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Resumo

Até aos anos 60 do século passado, o estado de saúde de uma 
população estimava-se, quase exclusivamente, em termos de 
mortalidade e morbilidade. Contudo, o aumento das doenças 
crónicas influenciou a mudança de uma visão de tradição 
clínica da saúde para uma visão de saúde pública, permitindo 
a afirmação de um paradigma epidemiológico complementar 
ao paradigma biomédico. Este caminho reflete o interesse dos 
investigadores em medir os resultados e benefícios em saúde 
das pessoas e populações, assim como o seu impacto na vida 
dos doentes e suas famílias. Esta mudança de atitude dos 
investigadores tem por base o princípio de que uma boa saúde 
é um indicador universal de qualidade de vida, porque uma 
vida com qualidade, em geral, pode tornar as pessoas mais 
saudáveis. Neste sentido, a avaliação da qualidade de vida 
relacionada com a saúde é um meio importante para estudar 
parte dos efeitos das doenças crónicas sobre as pessoas.

A qualidade de vida relacionada com a saúde é uma variável de 
resultado importante nos estudos sobre as doenças crónicas. O 
primeiro estudo sobre esclerose múltipla e qualidade de vida foi 
publicado em 1992, revelando que este tipo de pesquisa é ainda
relativamente recente. A esclerose múltipla afeta o doente 
ao nível comportamental, ao nível do seu desempenho social, 
sobrecarregando a sua família com a necessidade de cuidados, 
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com a perda de rendimento, com a necessidade de alteração 
das tarefas domésticas, com modificações nos papéis sociais e 
nos relacionamentos familiares, com a necessidade de reforçar 
o apoio social ao doente e com a necessidade de engendrar 
estratégias de reação às dificuldades diárias.

Tendo em consideração a amplitude dos fatores que podem 
influenciar a qualidade de vida dos doentes com esclerose 
múltipla, a investigação tem dedicado, nos últimos 20 anos, 
alguma atenção à função do apoio social na sua qualidade 
de vida. Os trabalhos sobre o efeito buffer do apoio social 
contra as condições psicossociais adversas da esclerose múltipla 
demostraram que ele melhora a qualidade de vida e diminui os 
sintomas depressivos dos doentes.

O objetivo central deste trabalho é analisar o efeito buffer do 
apoio social na qualidade de vida e nos sintomas depressivos dos 
doentes, descrever as suas características sociodemográficas 
e incapacidades físicas e relacioná-las com a qualidade de vida 
ligada à saúde.

Para isso, avaliámos as caraterísticas sociodemográficas de 
150 doentes com esclerose múltipla, as suas incapacidades 
físicas, a sua qualidade de vida, os sintomas depressivos e o 
apoio social recebido ou percecionado como disponível. Usámos
a regressão múltipla para determinar o efeito das variáveis 
sociodemográficas, caraterísticas da doença e do apoio social na 
qualidade de vida dos doentes e nos sintomas depressivos.

Encontrámos diferenças estatisticamente significativas entre 
a idade dos doentes, o nível de escolaridade, a situação 
profissional, as incapacidades físicas e a sua qualidade de 
vida. A idade, o nível de escolaridade e o apoio psicológico 
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determinam as variações estatisticamente mais significativas
em todas as dimensões da qualidade de vida dos doentes com 
esclerose múltipla. A idade, o nível de escolaridade, o apoio 
psicológico, o tempo de evolução da doença e as formas
progressivas da esclerose múltipla determinam as variações 
estatisticamente mais significativas nos sintomas depressivos 
dos doentes. O apoio psicológico é o fator com maior efeito 
sobre a qualidade de vida e sintomas depressivos dos doentes 
comparativamente com as caraterísticas sociodemográficas, 
incapacidades físicas e parâmetros da esclerose múltipla.

Concluímos que os doentes mais jovens com melhores níveis de 
escolaridade, empregados, com menor tempo de evolução da 
esclerose múltipla e menores incapacidades físicas têm melhor 
qualidade de vida do que os outros doentes. No modelo testado,
o apoio social é o determinante mais importante da qualidade 
de vida e o fator com maior peso explicativo dos sintomas 
depressivos dos doentes com esclerose múltipla. 

Palavras-chave: esclerose múltipla, incapacidades, caraterísticas sociode-

mográficas, apoio social, qualidade de vida, sintomas depressivos.
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Abstract

Until the sixties of the last century, the health of a population and 
the benefits of health care were estimated almost exclusively
in terms of mortality and morbidity. However, the increase in 
chronic diseases influenced a change of the vision of a tradition 
of health clinic to a vision of public health, allowing the assertion
of an epidemiological paradigm complementary to the biomedical
paradigm. This path reflects the interest of researchers to 
measure the results and benefits in health of individuals and 
populations, as well as its impact on the lives of patients and 
their families. This change of attitude of researchers is based on 
the principle that good health is a universal indicator of quality 
of life, because a quality life in general can also turn people 
into healthier people. In this sense, the assessment of quality of 
life related to health is an important tool to study the effects of 
chronic diseases on people.

The quality of life related to health is an important outcome 

variable of studies on chronic diseases. The first study of 

multiple sclerosis and quality of life was published in 1992, 

revealing that this type of research is still relatively recent. 

Multiple sclerosis affects the patient at a behavioral level, at the 

level of their social performance, burdening your family with care 

needs, with income loss, with a need of a change in household 
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tasks, with changes in social roles and relationships familiar with 
the need to strengthen social support to the patient and the 
need of devising strategies for dealing with daily’s difficulties.

