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Introdução e objetivos: Diante dos diferentes tipos de comprometimentos
de estruturas neurológicas em pacientes com EM, são apresentadas
diferentes queixas, sendo necessário um acompanhamento multidisciplinar.
Entretanto, poucos estudos têm abordado a percepção do paciente em
relação ao processo de saúde/doença. O objetivo do trabalho foi avaliar a
percepção dos indivíduos com EM sobre os diferentes tipos de tratamentos
realizados e a visão do indivíduo em relação ao processo de reabilitação.

Métodos: Foi realizado um planejamento das perguntas e questões a serem
levantadas durante a discussão, totalizando 5 perguntas, como: “O que é
reabilitação para você? O que entende por reabilitação?”; “Quais
profissionais estão inseridos no processo de reabilitação?”; “Quais são as
suas principais queixas?”; “Qual a sua percepção em relação às
intervenções?” e “Quais as intervenções que você já recebeu?”. A seleção
dessas perguntas foi baseada nos assuntos mais abordados nos grupos de
pessoas com EM e serviram como guia para o moderador do grupo. A roda
de conversa foi composta por oito indivíduos com EM, duas moderadoras,
cinco alunos anotadores e uma observadora.

Resultado: Vários participantes expressaram sobre os desafios advindos da
EM, como também o quão é significativo conhecer suas capacidades e com
isso a importância da reabilitação. A fadiga foi o sintoma mais citado e
menos compreendido pelos profissionais e familiares. Os indivíduos
relataram diferentes abordagens terapêuticas que já fizeram, incluindo
fisioterapêuticos (hidroterapia, fisioterapia convencional ou específica para
a EM), medicamentosa (antidepressivos e toxina botulínica), além da
necessidade de procurar diferentes profissionais de saúde, incluindo
neurologista, urologista para incontinência, intervenção do oftalmologista e
endocrinologista.

Discussão e conclusão: O profissional aborda sua especialidade e não o
paciente como um todo, refletindo a falta de compreensão sobre as



limitações dos pacientes e sobre o diagnóstico. Isso gera prejuízos no
processo de reabilitação, na definição de estratégias de intervenções e,
consequentemente, sobre a percepção do paciente sobre a eficácia do
tratamento proposto e adesão do mesmo à intervenção. Este estudo permitiu
descrever a percepção do paciente sobre a ausência da equipe
interdisciplinar.
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