PROGRAMA

09:00 Abertura do Secretariado
10:30 Conferência 1 - Melhor Prática,
Maior Qualidade de Vida - Auditório
Maria Macarena Rus Hidalgo, Enfermeira
na FISEVI (Fundação Pública para a gestão da
investigação em Sevilha)

11:30 A importância da certificação
internacional para a Enfermagem Auditório
Francisco Moreira, Enfermeiro Chefe do
Serviço Hospital de Dia Polivalente no Hospital
Senhora da Oliveira – Guimarães
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12:00 Sessão de Abertura do II Congresso Internacional de Enfermagem
em Esclerose Múltipla - Auditório
12:30 Almoço - Refeitório
14:00 Sessão plenária - Auditório
Evolução no Tratamento da Doença
Luís Cunha, Professor Catedrático da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, Director
do Serviço de Neurologia do CHUC

Inovação Terapêutica
Lívia de Sousa, Médica Neurologista Chefe do
Serviço de Neurologia do CHUC, Responsável da
Consulta de Esclerose Múltipla do CHUC

O Farmacêutico Hospitalar na Equipa do
Serviço de Neurologia
Isabel Campelo, Farmacêutica Hospitalar do CHUC

Continuidade de Cuidados
Berta Augusto, Enfermeira Chefe do Serviço
de Neurologia A do CHUC, Membro da Equipa
Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados
da Região Centro

15:30 Conferência 2 – Bem-estar e
saúde mental ou a sua ausência no
processo de adoecer com esclerose
múltipla - Auditório
José Carlos Santos, Professor Coordenador da
ESEnfC, Doutor em Saúde Mental pelo Instituto
de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da
Universidade do Porto

16:30 Coffee-break
17:00 Comunicações - Sala 5 e 6
21:00 Jantar Social

II

PROGRAMA

09:00 Registration

09:00 Apertura del Secretariado

10:30 Conference 1 - “Better Practice,
Higher Quality of Life” - Auditorium

10:30 Conferencia 1 - Mejor Práctica,
Mayor Calidad de Vida - Auditorio

Maria Macarena Rus Hidalgo, Nurse at the
Andalusian Public Foundation for the Management
of Health Research in Seville (FISEVI)

Maria Macarena Rus Hidalgo, enfermera en la
FISEVI (Fundación Pública para la gestión de la
investigación en Sevilla)

11:30 The importance of international
certification for Nursing - Auditorium

11:30 A importância da certificação
internacional para a Enfermagem Auditorio

Francisco Moreira, Chief Nurse of the Polyvalent
Day Hospital Unit, Hospital Senhora da Oliveira Guimarães

Francisco Moreira, enfermero especialista en
Enfermería Médico-Quirúrgica, Hospital Señora da
Oliveira (Guimarães)

12:00 Opening Session of the 2nd
International Congress of Nursing in
Multiple Sclerosis - Auditorium

12:00 Sesión de Apertura del II Congreso
Internacional de Enfermería en
Esclerosis Múltiple - Auditorio

12:30 Lunch - Cantine

12:30 Comida - Comedor

14:00 Plenary Session - Auditorium
Evolution in the Treatment of the Disease

14:00 Sesión plenaria - Auditorio
Evolución en el tratamiento de la
enfermedad

Luís Cunha, Full Professor, Faculty of Medicine of
the University of Coimbra, Director of the Neurology
Service of the CHUC

Luís Cunha, profesor catedrático de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Coímbra, director del
Servicio de Neurología del CHUC

Therapeutic Innovation
Lívia de Sousa, Neurologist, Neurology Service
of the CHUC, Responsible for the Consultation of
Multiple Sclerosis of the CHUC

Innovación terapéutica
Lívia de Sousa, médica neuróloga jefa del Servicio
de Neurología del CHUC, responsable de la
Consulta de Esclerosis Múltiple del CHUC

The Hospital Pharmacist in the Team of the
Neurology Service

El farmacéutico hospitalario en el equipo
del servicio de neurología

Isabel Campelo, Hospital Pharmacist, Coimbra
Hospital and University Centre (CHUC)

Isabel Campelo, farmacéutica hospitalaria del CHUC

Continuity of Care

Continuidad de los cuidados

Berta Augusto, Head Nurse, Neurology Service A
of the CHUC, Member of the Regional Coordination
Team of Continuing Care of the Central Region

Berta Augusto, enfermera jefa del Servicio de
Neurología A del CHUC, miembro del Equipo
Coordinador Regional de Cuidados Continuados de
la Región Centro

15:30 Conference 2 – Well-being and
mental health or their lack during the
process of becoming ill with multiple
sclerosis - Auditorium

15:30 Conferência 2 – Bienestar y salud
mental o su ausencia en el proceso de
padecer esclerosis múltiple - Auditorio

José Carlos Santos, Coordinating Professor,
ESEnfC, PhD in Mental Health from the Biomedical
Sciences Institute Abel Salazar of the University of
Porto

José Carlos Santos, profesor coordinador de la
ESEnfC, doctor en Salud Mental por el Instituto
de Ciencias Biomédicas de Abel Salazar de la
Universidad de Oporto

16:30 Coffee-break

16:30 Pausa y café

17:00 Communications - Room 5 and 6

17:00 Comunicaciones - Sala 5 y 6

21:00 Social Dinner

21:00 Cena social
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COMUNICAÇÕES 25 setembro
Sala 5
Título

17:00
18:00

Autores

Tipo

Idioma

Pág.

A Fé em pessoas com Esclerose
Múltipla alivia o Sofrimento? Desafios
e perspetivas.

Paula Cristina Soares
de Encarnação,
Clara Costa Oliveira,
Teresa Martins

Comunicação
oral em
sessão
paralela

PT

3

Análise do funcionamento do Sistema
Nervoso Autónomo em uma sessão
aguda de exercício em pacientes
com Esclerose Múltipla: Relato de
caso

Jéssica Fernanda
Garcia, Lívia de
Sousa, António
Freire Gonçalves,
Ana Maria Botelho
Teixeira, Luís Rama

Comunicação
oral em
sessão
paralela

PT

4

Enfermería unida a la esclerosis
múltiple y Ela : La red social como un
campo para el desarrollo profesional
en la educación sanitaria .

M.Angeles Guevara
García, Javier Iniesta
Sánchez, Isabel
Luna Guillén, M.José
Gallego González,
M. Dolores Pedrera
Clemente, M. Isabel
Caravaca Pérez

Comunicação
oral em
sessão
paralela

SP

6

Esclerose Múltipla e Qualidade de
Vida

Rosa Emilia da
Rocha Rodrigues

Comunicação
oral em
sessão
paralela

PT

7

Programa ETEM – educação
terapêutica da pessoa com esclerose
múltipla

Odete Cristina
Rodrigues, Francisco
Moreira

Comunicação
oral em
sessão
paralela

PT

9

Qualidade de vida e cateter urinário
intermitente: resultados preliminares

Laís Fumincelli,
Alessandra Mazzo,
José Carlos Amado
Martins, Fernando
Manuel Dias
Henriques, Cintia
Fernandes Baccarin
Biaziolo

Comunicação
oral em
sessão
paralela

PT

10

Esclerose múltipla nas redes sociais:
estudo do caso brasileiro

Milena Soares, Maria
Manuela Martins,
Andrea Grumann,
Soraia Dornelles, Ana
da Conceição Alves
Faria

Póster

PT

16

IV
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Sala 6
Idioma

Pág.

Comunicação
oral em
sessão
paralela

EN

2

Consulta de enfermería especialista
en esclerosis múltiple: educación para Andrea Sidranes
Barruso
la autoadministración del tratamiento
inmunomodulador

Comunicação
oral em
sessão
paralela

SP

5

Melhoria da qualidade de vida de
pacientes com esclerose múltipla por
meio da aplicação do procedimento
operacional padrão: relato de
experiência

Gilsirene Scantelbury
de Almeida, Amanda
Marinho da Silva,
Noeli das Neves
Toledo

Comunicação
oral em
sessão
paralela

PT

8

Revisión bibliográfica sobre la
Esclerosis Múltiple y estudio
observacional de los registros y
cuidados de Enfermería

Yolanda Vidal Fierro,
Ana Isabel López
Alonso, Maria
Montserrat Robles
Sánchez

Comunicação
oral em
sessão
paralela

SP

11

A intervenção do enfermeiro de
reabilitação, ao nível da reeducação
funcional motora e respiratória, na
pessoa com esclerose múltipla

Carla Manuela da
Silva Leal

Póster

PT

14

Assessing patients with multiple
sclerosis for dysphagia: Is a simple
nursing neurological screening test
the answer?

Petra Mandysova,
Edvard Ehler, Jana
Skvrnakova

Póster

EN

15

Readability assessment of the Czech
educational website “Active Living” for
patients with multiple sclerosis

Petra Mandysova

Póster

EN

17

Petra Mandysova

V

17:00

Tipo

A comparison of readability of
educational materials for patients with
multiple sclerosis: an international
perspective

Autores

18:00

Título
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09:00 Comunicações - Auditório e sala 5
10:00 Comunicações - Auditório e sala 5
11:15 Coffee-break
11:30 Conferência 3 – A Neuroquímica
da Felicidade: a busca do bem-estar na
saúde e na doença - Auditório
Maria Manuela Monteiro Grazina, docente
da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra e Coordenadora do Laboratório de
Bioquímica Genética
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12:30 Sessão de Encerramento - Auditório

COMUNICAÇÕES 26 setembro
Sala 5
Tema

9:00

Impacto psicológico,
Alteração Motora e
Cognitiva e Rede de
cuidados na Pessoa
com EM

Título

Autores

Pág.

Manifestações Psicológicas mais
comuns nos Doentes com Esclerose
Múltipla

Luísa Antunes,
Margarida Cardoso,
Sandra Reis

21

Reabilitação motora da pessoa com
esclerose múltipla efetividade de
programas de educação de atividade
física na funcionalidade da pessoa com
esclerose múltipla – scouping review

Hugo Neves,
Vânia Ferreira,
Joana Marçal

23

Reabilitação cognitiva na pessoa com
esclerose múltipla

Élia Decoroso

22

Construção de uma rede prestadora
de cuidados à pessoa com esclerose
múltipla

Liliana Ribeiro,
Andreia Cristina

20

Liliana Mendonça,
Clarisse Maia,
Maria Cortes

26

Bruno Máximo,
Luís Silva,
Ana Cabral

27

Ana Catarina Ferreira,
Lília Pinho, Margarita
Sanches-Puga

28

Género e Esclerose Múltipla

10:00

Género, Sexualidade,
Gravidez e
planeamento familiar
na pessoa com
Esclerose Múltipla

Onde fica a Sexualidade … da
pessoa com Esclerose Múltipla
Planeamento familiar e gravidez na
mulher com Esclerose Múltipla

VI

PROGRAMA

09:00 Communications - Auditorium and
room 5

09:00 Comunicaciones - Auditorio y sala 5
10:00 Comunicaciones - Auditorio y sala 5

10:00 Communications - Auditorium and
room 5

11:15 Pausa y café

11:15 Coffee-break

11:30 Conferencia 3 - La neuroquímica de
la felicidad: la búsqueda del bienestar en
la salud y en la enfermedad - Auditorio
Maria Manuela Monteiro Grazina, docente
de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Coímbra y coordinadora del Laboratorio de
Bioquímica Genética

11:30 Conference 3 – The Neurochemistry
of Happiness: the pursuit of well-being in
health and disease - Auditorium
Maria Manuela Monteiro Grazina, Professor,
Faculty of Medicine of the University of
Coimbra and Coordinator of the Biochemical
Genetics Laboratory

12:30 Sesión de clausura - Auditorio

12:30 Closing Session - Auditorium

Auditório

Educação,
Espiritualidade e Ética
na pessoa com EM

Autores

Pág.