Given the breadth of factors that can influence the quality of 
life of patients with multiple sclerosis, research has devoted 
some attention in the past 20 years, to the role of social support 
of quality of life of these patients. Thus, works on the buffer 
effect of social support  against adverse psychosocial conditions 
of multiple sclerosis have shown that it improves quality of life 
and decreases the depressive symptoms of patients.

The aim of this paper is to analyze the buffer effect of social 

support on quality of life and depressive symptoms of patients, 

describe their sociodemographic characteristics and physical di-

sabilities and relating them to the quality of life related to health.

For this, we evaluated the sociodemographic characteristics
of 150 patients with multiple sclerosis, their disabilities, 
their quality of life, depressive symptoms and social support 
received or perceived as available. We used multiple regression to 
determine the effect of sociodemographic variables, disease 
characteristics and social support on quality of life of patients.

We found statistically significant differences between 
patients’ age, educational level, professional status, physical 
disabilities and their quality of life. Age, educational level and 
psychological changes were determined as statistically 
significant in all dimensions of quality of life of patients with 
multiple sclerosis. Also age, level of education, psychological 
support, duration of the disease and the progressive forms of 
multiple sclerosis determine the most statistically significant 
changes in depressive symptoms of patients. Psychological 
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support is the greatest effect on quality of life and 
depressive symptoms compared with patient sociodemographic 
characteristics, physical disabilities and parameters of multiple 
sclerosis.

We conclude that younger patients with better levels of 
education, employees with shorter evolution of multiple 
sclerosis and minor physical disabilities have better quality of 
life than other patients. Social support is the most important 
factor of quality of life and with greater weight factor explaining
the depressive symptoms of patients with multiple sclerosis.

Keywords: multiple sclerosis, disability, socio-demographic characteristics, 

social support, quality of life, depressive symptoms.
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Introdução

As políticas de desenvolvimento social associadas aos                    
conhecimentos alcançados pelas Ciências da Saúde alteraram, 
desde o século XX, o padrão vigente das doenças. As doenças 
agudas e as infeciosas deixaram de ser o principal problema 
de saúde para dar lugar às doenças crónicas que persistem no    
tempo, recidivam e requerem tratamentos por períodos cada 
vez mais longos. Neste sentido, um dos maiores desafio dos 
sistemas de saúde do século XXI é enfrentar o aumento da 
sobrecarga económica e social gerada pelas doenças crónicas.
Os dados da Direcção-Geral de Saúde de 2007 e 2008 sobre a 
morbilidade hospitalar revelam que esta alteração do padrão 
é um importante problema de saúde pública. A percentagem 
de doentes saídos dos internamentos hospitalares por grupos 
de patologias indicava que o grupo das doenças do sistema 
nervoso e órgãos dos sentidos era de 6,2% e 5,8% respetivamente, 
inferior ao grupo das doenças do aparelho circulatório 8,8% e 
7,9% e superior às neoplasias 6,2% e 5,8% relativamente ao total
de 1.607.921 e 1.867.220 saídas do internamento (1, 2). Estes 
dados indiciam a existência significativa de prevalências 
elevadas de doenças crónicas em Portugal relativamente à 
população geral que, associadas a um aumento da esperança
de vida à nascença de 74,9 anos em 1995/1996 e 78,7 anos 
em 2006/2008, fazem prever um aumento dos custos com 
a sua gestão com implicações económicas e sociais para
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toda a sociedade (3). A prevalência da Esclerose Múltipla (EM) 
em Portugal é de cerca de 50 doentes por 100.000 habitantes 
fazendo prever a existência de, pelo menos, 5.000 pessoas com 
EM afetadas ao nível do comportamento e desempenho social, 
sobrecarregando as suas famílias com a necessidade de cuidados, 
com a perda de rendimento, com a necessidade de alteração das 
tarefas domésticas, com modificações nos papéis sociais e nos 
relacionamentos familiares, com a necessidade de reforçar 
o apoio social ao doente e com a necessidade de engendrar 
estratégias de reação às dificuldades diárias (4-11).

De fato, até aos anos 60 do século passado, o estado de saúde 
de uma população e os benefícios dos cuidados de saúde 
estimavam-se, quase exclusivamente, em termos de mortalidade
e morbilidade. Contudo, o aumento das doenças crónicas 
influenciou a mudança de uma visão de tradição clínica da 
saúde para uma visão de saúde pública permitindo a afirmação 
de um paradigma epidemiológico complementar ao paradigma 
biomédico (12). Este caminho reflete o interesse dos 
investigadores em medir os resultados e benefícios em saúde 
das pessoas e populações, assim como o seu impacto na vida 
dos doentes e suas famílias. Esta mudança na atitude dos 
investigadores tem por base o princípio de que uma boa saúde 
é um indicador universal de qualidade de vida, porque uma vida 
com qualidade, em geral, pode tornar, também, as pessoas mais 
saudáveis. Neste sentido, a avaliação da Qualidade de Vida 
Relacionada com a Saúde (QVRS) é um meio importante para 
estudar parte dos efeitos das doenças crónicas sobre as pessoas 
e população em geral (13).

