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Introducao: A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante de caráter inflamatório, que acomete o sistema nervoso central.
Afeta principalmente adultos jovens, sendo caracterizada por sintomas cognitivos, físicos e emocionais. Disfunções nos membros
superiores estão presentes em 66% dos indivíduos com esta doença, interferindo na realização de atividades de vida diária.

Objetivos: Utilizar os domínios Participação e Fatores Contextuais da Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e
saúde (CIF) para caracterizar a percepção de desempenho de membros superiores e qualidade de vida de indivíduos com EM.

Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado com 32 indivíduos com EM. Estudo aprovado pelo Comitê de ética
e pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (CAAE: 06065713.0.0000.0030). Foram caracterizados de acordo com a
Escala Expandida do Estado de Incapacidade. No domínio participação foi utilizada a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional.
Os fatores contextuais somam o fator pessoal e o fator ambiental, utilizando a Escala de Determinação Funcional de Qualidade de Vida
na Esclerose Múltipla (DEFU). O uso de dispositivos auxiliares e o nível da DEFU relacionado a situação social e familiar foram
considerados como o domínio fator ambiental. Os fatores pessoais foram idade, sexo e escolaridade.

Resultados: A área da COPM com pior percepção de desempenho dos três grupos foi a Lazer, a principal queixa relatada pelos
indivíduos foi a dificuldade na escrita – posicionamento da caneta e escrita lenta. Nenhum indivíduo do grupo leve faz uso de dispositivo
auxiliar para a locomoção em oposição ao grave, no qual todos necessitam de dispositivo. Não há diferença estatística entre os grupos
em relação à percepção de qualidade de vida. Existe diferença estatística quanto à situação social e familiar, entre grupo leve e grave
(0,023) e moderado e grave (0,006).

Conclusão: Indivíduos mais graves apresentam maior enfrentamento da doença, logo, existe a necessidade de envolver a família desde o
início, informando sobre o curso da EM. Com o conhecimento sobre os fatores ambientais presentes no cotidiano de uma pessoa com
EM, o indivíduo pode ultrapassar barreiras impostas participando mais da sociedade."
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