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Introdução

Esta brochura foi elaborada para o ajudar a viver o melhor possível com a Esclerose Múltipla (EM).
Ela responde a muitas das perguntas que habitualmente se fazem sobre a EM.
São apresentadas informações gerais sobre a doença e respectivo tratamento, assim como
conselhos de utilidade prática tanto para si como para a sua família.
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O que é a esclerose múltipla (EM)?

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crónica que afecta o Sistema Nervoso Central (SNC).

O SNC é composto pelo cérebro e espinal medula. Actua como um quadro de distribuição, enviando
mensagens eléctricas, através dos nervos, para diversas partes do corpo.

Estas mensagens controlam todos os movimentos conscientes e inconscientes do nosso corpo, assim
como as várias modalidades sensitivas.

Quando se segura algo como esta brochura e se inicia a sua leitura, o seu SNC, realiza várias
funções. Por exemplo, o SNC envia sinais de comando sobre como os seus braços devem segurar a
brochura e interpreta a informação proveniente dos seus olhos à medida que lê.

Se existirem lesões no SNC, a localização da lesão determina a natureza dos sintomas resultantes.

Os sintomas aparecem devido à interrupção da condução dos impulsos nervosos entre o SNC e o
resto do corpo.

Quanto maior for a lesão, maior será a
probabilidade da ocorrência de sintomas.
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A importância da mielina

As células nervosas possuem uma fibra longa, fina e flexível que transmite impulsos. Estes impulsos
são sinais eléctricos conduzidos ao longo do comprimento do nervo. As fibras nervosas são longas,
de forma a permitir que os impulsos sejam conduzidos entre partes distantes do corpo, como a
espinal medula e os músculos da
perna.

A maioria das fibras nervosas está
envolvida por uma bainha isoladora
constituída por proteínas e gordura
denominada mielina, a qual actua de
forma a acelerar a condução dos
impulsos.

Na EM, a mielina é destruída. Por
este motivo, a transmissão dos
impulsos nervosos é atrasada ou
bloqueada, produzindo os sintomas
da EM.

A perda de mielina também pode
originar um “curto-circuito” de
impulsos nervosos. Uma área onde a
mielina foi destruída é denominada
lesão ou placa.

Nervo normal Nervo lesado

A bainha de
mielina
está lesada ou
destruída.

A mensagem
desloca-se
lentamente.

A bainha de
mielina está
intacta.

A mensagem
desloca-se
rapidamente.
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Quem pode sofrer de EM e até que ponto é comum?

A EM surge frequentemente entre os 20 e os 40 anos de idade. Poucas pessoas

desenvolvem a EM durante a puberdade ou após os 60 anos.

As mulheres têm o dobro da probabilidade de
sofrer de EM relativamente aos homens.

A EM atinge mais a raça branca. É cerca de cinco
vezes mais comum nas zonas temperadas do que
nos trópicos sendo mais comum no Norte da
Europa e América do que na África do Sul e
Extremo Oriente.

Estima-se que aproximadamente 5 000 pessoas
sofram desta doença em Portugal.

Zona de risco elevado:
prevalência ≥ 30/100,000,
incidência 3-5/100,000
Zona de risco médio:
prevalência ≥ 5 ≤ 29/100,000,
incidência 1/100,000
Zona de baixo risco:
prevalência <5 ≤ 100,000,
incidência 1/1,000,000



10

Quais são as causas da EM?

Ninguém sabe exactamente o que desencadeia a EM. No entanto, os neurologistas suspeitam da
possibilidade de uma interacção entre factores genéticos e ambientais.

Vários estudos científicos sugerem uma ligação genética. Em primeiro lugar, a EM é rara em
orientais, independentemente do local onde vivem. Em segundo lugar, estudos de taxas de
ocorrência em gémeos mostram que é mais provável que a EM se desenvolva em gémeos idênticos
que em gémeos não idênticos. Em terceiro lugar, a EM é pelo menos 15 vezes mais comum em filhos
e irmãos de doentes do que na população em  geral.

