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Saúde

RESUMO

Alguns fatores estão diretamente ligados à qualidade de vida, entre eles é o estado de saúde. A descoberta de uma doença afeta este eixo de 
equilíbrio, sendo uma interrupção do bem-estar, como no caso de portadores de Esclerose Múltipla (EM). A EM ainda não tem cura e pode se 
manifestar por diversos sintomas, como: fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio, coordenação motora, dores 
articulares, disfunção intestinal e bexiga, alterações cognitivas e neuropsiquiátricas. Tais sintomas podem impactar na Qualidade de Vida (QV) do 
paciente, pois representa significativa mudança no estilo de vida. Desta forma, observamos o quanto é primordial para o paciente compreender 
sua doença, formas de avaliação e intervenções. A abordagem psicoeducativa é considerada uma das principais estratégias para modificar 
aspectos negativos vivencia-dos por pacientes. Problema da Pesquisa: Grupo Psicoeducativo interfere na QV de pacientes: Objetivos: O objetivo 
desta pesquisa foi identificar se grupo psicoeducativo, com portadores de EM que frequentam o CRIEM, influencia na QV destes participantes. 
Além disso, realizar intervenções junto ao mesmo e verificar sua eficácia; e aplicar instrumentos de avaliação para mensurar a QV dos portadores 
de EM participantes do grupo. Metodolo-gia: Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, que se utilizou da pesquisa de campo para coleta 
de dados. Participaram do presente estudo 129 pacientes que frequentaram o Hospital das Clínicas- GO. Ao final, foram alcançados 26 pacientes 
portadores de EM os demais não satisfizeram os critérios de inclusão da pesquisa. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Escala de Avaliação 
de Depressão de Hamilton (HAM-D) e World Health Organization Qualityof Life (WHOQOL-Bref), além de técnicas psicoeducativas em grupo, 
questionários sociodemográfico e de satisfação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os participantes estavam em um 
ambulatório do Hospital das Clínicas, e as atividades foram desenvolvidas durante o grupo, que antecede a consulta com o médico. Os encontros 
ocorreram uma vez por semana, às segundas-feiras, exceto feriados e recessos. Em todos os encontros foram mediadas atividades 
psicoeducativas em grupo (exposição de textos informativos, levantamento de temáticas e discussões, dinâmicas em grupo e outros). Durante 
todas as atividades tinha o objetivo de reforçar a interação entre os pares. Todos os dados encontrados passaram por análise, por meio de testes 
estatísticos que visam verificar diferenças de médias em uma única população em dois momentos diferentes, intitulados test t de Student e SPSS. 
Resultados e Conclusão: A partir desta pesquisa, foi possível ampliar a discussão sobre esta temática, que mostrou outra perspectiva para 
compreensão e melhoria na QV dos portadores de EM. Uma vez que estes padecem por desco-nhecimento acerca da doença, direitos, formas de 
tratamento e de enfrentamento após o diagnóstico. Com a participação nos grupos, os pacientes tiveram a possibilidade de encontro com pares e 
enxergar neles semelhanças e diferenças na vivência individual da doença. Após análise, alguns dados chamaram atenção, como a questão da 
empregabilidade na EM, que ainda é pouco estudada e tem alto impacto na vida dos portadores. Além disto, o domínio com maior relevância 
estatística ser o “físico”, sendo que as intervenções foram direcionadas ao “psicológico” e a “qualidade de vida geral”. Cabe reflexão entre a 
situação do paciente, se está em surto ou não, no momento da aplicação dos instrumentos, podendo ter alteração significativa nas respostas e 
ainda o número limitado de participações no grupo. Estes aspectos precisam ser melhores investigados. Diante da relevância e discussão sobre a 
EM, se faz necessário a realização de novos estudos e pesquisas, que considerem um espaço mais adequado, maior tempo e frequência de 
participação nos grupos. Assim colaborando com sociedade, portadores,profissionais.
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