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RESUMO

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune, crônica, que afeta o sistema nervoso central. Trata-se de um quadro inflamatório, iniciado 
pelos linfócitos T que liberam citocinas e recrutam macrófagos que destroem estruturas da bainha de mielina. Não se sabe como a reação imune 
é ativada, contudo é proposto o papel de uma infecção viral para ativação das células T autorreativas, além disto, a predisposição genética é 
discutida desde os primeiros estudos sobre doenças, devido à presença de um agrupamento específico dos antígenos leucocitários humanos 
(HLA). A esclerose múltipla é mais comum em climas temperados e afeta principalmente mulheres com idade entre 20 e 40 anos. Estima-se que 
35 mil brasileiros tenham Esclerose Múltipla. Desta forma, surge a necessidade de compreender como o profissional de enfermagem atua na 
manutenção da qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com esclerose múltipla. A pesquisa foi realizada a partir de levantamento 
bibliográfico nas bases de dados da BVS. Foram considerados artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados  entre os anos de 2010 a 2017, 
publicados nos idiomas inglês e português, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: Esclerose Múltipla, Cuidado de Enfermagem, 
Qualidade de Vida. Para o desenvolvimento deste estudo foram validados e analisados criticamente 5 artigos científicos. Após a leitura dos 
mesmos, foi possível identificar que, por ser uma doença crônica, incapacitante e de quadro clínico incerto, a EM requer um processo de 
aceitação e adaptação do portador às limitações físicas, psicológicas e sociais, que por sua vez interferem na autoconfiança e liberdade dos 
pacientes. Por isto para os portadores de EM a qualidade de vida se baseia nos conhecimentos sobre a doença e a sua progressão, e os 
sentimentos que surgem após o diagnóstico da doença. O enfermeiro inicia sua atuação logo após o diagnóstico, tornando-se parte integrante da 
vida do portador de EM, orientando o paciente e de seus familiares, proporcionando apoio contínuo, e desta forma participando da manutenção 
do bem-estar do paciente e familiares. A EM pode se desenvolver em diversas formas, entre queixas e fatores mais frequentes estão: a fadiga, 
alterações motoras, visuais ou cognitivas, estresses e depressão. Durante a consulta de enfermagem o enfermeiro deve analisar de forma 
individualizada e humanizada as necessidades do paciente e seus familiares, para desenvolver uma assistência sistematizada, propondo 
intervenções de acordo a realidade de cada paciente, a fim de estimular o seguimento do tratamento, capacitando o paciente para o 
autocuidado, estimulando as interações sociais e orientando paciente para o processo de readaptação contínuo da doença. Devido a todos os 
cuidados que o enfermeiro desenvolve durante a assistência de enfermagem, ao seu papel educativo, a sua preocupação com a autonomia e o 
convívio social do paciente, além do apoio emocional que garante ao paciente e seus familiares, o seu papel na manutenção da qualidade de vida 
do paciente com EM é indispensável.
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