É improvável que a causa da EM resida num único factor. Muitos neurologistas pensam que a
exposição a um factor ambiental (p. ex., um vírus, bactéria ou toxina) durante a infância, poderá
induzir uma reacção auto-imune em que o corpo é “enganado”, atacando o seu próprio SNC. Este
ataque provoca lesões no revestimento externo isolante das células nervosas chamado bainha de
mielina, provocando os sintomas da EM.

A diferente susceptibilidade de
raças à EM, a sua desigual dis-
tribuição geográfica e o facto de
migrações de zonas de maior
prevalência (número de casos
numa população numa deter-
minada altura) para zonas de
menor prevalência nos primeiros
anos de vida, diminuirem o risco
de desenvolvimento da doença,
parecem sugerir efectivamente
esta interacção entre factores
genéticos e ambientais.
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Como é diagnosticada a EM?

Não existe nenhum exame de diagnóstico específico para a EM. Os neurologistas usam uma
combinação de exames clínicos e laboratoriais que devem demonstrar lesões que ocorram em
momentos distintos e afectem diferentes partes do SNC.

O diagnóstico é difícil, porque a EM pode imitar os sintomas de outras doenças do SNC.

Além disso, os sintomas presentes são
frequentemente inespecíficos e ocor-
rem apenas por breves períodos. O neu-
rologista deve muitas vezes esperar por
outro surto, produzindo um conjunto
diferente de sintomas, para ter a cer-
teza do diagnóstico.

Falamos de um surto quando surgem
sintomas que persistem mais de 24
horas ou quando re-aparecem ou
agravam os sintomas anteriores (tam-
bém chamado exacerbação, recidiva ou
ataque).

O tempo entre um surto e o seguinte é
extremamente imprevisível.

Embora não exista qualquer teste de
diagnóstico definitivo para a EM, os
neurologistas usam vários exames para
reforçar o seu diagnóstico clínico. Por
exemplo:

LCR

LCR

Punção lombar
É recolhido líquido em redor da
espinal medula e analisado.
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Análise do líquido cefalorraquidiano (LCR)

O cérebro e a espinal medula estão envolvidos por um líquido transparente e incolor.

A análise do LCR fornece um dado valioso acerca do estado do cérebro e da espinal medula,
revelando lesões, anomalias ou infecções como a meningite. As amostras de LCR são obtidas
utilizando uma técnica denominada punção lombar.

Se for submetido a uma punção lombar, o médico pedir-lhe-á que se deite de lado, em posição fetal.
O médico retirará então uma amostra de LCR através de uma agulha inserida na coluna lombar.

Necessitará de permanecer deitado e em repouso durante cerca de 12 horas após o exame.

Potenciais Evocados Visuais

Os Potenciais Evocados Visuais, também denominados PEVs, medem o tempo que o cérebro
necessita para receber e interpretar as mensagens com origem nos olhos.

Há também potenciais evocados auditivos e sensitivos que medem a transmissão do impulso
nervoso a esses níveis.

Se for submetido a um teste dos PEVs, o técnico colocará eléctrodos em pontos específicos do seu
couro cabeludo. Os eléctrodos são muito sensíveis e conseguem detectar a actividade eléctrica do
interior do seu cérebro – habitualmente conhecidas como ondas cerebrais. O procedimento é
inofensivo e indolor.

Ser-lhe-á pedido para olhar para um ecrã com quadrados pretos e brancos alternados.

Isto origina a condução de impulsos ao longo do nervo óptico, desde os olhos até ao cérebro. O
aparelho de PEV mede o período de tempo entre a visualização dos quadrados alternados e a
resposta eléctrica no cérebro.
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O teste consegue identificar problemas visuais que não são normalmente notados no dia-a-dia. Os
resultados permitem ao seu médico verificar a existência de anomalias no funcionamento do
sistema nervoso e recomendar um tratamento adequado.

Potenciais Evocados Visuais = PEVs

Os eléctrodos são colocados 
na cabeça do doente.

O doente vê imagens em
movimento num ecrã.

As ondas cerebrais do doente
são analisadas para detectar
eventuais anomalias.

Ressonância Magnética Nuclear

A Ressonância Magnética Nuclear, ou RMN, produz imagens das estruturas internas do corpo. As
imagens, conhecidas como “cortes”, mostram como seria o interior do corpo se este fosse cortado
em secções ou fatias. Claro que não são necessários cortes reais, uma vez que a RMN obtém estes
“cortes” a partir do exterior do corpo.

