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Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa caracterizada principalmente pela 

degeneração dos neurônios motores superiores e inferiores, podendo resultar em acometimentos do tipo motor, 

respiratório e bulbar, o que acarreta sintomas como fraqueza muscular, atrofia, cãibras, tremores, alterações na 

deglutição, mastigação, fala e respiração; sendo esses sintomas apresentados de forma progressiva Objetivo: O 

presente trabalho tem como objetivo mostrar a evolução dos pacientes com ELA submetidos ao tratamento 

fisioterapêutico com exercício físico, seja ele com caráter aeróbio ou anaeróbio,, Com isso, foi considerado o uso das 

escalas ALS Functional Rating Scale (ALSFRS) e Fatigue Severity Scale (FSS), para analisar a progressão da doença. 

Método: a revisão sistemática foi desenvolvida de acordo com a declaração do PRISMA, com base em artigos 

pesquisados nos bancos de dados do PUBMED, Base PEDro, Lilacs, Scielo e Bireme. As buscas foram realizadas nas 

línguas inglesa e portuguesa, sem filtro para a data inicial e até abril de 2018. Resultados: A amostra foi composta de 10 

à 60 pacientes (n=164) de ambos os sexos. Os estudos avaliaram a funcionalidade dos tratamentos nos momentos pré 

e pós intervenção (até 14 meses), entre os grupos controle e exercício ativo resistido (1-2x/semana;) ou aeróbio 

(bicicleta ergométrica; 20’; 1-2x/semana). As escalas utilizadas pelos estudos apresentaram valores médios de scores 

nos grupos de intervenção vs controle, os resultados da avaliação na escala ALSFRS foram de 27,87 / 30,81 e na FSS 

os valores corresponderam à 29,83 / 34,80, respectivamente. Conclusão: O exercício físico independentemente da sua 

característica aeróbica ou resistida, demonstrou eficácia para estabilização da evolução da ELA. Especula-se, que 

níveis elevados de fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) poderiam correlacionar-se com a preservação da 

graduação ALSFRS e FSS, favorecendo um melhor prognóstico do paciente. Descritores: ELA, Exercício, Fisioterapia.