Adaptação à nova condição de vida

Ana Cristina Mendes

34

Teorias de autocuidado no contexto
da prática

Carlos Fernandes,
Susana dos Santos

37

Gestão do regime terapêutico da
pessoa com esclerose múltipla:
revisão da literatura

Luísa Maurício,
Maria Ferreira,
Rosa Castaño

36

Gestão de Sinais e Sintomas na
Esclerose Múltipla

Beatriz Soares,
Silvina Feliciano

35

Educação terapêutica da pessoa com
Esclerose Múltipla e do cuidador

Adelaide Campos,
Arlete Teixeira

31

Cuidados espirituais à pessoa com
esclerose múltipla

Sandra Fernandes,
Cátia Lopes

30

José Ribeiro,
Maria Costa

32

O encontro ético com a esclerose
múltipla: entendê-la para melhor cuidar

VII

9:00

Adaptação à nova
condição de vida,
autocuidado e gestão
do regime terapêutico
na Pessoa com EM

Título

10:00

Tema

COMUNICAÇÕES ORAIS
Enfermagem em esclerose múltipla

Nursing in Multiple Sclerosis

A comparison of readability of educational materials for
patients with multiple sclerosis: an international perspective
Petra Mandysova*

Introduction: Patients with complex conditions such as multiple sclerosis (MS) are increasingly using the internet as a
source of information on various aspects of the disease. In many cases, however, the readability (comprehensibility) of
patient educational materials (EM) posted on the internet is problematic as they are written above the suitable reading
grade level. Nurses working with such patients need to be aware of this issue. Readability of English-language EM can
be assessed using various mathematical formulas.
Objectives: The aim was to assess readability of English-language patient EM on MS available on the internet through
national MS organizations in the United States, Great Britain, Australia, India, and Canada, using two readability formulas
displayed in Microsoft Word documents: the Flesch Reading Ease (FRE) and the Flesch-Kincaid Grade Level (FKGL). A
related aim was to compare and interpret the results for these five EM.
Methodology: Patient EM were accessed through the websites of the American Academy of Neurology, the British MS
Society, the MS Society of India, MS Australia, and the MS Society of Canada. Excerpts from the introductory sections
were selected. Readability was calculated using the FRE and the FKGL in Microsoft Word. The formulas are based on the
average sentence and word length. The FRE rates text on a 100-point scale; the higher the score, the easier the text. The
FKGL is the same formula but it outputs readability by grade level.
Results: The American excerpt consisted of 50 sentences (613 words); average sentence length was 12.2 words and
average word length was 4.9 characters. The FRE score was 54.1 and the FKGL was 8.7. The British excerpt consisted of
38 sentences (673 words); average sentence length was 17.6 words and average word length was 4.7 characters. The
FRE score was 58.9 and the FKGL was 9.4. The Indian excerpt consisted of 26 sentences (452 words); average sentence
length was 17.3 words and average word length was 5.1 characters. The FRE score was 45.7 and the FKGL was 11.0.
The Australian excerpt consisted of 32 sentences (695 words); average sentence length was 21.7 words and average
word length was 4.8 characters. The FRE score was 49.5 and the FKGL was 11.7. The Canadian excerpt consisted of 28
sentences (606 words); average sentence length was 21.6 words and average word length was 4.9 characters. The FRE
score was 41.1 and the FKGL was 12.7.
Conclusions: The American EM had the most favorable readability based on the FKGL; it was written at a 9th-grade
reading level. This is still too high to meet the needs of the general American population: the National Institutes of
Health recommend that patient EM be written at a 4th- to 6th-grade level. The Canadian EM was the most difficult
(written at a 13th-grade level); it also had the lowest FRE score. The British EM had the highest FRE score. Overall,
excerpts with a shorter average sentence length produced the best readability. Simplifying patient EM is an important
goal faced by nurses.
Keywords: assessment, comprehensibility, educational materials, Flesch-Kincaid Grade Level, Flesch Reading Ease,
internet, multiple sclerosis, readability
References: Bastable, S. (2008). Nurse as educator. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.
Hansberry, D. R., Agarwal, N., Shah, R., Schmitt, P. J., Baredes, S., Setzen, M. et al. (2014). Analysis of the readability of patient
education materials from surgical subspecialties. The Laryngoscope, 124, 405-412. doi: 10.1002/lary.24261
Shieh, C, & Hosei, B. (2008). Printed health information materials: Evaluation of readability and suitability. Journal of
Community Health Nursing, 25, 73-90. doi: 10.1080/07370010802017083
Financing entities: This study was not supported by any grant.

* Faculty of Health Studies, University of Pardubice, and the Neurology Clinic, Pardubice Hospital, Hospitals of the Pardubice Region,
Czech Republic, Nursing; Neurology Clinic , Academic - Faculty Member; Nurse [Petra.Mandysova@upce.cz]
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Enfermagem em Esclerose Múltipla

A Fé em pessoas com Esclerose Múltipla alivia o Sofrimento?
Desafios e perspetivas
Paula Cristina Soares de Encarnação*
Clara Costa Oliveira**
Teresa Martins***
Introdução: O papel dos enfermeiros na prestação de cuidados a pessoas com doença crónica e nomeadamente
em pessoas com EM, constitui uma mais-valia fundamental para a saúde, bem-estar e alívio do sofrimento, na coconstrução de projetos de vida na vida dessas pessoas; devendo para tal possuir uma formação que os sensibilize para
a importância, e para o conhecimento das questões da espiritualidade e nomeadamente da Fé, junto dos seus clientes.
Objetivos: Com este estudo pretende-se analisar a relação entre a Fé e a diminuição do sofrimento humano em
pessoas com EM.
Metodologia: Estudo piloto realizado com uma amostra de conveniência (n=100) de pessoas com EM às quais foram
aplicados: um questionário com 19 itens que através de uma escala de Likert avalia o sofrimento na doença crónica; o
questionário do Sentido Interno de Coerência (SOC) (Nunes, 1999) e a Escala de Avaliação Espiritual (Rego, 2008). O estudo
tem uma tipologia do tipo transversal. Estudo aprovado pela Comissão de Ética do ICBAS-Porto.
Resultados: Dos 100 participantes no estudo com EM 74% são do sexo feminino, com média de idades de 41,69 anos
(DP = 12,99) oscilando entre 21 e 73 anos; cerca de 50% da amostra tem valores de idade até 41 anos. Da análise dos
resultados, os mais velhos apresentam mais Sofrimento (r=0,199; p=0,047); no entanto apresentam mais Fé Pessoal
(r=-0,401; p=0,001) associada a mais Práticas Religiosas (r=0,362; p=0,0001). Quanto á escolaridade registou-se uma
correlação com a Fé (r=0,355; p=0,0001), ou seja, pessoas com maior Escolaridade mostram ter menos Fé. Também
pessoas com maior Escolaridade mostram ter menos Práticas Religiosas (r=0,362; p=0,0001). Verificámos ainda uma
correlação negativa (r=-0,405; p=0,0001) demonstrando que pessoas com maior Escolaridade sofrem menos. Ao
analisar a relação entre a Fé e as Práticas religiosas verificamos que há uma relação linear forte (r=0,671; p=0,0001)
mostrando que pessoas com mais Fé religiosa assumem mais Práticas Religiosas. Também pessoas com maior
Sofrimento apresentam maior índice de Paz Espiritual (r=0,211; p=0,0035).
Conclusões: Os resultados mostram-se concordantes com a evidência científica acerca da problemática em estudo.
Não se encontrou uma associação estatística entre o sofrimento e o sentido interno de coerência, que poderão estar
relacionados com a idade bastante jovem da amostra. Tal como os resultados comprovam, a Idade mostra ter um
comportamento determinante na Fé e Práticas Religiosas. Também a Escolaridade parece ter um papel determinante na
Paz, Fé e Sofrimento sendo de vital importância sensibilizar os enfermeiros nos contextos clínicos a atuarem de forma a
facilitarem, sobretudo aos mais velhos, Práticas Religiosas que atenuem o Sofrimento e promovam o Bem-Estar Espiritual.
Palavras-Chaves: Doença Cronica; Enfermeiros; Esclerose Múltipla; Espiritualidade; Fé; Sofrimento.
Referências bibliográficas: Ferrell, B. R. & Coyle, N. (2008). The Nature of Suffering and the Goals of Nursing. Oncology
Nursing Forum, 35(2), 241-247.
Narayanasamy, A. (2004) The Puzzle of Spirituality for Nursing: a guide to practical assessment. British Journal of Nursing,
13, 1140-44.
Nunes, L. (1999). O Sentido de Coerência: operacionalização de um conceito que influencia a saúde mental e a
qualidade de vida [Dissertação]. Portugal: Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública.
Rego, A.C. (2008). The evaluation of spiritual well-being: validating an approach. Cadernos de Saúde, 1(2), 199-204.
Sá, J.C.C. (2014). Captura-Recaptura como Método Epidemiológico a Aplicar à Esclerose Múltipla. Tese de Doutoramento,
Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Portugal.
Entidade(s) financiadoras: Este estudo não teve financiamento.
* Universidade do Minho, Escola Superior de Enfermagem , Docente
** Universidade do Minho, Instituto de Educação , Professor Associado com Agregação
*** Escola Superior de Enfermagem do Porto, Escola Superior de Enfermagem do Porto , Professor Coordenador
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Enfermagem em Esclerose Múltipla