Por vezes, cerca de 5 minutos antes da realização de uma RMN é injectada na corrente sanguínea
(veia) uma substância denominada gadolínio. Esta substância ajuda a realçar as áreas lesadas do
cérebro e é rapidamente eliminada do corpo através da urina.

A RMN fornece informações sobre a localização e o tamanho das áreas lesadas no SNC. Pode
igualmente revelar o grau de actividade da doença, num dado momento e é um método rápido e
objectivo para a avaliação do efeito dos tratamentos sobre a progressão da doença.
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O corte de RMN aqui apresentado, é uma secção horizontal do cérebro,
apresentando manchas brilhantes esbranquiçadas circulares ou ovais (assinaladas
com um círculo) de dimensões variáveis. Estas manchas, conhecidas como lesões
ou placas, ocorrem na EM.

RMN = Ressonância Magnética Nuclear

O doente deita-se sobre uma superfície plana, que é
deslocada para o interior do aparelho de ressonância
magnética.

A RMN é efectuada com o doente deitado no interior
do aparelho.
Por vezes é administrada uma injecção para tornar as
imagens mais nítidas.
A RMN tem a duração de cerca de meia hora.

O aparelho de ressonância magnética produz imagens
do interior do corpo do doente.
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Quais são os vários tipos de EM?
Existem quatro tipos de EM:

EM benigna

Os surtos são escassos e a incapacidade é inexistente ou
muito reduzida durante vários anos após o diagnóstico da
doença.

EM por surtos de exacerbação-remissão

É a forma mais comum de EM em doentes com idade
inferior a 40 anos. Os doentes sofrem surtos seguidos por
períodos de remissão com recuperação completa ou quase
completa.

EM secundária-progressiva

Após um diagnóstico de EM por surtos, e à medida que o
tempo passa, torna-se mais provável que os doentes entrem
numa segunda fase, conhecida por EM secundária-progres-
siva. Nesta fase, além da recuperação das recidivas ser mais
frequentemente incompleta, a doença pode agravar
progressivamente sem haver evidência clara de surtos.

EM primária-progressiva 

A incapacidade agrava-se continuamente sem surtos desde
o início da doença. Esta forma é mais comum em doentes
que sofreram os seus primeiros sintomas após os 40 anos
de idade.

Grave

Ligeiro

Início dos
primeiros
sintomas

10
anos
depois

20
anos
depois

30
anos
depois

40
anos
depois

Presente

Gravidade dos sintomas na EM benigna
ao longo do tempo

Grave

Ligeiro

Por surtos Secundária-progressiva

Gravidade dos sintomas na
EM por surtos ao longo do tempo

Início dos
primeiros
sintomas

10
anos
depois

Presente20
anos
depois

30
anos
depois

40
anos
depois

Grave

Ligeira

Gravidade dos sintomas na EM primária
progressiva ao longo do tempo
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Quais são os sintomas da EM?

A destruição da mielina provoca uma gama de sintomas, dependendo da localização das lesões no SNC.

Os sintomas da EM usualmente aparecem e desaparecem de maneira imprevisível. Se para algumas
pessoas os sintomas são muito ligeiros, para outras são mais acentuados.

A pessoa com EM não irá sofrer de todos os sintomas enumerados, mas estes poderão incluir:

Alteração da visão

A alteração da visão pode aparecer no início da doença, isolada ou
acompanhando outros sintomas ou pode aparecer mais tarde,
durante a evolução, numa recidiva.

Se existirem lesões no nervo óptico, que estabelece a ligação
entre os olhos e o cérebro poderá aparecer visão turva ou
mesmo perda acentuada da visão de um dos olhos.

As alterações da visão podem ser precedidas ou acompanhadas
de dor no interior ou por trás do globo ocular provocadas pelo
movimento do olho. Estas dores são habitualmente transitórias.

Se existirem lesões nas áreas cerebrais que controlam o
movimento dos olhos, poderá aparecer visão dupla ou
movimentos rítmicos e involuntários dos olhos (nistagmo).