A QVRS é uma variável de resultado importante nos estudos 
sobre doenças crónicas que exigem aos doentes uma adaptação 
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quotidiana aos seus efeitos (14). O primeiro estudo sobre EM e 
QVRS foi publicado em 1992 revelando que este tipo de pesquisa 
é ainda relativamente recente (15). Inicialmente, a investigação 
centrava-se na comparação das diferenças de QVRS entre a 
população geral e determinados grupos de doentes. Entre os grupos
de doentes crónicos a QVRS é utilizada para comparar a sua 
relação com as incapacidades físicas e psicológicas provocadas
por essas doenças e para avaliar os efeitos de determinados 
tipos de tratamentos. A avaliação da QVRS como variável de 
resultado é menos utilizada em função das características 
sociais dos doentes e em função do apoio social, definido como 
conjunto de interações sociais que fornecem apoio económico,
material, ajuda afetiva, emocional e de informação em 
determinadas circunstâncias da vida, como seja no contexto
de uma doença crónica (16, 17). A teoria da integração social 
sustenta que o apoio social protege a pessoa contra problemas 
decorrentes da situação de doença enquanto a teoria das trocas 
associa-o à troca de bens e conselhos numa lógica de reciprocidade
e equidade, identificando-o como um fator a ter em conta na 
melhoria QVRS das pessoas (18), considerando que se deve colocar
em evidência o efeito do apoio social na QVRS e, como tal, a 
investigação deve analisar o efeito deste fator.

Nos últimos 20 anos, a investigação sobre a função do apoio 
social na QVRS tem-se estendido ao campo de algumas doenças 
crónicas, nomeadamente à diabetes (19), ao cancro, à doença     
vascular, à depressão, à EM (20) e até às populações idosas (21). 
Nesta perspetiva, os trabalhos teóricos sobre o efeito do apoio 
social na integração social das pessoas doentes (17) e sobre o 
seu efeito buffer contra os efeitos psicossociais adversos das 
doenças crónicas (16, 22) deram um contributo importante para 
despertar o interesse dos investigadores sobre a sua função no 
quadro da relação entre doenças crónicas e QVRS.



Esclerose Múltipla e Qualidade de Vida | o efeito do apoio social

28

Em Portugal não são conhecidos estudos empíricos sobre o efeito
preditor do apoio social na QVRS. Todavia, encontramos um 
estudo que associa o apoio social a melhores níveis de qualidade
de vida (23) e outros que relacionam positivamente a satisfação
das pessoas com diabetes com o apoio social (19, 24). Estes 
últimos revelaram que a família é a fonte mais importante de 
apoio social e a existência de correlações estatisticamente      
significativas entre a satisfação pessoal e o apoio recebido
dos amigos, da família e a QVRS. São conhecidos estudos que 
efetuaram a validação de escalas de medição do apoio social (25) 
e validação de escalas que medem a satisfação com o referido 
apoio social (26). De facto, o estudo dos efeitos do apoio social 
nas condições de saúde das pessoas é, ainda, incipiente em 
Portugal, em comparação com os primeiros estudos realizados 
por Caplan em 1974 e Cassel em 1976 (20). 

O fato de a EM estar associada a um conjunto de incapacidades
físicas e mentais com implicações no quotidiano dos doentes 
e, em particular, nas relações familiares e sociais, tem 
despertado o interesse da comunidade científica para a 
importância do apoio social na melhoria da QVRS e na adaptação 
à EM (15) . 

É no contexto deste quadro geral que definimos como objetivo
deste trabalho conhecer o efeito do apoio social na QVRS dos 
doentes com EM. Neste sentido, realizamos quatro estudos 
consubstanciados em outros tantos artigos publicados ou em fase 
de submissão, dos quais se dará conta nos capítulos seguintes.
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·

·

·

·

de um questionário especificamente desenhado para a recolha
das caraterísticas sociais dos doentes;
da Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS) 
adaptada e validada para Portugal para medir o apoio social;
do Questionário de Estado de Saúde (SF-36v2) para medir a 
QVRS;
do Inventário Depressivo de Beck (IDB) para medir os              
sintomas depressivos.

Metodologia Geral

Os dados sobre os parâmetros da doença tais como a duração, 
curso clínico e incapacidade avaliada pela Expanded Disability 
Status Scale (EDSS), foram recolhidos do processo clínico.

A amostra é constituída por 150 doentes, de um conjunto
de 421, com o diagnóstico de EM segundo os critérios de 
McDonald (27, 28), atendidos consecutivamente na Consulta de 
Doenças Desmielinizantes do Hospital S. João - Porto e que 
deram o seu consentimento informado. Foram excluídos os 
doentes iletrados e aqueles que tinham incapacidades físicas e 
psíquicas prévias ao aparecimento da doença. 

Para levar por diante este trabalho delineamos uma metodologia
baseada no método observacional com recurso a entrevistas 
para aplicação:
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A Comissão de Ética do Hospital S. João deu parecer favorável à 
realização do estudo.

Na análise estatística, utilizamos o programa informático                 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 19.0. Na 
comparação dos grupos resultantes das variáveis 
sociodemográficas e dos parâmetros da EM com as oito                      
dimensões da QVRS foram usados os testes não paramétricos de 
Mann-Whitney U e de Kruskall-Wallis H, para um intervalo de 
confiança de 95%. Para obter resultados sobre o efeito do apoio 
social na QVRS e nos sintomas depressivos, realizamos uma 
análise inferencial com recurso à Regressão Linear Múltipla com 
seleção de variáveis Stepwise. Para determinar as dimensões 
da MOS-SSS efetuou-se uma análise fatorial exploratória que 
permitiu extrair duas componentes do apoio social, uma relativa 
ao apoio material (Cronbach`s Alpha; α=0,8219) e outra relativa 
ao apoio psicológico que inclui a dimensão afetiva, emocional,
interação social positiva e informação (Cronbach`s Alpha;             
α=0,971) considerando-se a sua consistência interna boa e   
muito boa, respetivamente (29).