Análise do funcionamento do Sistema Nervoso Autónomo em
uma sessão aguda de exercício em pacientes com Esclerose
Múltipla: Relato de caso
Jéssica Fernanda Garcia*, Lívia de Sousa**, António Freire Gonçalves***
Ana Maria Botelho Teixeira****, Luís Rama*****
Introdução: Pacientes com Esclerose Múltipla (EM) sofrem uma disfunção do Sistema Nervoso Autónomo(SNA)
(Labuz-Roszak & Pierzchala,2007), ocorrendo um aumento da atividade simpática com alterações na freqüência
cardíaca(FC) durante o exercício (Hansen, Wens, Dendale, & Eijnde,2013). A Variabilidade da Frequência Cardíaca(VFC)
é avaliada pela medição do intervalo de tempo entre batimentos(R-R), refletindo a ação do SNA sobre o coração
e mecanismos fisiológicos cardíacos que o acompanham(Cardiology, 1996). Assim, a compreensão do efeito do
exercício na modulação do SNA nestes pacientes,assume uma elevada importância.
Objetivos: Analisar o comportamento do SNA através da VFC, durante um protocolo incremental de esforço
submáximo, realizado em tapete rolante, em três indivíduos com EM, procurando melhorar a prescrição do exercício
adequados a esta população.
Metodologia: Foram selecionados três pacientes com EM EDSS≤3.0 que foram submetidos a um teste submáximo
progressivo até atingirem 80%FCmáx.. O protocolo era composto por 4 fases:1-repouso; 2-exercício; 3-recuperação
ativa e 4-recuperação passiva. Durante o protocolo a FC dos sujeitos foi monitorizada. Para verificação da VFC, foi
utilizado um cardiofrequencímetro Polar S810. Os dados foram tratados através do software polar Pro Trainer 5 para
eliminação de eventuais batimentos ectópicos. O tacograma com os valores do intervalo R-R foi exportado para análise
dos parâmetros da VFC(domínio da frequência) no programa Kubios HRV,versão 2.0.
Resultados: O gráfico 1 mostra o comportamento do rácio LF/HF, reconhecido indicador da influência simpáticovagal sobre o coração. O valor mais elevado deste rácio foi observado no paciente EM1 durante a fase do exercício e
de recuperação ativa. Os gráficos 2 e 3 demonstram os valores normalizados de HF(nu) e LF(nu). É possível verificar que
para EM2 e EM3, é apresentado um perfil de resposta do SNA alterado .
Conclusões: Mesmo considerando que se trata de um estudo exploratório, é possível verificar que esta metodologia
pode ser utilizada para detectar disfunções do SNA em pacientes com EM. Dado que todos os pacientes se encontram
sob influência de medicação(dois casos que apresentaram perfis alterados da resposta do SNA faziam utilização do
mesmo tratamento), seriam necessários novos estudos com inclusão na metodologia de grupos controle e exames
prévios antes de iniciarem um tratamento, para verificar se ocorrem diferenças relativamente ao tratamento ou pelo
diagnóstico em si, uma vez que se levanta a hipótese de poder haver alguma influência da medicação neste sistema.
Palavras-Chaves: Esclerose Múltipla, Variabilidade da Frequência Cardíaca e Exercício Físico.
Referências bibliográficas: Cardiology, T. F. o. E. S. o. (1996). Heart rate variability. Standards of measurement,
physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North
American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur Heart J, 17(3), 354-381.
Hansen, D., Wens, I., Dendale, P., & Eijnde, B. O. (2013). Exercise-onset heart rate increase is slowed in multiple sclerosis
patients: does a disturbed cardiac autonomic control affect exercise tolerance? NeuroRehabilitation, 33(1), 139-146.
doi: 10.3233/NRE-130938
Labuz-Roszak, B., & Pierzchala, K. (2007). Difficulties in the diagnosis of autonomic dysfunction in multiple sclerosis. Clin
Auton Res, 17(6), 375-377. doi: 10.1007/s10286-007-0443-y
Entidade(s) financiadoras: Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Centro Hospitalar e Univesritário
de Coimbra
* Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física , Doutoramento em Ciências do Desporto , Estudante
** Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Neurologia , Chefe das Consultas de Desmielinizantes
*** Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Neurologia , Chefe da Neurologia
**** Faculdade de Ciªencias do Desporto e Educação Física , Coordenadora do Doutoramento em Ciências do Desporto
***** Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física , Professor Doutor
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Enfermería em Esclerose Múltipla

Consulta de enfermería especialista en esclerosis múltiple:
educación para la autoadministración del tratamiento
inmunomodulador
Andrea Sidranes Barruso*

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad cada vez más frecuente entre la población lo que ha
permitido que continuamente aparezcan avances en los tratamientos disponibles. Por esta razón, este trabajo está
centrado en la educación de las personas que padecen esta enfermedad y se encuentran en tratamiento con fármacos
inmunomoduladores para que de esta manera sean capaces de autoadministrarse la medicación y consigan tener un
mayor nivel de independencia.
Objetivos: Proporcionar unos cuidados y conocimientos adecuados a los afectados de esclerosis múltiple para que
con un correcto tratamiento consigan disminuir la frecuencia, la duración y la intensidad de los brotes y con todo ello,
retrasar la progresión de la discapacidad. Conocer las necesidades concretas de cada paciente. Instruir al paciente
sobre el tratamiento con inmunomoduladores. Elaborar un programa de adiestramiento y seguimiento tanto para el
paciente como para la familia.
Metodología: Para recopilar la información necesaria para la elaboración de este proyecto se ha llevado a cabo una
revisión bibliográfica sobre la esclerosis múltiple en lo relacionado a su causa, clínica, procedimientos diagnósticos, tipos y
su tratamiento en términos generales, así como una búsqueda más exhaustiva acerca de los fármacos inmunomoduladores
utilizando para ello las bases de datos PubMed/MedlinePlus y Google académico. También se han consultado repositorios
como Dialnet así como revistas y monografías en biblioteca relacionadas con la esclerosis múltiple.
Resultados: Primera consulta: Derivado por el neurólogo y con el tratamiento pautado. Se resolverán dudas acerca
de la enfermedad así como del tratamiento y acompañado de trípticos se explicarán los posibles efectos secundarios.
Destacar el síndrome pseudogripal y las reacciones cutáneas en el punto de inyección. Segunda consulta: Se llevará
a cabo 2 o 3 días después de la primera consulta. En ella se iniciará el tratamiento inmunomodulador por lo que se
explicará la forma de administración del fármaco, las zonas de inyección, la conservación del medicamento y los cuidados
posteriores del sitio de punción. Tercera consulta: Esta consulta se realizará a la semana del inicio del tratamiento para
observar el manejo del dispositivo de autoinyección así como para supervisar la técnica de administración. También se
valorará la aparición de posibles efectos secundarios y se resolverán las dudas que puedan surgir.
Conclusiones: 1. Los continuos avances en la enfermedad permiten mejorar la calidad de vida de los afectados. 2.
La labor desempeñada por los profesionales que componen el equipo multidisciplinar es una pieza clave en el apoyo
del paciente a lo largo de la enfermedad. 3. El estudio individualizado del paciente permite satisfacer las necesidades
concretas en cada fase de la enfermedad. 4. El adiestramiento del paciente para la autoadministración del tratamiento
fomenta la adherencia terapéutica y aumenta su independencia. 5. La consulta de enfermería especializada en EM
fomenta la relación paciente-personal sanitario y pone a su disposición un servicio continuo.
Palabras Claves: Esclerosis múltiple, Fármacos inmunomoduladores, Consulta de enfermería, Autocuidado, Adherencia
terapéutica.
Referencias bibliograficas: Sánchez Soliño, O., Ubilla Peters, E. Curso de Esclerosis Múltiple para enfermería. Madrid:
Loki & Dimas; 2009.
MedlinePlus en español [Internet]. Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina (EE.UU) [actualizado 19 diciembre
2014]. Esclerosis Múltiple; [actualizado 27 julio 2014; consultado 19 diciembre 2014]. Disponible en: http://www.
nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000737.htm
Magdaleno Moya, R., Monje Olivares, D: Esclerosis Múltiple: Calidad percibida de un programa de Educación Sanitaria.
Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. 2009; 29: 12-19.
Arroyo E, et al. Herramientas para mejorar la adherencia al tratamiento con inmunomoduladores en pacientes con
esclerosis múltiple. Neurología. 2010; 25 (9): 544-551.
López-Méndez P, Río J, Pérez-Ricart A, Tintoré M, Sastre-Garriga J, Cardona-Pascual I, et al. Adhesión terapéutica a
tratamiento inmunomodulador de pacientes con esclerosis múltiple. Rev Neurol 2013; 56: 8-12.
* Universidad Pública de Navarra
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Enfermería unida a la esclerosis múltiple y Ela : La red social como
un campo para el desarrollo profesional en la educación sanitaria
M. Angeles Guevara García*, Javier Iniesta Sánchez
Isabel Luna Guillén, M.José Gallego González
M. Dolores Pedrera Clemente, M. Isabel Caravaca Pérez
Introducción: La necesidad de la utilización de usar las redes sociales como herramienta sanitaria nace de la escasez
de información y el desconocimiento de esclerosis múltiple como enfermedad neurológica vivida en mi ámbito
familiar, por ello creé este grupo y página de apoyo e información sanitaria en Marzo del 2012, con el objetivo de
intercambiar información y opiniones vividas entre los miembros, siendo un gran apoyo en la actualidad y un medio
importante para la creación del conocimiento a grupos específicos.
Objetivos: Evaluar el crecimiento y progreso de una página sobre esclerosis múltiple y Ela en las redes sociales. Valorar
la aportación de Enfermería como líder de un grupo en la red social como herramienta de educación para la salud y
apoyo a los miembros y sus familiares. Describir el perfil de los miembros que participan en el grupo de la red social
de apoyo.
Metodología: Análisis descriptivo retrospectivo desde Marzo 2012-2015, de un grupo y página sobre esclerosis
múltiple y Ela, creado en facebook, por una enfermera de Neurología, que ofrece la información y apoyo a los afectados
tras la realización de búsquedas bibliográficas para los temas de interés. Los datos se recogen de la estadística de la
página de la red social de apoyo en datos y porcentajes. Variables: edad, sexo, miembros, interacciones, procedencia,
idioma, alcance de las publicaciones, visitas y me gusta de la página.
Resultados: Se inició el grupo con 310 miembros y actualmente el grupo cuenta 2116 miembros, con la incorporación
de 30 miembros semanal,con unos 2495 fans en la página con más de 35 me gusta semanal, con un total de 4611
miembros. El 79 % de los fans son mujeres y la edad es inferior a los 35 años. El país más destacado es España con 1.471
fans, siendo el idioma a destacar el español. Los temas relacionados son de apoyo psicológico 30%, el 70% restante
está relacionado con formación y educación sanitaria. El alcance total de la publicación de la última semana de 6.787
personas que vieron las publicaciones. Siendo el alcance máximo de una publicación de 13.341 personas. Con una
participación de 748 personas que intercalaron, comentaron y compartieron o hicieron clic en ellas en la red social,con
más de 38 comentarios,163 veces que se compartió la publicación y 1.868 clics en las publicaciones.
Conclusiones: 1. El grupo y la página de la red social constituye una herramienta fácil y eficaz para los afectados y
familiares de esclerosis múltiple, facilitando información y educación sanitaria. 2. El liderazgo de una enfermera en
dicha red social, permite mejorar la calidad de vida de los afectados, aportando conocimientos y habilidades en un
nuevo campo de educación sanitaria a la enfermería. 3. La red social permite el alcance de la información a cualquier
parte del mundo, intercambiando opiniones, experiencias vividas entre los afectados y facilitando el acceso a la
información a personas con discapacidad o movilidad reducida.
Palabras Claves: Discapacidad, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermería, cuidados, calidad de vida.
Referencias bibliograficas: Boyd JR, MacMillan Lj: Experience of Children and Adolescents livings with Multiple
Sclerosis ; J NeurosciNurs 2005; 37 ( 6 ) : 334-342
Farreras Rozman: medicina Interna, Vol. 2, Elservier, 15ª Edición, 2004, 1456-1456.
Rivera-NavarroJ, Benito-León, Morales-Gonzalez JM. Hacia la búsqueda de dimensiones más especificas en la medición
de la calidad de vida en la esclerosis múltiple. Rev Neurol 2001; 32: 705-13.
Bermejo, L ; Martinez,T; Díaz, B; Mañós, Q. Y Sánchez,C. ( 2010 ). Buenas prácticas en Alojamientos de personas con
discapacidad. Oviedo: Conserjería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
Entidad(es) financiadoras: No hay entidad financiera.