Fadiga

A fadiga é um dos problemas comuns na EM. Tem origem mal conhecida e pode ser o
único sintoma incapacitante. A pessoa pode cansar-se mais facilmente do que as pessoas saudáveis
e o cansaço durar mais tempo. Os sintomas de fadiga incluem: fraqueza muscular, falta de forças e
menos tolerância ao esforço físico e intelectual.



Com estes sintomas, poderá pensar que está a sofrer outro surto. Estas sensações
não são provavelmente motivo para preocupação, estando antes relacionadas
com a fadiga.

Dor

Embora a dor não seja dos sintomas mais frequentes,
quando existe é incomodativa.

Esta pode variar desde uma dor facial súbita e intensa (da nevralgia do
trigémio – dá a sensação de choques eléctricos, em que a pessoa tem
dificuldade em abrir a boca para falar ou para comer), até uma sen-
sação de queimadura, dormência ou formigueiro (também chamado
parestesias), mais frequentemente sentidas nas pernas, nos pés,
nos braços e nas mãos.

Perda do equilíbrio e dificuldade em coordenar os
movimentos

Diversos tipos de lesões no SNC podem comprometer a estabilidade do corpo.

Os problemas do equilíbrio podem diminuir ou fazer perder diversas capaci-
dades tais como caminhar de forma estável, estar de pé, ou ficar sentado sem
precisar de apoio.

Pode apresentar desiquilíbrio parecido com a embriaguez. Ao andar as per-
nas abrem a base de sustentação e executam movimentos
mal controlados (é a chamada ataxia).

Se a lesão for no cerebelo vai provocar desordens nos gestos
tornando-os bruscos, excessivos e instáveis. Quando a pessoa

está de pé ou quando anda, nota um forte tremor. Esta lesão
também pode atingir os braços.
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Espasticidade

A espasticidade é um dos sintomas mais comuns na EM. A espasticidade
pode interferir com a capacidade de andar normalmente, requerendo um
maior esforço.

É um sintoma que, como muitos outros na EM, aparece e desaparece. A
espasticidade é manifestada por uma hipertonia muscular que aumenta
com a estimulação. Quando muito acentuada impede a marcha.

Um dos sinais característicos da espasticidade
é a pessoa ao andar ter dificuldade em dobrar

os joelhos e tendência para arrastar os pés
e tropeçar.

Num menor grau de gravidade, pode
haver apenas uma sensação de peso,
uma rigidez, uma fadiga e um desequi-

líbrio na marcha, que se acentuam exageradamente com o esforço.

Alterações cognitivas

Embora pouco frequentes, quando surgem alterações cognitivas as mais comuns são: dificuldade na
concentração e de efectuar novas aprendizagens. As actividades que exigem esforço mental, tais
como o raciocínio, a percepção ou a rapidez na execução de determinadas tarefas, podem estar
alteradas.

Alterações emocionais

As alterações emocionais são variadas, decorrentes das lesões do SNC, da incapacidade e do estigma
social.
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As lesões no SNC podem afectar certas áreas que têm por função regular o estado de humor ou
estado de ânimo.

As mudanças de humor caracterizam-se por sentimentos de tristeza, desmotivação, desinteresse,
isolamento, insegurança, sentimentos de revolta, agressividade, ansiedade, irritabilidade e muitas
vezes também sentimentos de euforia, que sugerem um diagnóstico de
depressão.

Problemas urinários

A desmielinização (destruição da mielina) no SNC pode levar a vários
problemas da bexiga, que se traduzem por urgência urinária (esvaziamen-
to da bexiga assim que se sente a necessidade de urinar), incontinência
(esvaziamento involuntário da bexiga sem aviso e sem sentir necessidade
de esvaziamento) ou retenção urinária (dificuldade em urinar ou em
esvaziar completamente a bexiga).
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Problemas intestinais

Apenas algumas pessoas com EM são totalmente incapazes de regular os seus intestinos. No entanto,
pode apresentar obstipação (dificuldade em libertar as fezes) e mais raramente incontinência fecal
(dificuldade em reter as fezes).

Problemas sexuais

Os principais sintomas sexuais na mulher são a falta de
lubrificação vaginal e a perda da sensibilidade.

O problema mais comum no homem é a per-
da de erecção.