Cada um dos estudos apresenta, de forma pormenorizada e      
específica, a metodologia seguida em função de cada um dos 
objetivos deste trabalho:

·

·
·

comparar as características sociais dos doentes com EM e a 
sua QVRS;
avaliar o efeito do apoio social na QVRS;
avaliar o efeito do apoio social nos sintomas depressivos.
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Esta tese está organizada de acordo com um formato de 
publicação, constituída por quatro artigos, dois deles publicados,
um no prelo e outro em fase de submissão:

Conteúdos e Estrutura da Tese

·

·

·

·

Costa D, Sá MJ, Calheiros JM. Esclerose Múltipla e Apoio 
Social: Uma revisão sistemática. Sinapse. [Revisão]. Nov 
2009; 9(2): 8-12;
Costa D, Sá MJ, Calheiros JM. Social Characteristics and 
Quality of Life of Multiple Sclerosis Portuguese Patients. 
(submitted);
Costa D, Sá MJ, Calheiros JM. The effect of social support 
in quality of life of patients with multiple sclerosis. Arq 
Neuropsiquiatr 2012; 70(2):108-113;
Costa D, Sá MJ, Calheiros JM. Efecto del apoyo social en los 
síntomas depresivos de pacientes Portugueses con esclerosis 
múltiple. Rev Neurol 2011.

No capítulo 2 apresentamos uma sistematização das principais
linhas da epidemiologia da EM, suas consequências físicas e 
psíquicas e uma revisão concetual da QVRS, principais estudos 
sobre QVRS e EM.

No capítulo 3 expomos uma sistematização das linhas 
fundamentais do conceito de apoio social assim como a sua 
aplicação à investigação em saúde.
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Os quatros artigos são apresentados nos capítulos 4 a 7 e estão 
redigidos de acordo com as regras editoriais das revistas onde 
foram publicados ou submetidos, incluindo a organização da 
bibliografia.

No primeiro artigo (capítulo 4) realizamos uma revisão 
sistemática sobre EM e Apoio Social com o objetivo de avaliar 
o “estado da arte” sobre a importância do apoio social na EM.

No segundo artigo (capítulo 5) investigamos a associação entre 
as características sociais dos doentes com EM e a QVRS porque 
percebemos que as suas características sociais são avaliadas 
com pouca frequência. 

No terceiro artigo (capítulo 6) descrevemos a perceção dos tipos 
de apoio social percebido pelos doentes e avaliamos o efeito 
do apoio social, formas clínicas da EM, incapacidades físicas e 
tempo de evolução sobre a sua qualidade de vida.

No quarto artigo (capítulo 7) comparamos as características 
sociodemográficas dos doentes com os sintomas depressivos e 
analisamos o efeito do apoio social, formas clínicas da EM, 
incapacidades físicas, tempo de evolução e características 
sociodemográficas nos sintomas depressivos.

No capítulo 8 efetuamos uma discussão geral comparando os 
principais resultados da investigação com os nossos achados.

No capítulo 9 apresentamos as conclusões gerais deste trabalho 
e suas possíveis implicações para a prática e para a investigação.
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Capítulo 2
Esclerose Múltipla e Qualidade de Vida
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A EM caracteriza-se por ser uma doença inflamatória, crónica 
e desmielinizante primária do Sistema Nervoso Central (SNC), 
imunomediada, de causa desconhecida, com início habitual 
entre os 20 e os 40 anos de idade (28). É comum afirmar-se que a 
sua origem é multifatorial porque engloba aspetos genéticos e 
ambientais no desencadear da alteração imunológica indutora
do processo patológico subjacente. Apresenta um curso de 
evolução diferenciado tomando a forma de Surto – Remissão 
(SR) com surtos da doença claramente definidos tanto com 
recuperação completa ou com sequelas e deficits residuais após 
recuperação,sem evolução da doença no período entre surtos. 
A forma Secundária Progressiva (SP) caracteriza-se por surgir
de um curso inicial da forma SR com progressão posterior da 
doença com surtos ocasionais ou mesmo sem SR menores. A forma
Primária Progressiva (PP) manifesta-se com uma evolução 
progressiva desde início, com surtos agudos distintos com 
fases de estabilização ou de melhoria temporária com ou sem 
preenchimento de recuperação (28, 30).

Ao longo dos anos foram apresentados vários critérios de 
diagnóstico da doença que surgiram a par com a investigação
clínica. Os mais antigos foram descritos por Charcot em 
1868, mas em 1965 Schumacher et al., apresentaram novos
critérios que ainda permanecem, em parte, atuais. Poser et al. 

Esclerose Múltipla: 
Aspetos Epidemiológicos
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em 1983 procederam a uma nova revisão, integrando dados de 
Líquido Cefalorraquidiano (LCR) e neuroimagem. Nesta década, 
em 2001, McDonald apresenta um novo conjunto de critérios 
resultante de um consenso internacional que já foi objeto de 
uma revisão em 2005 (30).

Distribuição geográfica Da Doença

Para além destes esforços, a Epidemiologia tem contribuído
para o conhecimento da distribuição da EM pelos grupos e 
populações, procurando descortinar os dados da sua incidência
e da sua prevalência. O estudo dos fatores que determinam a 
ocorrência e a distribuição da EM nas populações, a sua história 
natural, está dependente de amostragens e de análises estatís-
ticas que, frequentemente, apresentam alguma variabilidade. 
A EM apresenta uma distribuição geográfica caracterizada por 
um gradiente de latitude Norte–Sul, no Hemisfério Norte e 
Sul–Norte, no Hemisfério Sul, com menores prevalências nas 
zonas mais próximas do Equador (31-34). Contudo, o aumento 
da prevalência à medida que a latitude aumenta, apresenta 
algumas descontinuidades como exemplifica o caso da Sardenha. 
Os dados mais recentes sobre a EM, nesta ilha italiana, obtidos ao 
longo de mais de 20 anos, mostram um aumento da prevalência
de 68,2/100.000 habitantes para 165,8/100.000. A incidência, 
no período de 1970-2000, aumentou de 2,3 para 9,2/100.000/
ano indicando que esta zona é de alto risco para a EM, à 
semelhança do Norte da Europa, do Norte do Estados Unidos e 
Canadá (31, 33, 34), regiões localizadas mais a Norte. As zonas do Sul 
da Europa e dos Estados Unidos são zonas de risco médio e as 
zonas da Ásia, África e América Central e do Sul, são de risco
baixo (33, 34). A EM apresenta uma prevalência de menos de 
1/100.000 habitantes nas zonas equatoriais e de 50/100.000 a 
100/100.000 na Europa do Norte (35).
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Figura 1 | Zonas de risco para a EM (Fonte: 35).

