
Introdução  

Resultados 

Diante dos resultados obtidos, foi possível perceber que o 

CP atua positivamente na ELA, e que na fisioterapia a CP 

tem o foco de maximizar a independência e as funções nas 

atividades de vida diária, amenizando dores, na orientação 

de exercícios propícios, paliar o aparecimento de possíveis 

complicações decorrentes da imobilidade no paciente com 

ELA. Descritores: Esclerose Lateral Amiotrófica; Cuidados 

Paliativos; Qualidade de Vida. 

Conclusão 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, 

realizada de acordo com o protocolo PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematica Review sand Meta-

Analyses) com 3 examinadores independentes que 

avaliaram a qualidade do estudo, foram realizadas 

buscas nos bancos de dados nas plataformas de dados: 

Scielo, Lilacs e Pubmed e PeDro. Como critério de 

inclusão se aplicaram artigos nas línguas português e 

inglês, sem data inicial até dezembro de 2019, e estudos 

que abordassem os cuidados paliativos no tratamento da 

esclerose lateral amiotrófica. A estratégia de busca foi 

dada pela combinação das seguintes palavras-chaves: 

“Cuidados Paliativos and Esclerose Lateral Amiotrófica” 

“Esclerose Lateral Amiotrofica and qualidade de vida", 

associada ao operador booleano and.  
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Foram encontrados 38, sendo que 15 artigos foram 

selecionados por abordar condutas paliativas nas 

intervenções fisioterapêuticas, tendo como foco 

minimizar as possíveis complicações de AVD levando a 

uma melhor QV no paciente com ELA, sendo estes 

inclusos nesta revisão sistemática. 
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Este estudo teve como objetivo analisar a abordagem 

fisioterapêutica nos cuidados paliativos em pacientes 

com ELA através da revisão sistemática de literatura.   

 

Objetivo  

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é considerada como 

uma doença neurodegenerativa incapacitante, incurável 

e rara, sendo caracterizada por perda de neurônios 

motores do córtex central, da medula espinal e no tronco 

cerebral, causando espasticidade, amiotrofia e 

fasciculações levando assim a progressiva fraqueza 

muscular1, 2. Também conhecida como doença do 

neurônio motor a ELA ainda é incurável sendo assim o 

primeiro passo nos Cuidados Paliativos (CP) deve ser a 

implantação de metas de tratamento e maior 

aproximação da equipe multidisciplinar visando a 

Qualidade de Vida (QV) do paciente, nos enfrentamento 

das crises da família e principalmente auxilia-los a se 

preparar para o fim da vida2, 3. 