* Servicio Murciano de Salud, Unidad de hospitalización de Neurología e Infecciosos , Enfermera asistencial [angelesol38@gmail.com]
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Esclerose Múltipla e Qualidade de Vida
Rosa Emilia da Rocha Rodrigues*

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença desmielinizante crónica, auto-imune, inflamatória e degenerativa,
que afeta as fibras do Sistema Nervoso Central e que pode conduzir a incapacidade neurológica grave (Sociedade
Portuguesa de Esclerose Múltipla, 2014). Os elevados níveis de imprevisibilidade em termos da sua evolução reforçam
a necessidade de compreender como as pessoas com EM percecionam o impacto da doença nas suas vidas,
contribuindo assim para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde que lhes são prestados.
Objetivos: O presente estudo tem como objetivos: avaliar a qualidade de vida das pessoas com EM, acompanhadas
na Consulta Externa da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM, EPE); analisar o seu perfil sociodemográfico e
clínico bem como a relação do mesmo com a Qualidade de vida (QV). Pretende-se assim obter a informação necessária
à implementação de um projeto de melhoria da qualidade das práticas de saúde.
Metodologia: Estudo transversal, de tipo correlacional, com recurso a métodos quantitativos de investigação.
Apresenta como variável dependente a QV percebida pelas pessoas com EM e como variáveis independentes
foram consideradas as sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, habilitações literárias, situação profissional,
estatuto socioeconómico) e de caracterização clínica. A recolha de dados foi feita com recurso a um Formulário de
caracterização sociodemográfica e a um instrumento de avaliação da QV relacionada com a saúde – o Questionário
do Estado de saúde, MOS-SF-36v2 (Ferreira, 2000), administrados a 67 pessoas com EM acompanhadas na ULSAM.
Resultados: Neste trabalho estão envolvidas 67 pessoas com EM de ambos os sexos (82% do sexo feminino) com
uma idade média ± desvio padrão (DP) de 42 anos ± 11,7 (compreendidas entre 20 e 71), casadas (57,8%) e a viver
acompanhadas (95,2%). Em termos de habilitações académicas, 36,4% completaram o ensino secundário e 19,7%
o bacharelato e 17,7% o 1º ciclo, sendo que relativamente à situação profissional, 45,5% eram reformados, 34,8%
exerciam uma profissão e 10,6% encontravam-se desempregados. Em termos de rendimentos, 47,4% indicaram que
os seus rendimentos eram provenientes de pensões de reforma e 21,1% indicaram possuir rendimentos próprios. Os
resultados obtidos demonstram que, no SF-36v2, a dimensão em que os sujeitos obtêm scores mais elevados de QV é
na dimensão Saúde Mental (M=58,96) e mais baixos na dimensão Vitalidade (M=42,07). Foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas, moderadas e negativas entre a idade e QV nas dimensões Função física (r=-,568, p ≤ ,05)
e Desempenho físico (r=-,438, p ≤ ,05).
Conclusões: A investigação tem demonstrado, de uma forma global, que a EM afeta a pessoa ao nível comportamental
e de desempenho social (Silva & Nascimento, 2014). Os resultados demonstram que as pessoas mais velhas apresentam
scores de QV mais baixos nas dimensões de Função e Desempenho físico, que grande parte dos participantes
refere sentimentos de fadiga e perda de equilíbrio e que as pessoas com estes sintomas apresentam níveis de QV
significativamente inferiores em todas as dimensões do SF-36v2. Considerados globalmente, os resultados do presente
estudo revelam-se promissores ao nível da compreensão da percepção de QV em pessoas com EM.
Palavras-Chaves: Esclerose Múltipla; Qualidade de Vida; Saúde; Pessoa com Esclerose Múltipla
Referências bibliográficas: Ferreira, P. L. (2000). Criação da versão portuguesa do MOS SF-36V2 : parte I – adaptação
cultural e linguística. Acta Médica Portuguesa, 13, 55-66.
Silva, D. F. & Nascimento, V. M. (2014). Esclerose Múltipla: Imunopatologia, diagnóstico e tratamento. Interfaces
Científicas - Saúde e Ambiente, 2(3), 81-90.
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (2014). Esclerose Múltipla. Consultado em 23 de Março, em http://www.
spem.org/esclerose-multipla

* ULSAM, Consulta Externa , Enfermeira Coordenadora [rmilir@hotmail.com]
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Melhoria da qualidade de vida de pacientes com esclerose
múltipla por meio da aplicação do procedimento operacional
padrão: relato de experiência
Amanda Marinho da Silva*
Gilsirene Scantelbury de Almeida**, Noeli das Neves Toledo***
Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante, acomete o sistema nervoso central, associada à
resposta autoimune anormal, fatores genéticos e/ou meio ambiente (Corso, Gondim, D’Almeida, & Albuquerque, 2013).
Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) podem reduzir a ocorrência de eventos adversos para os pacientes e
para as instituições de saúde (Guerrero, Beccaria, & Trevizan, 2008; Paciente., 2013). A técnica padronizada no cuidado e
reabilitação de pacientes acamados é promissora na prevenção e tratamento da úlcera por pressão (UP) (MATOS, 2010).
Objetivos: Descrever a experiência de alunos e professores do curso de graduação em enfermagem, na construção
do POP para prevenir a úlcera por pressão, discutindo a importância dessa ação na melhoria da qualidade de vida em
pacientes com esclerose múltipla.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre a participação de alunos e professores na construção de
POPs. Reuniram-se para discutir a importância da implantação de tecnologias que promovam uma maior segurança em
ambiente de saúde e técnica para a construção dos POPs. Os alunos receberam orientação para a busca nas bases de dados
da Bireme e Pubmed. A elaboração do POP sobre a prevenção de UP em pacientes com EM foi orientada virtualmente e
presencialmente, buscando descrever condutas pautadas em evidências científicas e adequadas à realidade da região.
Resultados: A partir da leitura e análise dos periódicos relacionados, foi possível elaborar um POP com descrições
claras e objetivas de como proceder na prevenção de UP em pacientes acometidos por esclerose múltipla. Nesse
POP o leitor é direcionado para executar as seguintes etapas sequenciais: Entender sumariamente a Definição da UP
em pacientes com EM, bem como os Objetivos da ação a ser desenvolvida; Descrição dos Materiais/equipamentos
utilizados para realizar uma avaliação correta dos riscos para do paciente com EM desenvolver UP; Orientar Quem,
Quando, Onde e Como o procedimento deve ser executado de modo a garantir que o paciente receba o cuidado
exatamente quando precisa. Descrição dos Cuidados especiais que a equipe de saúde deve tomar antes, durante e após
a realização do procedimento, bem como Orientações específicas para o paciente e/ou familiares; Apresentação do
Referencial teórico utilizado na construção do POP e o seu período de vigência, a fim de facilitar a futuras atualizações.
Conclusões: A pouca familiarização sobre o tema foi uma dificuldade inicial para construção do POP. Por outro lado,
consolidar e relacionar o que as evidências científicas mostram como sendo o mais adequado para prevenir a úlcera
de pressão em paciente com esclerose múltipla, foi um ponto muito motivador para os autores. Desse modo, essa
experiência foi muito interessante por possibilitar a aprimorar o conhecimento e aplicabilidade de uma tecnologia
de cuidado que além de viabilizar a execução de prática segura de procedimentos, pode contribuir para melhorar a
qualidade de vida dos pacientes que sofrem de esclerose múltipla.
Palavras-Chaves: Procedimentos Operacionais Padrão. Prevenção de úlcera por pressão. Esclerose Múltipla.
Referências bibliográficas: Corso, N. A. A., Gondim, A. P. S., D’Almeida, P. C. R., & Albuquerque, M. G. d. F. (2013).
Sistematização da Assistência de Enfermagem para acompanhamento ambulatorial de pacientes com esclerose
múltipla. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 47, 750-755.
Guerrero, G. P., Beccaria, L. M., & Trevizan, M. A. (2008). Procedimento operacional padrão: utilização na assistência de
enfermagem em serviços hospitalares. 2008, 16(6), 7. doi: 10.1590/s0104-11692008000600005.
MATOS, Á. G. d. C. (2010). Protocolos de enfermagem: prevenção e tratamento de úlceras por pressão. (1. ed.). Rio de
Janeiro: Hemorio.
Paciente., R. B. d. E. e. S. d. (2013). ESTRATÉGIAS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE: manual para profissionais da saúde
(pp. 132). Porto Alegre: EDIPUCRS.
Entidade(s) financiadoras: Universidade Federal do Amazonas. Escola de Enfermagem de Manaus. Manaus/Amazonas/Brasil
* Universidade Federal do Amazonas, Escola de Enfermagem de Manaus , Estudante
** Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Escola de Enfermagem de Manaus , Professora [scantelbury@bol.com.br]
*** Universidade Federal do Amazonas, Escola de Enfermagem de Manaus , Professora
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Programa ETEM – Educação terapêutica da pessoa com esclerose
múltipla
Odete Cristina Rodrigues
Francisco Moreira*