A associação à latitude da incidência e da prevalência da 
EM é controversa porque, para uns, a latitude ainda tem um               
papel importante no início da doença (32, 33) e, para outros, 
tem cada vez menos valor na determinação desse início (31). Os 
estudos epidemiológicos sobre a EM são difíceis de interpretar
devido ao facto de se realizarem em momentos diferentes, 
utilizarem formas diversas de apuramento dos casos e diferentes
critérios de diagnóstico. Por outro lado, apesar da maioria ter 
tentado um apuramento completo dos casos, tem havido pouca 
utilização do método de captura-recaptura para estimar o grau de 
sub-apuramento. Outra dificuldade relaciona-se com o facto de 
vários estudos transversais apresentarem dados da prevalência
distribuídos por sexo e idade e outros não, tornando impossível
a normalização dos dados e das análises (34). O facto de se 
encontrar alguma heterogeneidade nos dados da prevalência e 
incidência entre regiões do mesmo país, como por exemplo, os 
dados reportados sobre a Sardenha em comparação com as outras
regiões de Itália, os dados da Escócia relativamente aos do 
Reino Unido e nas regiões do Sul da Noruega, pode apontar para 
a interação entre aspetos específicos do meio ambiente ainda 

desconhecidos.
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Contudo, os estudos de revisão sobre a epidemiologia da EM a 

nível europeu, recentemente publicados (31-34), apresentam uma 

sistematização importante com medidas de prevalência e de 

incidência, distribuídas por países como se exemplifica nas 

figuras 2 e 3.

Figura 2 | Incidência da EM na Europa (Fonte: 34).

Figura 3 | Prevalência da EM na Europa (Fonte: 34).
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Em geral, na Europa, a prevalência é estimada em 83/100.000 

habitantes e a incidência em 4,3 casos por 100.000 habitantes. 

Em Espanha (33), a prevalência apresenta variações assinaláveis 

tendo em consideração a amplitude da variação da latitude. 

O valor mais elevado é registado em Santiago de Compostela 

79/100.000 entre 1998-2003 e o valor mais baixo na região da 

Cantábria 6/100.00. Os dados da incidência seguem um padrão

de discrepância idêntico, 5,3/100.000 em Santiago de 

Compostela, para o mesmo período de tempo e o valor mais 

baixo foi registado em Navarra, 0,5/100.000 entre 1951-1987.

Na região da Cantábria é de 1,2/100.000 registada entre 

1951-1987. Em Las Palmas, no período de 1973-1983 foi de 

0,6/1000.000 e na mesma região no período de 1998-2003 foi de 

4,1/100.000 e a prevalência de 74/100.000 (33, 35). Em Portugal

a prevalência da EM é de 46,3/100.000 determinada a partir 

de um estudo realizado em 1988 no Distrito de Santarém (4), 

apresentando um risco aproximado ao de Espanha (32).

Distribuição por sexo, formas clínicas 
e grau De incapaciDaDe

As mulheres têm maior probabilidade do que os homens de 
desenvolverem a doença e são atingidas, frequentemente, 
em idade fértil (32). A análise da literatura revela que o rácio                     
mulher/homem mais baixo acontece em Chipre 1,1, Sicília, 
Itália 1,2 e Roménia 1,3. Contudo, a região de Sardenha, 
em Itália, apresenta uma prevalência elevada 144/100.000 
comparativamente as regiões situadas no mesmo paralelo 
e um rácio de 2,5. Os rácios mulher/homem mais elevados
encontram-se na Irlanda 3,4, Alemanha 2,9, Grécia 2,8 e Reino
Unido 2,8. Nos países nórdicos onde a prevalência da EM é
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elevada o rácio mulher/homem é menos acentuado do que 
nalguns países mais a Sul, nomeadamente na Suécia onde o rácio 
é de 1,9 e na Noruega é de 2,1 (Oslo) (32). Outro estudo de coorte 
com base populacional refere que no Reino Unido a incidência 
da EM nas mulheres é de 7,2 e nos homens de 3,1 (36).

A prevalência (32), distribuída por idades, revela maiores taxas 
nos escalões etários fixados entre os 35-49 e 50-64 anos em        
todos os países europeus e que oscila entre os 363/100.00 no 
Reino Unido no escalão etário 50-64 e os 28/100.000 em Malta. 
No escalão etário situado entre os 35-49 anos, 383/100.000 no 
Reino Unido e 36/100.000 em Malta, o que caracteriza a EM como 
uma doença do adulto jovem com um impacto socioeconómico
relevante porque atinge as pessoas numa fase criativa e 
empreendedora das suas vidas (31, 34).

