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Introdução e objetivos: A Esclerose Múltipla, doença autoimune,
desmielinizante, crônica do sistema nervoso central, mais comum em
adultos jovens. No mundo há uma estimativa de 2,5 milhões de pessoas
sejam acometidas. No Brasil, em torno de 10.376 pessoas estão em
tratamento e dados da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla
registram mais de 30.000. Descrever o perfil epidemiológico de pessoas
associadas à Associação Londrinense de Portadores de Esclerose Múltipla
em relação aos dados demográficos e de saúde.

Métodos: O estudo foi do tipo transversal, realizado entre os meses de
novembro de 2015 e junho de 2016, com análise descritiva dos dados. A
coleta de informações foi realizada por meio de um roteiro de entrevista
estruturado, aplicado para as pessoas com diagnóstico de Esclerose Múltipla
do município de Londrina, Paraná que são membros da Associação
Londrinense de Portadores de Esclerose Múltipla (ALPEM).

Resultado: Analisados 11 participantes, idade média de 42,27 (DP= 11,70),
seis feminino, nove procedentes de Londrina, seis solteiros, quatro casados
e um viúvo. Nove aposentados por invalidez e dois em trabalho formal,
tempo de aposentadoria de 5,89 (DP=4,60). Quanto às condições de saúde, a
média de diagnóstico 8,81 anos, com nove do tipo Remitente-Recorrente. A
média de surtos foi de 7,34. Dois pacientes utilizam dispositivos de marcha,
quatro realizam fisioterapia e seis realizam atividade física. Nove pacientes
apresentam dificuldade visual e dois auditiva. Com relação a doenças
associadas: artrose, prolapso mitral, hipertensão arterial, síndrome do
pânico, depressão e sinusite.

Discussão e conclusão: Os achados apresentaram-se semelhantes à
literatura com início no adulto jovem, com predominância maior da forma
Remitente-recorrente. A prática de atividade física e fisioterapia ainda são
pouco exploradas nessa população. Estudos mais aprofundados devem ser



realizados para a caracterização de outras variáveis mais aprofundadas aos
sintomas da doença.
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