Introdução: A educação terapêutica é definida pela primeira vez pela Organização Mundial da Saúde em 1998. Esta
visa a apropriação de novos saberes pelo paciente e capacitação para tomar iniciativas na sua vida. Percebe-se que a
participação ativa do paciente no seu processo educativo é benéfica na doença crónica, nomeadamente na pessoa
com EM. Dado o acompanhamento de 145 pacientes com EM no HDP do Hospital de Guimarães com uma intervenção
educativa específica, surge a necessidade da implementação do programa ETEM.
Objetivos: O programa ETEM tem como finalidade a transferência de conhecimentos e competências cognitivas
e técnicas que permitam ao paciente gerir melhor a sua vida com a EM. Tem como objectivos: Aumentar os
conhecimentos sobre a EM; Melhorar a gestão da sintomatologia; Melhorar a gestão das complicações; Melhorar
o conhecimento e a gestão do tratamento; Promover o papel ativo do paciente; Desenvolver o espírito crítico e a
capacidade de tomar decisões.
Metodologia: A educação terapêutica pressupõe actividades estruturadas e organizadas adaptadas às necessidades
de cada paciente realizadas por etapas: a) Diagnóstico educativo; b) Sessões educativas. Encontram-se planeadas
para o programa ETEM: a) “Conhecer melhor a EM”; b) “Gestão do tratamento”; c) “Gerir a fadiga”; d) “Exercícios de
auto-reabilitação”; e) “Gerir as alterações urinárias”; f ) “Auto-esvaziamento vesical intermitente”. c) Avaliação.Após
a participação no programa ETEM, os pacientes continuam a frequentar o HDP de forma periódica para serem
acompanhados na evolução da sua doença e avaliar a necessidade de novas sessões educativas.
Resultados: O programa ETEM encontra-se em plena implementação podendo-se focar alguns aspectos analisados:
Foram realizados 64 diagnósticos educativos estando 23 pacientes a frequentar o programa (divididos por 3 grupos) e
tendo apenas concluído o programa, o grupo I constituído por 8 pacientes: É de salientar a taxa de adesão deste grupo
que foi de 92%. Verifica-se um aumento dos conhecimentos sobre a EM avaliados através de um questionário V/F em
todos os pacientes. Antes do programa a percentagem variava entre 33% e 73% e após o programa entre 89% e 100%.
Verifica-se uma média de respostas corretas ao rotafólio interactivo (ferramenta de avaliação de conhecimentos gerais)
de 80%. Verifica-se que 87,5% do grupo realiza entre 1 e 3 vezes por semana exercícios de auto reabilitação. O grau de
satisfação deste grupo quanto ao programa foi de “muito satisfeito” para a totalidade do grupo. Dado o programa ainda
se encontrar em implementação ainda não se procedeu à análise de todos os dados.
Conclusões: O programa ETEM trouxe benefícios para os pacientes com EM, para o serviço e para a equipa educadora:
Aumenta os conhecimentos sobre a EM; Aumenta a autonomia; Promove a interactividade nas sessões de grupo;
Estimula a cognição; Favorece um clima de confiança; Promove a discussão e o espírito crítico; Previne o isolamento
social. O HDP tornou-se o serviço de referência desta instituição para os pacientes com EM. Os profissionais de saúde
melhoraram as suas competências relacionais, comunicacionais e pedagógicas. A educação terapêutica permite ao
paciente com EM de reconstruir um percurso de vida através da aquisição de novos saberes.
Palavras-Chaves: Educação terapêutica; Esclerose Múltipla; programa ETEM
Referências bibliográficas: D’Ivernois, J.-F. & Gagnayre, R., 2011. Apprendre à éduquer le patient Approche
pédagogique 4a ed., Paris: Maloine.
Douiller Alain, et C., 2012. 25 techniques d’animation pour promouvoir la santé 1st ed., Brignais: Le Coudrier.
Lacroix, A. & Assal, J.-P., 2011. L’éducation thérapeutique des patients accompagner les patients avec une maladie
chronique: nouvelles approches 3a ed., Paris: Maloine.
Sites: http://www.ipcem.org/

* Enfermeiro Chefe do Serviço Hospital de Dia Polivalente no Hospital Senhora da Oliveira – Guimarães [fgmoreira@sapo.pt]
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Qualidade de vida e cateter urinário intermitente: resultados
preliminares
Laís Fumincelli*, Alessandra Mazzo**, José Carlos Amado Martins***
Fernando Manuel Dias Henriques****
Cintia Fernandes Baccarin Biaziolo*****
Introdução: Quando há qualquer interrupção dos estímulos neurológicos entre medula espinhal e bexiga urinária ocorre
a bexiga neurogênica, presente na maioria dos pacientes com doenças como esclerose múltipla ou lesão medular. Esta
disfunção vesical pode provocar significativo impacto social e comprometimento da qualidade de vida (Castel-Lacanal
et al., 2013). O cateterismo urinário intermitente é uma das principais alternativas para o tratamento, o qual permite o
esvaziamento periódico da bexiga por meio da introdução de um cateter através da uretra (Benedetto, 2011).
Objetivos: Este estudo teve como objetivo mensurar a qualidade de vida de pacientes que usam o cateterismo
urinário intermitente com bexiga neurogênica em processo de reabilitação no Brasil.
Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo-analítico e transversal (Hulley et al., 2008), realizado em um Centro
de Reabilitação no Brasil. Foram incluídos os pacientes, maiores de 18 anos, com diagnóstico médico de bexiga
neurogênica e que usam o cateterismo urinário intermitente. Seguidos os preceitos éticos (Parecer nº 505722, CONEPBrasil), os dados foram coletados durante a consulta de enfermagem, no período de janeiro a novembro de 2014, com
um questionário de caracterização sociodemográfico-clínico e de qualidade de vida, WHOQOL-bref. Os resultados
preliminares foram analisados por estatística descritiva e no programa SPSS (versão 11.5).
Resultados: Foram entrevistados 171 (100.0%) pacientes, dentre os quais a maioria eram do gênero masculino (71.2%),
entre 21 a 50 anos (70.0%), solteiros (51.2%) e alfabetizados (97.1%). Com relação aos diagnósticos médicos que conduziram
a bexiga neurogênica, 95 (55.9%) apresentam trauma raquimedular, 26 (15.3%) mielomeningocele e 11 (6.4%) esclerose
múltipla. Quanto ao cateterismo urinário, a maioria realiza há mais de 10 anos (57.9%), usam mais de quatro vezes ao dia
(45.9%) e realiza sozinho (62.9%). A maioria referiu uma qualidade de vida boa (50.0%), grande parte está satisfeito com
sua saúde (42.4%) e precisa bastante de um tratamento médico (40.0%). Sobre a vida, maioria dos pacientes (39.4%)
acredita que sua vida tem sentido e poucos relataram oportunidades de atividade de lazer (12.4%). Quanto as relações
sociais, estão satisfeitos com as relações pessoais (44.7%) e estão insatisfeitos com sua vida sexual (41.8%). Quanto aos
sentimentos negativos, maior parte (57.1%) sente algumas vezes mau humor, depressão, ansiedade e desespero.
Conclusões: Nos resultados preliminares desta amostra, é evidente a regular adesão ao cateterismo urinário e a
independência no autocateterismo urinário. Nesse sentido, o uso adequado do cateter urinário contribui na melhora
do escore de qualidade de vida em pacientes com bexiga neurogênica devido a traumas medulares ou doenças como
esclerose múltipla, diminuindo as complicações urinárias. Diante disso, deve-se considerar os reais aspectos sociais,
ambientais e culturais destes pacientes, uma vez que irá auxiliar nas decisões da equipe de saúde com melhora da
escolha terapêutica e de políticas assistenciais.
Palavras-Chaves: Bexiga urinária neurogênica; Cateterismo Uretral intermitente; Qualidade de vida
Referências bibliográficas: Benedetto, P.D. Clean intermittent self-catheterization in neuro-urology. (2011). European
Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 74(4), 651-659.
Castel-lacanal, E. et al. Imapct of intermittent catheterization on the quality of life of multiple sclerosis patients. (2013).
World Journal of Urology, 31(6), 1445-1450.
Hulley, S.B., Cummings, S.R., Browner, W.S., Grady, D.G. & Newman, T.B. (2008). Delineando a pesquisa clínica: uma
abordagem epidemiológica. Porto Alegre: Artmed.
Entidade(s) financiadoras: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
* Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo-Brasil (EERP-USP), Enfermagem Fundamental , Aluna de
Doutorado do Programa de Enfermagem Fundamental da EERP-USP [lais.fumincelli@usp.br]
** Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Enfermagem Geral e Especializada , Docente [amazzo@eerp.usp.br]
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Enfermería em Esclerose Múltipla

Revisión bibliográfica sobre la Esclerosis Múltiple y estudio
observacional de los registros y cuidados de Enfermería
Yolanda Vidal Fierro
Ana Isabel López Alonso
Maria Montserrat Robles Sánchez
Introducción: Las primeras descripciones detalladas de la Esclerosis Múltiple fueron realizadas en 1868 por Charcot. Es
una enfermedad desmielinizante y autoinmune del Sistema Nervioso Central que afecta a personas jóvenes entre los
20-40 años de edad, siendo tres veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Su sintomatología es muy diversa
y su etiología aún desconocida, aunque los estudios apuntan a una predisposición genética que unida a un factor
ambiental desconocido harían que se desencadenara la reacción autoinmune.
Objetivos: Este trabajo tiene dos objetivos: mediante una revisión bibliográfica, pretendemos actualizar y ampliar los
conocimientos sobre la EM y la implicación que tiene Enfermería con la patología, describiendo el conocimiento actual
existente sobre ella y explorando la clínica que presentan las personas afectadas y que justifican los planes de cuidados, y por
otra realizar un estudio observacional, analizando los registros que realiza enfermería en las historias sobre estos pacientes.
Metodología: Para realizar la revisión bibliográfica se utilizaron unos criterios de inclusión para la búsqueda en diferentes
bases de datos como el año de publicación (2004-2015) añadiéndose algunos anteriores por considerar que contenían
información relevante, idioma (Español, Inglés y portugués) y documentos a texto completo ya sean originales o de
revista. Y para el estudio observacional se recogieron datos de 12 historias clínicas de un centro de Referencia Estatal (CRE).
Resultados: Para llegar al diagnóstico de esta patología se utilizan los criterios propuestos por Mc Donald en el año 2000.
Las formas evolutivas principales que nos encontramos son Primariamente Progresiva (EMPP) y Remitente Recurrente
(EMRR) donde se distinguen a su vez la forma Secundariamente Progresiva (EMSP) y la forma Benigna, dependiendo de
la clínica y de la evolución. Los fármacos se categorizan en los llamados de “primera línea” y de “segunda línea” donde
ninguno de ellos tiene efectividad para la forma EMPP. Enfermería desarrolla un papel importante en la educación de la
patología y en los autocuidados, sobre todo con la aparición de los fármacos inmunomoduladores, además de continuar
participando en estudios de investigación. En el estudio observacional realizado sobre los registros que realiza enfermería
se recogieron datos de 12 historias clínicas, siendo la forma EMSP donde encontramos más necesidades alteradas según
el modelo de Virginia Henderson, estando más presentes las alteraciones motoras y los cambios familiares y sociales.
Conclusiones: Su incidencia está aumentando. El diagnostico debe ser precoz para comenzar con el Tratamiento
inmunomodulador y así disminuir la progresión de la discapacidad. La calidad de vida se agrava con la presencia de
patologías asociadas. Los planes de cuidados deben ser individuales y llevados a cabo por un equipo multidisciplinar
donde enfermería se encarga de educar en la patología y en el tratamiento realiza un seguimiento de su adherencia
y de los autocuidados. El estudio observacional muestra que enfermería registra la clínica y que la sintomatología
presente en el estudio coincide con la Bibliografía revisada.
Palabras Claves: Esclerosis múltiple, patogenia,cuidados de enfermería, fármacos inmunomoduladores, calidad de
vida, equipo de atención al paciente.
Referencias bibliograficas: Fernández, Ó., Fernández, V. E., & Guerrero, M. (2011). Esclerosis Múltiple (3ª ed.). Madrid:
McGraw-Hill Interamericana de España.
Fernández, O., Álvarez Cermeño, J., Arrollo González, R., Brieva, L., & Calles Hernández, M., et al. (2014). Revisión de las
novedades presentadas en el XXIX Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis
Múltiple. Rev Neurol, 59, 269-280.
Curto Prada, M. I. (2012). Manual básico de neurología para enfermería (enfoque Ed. 1ª ed.). Madrid: Enfoque.
García Ruano, L., López redondo, M., & Ramos Vega, J. (2012). Guía de orientación en la práctica profesional de la
valoración reglamentaria de la situación de dependencia en personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades
desmielinizantes. IMSERSO. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, 10-12. http://issuu.com/
esclerosismultipleespana/docs/guia_em_enf_desmielinizantes_2012/1?e=7047757/4780728
Vázquez Santiso, D. (2013). Tratado de enfermería neurológica: la persona la enfermedad y los cuidados (E. España Ed.
3ª ed.). Barcelona: Elsevier España.
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A intervenção do enfermeiro de reabilitação, ao nível da
reeducação funcional motora e respiratória, na pessoa com
esclerose múltipla
Carla Manuela da Silva Leal*

