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Introdução. A paraparesia espástica tropical/mielopatia associada ao vírus HTLV-1 (PET/MAH) é uma patologia de 
evolução lenta e progressiva, com sinais piramidais que leva ao comprometimento dos membros inferiores, representa-
dos pela hipertonia e fraqueza, além do quadro de dor espástica que compromete de forma significativamente a marcha 
do indivíduo. Em outras palavras, afeta sua mobilidade e autonomia, comprometendo sua funcionalidade e qualidade 
de vida.  Objetivos. Verificar a dor dos portadores de PET/MAH antes e após a intervenção fisioterapêutica por meio 
do método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). Método. Trata-se de um estudo experimental, com 5 
voluntários, com diagnóstico de PET/MAH, foram submetidos a 20 sessões de fisioterapia baseadas no método FNP. 
Estes indivíduos foram avaliados diariamente quanto ao nível de dor por meio da escala visual analógica (EVA) e o 
aspecto dor no início e término do tratamento pelo questionário de vida SF-36. Após 20 sessões foram comparados 
os resultados da avaliação diária inicial e final, assim como avaliação pré e pós protocolo de atendimento. A dor foi 
apresentada por meio de análise descritiva. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa da Universidade 
da Amazônia (Protocolo 390612/10) e todos os indivíduos foram avaliados e tratados obedecendo aos preceitos éticos 
da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados. De acordo com resultados obtidos, foi possível 
observar redução total do quadro álgico a partir do gráfico de evolução diária do quadro álgico por meio da Escala de 
EVA, sendo que se obteve a média de 9 sessões necessárias para redução total do quadro álgico, o qual obteve p ≤ 
0,001. Sendo confirmado também pela avaliação do aspecto dor obtido por meio do Questionário de Qualidade de vida 
SF-36, comparando os achados do início e término do tratamento, observou-se assim, que todos os indivíduos ob-
tiveram melhora significativa do quadro álgico considerando que o “SCORE 100” o qual representa a ausência de dor.  
Conclusão. Desta forma, a sintomatologia que associa dor de origem espástica juntamente com fraqueza muscular 
em membros inferiores são os principais sintomas que afetam a marcha. O método FNP visa não somente a melhora 
da condição física como também o treinamento funcional e pode ser uma ferramenta na redução da dor espástica de 
portadores de PET/MAH, possibilitando o paciente devolver e potencializar sua independência, consequentemente mel-
horando sua qualidade de vida. Todavia, ainda há necessidade de mais pesquisas para melhor elucidar os resultados 
obtidos.
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