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INTRODUÇÃO:
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica, inflamatória degenerativa e desmielinizante do Sistema Nervoso Central
(SNC). Os indivíduos portadores dessa doença consideram que sua Qualidade de Vida (QV) se encontra diminuída,
principalmente em nível da função física, agravando-se com a idade e a evolução da doença

METODOLOGIA:
A pesquisa caracteriza-se por ser exploratória e descritiva composta por 20 pacientes com diagnóstico clinico de Esclerose
Múltipla. Utilizou-se a Escala de Determinação Funcional da Qualidade de Vida (DEFU), Questionário da Medida de
Independência Funcional (MIF), e uma ficha de avaliação no período de janeiro 2012 a outubro 2012. O teste estatístico de
consistência interna Alpha de Cronbach's, análise de variância ANOVA e Correlação de Pearson foram utilizados para um
melhor aproveitamento dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O gênero predominante foi o feminino com 18 pacientes (90%), seguido do gênero masculino com 2 pacientes (10%) com
média de idade 48,5 anos. O aspecto da DEFU com maior alteração foi: Satisfação pessoal (18,9±5,05) e da MIF foi:
Autocuidados (37±9,22).

CONCLUSÃO:
Observamos que não há relação significativa entre a qualidade de vida e a funcionalidade, porem, o decorrer dos estágios
da doença podem causar impedimentos tanto nas atividades da vida diária (AVD¿S) quanto na qualidade de vida dos
pacientes portadores da Esclerose Múltipla.
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