Os estudos de revisão sobre a epidemiologia da EM apontam 
para frequências de distribuição das suas formas clínicas que 
oscilam entre 24% na forma SR na Holanda e 88% na Grécia e a 
combinação das formas PP e SP varia de 4% na Suécia a 50% na 
Bulgária e de 4% na Áustria e 35% na Holanda (31, 32, 33). No Reino 
Unido, a incidência na forma SR é mais elevada nas mulheres do 
que nos homens (rácio 2,5 /100.000), mas não há diferença na 
forma PP 1,1/100.000) (36).

A proporção estimada para o grau leve de incapacidade 
avaliado com a EDSS varia de 33% no Reino Unido a 80% em 
Espanha, para o grau moderado varia de 13% na Itália a 48% no 
Reino Unido e para o grau mais grave varia de 5% na Austrália a 
39% na Holanda (32).

Poucos estudos apresentam resultados de incidência por idade, 
sexo ou outras variáveis, dificultando uma análise comparativa 
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desta medida de saúde, relativamente à EM (36). Em Espanha, 
há muitos estudos epidemiológicos da EM com dados sobre a 
incidência e prevalência nas mais diferentes regiões autonómicas
desde Las Palmas à Galiza, o que leva os autores a considerar
a Espanha como um país de risco moderado (33), enquanto 
em Portugal, a epidemiologia da EM está ainda numa fase 
incipiente (4). Contudo, os estudos sobre a epidemiologia da EM, 
apesar de reduzidos (31), têm revelado um aumento da incidência
e da prevalência desta doença com impactos no quotidiano dos 
doentes provocando, frequentemente incapacidades físicas, 
psíquicas e desvantagens sociais.
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Esta doença desencadeia um conjunto de danos muito 
frequentes, como a fadiga (37, 38), a incontinência (39), a dor (40, 41),
alterações da motricidade e da sensibilidade (28, 30). No contexto
destas consequências, os sintomas mais frequentes são as 
alterações do equilíbrio que atinge 78% dos doentes, 
perturbações da sensibilidade 71%, sintomas urinários 62%, 
paraparésia 62%, disfunção sexual 60%, perda visual 55%, 
monoparésia 52%, ataxia e descoordenação motora, 45%, 
diplopia 43%, alterações sensoriais 40%, dor 25% e a fadiga 
atinge 65% (11, 42) ou mesmo 2/3 dos doentes (38).

Alguns estudos recentes têm colocado em evidência a relação 
entre os aspetos clínicos da EM, as suas consequências físicas 
e os seus efeitos na qualidade de vida dos doentes (31, 40, 43-53). As 
perdas progressivas de capacidades físicas relacionadas com as 
formas clínicas da doença (SR, PP, SP) e com a sua evolução no 
tempo, comprometem a capacidade do doente para trabalhar (54)

e realizar atividades rotineiras, como a higiene  pessoal e as 
atividades instrumentais da vida diária, conduzindo a uma 
dependência de outros (55) e com custos económicos para as 
famílias e sociedade (11). A maioria dos estudos utiliza a EDSS 
para avaliar as incapacidades dos doentes encontrando-se nos 
scores mais baixos (EDSS 0-3,5) 33%, os doentes do Reino Unido
e 80% e os doentes de Espanha. Nos scores moderados ou 

Consequências Físicas
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intermédios (EDSS 4-6,5) 13% os doentes de Itália e 48% do Reino
Unido. Nos scores mais graves (EDSS 7-9,5) 5% dos doentes 
Austríacos e 39% dos doentes Holandeses (32).

Embora haja evidência que as incapacidades aumentam 
com o tempo de evolução da EM (56) não se encontrou uma 
associação linear entre as incapacidades físicas e a QVRS 
embora seja evidente que elas estão relacionadas quando se 
comparam grupos de doentes menos incapacitados com os mais 
incapacitados (57, 58). Ora, as consequências físicas da EM aparecem 
associadas ou mitigadas com consequências psicológicas
que têm uma importância relevante na QVRS do doente (59).
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Do conjunto das complicações psicológicas com origem na EM, 
cerca de 19-25% dos doentes sofre de ansiedade, 30,6% de              
ansiedade social e 30,6% de distúrbios depressivos (60, 61). Alguns 
destes distúrbios estão relacionados com problemas urinários (62)

porque muitos doentes se isolam com vergonha de serem 
descobertos no grupo de amizades ou sentirem receio de terem 
um “acidente com a sua higiene pessoal” num espaço público, 
impedindo-os de sair de casa. Um trabalho de revisão (63) refere a 
existência de uma associação entre a sintomatologia depressiva, 
as alterações mentais e QVRS dos doentes com EM. Também a 
ansiedade se repercute no quotidiano dos doentes e na sua QVRS 
assim como os transtornos cognitivos que afetam entre 40%-60% 
dos doentes. Estes transtornos comprometem as atividades da 
vida diária com reflexos numa maior dependência dos cuidados
pessoais, uma redução da participação em atividades sociais e uma 
diminuição do desempenho social. O comprometimento de todas 
estas áreas psicológicas tem efeitos na vida diária dos doentes 
com reflexos ao nível da sua qualidade de vida (64). Ora, alguns 
estudos recentes têm colocado em evidência a relação entre os 
aspetos clínicos da EM, as suas consequências físicas e psíquicas 
e os seus efeitos na qualidade de vida dos doentes (31, 40, 43-53).