Introdução: A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune que afeta o cérebro, o tronco cerebral e a medula espinal
e aparece em pessoas entre os 20 e os 40 anos de idade. Uma vez diagnosticada a preocupação dos neurologistas
é prevenir novos surtos com medicação imunomoduladora e, a nível da mobilidade, o enfermeiro de reabilitação
intervém ensinando, instruindo e treinando exercícios, à pessoa/família, que corrijam assinergias posturais e
ventilatórias.
Objetivos: Analisar um exemplo de intervenção do enfermeiro de reabilitação, ao nível da ventilação e mobilidade,
na pessoa com Esclerose Múltipla.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica de revistas científicas.
Resultados: Existe uma panóplia de exercícios de reeducação funcional motora e respiratória que se podem efetuar
em caso de diagnóstico de esclerose Múltipla. Inicia-se com a correcção postural e com a realização da respiração
abdomino-diafragmática para evitar assinergias ventilatórias. Seguem-se os exercícios de manutenção da mobilidade
e diminuição da espasticidade, o treino do equilíbrio, o fortalecimento muscular e a coordenação motora.Pode-se
recorrer aos exercícios ativos, ativos-assistidos, ativos resistidos, passivos e automobilizações, em todos os segmentos
corporais, desde que após a avaliação bio-psico-sócio-cultural e espiritual, individualizada, se reúnam condições para
a reabilitação.
Conclusões: A reabilitação em indivíduos com Esclerose múltipla promove a readaptação funcional e como refere
Wiles (2008), “os processos de reabilitação ocorrem através de mudanças graduais e consequentemente processos
de readaptação de indivíduos ao meio”(p.863). É de salientar que cada situação é analisada de forma individualizada
e segue um plano de cuidados específico tendo em atenção o controle da fadiga, a redução da exacerbação da
espasticidade e do aumento excessivo da temperatura corporal.
Palavras-Chaves: Esclereose Múltipla, Reeducação Funcinal respiratória, Reeducação Funcional Motora.
Referências bibliográficas: Wiles, CM .(2008). Physiothrapy and Related Activities in Multiple Sclerosis. Epub, 14(7),
863-871
Dalgas, U., Ingemann , T., Stenager, E. (2008). Multiple Sclerosis and Physical Exercice: Recommendations for the
Aplication of Resistence-Endurance and Combined Training. Epub, 14(1), 35-53
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Assessing patients with multiple sclerosis for dysphagia: Is a
simple nursing neurological screening test the answer?
Petra Mandysova*
Edvard Ehler**
Jana Skvrnakova***
Introduction: Dysphagia is a common yet underestimated symptom in patients with multiple sclerosis (MS); furthermore,
no unified method exists for swallowing function assessment in these patients. Swallowing assessment is important
especially in patients with a high Expanded Disability Status Scale score, more severe cerebellar dysfunction, and long
disease duration. A simple assessment (screening) is in the scope of the neurological nurse’s practice, yet not many highquality nursing screening tests exist. Moreover, most screening tests are suitable for conditions other than MS.
Objectives: The aim was to develop a simple neurological dysphagia screening test for nurses that could be used for a
variety of neurological conditions including MS. The study was based on comparing the results of physical examination
(PE) with flexible endoscopic examination of swallowing (FEES) as the gold standard. The aim was to achieve high
sensitivity and negative predictive value (NPV).
Methodology: Study participants included patients with a neurological diagnosis (including MS) and a potential
risk of dysphagia (n = 112). The patients underwent PE (32 items) by a trained nurse and FEES by a physician. The
results were dichotomized (normal versus abnormal) and compared using the phi coefficient. PE items demonstrating
a statistically significant relationship with FEES (p-value < 0.05) were included in the screening test if they contained <
5% of missing values. The diagnostic parameters of the test were calculated for all possible cut-off scores.
Results: Of the 112 patients, six were excluded in the data analysis phase as their PE and FEES were completely normal.
For the remaining 106 patients, the following eight PE items met the established criteria: 1) “ability to cough”, 2) “symmetry/
strength of facial muscles”, 3) “symmetry/strength of the tongue”, 4) “ability to clench the teeth”, 5) “shoulder symmetry/
strength”, 6) “dysarthria”, 7) “aphasia”, and 8) “thickened liquid: cough”. All of these items were combined into a simple nursing
dysphagia screening test. For any patient, the total score ranged from 0–8 points (0 points were given for each normal
item and 1 point for each abnormal item, and the total score was the sum of the points). The best cut-off score was 1 as
it produced the highest sensitivity (95.5%; 95% confidence interval [CI] = 84.9–98.7) and NPV (88.9%; 95% CI = 67.2–96.9).
Conclusions: Sensitivity and NPV of the developed screening test are high and are comparable with other screening
tests described in the literature. However, most other screening tests are for patients with stroke, and nurses are
involved in their development quite rarely. The size of our sample was sufficiently large as it permitted a sufficiently
narrow estimation of the 95% CI. In this respect, the test is better than many other screening tests. The developed test is
simple and is suitable for nurse-led dysphagia screening in patients with neurological conditions, including MS. Further
research on its use in MS patients is recommended.
Keywords: assessment, dysphagia, FEES, multiple sclerosis, neurological, nursing, screening test, swallowing.
References: Guan, X.-L., Wang, H., Huang, H.-S., & Meng, L. (2015). Prevalence of dysphagia in multiple sclerosis: a
systematic review and meta-analysis. Neurological Sciences, 36(5), 671-681. doi: 10.1007/s10072-015-2067-7
Poorjavad, M., Derakhshandeh, F., Etemadifar, M., Soleymani, B., Minagar, A., & Maghzi A.-H. (2010). Oropharyngeal
dysphagia in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis, 16(3), 362-365. doi: 10.1177/1352458509358089
Solaro, C., Rezzani, C., Trabucco, E., Amato, M. P., Zipoli, V., Portaccio, E. et al. (2013). Prevalence of patient-reported
dysphagia in multiple sclerosis patients: An Italian multicenter study (using the DYMUS questionnaire). Journal of
the Neurological Sciences, 331 (1-2), 94-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2013.05.020
Werner, H. (2005). The Benefits of the dysphagia clinical nurse specialist role. Journal of Neuroscience Nursing, 37(4),
212-215. Retrieved from http://www.medscape.com/viewarticle/512049
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Esclerose múltipla nas redes sociais: estudo do caso brasileiro
Milena Soares*
Maria Manuela Martins**
Andrea Grumann, Soraia Dornelles
Ana da Conceição Alves Faria***
Introdução: A Esclerose Múltipla possui caráter inflamatório-degenerativo, provocando malefícios na condução dos
impulsos nervosos e acometendo principalmente adultos jovens, causando grandes impactos na qualidade de vida
(Corso, N. A. A. & Gondim, A. P. S. & D’Almeida, P. C. R. & Albuquerque, M. G. F., 2013).
As redes sociais constituem-se em instrumentos poderosos na socialização do conhecimento, rapidez de divulgação
e alento de pessoas com os mais diversos problemas. No Brasil, existem diversos sites voltados ao público interessado
em Esclerose Múltipla.
Objetivos: Compreender de que maneira as redes sociais e blogs são empregados na divulgação, troca de informações
e discussão sobre Esclerose Múltipla no Brasil.
Metodologia: Neste estudo foi utilizado o método Análise de Redes Sociais que consiste no campo de conhecimento
que busca compreender o impacto das redes sobre a vida social. Este método é vantajoso quando aplicado para
obtenção de informações através de comunicação. Este tipo de estudo busca compreender como são estabelecidos
laços entre redes sociais e indivíduos, e como isto influencia no comportamento (Silva, A. B. O. & Matheus, R. F. &
Parreiras, F. S. & Parreiras, T. A. S., 2006).
Resultados: Foram encontrados e analisados dois grupos e cinco páginas da rede social Facebook, e cinco blogs
que discutissem a temática Esclerose Múltipla no Brasil. Estes apresentavam-se administrados predominantemente
por profissionais da saúde, em especial médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, o que nos remete à
importante relação interdisciplinar que esta patologia está inserida. Em geral, os membros ou visitantes dessas redes
são pessoas acometidas pela doença e seus familiares.
Os aspectos discutidos no texto envolvem questões como os direitos da pessoa com doença crônica degenerativa,
pesquisas e estudos atuais, relato de vivencias e experiências com a doença, o processo de cura ou busca de consolo
através da fé, a utilização das redes sociais como forma de recurso para obtenção de lucro, e as modalidades de
tratamentos disponíveis, podendo ser tradicionais ou alternativos.
Conclusões: As redes sociais abarcam um amplo espectro de questões relacionadas à esclerose múltipla, dentre
elas evidenciam-se a perspectiva subjetiva relacionadas ao compartilhamento de vivências, e discussões acerca de
atualidades, principalmente no que diz respeito aos tratamentos. Na busca de explicações ou simplesmente consolo,
muitos utilizam da fé como suporte para manter-se encorajado para enfrentamento. O conhecimento cientifico não
é aprofundado, porém suficiente para sanar dúvidas que venham a amedrontar estas pessoas durante o processo de
doença. Diante disso, conclui que as redes sociais são importantes instrumentos de auxílio ao cuidado, constituindo o
futuro da interlocução entre ciência e perspectiva empírica.
Palavras-Chaves: Esclerose Múltipla; Rede Social; Cura pela Fé; Cuidado Enfermagem.
Referências bibliográficas: Nair Assunta Antônia Corso, Ana Paula Soares Gondim, Patrícia Chagas Rocha D’Almeida,
Maria Girlene de Freitas Albuquerque. (2013). Sistematização da Assistência de Enfermagem para acompanhamento
ambulatorial de pacientes com esclerose múltipla. Revista Escola Enfermagem USP, 47, 750-755.
Antônio Braz de Oliveira e Silva, Renato Fabiano Matheus, Fernando Silva Parreiras, Tatiane A. Silva Parreiras. (2006).
Análise de redes sociais como metodologia de apoio para a discussão da interdisciplinaridade na ciência da
informação. Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 35, 72-93.
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Readability assessment of the Czech educational website “Active
Living” for patients with multiple sclerosis
Petra Mandysova*