A dor, a fadiga, a depressão, uma fraca ima-
gem de si próprio e a tensão podem também
diminuir o estímulo sexual.

Factores que podem agravar os sintomas ou provocar surtos

É bem sabido que vários factores podem produzir um agravamento
temporário dos sintomas, ou mesmo desencadear surtos.

Enumeram-se em seguida alguns dos factores que, ao longo
do tempo, têm sido implicados no agravamento dos sintomas
das pessoas com EM:

Alterações da temperatura

gO calor
O aumento da temperatura ambiente ou corporal interfere com a condução
nervosa em fibras desmielinizadas. É, assim, frequente que possa notar um



21

agravamento dos sintomas quer quando exposto e elevadas temperaturas
ambientes, quer durante episódios de febre.

g O frio
A diminuição da temperatura determina um aumento da espasticidade.

Exercício físico

O exercício físico intenso agrava os
sintomas e provoca, sobretudo, um

grau de fadiga extrema e
desproporcionada.

Deve dosear o exercício e evitar a fadiga.

Apesar de importantes estas restrições não alteram o curso
da doença.

Stress psicológico

Alguns estudos têm procurado demonstrar uma relação entre surtos e factores emocionais. Os
resultados publicados são, contudo, díspares.

Este é, obviamente um assunto controverso e de difícil avaliação.
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Infecções

Há estudos relatando uma relação entre surtos e infecções. Tal não é, todavia, unanimamente aceite
por todos os investigadores, acreditando muitos que as infecções apenas determinam agravamento
transitório dos sintomas provocados pela febre.

Quais são as possibilidades de tratamento?

Os portadores de EM dispõem de duas formas diferentes de combater a sua doença:

Tratar os sintomas individuais – fornecer benefícios a curto prazo

A EM é uma doença muito variável. Os sintomas são imprevisíveis - variam
ao longo do tempo e alteram a sua gravidade e duração.

É importante tratar os sintomas individuais, caso estes ocorram. A lista dos
sintomas possíveis pode parecer assustadora, no entanto, ninguém apre-
senta todos os sintomas e muitos deles podem ser atenuados utilizando
medicamentos, fisioterapia, aconselhamento, uma alimentação adequada
ou mudanças simples no estilo de vida. O seu médico ou enfermeiro
ajudá-lo-ão a encontrar o melhor tratamento para si.

Exemplo de medicamentos utilizados:

g O baclofeno, para alívio da espasticidade

g A oxibutinina e vários outros medicamentos para a
redução da frequência e urgência urinária

g A carbamazepina e a fenitoína para alívio da dor

g A amantadina para a diminuição da fadiga
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A administração de corticosteróides é uma forma geral de diminuir a gravi-
dade e a duração dos surtos. Os corticosteróides diminuem a inflamação.

Os corticosteróides mais utilizados são a metilprednisolona que é
administrada em perfusão intravenosa (na veia) durante 3 a 5 dias e a
prednisolona que é administrada em comprimidos.

O uso destes medicamentos pode causar um sabor metálico e rubor na
face, insónias, gastrite e retenção de líquidos com aumento de peso e

da tensão arterial. Estes efeitos secundários nem sempre
estão presentes e se ocorrem são geralmente bem
tolerados.

Durante o seu uso deve fazer restrição de doces e
de sal na sua alimentação.

Baseado nestes factos muitos neurologistas
apenas prescrevem estes medicamentos nos
surtos mais graves, adoptando nos outros
medidas de suporte, tais como a restrição da
actividade física.

Atacar a doença subjacente – fornecer benefícios a longo prazo

Até agora, os médicos não encontraram uma cura para a EM, mas têm conhecimento de que os
sintomas são o resultado de lesões nas células nervosas. Estas manifestam-se sob a forma de placas
nas imagens de RMN do cérebro. Através da investigação médica foram identificados medicamentos
que conseguem proteger as células nervosas das lesões, tais como os interferões, o copolímero e as
imunoglobulinas.
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INTERFERÕES

Os interferões são uma família de proteínas que se produzem
naturalmente no organismo e que participam nas actividades
do sistema imunitário. A sua produção envolve muitas
células e proteínas especializadas na defesa do organismo
contra infecções e doenças como a EM.