Consequências Psicológicas
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O tema da qualidade de vida é amplamente tratado na 
literatura, muitas vezes de forma pouco precisa devido à 
polissemia deste conceito que significa diferentes coisas 
para variadas pessoas, adquirindo significados em função 
do contexto da sua aplicação. Num projeto de cidade, pode 
significar o acesso a espaços verdes ou outro tipo de 
infraestrutura, mas no contexto das consequências individuais de 
uma doença crónica estes aspetos perdem importância porque 
se foca nas preocupações sentidas pelas pessoas. De facto, na 
década de 80 do século passado, o conceito de qualidade de vida 
atraiu o interesse geral e, políticos, ecologistas, economistas,
entre outros, utilizam a expressão para demonstrar o seu 
interesse pelo bem-estar das pessoas. Contudo, a maneira como 
inferem a qualidade de vida não é a mesma relativamente aos 
conteúdos a focar e muito menos quanto ao modo de a avaliar 
ou medir. Existem cinco conceções (65) que contribuem para 
explicar as correntes atuais da investigação a este nível, 
agrupando as diferentes dimensões do conceito de qualidade de 
vida. Uma corrente baseada numa conceção psicológica, outra 
sustentada numa conceção custo-benefício, uma terceira 
centrada na comunidade, a quarta preocupada com a 
abordagem funcional e a última é a chamada Lacuna de Calman.

Qualidade de Vida 
relacionada com a Saúde
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A abordagem psicológica direciona a pesquisa para a experiência
psicológica do sujeito em situação de doença, isto é, como o 
doente se sente em relação à sua doença e, como esta interfere
com a sua qualidade de vida, por oposição à sua inexistência. A 
experiência vivenciada da doença adquire importância porque 
se constatou que cerca de 50% das abordagens médicas não têm 
base anátomo-funcional, porque não existe doença biomédica, 
mas apenas perceção (65). Assim, esta abordagem preocupa-se 
com a perceção do doente, relativamente à sua saúde.

A análise custo-benefício centra-se na dicotomia quantidade de 
vida versus qualidade de vida. Para alguns a vida deve ser vivida 
a qualquer custo e para outros deve ser vivida em determinadas
circunstâncias de bem-estar. Nesta perspetiva, a avaliação da 
qualidade de vida baseia-se na perceção pessoal do doente 
relativamente à sua capacidade funcional em áreas por si 
valorizadas. 

A perspetiva centrada na comunidade organiza a análise das 
variáveis de maneira a considerar o impacto da doença na   
comunidade. Aqui as variáveis podem ser agrupadas em círculos
concêntricos, nos quais os parâmetros fisiológicos estão no 
centro e os restantes, constituídos pelo funcionamento social, 
bem-estar, perceção geral de saúde e exercício do papel social, 
circundam-nos sucessivamente.

A corrente funcional debruça-se sobre os aspetos funcionais 
físicos, psicológicos e sociais, analisando-se a qualidade de vida 
como um reajustamento individual e social às consequências de 
uma doença incapacitante.

Finalmente, a Lacuna de Calman (Calman`s Gap) considera 
a qualidade de vida como a discrepância existente entre as 
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expectativas do doente relativamente às consequências da 
doença e aquilo que consegue efetivamente realizar em termos
funcionais. Quanto menor for a discrepância maior será a 
qualidade de vida.

É em torno destas conceções que se estrutura a investigação da 
qualidade de vida, constituindo o fio condutor da análise dos 
diversos contextos da vida social, onde se inclui a saúde e o 
impacto da doença.

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) a qualidade de vida corresponde a diversas 
áreas de preocupação social, categorizadas em oito grupos tais 
como a saúde, educação, aquisição de conhecimentos, emprego e 
qualidade de trabalho, ócio, capacidade aquisitiva de bens 
e serviços, meio físico, meio social e segurança pessoal (66). 
A noção de qualidade de vida tanto pode expressar-se pela 
quantidade de bens materiais como também em valores 
espirituais, pode basear-se na opinião do indivíduo ou na 
observação de especialistas, surgindo como uma dimensão 
subjetiva ou objetiva (65). Um dos critérios para expressar o 
bem-estar das pessoas e populações é o rendimento per capita
que funciona como um radiografia da qualidade de vida. 
Contudo, o Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD) (67)

aponta vários índices de desenvolvimento e não apenas o 
rendimento per capita, salientando a preocupação crescente 
com o acesso ao sistema de cuidados de saúde.

A década de 60 do século passado marca o início da investigação 
sobre a qualidade de vida, o que originou a necessidade de 
desenvolver medidas que pudessem qualificar e quantificar esta 
entidade marcada por um pendor polissémico. Numa linha de
determinação concetual considera-se que a qualidade de vida 
possui duas componentes fundamentais, uma subjetiva ou 
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psicológica e outra objetiva, económica, política, ou ambiental.
A componente objetiva é, de início, mais fácil de medir; por 
outro lado, a componente subjetiva, por natureza, mais 
qualitativa e ligada à perceção individual, só recentemente foi 
possível mensurá-la em todas as suas dimensões. 

A investigação sobre qualidade de vida parte da assunção de 
que, embora as pessoas vivam num ambiente objetivamente 
definido, elas percebem esse ambiente subjetivamente, ou seja, 
como um espaço de vida psicológico ao qual respondem e, como 
consequência, a avaliação que fazem das suas características ou 
dos seus atributos depende da sua perceção sobre esse atributo 
por comparação com os seus padrões pessoais (65).

A qualidade de vida está associada a diversos aspetos do 
quotidiano das sociedades, que são de natureza diversa e 
tanto podem estar relacionados com domínios do bem-estar 
económico-financeiro como com domínios da satisfação 
psicológica, social e espiritual. No que se refere ao bem-estar
económico-financeiro têm cada vez maior importância os 
aspetos associados ao impacto das doenças crónicas no dia-a-dia
das pessoas e suas famílias, a saúde coletiva associada à 
poluição, assim como aspetos mais gerais associados ao ócio e 
aos tempos livres.