Introduction: Education of patients with multiple sclerosis (MS) and their families is an important part of neurological
nurses’ scope of practice. Frequently, education is facilitated by printed educational materials (EM) or by information
posted on the internet. While no one disputes that the content of such texts should be accurate and current, the
issue of readability (comprehensibility) is equally important. Readability of English-language EM can be assessed using
various mathematical formulas. However, readability assessment of non-English EM has been limited.
Objectives: The aim was to assess readability of information concerning visual problems in patients with MS, available
on a Czech educational website for patients with MS called “Active Living” (in Czech), using a so called Mistrík’s formula
that is available for texts in Czech and Slovak. A related aim was to simplify the excerpt by using a basic strategy and
to reassess its readability.
Methodology: Mistrík’s formula was used to calculate readability of a selected excerpt (13 sentences) accessible
at http://www.aktivnizivot.cz/. The formula takes into consideration the average length of the sentences (in words)
and words (in syllables), and the total number of words and different words. The calculations were performed using
Microsoft Excel. The resultant score was interpreted according to the formula’s creator, Jozef Mistrík. Finally, the excerpt
was simplified by splitting 6 long sentences always into two shorter sentences. Readability of the simplified version was
recalculated and interpreted, using the same method.
Results: The excerpt contained a total of 301 words; it consisted of 170 different words (i.e., many of the words appeared
repeatedly). The average length of the sentences was 23.15 words and the average length of the words was 2.49 syllables.
Readability of the excerpt was 17.43 “points” – it was at the level of very difficult comprehension (such texts can only be
studied, not read). The adapted version contained a total of 19 sentences. The adapted excerpt contained 308 words as it was
necessary to make slight adjustments to ensure a well-structured and smooth-flowing text. However, the content remained
the same. The average length of the sentences was 16.21 words and the average length of the words was 2.54 syllables.
Readability of the adapted excerpt was 27.25 “points”; it was almost at the level of average, easily comprehensible texts.
Conclusions: MS is a complex affliction that requires, under the ideal conditions, active involvement of patients and their
families. Printed EM and information on the internet can be used to provide information about various aspects of living
with MS. At the same time, readability of such materials is of paramount importance. Readability of EM can be improved
by using shorter sentences rather than longer ones. Nurses developing EM for patients with MS and their families should
pay attention to this issue and should make an effort to simplify the content of such materials if it is feasible.
Keywords: assessment, comprehensibility, educational materials, Mistrík’s formula, multiple sclerosis, readability
References: Bastable, S. (2008). Nurse as educator. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.
Chamerová, R. & Mandysová, P. (2012). Srozumitelnost edukačních materiálů na téma cévní mozkové příhody: využití
Mistríkova vzorce a poslechového testu. [Intelligibility of educational materials on cerebrovascular accident: using
Mistrík’s formula and listening test]. Profese on-line, 5(1), 11-15. http://profeseonline.upol.cz/archive/2012/1/POL_
CZ_2012-1-3_Chamerova.pdf
Hansberry, D. R., Agarwal, N., Shah, R., Schmitt, P. J., Baredes, S., Setzen, M. et al. (2014). Analysis of the readability of
patient education materials from surgical subspecialties. The Laryngoscope, 124, 405-412. doi: 10.1002/lary.24261
Shieh, C, & Hosei, B. (2008). Printed health information materials: Evaluation of readability and suitability. Journal of
Community Health Nursing, 25, 73-90. doi: 10.1080/07370010802017083
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Impacto psicológico, Alteração Motora e Cognitiva e Rede de cuidados na Pessoa com EM

Construção de uma rede prestadora de cuidados à pessoa com
esclerose múltipla
Liliana de Fátima Escada Ribeiro
Andreia Sofia Cristina

Resumo: A esclerose múltipla (EM) é uma doença crónica com impacto significativo na qualidade de vida,
representando desta forma um considerável encargo económico, que aumenta com a progressão da doença. Este
trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o acesso e equidade à saúde, espelhar
o que cada rede de apoio tem para oferecer aos doentes com a EM e criar um projeto de articulação entre redes de
apoio. A temática do presente trabalho incidiu na articulação dos diferentes níveis de cuidados à pessoa com esclerose
múltipla. Sendo que, a vantagem da articulação reside na rentabilização dos recursos existentes, numa intervenção
social mais eficaz, na melhoria de resposta e na garantia da continuidade de cuidados.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Rede de Cuidados, Projeto, Articulação
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Manifestações Psicológicas mais comuns nos Doentes com
Esclerose Múltipla
Luísa Teixeira Antunes
Margarida Isabel Marques da Silva Alves Cardoso
Sandra Cristina Pereira da Silva Reis

Resumo: As pessoas com esclerose múltipla apresentam um elevado risco de desenvolver desordens emocionais.
Quando não diagnosticadas e não tratadas elas podem piorar os problemas funcionais causados pela doença. As
alterações ou manifestações psicológicas podem também limitar a qualidade de vida dos doentes com esclerose
múltipla e a dos seus familiares, quer a nível laboral, quer nas relações e no lazer. Para a procura dos artigos da nossa
revisão, recorremos a bases de dados procurando entre janeiro de 1990 e abril de 2015. Na seleção utilizamos o
método designado de “PI [C] OD”: participantes; intervenções; contexto do estudo; resultados (outcomes) e desenho
ou tipo de estudo. Sendo construída uma tabela em que se encontram as pesquisas mais completas e sucintas que
explanamos de acordo com as bases de dados. Podemos concluir que as manifestações psicológicas mais comuns nos
doentes com esclerose múltipla são: as alterações de humor com maior expressão a depressão, seguida das alterações
da ansiedade. Damos conta que existem tratamentos para estes tipos de manifestações, quer farmacológicos quer
não farmacológicos, no entanto o principal problema reside no facto dos profissionais muitas vezes se focarem
nas alterações e manifestações físicas para potenciar a autonomia, colocando em segundo lugar os transtornos
psicológicos de adaptação à doença.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Manifestações psicológicas, alterações emocionais.
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Reabilitação cognitiva na pessoa com esclerose múltipla
Élia Sofia Antunes Decoroso

Resumo: A disfunção cognitiva é uma característica clínica comum nos doentes com esclerose múltipla, nas diversas
fases da doença, que tem um impacto significativo sobre o estado funcional dos doentes e a sua qualidade de vida.
A necessidade de tratamento para este défice deve ser tida em consideração na prática clínica e nos estudos de
investigação. Com esta análise pretende-se realizar uma revisão de literatura atualizada sobre intervenções de
reabilitação cognitiva em pessoas com esclerose múltipla de forma a concluir sobre a eficácia desta intervenção e
fornecer orientações para futuras pesquisas. Foram analisados artigos que englobam avaliação da cognição e estudos
com imagem num total de 27 artigos, de acordo com os critérios de inclusão. Embora a maioria dos estudos traduzam
melhoria nas capacidades cognitivas, a evidência relatada na literatura continua a ser inconclusiva sobre os efeitos
de diferentes tipos de intervenções nos resultados da reabilitação cognitiva. Desta forma, estudos rigorosos são
necessários para clarificar a forma de reabilitação cognitiva que pode conduzir a melhoria clínica evidente.
Palavras-chave: Reabilitação Cognitiva, Treino Cognitivo, Esclerose Múltipla, Atenção, Aprendizagem, Funções
Executivas, Ressonância Magnética.
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Reabilitação motora da pessoa com esclerose múltipla
efetividade de programas de educação de atividade física na
funcionalidade da pessoa com esclerose múltipla – scouping
review
Hugo Leiria Neves
Vânia Raquel dos Santos Ferreira
Joana Filipa Correia Marçal
Resumo: A reabilitação motora no indivíduo portador de Esclerose Múltipla é de importância extrema na manutenção
da qualidade de vida e na redução do impacto das limitações físicas da doença. Existe evidência que o (re) conhecimento
que a pessoa com Esclerose Múltipla possui, aumentam os níveis de adesão pela influência que tem no processo
de tomada de decisão informada.Com esta revisão procurámos verificar qual o impacto de programas de educação
sobre atividade física, na melhoria da funcionalidade física da pessoa portadora de Esclerose Múltipla. Foi utilizada
uma estratégia de três passos/fases, de forma a permitir uma seleção apropriada de estudos e cuja reprodutibilidade
permitisse uma seleção idêntica, se realizada por outros. Após a realização da pesquisa e análise dos artigos, obtiveramse quatro artigos que respondiam aos critérios de inclusão e exclusão. Após análise dos mesmos, é possível verificar
que, apesar da evidência escassa, os programas de educação sobre atividade física são efetivos quando comparados
com a ausência de programas que visem a funcionalidade física, e complementares a programas de reabilitação e
fisioterapia, aumentado a adesão a médio prazo.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla, educação, atividade física
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Género, Sexualidade, Gravidez e planeamento familiar na pessoa com Esclerose Múltipla

Género e Esclerose Múltipla
Liliana Silvia Dias Rodrigues Mendonça
Clarisse Nogueira Maia
Maria do Carmo de Sousa Cortes

Resumo: O género é considerado um determinante em saúde com impacto quer nos processos de saúde / doença,
quer nas respostas dos serviços e profissionais de saúde. Existe no panorama científico atual, uma necessidade de
investigação sobre os cuidados específicos à pessoa com Esclerose Múltipla (EM) atendendo às particularidades de
género. Pretende-se explorar a influência de género no quotidiano da pessoa com EM, quer na procura e obtenção
de cuidados de saúde, quer na perceção e vivência da própria doença. Recorreu-se á pesquisa bibliográfica. É
importante analisar e explorar a equidade dos cuidados de saúde e a forma como as diferenças de género influenciam
os profissionais de saúde e os cuidados por eles prestados. Compete ao enfermeiro, portador de um corpo de
conhecimentos sistematizado em saber disciplinar, intervir no processo de transição, ajudando a pessoa a fazer uma
transição saudável, através de terapêuticas de enfermagem tendo em vista o bem-estar.
Palavras-Chave: Identidade de Género, Esclerose Múltipla.
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Onde fica a Sexualidade … da pessoa com Esclerose Múltipla
Bruno Miguel Franco Máximo
Luís Miguel Alves Silva
Ana Matilde Sousa da Costa Cabral

Resumo: Perceber em que medida os técnicos de saúde e em especial os enfermeiros, podem contribuir para
minimizar esse impacto, sistematizando informação sobre o tema de forma a dar contributos para a abordagem da
sexualidade num Programa de Educação para a saúde no âmbito da doença Esclerose Múltipla. Trata-se de uma
revisão de literatura (2009 - 2015) sobre todo o tema proposto, os artigos/documentos foram removidos de bases de
dados de saúde com caris científico e fidedigno (ovid medline) e por bibliografia científica sobre o tema. Na pesquisa
efetuada foram utilizadas as palavras-chave, sexualidade, enfermagem e Esclerose Múltipla e foram encontrados
30 artigos. Foram verificados os títulos e resumos dos artigos e destes foram escolhidos 11 estudos que espelham
a visão de varios elementos da equipa multidisciplinar (neurologista e urologista, psicólogo e enfermeiro) sobre
tema. Dos artigos selecionados apenas foi possível ter acesso a 7 artigos completos. Os resultados encontrados na
literatura identificada sobre as manifestações da disfunção sexual expressam a necessidade de existir uma abordagem
sistematizada pela equipa multidisciplinar nesta área. Foram identificadas algumas estratégias que são um contributo
importante para a realização de um programa de educação para a saúde nesta área pelos enfermeiros.
Palavras-chave: Sexualidade, Enfermagem e Esclerose Múltipla
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Planeamento familiar e gravidez na mulher com Esclerose Múltipla
Ana Catarina da Silva Ferreira
Lília Maria Rafael Alves Pinho
Margarita López Sanches-Puga