Há três tipos de interferões: o alfa, o beta e o gama.

O interferão beta foi, até agora, o único interferão que deu
provas inequívocas de ter um efeito no

controlo da actividade da EM.

Dois tipos de interferão beta estão disponíveis para a EM por surtos – o interferão beta-1b e o
interferão beta-1a.

O interferão beta-1b é o único interferão aprovado para o tratamento de duas formas de EM (a
forma por surtos e a secundária-progressiva).

Foram realizados estudos clínicos pela equipa de médicos investigadores do interferão beta-1b para
avaliar, respectivamente, os efeitos do interferão beta-1b na EM por surtos e na forma secundária-
-progressiva da doença. Em comparação com doentes tratados com injecções de placebo (simulação
do medicamento, administrado a um grupo de doentes para controlo e comparação dos resultados
obtidos), os doentes a quem foi administrado interferão beta-1b registaram:

g Menos surtos

g Maior intervalo de tempo entre os surtos

g Surtos menos graves

g Menor número de internamentos e menos dias de hospitalização devido à doença

g Menor progressão da incapacidade
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Os interferões são administrados através de uma injecção.

O interferão beta-1b é administrado em dias alternados (dia sim dia não) por via subcutânea, isto
é, deve ser injectado na camada de gordura situada por baixo da pele.

O interferão beta-1a pode ser administrado de duas formas: injecção intramuscular (dentro do
músculo) uma vez por semana ou injecção subcutânea 3 vezes por semana.

Tecido subcutâneo

músculo

A injecção subcutânea é efectuada com uma agulha mais curta e mais fina do que por via
intramuscular, apresentando a vantagem de poder ser administrada a si próprio,
permitindo manter-se independente. Poderá também utilizar um auto-
-injector que facilite a administração do medicamento.

Poderá sentir-se intimidado pela ideia de ter de aprender a adminis-
trar injecções a si próprio.

A auto-administração de injecções é efectuada por muitas
pessoas para vários tipos de problemas, como a diabetes, por
exemplo.

Existem meios eficazes de superar quaisquer medos, como
conversar com o seu médico ou enfermeiro e dispor de algum
tempo para aprender a técnica correcta da preparação e
auto-administração do medicamento.
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Como acontece com qualquer medicamento, é possível a ocorrência de efeitos
secundários resultantes do tratamento. No entanto, amaioria das pessoas
considera que os efeitos secundários do tratamento não são graves,
diminuem com o tempo e são facilmente controlados.

Os efeitos secundários mais comuns do tratamento com interferões
são reacções no local da injecção – por ex., pequenas áreas de
vermelhidão, inchaço, inflamação e dor e sintomas tipo gripal - por
ex., febre ligeira, arrepios, suores, dores musculares e mal estar geral.

As reacções no local da injecção podem ser minimizadas usando locais
diferentes e a técnica adequada para a preparação e auto-
administração do medicamento.

Administrar a injecção ao deitar e tomar paracetamol ou ibuprofeno,
evita ou diminui o impacto dos efeitos secundários de tipo
gripal.

A terapêutica com os interferões veio alterar efectivamente a
história natural da EM, representando uma esperança de

melhor qualidade de vida e con-
fiança no futuro para as

pessoas com EM.

Mas há, ainda, um
longo caminho a percorrer, no
sentido de se alcançar a cura
definitiva para esta doença.
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COPOLÍMERO 1 (COP1)
O copolímero 1 ou acetato de glatirâmero simula a proteína básica da mielina.

Reduz as exacerbações em pessoas com EM por surtos, embora a progressão da doença não seja
alterada significativamente.

O COP 1 é administrado diariamente através de injecção subcutânea. 

IMUNOGLOBULINAS
As imunoglobulinas são normalmente administradas nas formas de EM com exacerbações que
apresentam recidivas frequentes ou exacerbações mais incapacitantes.

É um tratamento mensal. O medicamento é administrado em perfusão na corrente sanguínea (veia).

Utilizam-se coadjuvadas com outras terapêuticas nomeadamente com o interferão beta.

Os doentes com EM beneficiam com as medicinas alternativas?

