica 

sugerem uma patogênese em comum. Entretanto, a ausência de um marcador 

biológico comum a todos os tipos de ELA e a ausência de características 

neuroradiológicas ou neurofisiológicas específicas algumas vezes torna difícil o 

diagnóstico e, neste sentido, alguns estudos têm sido conduzidos com o intuito de 

entender os mecanismos que desencadeiam a degeneração seletiva dos neurônios 

motores na ELA e desenvolver terapias que retardem a sua progressão. (RYBERG, 

2008; ZOCCOLELLA, 2005) 

Na busca de um tratamento para ELA, alguns pesquisadores têm estudado a 

utilização de células-tronco que poderão atuar, hipoteticamente, na indução da 

diferenciação em NMI, visando substituir aqueles neurônios danificados pela 

doença; no resgate dos neurônios motores afetados, reconectando-os à parte 

desenervada do músculo; na indução da diferenciação em NMS no córtex cerebral; 

na indução à diferenciação de células-tronco em células da glia (astrócitos ou 

oligodendrócitos), as quais produzem fatores de suporte para os neurônios 

motores18. (CORTI et al, 2007) 

A ELA pode ser classificada nas formas familiares, 5-10% casos devido à 

herança autossômica dominante, cujo 10- 20% são associados a um defeito no gene 

codificador do zinco superóxido dismutase do cromossoma 21, ou esporádica que 

são a maioria dos casos e não tem relação genética na fisiopatologia. Formas 

autossômicas recessiva foram descritas em algumas regiões como o norte da África. 

Ambas as formas são clinicamente e patologicamente similares. A prevalência é de 

2-7 casos por 100.000 indivíduos e a incidência é de 0.4-1.8 por 1000.000 

indivíduos/ano na população geral. A média de idade de início da doença é de 55 

anos e a idade e o sexo são os únicos fatores de riscos documentados na população 

geral, com maior afetação dos homens que mulheres na proporção de 3-2 na forma 

esporádica e 1-1 na forma familiar. (MULDER, 1986; CLEVELAND, 2001) 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO 

O objetivo desta revisão de literatura tem por finalidade apresentar sobre a doença 

ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), qual sua causa e dano e também, qual o 

benefício de um tratamento fisioterapêutico em uma pessoa portadora da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa do tipo longitudinal e retrospectivo. Realizou-se um levantamento 

bibliográfico, no mês julho de 2015, através dos sistemas nacionais (BIREME e 

Lilacs) e internacionais (PubMed, SciELO, Google Scholar) que se referem às 

publicações dos últimos 12 anos. Os critérios de inclusão foram: artigos originais 

publicadas dentro dos últimos 12 anos que relatassem a Esclerose Lateral 

Amiotrófica. A pesquisa efetuada teve por base a seguinte palavra chave: Esclerose 

Lateral Amiotrófica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS  

 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neuromuscular 

degenerativa que leva a danos irreversíveis, sendo um deles a paralisia motora que 

inicia progressivamente (CAROSCIO; MURRAY, 2006)  

Os fatores fisiopatológicos da ELA são desconhecidos, mas algumas 

hipóteses tentam explicar a ocorrência da doença, como: excitotoxicidade pelo 

glutamato, estresse oxidativo, acúmulo de proteínas e estrangulamento axonal. 

(SHAW; CHING, 2005) 

O diagnóstico da ELA é realizado através de exame clínico suportado por 

testes neurofisiológicos, não existindo testes laboratoriais de definição, o que 

acarreta muitas vezes em um diagnóstico por exclusão. (BEGHI, 2006) 

O tratamento fisioterapêutico é de grande importância na (ELA), traz uma 

gama de tarefas essenciais que trabalha movimentos articulares, preferencialmente 

a força muscular e inibição da dor, o que faz com que o paciente portador da ELA 

sinta-se melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desta revisão de literatura chegamos a conclusão que a 

esclerose lateral amiotrofica (ELA) é uma doença irreversível e os principais 

sintomas relacionados a são: fraqueza muscular, endurecimento dos músculos, 

engasgo com facilidade, dificuldade para respirar, disfemia. É importante ressaltar 

que os diagnósticos são requisitos fundamentais para relatar a doença e com uma 

equipe multidisciplinar com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos ajuda a 

qualidade de vida desses pacientes. E com os relatos de vários tratamentos a 

fisioterapia mostra-se uma forte aliada que oferece técnicas de manter a flexibilidade 

articular normal e a amplitude de movimento, manter a força muscular, diminuição de 

dor e reabilitação. O uso de órteses ou de cadeira de rodas ou outras medidas 

ortopédicas também podem ser necessárias para maximizar a função muscular e o 

estado de saúde em geral ajudando no bem-estar dos pacientes. 
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