Resumo: A Esclerose Múltipla é uma doença crónica, desmielinizante e inflamatória do sistema nervoso central. Afeta
mulheres na idade fértil e influencia a decisão de ser mãe. Este artigo faz uma revisão da literatura com base na
evidência científica sobre o tema: planeamento familiar e gravidez na mulher com Esclerose Múltipla. A gravidez
pode provocar stress em qualquer mulher mas as preocupações e medos são maiores nas mulheres com Esclerose
Múltipla. Atualmente a gravidez não está contraindicada, ao contrário do que se pensava, e exerce um efeito protetor
sobre a progressão da doença. A contraceção é aconselhada durante o tratamento. Recomenda-se a suspensão da
terapêutica modificadora da doença antes da conceção, contudo estudos referem que o acetato de glatirâmero é
aceitável durante a conceção e amamentação. O papel do Enfermeiro no acompanhamento do planeamento familiar
e gravidez da mulher com Esclerose Múltipla é um tema pouco estudado. É necessário que os profissionais de saúde
conheçam o tema em profundidade para ajudar estas mulheres na tomada de decisão segura e informada.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla, Gravidez, Contraceção, Cuidados de Enfermagem, Enfermeiros.
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Cuidados espirituais à pessoa com esclerose múltipla
Sandra Maria Fernandes
Cátia Sofia Fernandes de Almeida Lopes

Resumo: A Espiritualidade é uma dimensão do ser humano, quer se assuma vinculada a uma religião ou não. A
conceção do cuidado holístico e a atenção global e congruente da pessoa, aliadas à evidência das necessidades
espirituais que emergem nos momentos de doença, como a esclerose múltipla, interpelam os enfermeiros à prestação
de cuidados espirituais. Viver com esclerose múltipla significa viver com incertezas, com a imprevisibilidade da
doença, o que torna o processo de adaptação ainda mais complexo. Como em qualquer doença crónica, existe a
necessidade de uma adaptação emocional. Os enfermeiros podem contribuir de forma significativa na qualidade dos
processos de transição vividos pelas pessoas com esclerose múltipla, avaliando e intervindo nas crenças das pessoas,
particularmente nas espirituais.
Palavras-chave: Espiritualidade, Esperança, Esclerose múltipla, Cuidados espirituais, Enfermagem
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Educação terapêutica da pessoa com Esclerose Múltipla e do
cuidador
Adelaide Fernanda de Babo Campos
Arlete Rodrigues Teixeira

Resumo: Sendo a Esclerose Múltipla (EM) uma doença crónica, progressiva e geradora de incapacidade no adulto-jovem,
o desenvolvimento de programas educação terapêutica assume um papel de destaque no seu acompanhamento,
visando a adaptação da pessoa e cuidador à nova situação de saúde. Neste contexto, pretende-se fundamentar a
importância dos programas de educação terapêutica na pessoa com EM e cuidador. Foi realizada uma revisão da literatura
entre 2001 e 2015, nas bases de dados da CINAHL Complete; MEDLINE Complete; Cochrane Database of Systematic Reviews;
Library, Information Science & Technology Abstracts nos motores de busca EBSCOhost Web. A educação terapêutica permite
capacitar a pessoa com a EM para a autogestão da sua doença e tratamento, coresponsabilizando-a pelo seu controlo,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. A evidência científica sobre o assunto é reduzida, havendo necessidade
de recorrer à análise de trabalhos incluídos em revistas, livros, bem como, a Teses de Mestrado e Doutoramento em
Enfermagem.
Palavras-chave: esclerose múltipla, educação terapêutica, autocuidado, autogestão.
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O encontro ético com a esclerose múltipla: entendê-la para
melhor cuidar
José de Carvalho Ribeiro
Maria Fernanda da Silva Ferreira Costa

Resumo: A Esclerose Múltipla é uma doença crónica e muitas vezes incapacitante, com implicações psicológicas,
físicas e sociais na vida da pessoa portadora desta patologia. O desenvolvimento técnico-científico nas áreas da saúde
origina situações que envolvem aspetos ético-morais. Exige-se uma reflexão bioética sobre o ser e o agir humano,
permitindo a melhor atuação em cada caso e respeitando os valores inerentes à pessoa objetivando uma excelência
na prestação de cuidados. Perante estes fatores é essencial a existência de um código de valores válido, desde cedo
incutido, que sirva como guia orientador, de modo que o profissional de saúde adquira conhecimentos que alicerçam
racionalmente a adequada tomada de decisões.
Os objetivos específicos foram conhecer algumas considerações éticas no cuidar da pessoa com Esclerose Múltipla,
esboçando uma breve imagem da humanização dos cuidados. Tivemos por base alguns princípios éticos, a
proximidade e a dignidade, a responsabilidade e a vulnerabilidade do doente, que deve estar devidamente informado
sobre o seu diagnóstico para poder contornar melhor os dilemas éticos e, em consequência, oferecer um melhor
sentido à sua vida. Para além disso foi nosso propósito conhecer o impacto da doença na vida do doente e na sua
família. A metodologia utilizada, na realização deste trabalho, é do tipo descritivo e analítico com recurso à pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Ética, Esclerose Múltipla
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Adaptação à nova condição de vida
Ana Cristina dos Santos Mendes

Resumo: O presente trabalho pretende divulgar os principais resultados da revisão de literatura sobre a adaptação
à nova condição de vida, perante o diagnóstico de Esclerose Múltipla, uma doença crónica, desmielinizante e
potencialmente incapacitante. A adaptação é perspetivada de acordo com o Modelo de Stress e Coping de Folkman
e Lazarus. As estratégias de coping utilizadas, centradas no problema ou na emoção variam consoante a gravidade
dos sintomas, o significado atribuído à doença e o impacto e alterações no dia-a-dia. A adaptação é abordada numa
perspetiva positivista e são vários os autores que destacam a importância de alguns fatores, nomeadamente a resiliência
e o otimismo, como facilitadores do processo adaptativo. Os resultados realçam também a importância primordial
do suporte familiar e a interação social para uma adaptação bem-sucedida a doenças crónicas, nomeadamente à
Esclerose Múltipla. Este conhecimento trás benefícios à intervenção terapêutica de enfermagem, no seu papel
facilitador da transição saúde-doença.
Palavras-chave: esclerose múltipla, coping, ajustamento, resiliência, transição, enfermagem.
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Gestão de Sinais e Sintomas na Esclerose Múltipla
Beatriz Maria Sales Domingos Légua Soares
Silvina Pereira Feliciano

Resumo: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crónica degenerativa, principal causa de incapacidade
neurológica no adulto jovem. Relativamente á sua etiologia, não existem fortes evidências nem certezas, de diagnóstico
difícil e prognóstico incerto, pela grande variedade de sinais e sintomas e até ao momento sem cura. O objetivo
deste artigo de revisão da literatura tem como principal foco não a etiopatogenia exaustiva da Esclerose Múltipla,
mas sim abordagem de algumas competências que lhe permitam identificar e valorizar estes sinais e sintomas e
delinear estratégias que promovam a autogestão quer a nível educacional, comportamental, ou conjugando as duas
dimensões, para a manutenção da qualidade de vida.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla; Esclerose Múltipla Sinais e Sintomas; Doença Crónica; Autogestão de Esclerose
Múltipla;
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Gestão do regime terapêutico da pessoa com esclerose múltipla:
revisão da literatura
Luísa Duran Rosas Maurício
Maria de Lourdes Barbosa dos Santos Ferreira
Rosa Maria Asensio Castaño
Resumo: A adesão ao regime terapêutico expressa mais do que simplesmente seguir as instruções médicas, depende
da adoção e manutenção de comportamentos terapêuticos, assim como da autogestão de fatores biológicos,
comportamentais e sociais que influenciam a saúde e a doença, envolvendo todos os profissionais de saúde (OMS,
2001). Este artigo tem como objetivo a descrição de conceitos gerais da adesão terapêutica á pessoa doente com a
EM, assim como discutir a sua eficácia aprofundando conhecimentos nesta temática em estudo através da revisão
bibliográfica complementando o conhecimento adquirido na 2º Curso de Pós Graduação em EM. Este estudo teve
como suporte a revisão sistematizada da literatura, baseada em artigos revisitados via consulta nas base de dados:
SCIELO Scientific Electronic library online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Medline plus. A colheita de dados ocorreu
entre os meses de Abril e Maio de 2015. Esta pesquisa resultou de 216 artigos publicados entre os anos 2010 a 2015,
dos quais se leram 216 títulos, 23 leituras de resumo e 5 artigos com leitura integral. Assim, concluímos que os doentes
que mais aderiram a terapêutica são os que tiveram menos surtos, ao ter boa adesão mantêm estável a doença assim
como que um seguimento estreito e acompanhamento personalizado é importante para manter uma boa adesão.
Palavras-chave: Esclerose múltipla, adesão terapêutica, regime terapêutico
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Teorias de autocuidado no contexto da prática
Carlos Manuel Santos Fernandes
Susana Maria Cordeiro dos Santos

Contexto: O diagnóstico de Esclerose Múltipla tem um impacto bastante significativo no doente, em termos pessoais,
familiares e profissionais.
Objetivos: Descrever de que forma as teorias de autocuidado se integram na prática de cuidados aos doentes com
Esclerose Múltipla e contribuir para a promoção do autocuidado na pessoa com Esclerose Múltipla.
Metodologia: Realizou-se uma revisão da literatura científica recorrendo à plataforma EBSCO, com critérios de
inclusão, de exclusão e descritores predefinidos. Obteve-se, após avaliação crítica dos resultados, quatro artigos
científicos. Abordámos os conceitos relacionados com o autocuidado e mais utilizados atualmente no contexto da
prática e analisámos dois casos clínicos considerados relevantes.
Resultados: O conhecimento das teorias de autocuidado condiciona a tomada de decisão do enfermeiro perante
uma pessoa com Esclerose Múltipla, sendo que a abordagem é potencialmente diferente se tivermos em consideração
os conceitos subjacentes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do doente.
Conclusão: As mudanças exigidas pela doença têm efeitos adversos nas dinâmicas pessoal, familiar e profissional,
e as intervenções do enfermeiro deverão centrar-se na identificação das dificuldades, no processo de adaptação e
promoção do bem-estar geral alicerçado no autocuidado.
Palavras-chave: Esclerose Múltipla; Autocuidado; Teoria de Enfermagem
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