A ausência de cura faz com que muitos doentes tentem terapêuticas alternativas. No entanto, há
poucas provas que corroborem a sua utilização, e algumas delas poderão
ser mesmo perigosas.

O facto da doença ter naturalmente recuperação após os
surtos, pode levar ao engano de atribuir benefícios a
algumas destas terapêuticas.

Conselhos e apoio de ordem prática

Enfrentar o diagnóstico
O diagnóstico de EM pode ser perturbante quer para si,
quer para os seus familiares.
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Pode sentir-se chocado, zangado, deprimido e assustado. O que sente é uma
reacção normal.

Procure apoio nos profissionais de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo, psi-
quiatra ou assistente social), nos seus familiares ou amigos. Algumas pessoas

sentem que lhes é útil o contacto com uma
sociedade local de EM.

É importante afastar a ideia de que a EM se
traduz sempre numa incapacidade grave. As pessoas com EM
podem levar uma vida independente, activa e satisfatória, apesar
de poderem sofrer incapacidades ocasionais.

Três em cada quatro pessoas com EM continuam activas e são
auto-suficientes nas suas actividades diárias, durante muitos

anos após ter sido feito o diagnóstico.

A esperança de vida para a maioria das pessoas com EM é usual-
mente idêntica à das pessoas sem a doença.

Preocupações relativamente ao trabalho 

Deve fazer um esforço por trabalhar o máximo de tempo
possível. A actividade ajuda-o a sentir-se valorizado na
comunidade e poderá aliviar algumas das preocupações de
ordem financeira.

Se a sua actividade profissional for desgastante deve tentar
desenvolver um novo padrão de trabalho e equilibrá-la com
períodos de repouso.
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Problemas psicológicos 

A depressão é o problema psicológico que mais afecta o
portador de EM.

Há medicamentos (anti-depressivos) que podem aliviar a
depressão.

O admitir que sofre de tais problemas é o primeiro passo
para os tratar. Considere a hipótese de aconselhamento ou
psicoterapia individual ou de grupo, para obter apoio e
conhecer um ponto de vista objectivo.

A melhor terapia é recuperar o controlo da
sua vida e a sua autoestima.

Dedique 15 minutos por dia a
um “período de pausa

diária” – relaxe, ouça
música. Planeie activi-
dades agradáveis, por
mais curtas que elas

sejam. Pense “Eu consigo” e
não “ Eu não consigo”, ao fazer a maioria das coisas
que pode fazer.



Limitar a fadiga

A fim de limitar a fadiga deve
mudar o seu estilo de vida:
deve evitar banhos quentes (a
água não deve ter uma tem-
peratura superior a 27ºC). As via-
gens em tempo muito quente devem ser
planeadas, de modo a não as fazer durante a
parte mais quente do dia. As temperaturas eleva-
das podem agravar os sintomas da fadiga.

Deve evitar refeições muito pesadas.

O trabalho e a vida social devem incluir períodos de des-
canso.

O exercício ajuda, mas actividades que não aumentem a
temperatura do corpo, como a natação ou yoga, são as
melhores.
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A perda de peso e uma alimentação
saudável podem também limitar
a fadiga.

A fisioterapia pode ajudá-lo
a recuperar o uso
dos músculos.

Dor

É importante que com o seu médico faça a distinção entre a dor da EM e outros tipos de dor.

Embora a terapêutica convencional para as dores (analgésicos) possa não ajudar, outros medicamentos
(tais como anticonvulsivantes e anti-depressivos) podem ser muito eficazes.

A fisioterapia e/ou massagem podem aliviar os espasmos musculares.

Alterações da mobilidade

As alterações da mobilidade são em geral dificuldades sentidas por pessoas com EM. Podem ser
provocadas por fraqueza muscular, espasticidade, tremor, perturbações da coordenação motora e
fadiga. Estas alterações podem estar isoladas ou em combinações várias, afectando os membros.

Para além da medicação que o seu médico lhe possa prescrever e para facilitar a mobilidade deve se
necessário:

g Fazer adaptações em casa, colocando corrimãos na casa de banho, quer na banheira quer na
sanita.
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g Ao andar, se sente problemas no equilíbrio, deve fazê-lo com os
pés afastados para aumentar a base de sustentação e a
estabilidade ao andar.

g O apoio adicional de uma bengala ou canadiana auxiliam-no
na marcha e ajudam-no nas tarefas diárias.

g Fazer fisioterapia e hidroterapia (exercícios dentro de água)
para relaxar os membros.

Problemas urinários

As alterações urinárias respondem em geral à medicação.

Se tem urgência ou incontinência urinária, deve alargar gradualmente o intervalo entre as idas à
casa de banho. No entanto, pode beneficiar com o uso de fraldas para incontinentes no sentido de
se sentir mais confortável.

Se o seu problema é retenção urinária pode ser necessário
usar um catéter (algália), que é colocado 2 ou 3 vezes por
dia para esvaziar a bexiga.

Apesar destes problemas deve beber líquidos, pelo menos
2 litros de água por dia, para ajudar a evitar infecções das
vias urinárias e prevenir cálculos (pedras) no rim e na
bexiga.

Se sentir sintomas de infecção urinária – ardor, peso no
baixo ventre ou mais frequência em urinar – deve

consultar o seu médico.



Problemas intestinais

Se sofre de obstipação (dificuldade em eliminar as fezes) deve:

g Ingerir líquidos (2 a 3 litros por dia)

g Fazer uma alimentação rica em fibras (frutas
secas, legumes, pão integral e cereais)

g Fazer exercício com regularidade

g Usar laxantes se necessário

Problemas sexuais

Os problemas sexuais podem contribuir para os
desentendimentos conjugais. Os casais devem discutir
os seus problemas, sentimentos e desejos.

O aconselhamento por um especialista (sexólogo)
pode ajudar a si e ao seu companheiro, a forma de
regressar a uma relação satisfatória e a evitar a
dissolução do casamento.

Existem actualmente medicamentos que podem
melhorar o seu desempenho sexual.
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Gravidez

A prevenção de uma gravidez pode ser feita usando qualquer método
contraceptivo incluindo a pílula.

A decisão de engravidar deve ser tomada caso a caso pelo casal e em
conjunto com o seu médico neurologista.

A EM tem tendência a melhorar durante a gravidez e a
piorar nos primeiros meses após o parto pelo que, o
resultado final é o de não alterar o curso da doença.

Se está medicada com interferões, deverá avisar o seu neurologista de
que pretende engravidar, uma vez que este tratamento deverá ser
interrompido.

Se engravidou estando a fazer interferão não se deve alarmar. Este
medicamento não se tem mostrado teratogénico (ausência de malformações no feto), embora tenha
em estudos animais provocado abortos espontâneos. É esta a principal razão para a sua suspensão.

Conselhos sobre a dieta

Deve manter uma alimentação moderada, saudável e equilibrada porque:

g Perder peso quando em excesso e manter uma dieta saudável e nutritiva, reduz a fadiga

g Uma dieta saudável e variada contém uma ingestão equilibrada de vitaminas e minerais, que
são essenciais para o crescimento, reparação e saúde em geral

g Uma dieta moderada e equilibrada ajuda a controlar o peso corporal e reduz o risco de
desenvolver determinadas doenças, nomeadamente o cancro e doenças do coração.
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Existe alguma evidência de ligação das gorduras na dieta, à EM. Deverá
substituir as gorduras de origem animal por gorduras de origem vegetal,
como parte de uma dieta saudável e equilibrada.

A evitar

Deve evitar excessos de ingestão de álcool e não deve fumar.

O excesso de álcool enfraquece o sistema imunitário e pode causar
deficiências vitamínicas. O álcool afecta mais

rapidamente o portador de EM que uma
pessoa que não tenha a doença e imita alguns dos sintomas da EM,
como fraca coordenação ou concentração e perda de memória.

O tabaco pode agravar a EM ao interromper o fluxo dos impulsos
nervosos.

A nicotina poderá ampliar particularmente o sintoma da fadiga. O
tabaco agrava também a retenção urinária.

Esperamos que com a leitura desta brochura tenhamos respondido a
muitas das suas questões sobre a Esclerose Múltipla. No entanto, caso

permaneçam algumas dúvidas, esclareça-as junto do seu médico ou
enfermeiro.
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