A investigação sobre a qualidade de vida tem sido conduzida 
tendo em conta vários domínios propostos por inúmeras fontes, 
com base numa variedade de indicadores sociais e ambientais da 
qualidade de vida, tais como a saúde e bem-estar, a educação, 
o crescimento económico associado ao rendimento per capita, 
habitação, água potável e saneamento básico. Neste particular, 
o Relatório do PNUD (1994) (67) debruça-se sobre três variáveis 
da qualidade de vida que considera básicas do desenvolvimento
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humano: a longevidade, medida pela esperança de vida, os 
conhecimentos, medidos pela combinação da alfabetização de 
adultos e a média dos anos de escolaridade e o padrão de vida, 
medido pelo poder de compra baseado no Produto Interno Bruto 
Real per capita ajustado aos custos de vida local (paridade com 
o poder de compra). 

Nesta perspetiva podem ser considerados dois grandes aspetos
da qualidade de vida: os aspetos sócio-ambientais e a saúde. Os 
aspetos sócio-ambientais abrangem, entre outros, as seguintes 
componentes: qualidade do ar e da água, escolaridade, 
densidade populacional, oportunidades culturais. A QVRS 
abrange: capacidade e disponibilidade física, estado psicológico, 
estatuto social e estatuto económico e emprego (65). A 
pluralidade de domínios e de categorias emergentes das 
conceções de qualidade de vida refletem o nível de 
aprofundamento de uma investigação e a conceção subjacente 
ao conceito de qualidade de vida. Por isso, cada investigador 
tende a interpretar o sentido da qualidade de vida de modo 
diferente, sendo frequente encontrar estudos onde a expressão 
qualidade de vida surge sem referência ao seu conceito.

Existem mais de 100 definições de qualidade de vida (13) o que 
se traduz numa dificuldade em tratar aqui as regularidades 
concetuais relacionadas com a sistematização teórica ou as 
irregularidades associadas aos diferentes contextos concetuais
ligados à sociedade e à política de onde emergem noções 
mais comuns.

De entre as variadíssimas definições de qualidade de vida, 
destacamos a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
porque, apesar de ser muito ampla, apresenta capacidades 
heurísticas que permitem uma reflexão sobre as várias 
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dimensões do conceito que podem ser avaliadas. Por outro 
lado, ao nível conceptual ela tem um efeito universal tendo em 
conta que a OMS é um departamento das Nações Unidas com 
preocupações sobre o estado de saúde dos povos e das 
populações e em particular sobre a sua qualidade de vida. 
Assim, para a OMS, a qualidade de vida é “ … a perceção que 
o indivíduo tem do seu lugar na vida, no contexto da cultura e 
do sistema de valores nos quais vive, em relação com os seus 
objetivos, os seus desejos, as suas normas e as suas inquietudes.
É um conceito muito amplo que pode ser influenciado de 
maneira complexa pela saúde física do indivíduo, pelo estado 
psicológico e pelo nível de independência, as suas relações 
sociais e as suas relações com os elementos essenciais do seu 
meio” (68). De facto, uma descrição operativa da qualidade de 
vida e do seu significado poderá ser a via cientificamente mais 
adequada para se conseguir as estratégias mais práticas para 
a sua avaliação, aplicação e valoração no campo da saúde. Foi 
por isso que não optamos por fazer uma análise teórica alargada 
do conceito mas antes descrever as suas diferentes dimensões
porque oferecem modelos para avaliar áreas centrais da 
qualidade de vida nos mais diversos contextos de investigação 
como o da saúde.

No campo da investigação em saúde a qualidade de vida tem 
um significado mais específico, na medida em que aparece 
estreitamente associada a uma necessidade básica universal, a 
saúde individual e coletiva. Neste contexto, designa-se QVRS e 
deve ser avaliada em termos de saúde física, saúde psicológica, 
nível de autonomia e relações sociais. Contudo, esta avaliação 
está dependente da heterogeneidade das dimensões do conceito 
quando aplicadas à saúde das pessoas.
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Tem sido realizado um trabalho de sistematização do conceito 
de QVRS (65, 69) visando a definição das variáveis pertinentes para 
a sua análise e medição. Neste sentido, a QVRS é concebida a 
partir de um conjunto de dimensões relativamente homogéneo, 
podendo apresentar algumas variações, tendo em consideração 
os contextos da investigação. Para Tchkmedylan, citado por 
Pimentel (69), o conceito de QVRS  deve contemplar a análise 
e a medição dos sintomas e efeitos adversos da doença, o 
desempenho social, o desempenho funcional e o estado 
psicológico. Para a maioria dos autores o conceito de QVRS 
tem de incluir a avaliação do estado físico, o desempenho, o 
estado psicológico e o bem-estar, as interações sociais e os 
fatores económicos e ou vocacionais. Para Cella, também citado
por Pimentel (69), o número de dimensões do conceito é 
ainda maior, propondo a análise do bem-estar emocional, da 
espiritualidade, da sexualidade, do desempenho social, da 
vida familiar, do desempenho ocupacional, da comunicação, da 
capacidade funcional, do estado físico, da satisfação com o 
tratamento, das orientações para o futuro, do aspeto geral do 
estado de saúde e da vida.

Apesar das diferentes dimensões propostas para a análise da 
QVRS serem relativamente extensas e variáveis permitem, 
tendo em consideração os objetivos perseguidos na investigação, 
encontrar evidência da sua relação com a saúde dos doentes.

O reconhecimento social cada vez maior dos direitos do doente, 
assim como a consciência cada vez maior dos profissionais de 
saúde de que a melhoria da qualidade de vida dos doentes é 
uma das principais metas dos cuidados de saúde, aumentaram o 
interesse pela avaliação da QVRS. Deste modo, os objetivos 
dos estudos de avaliação da qualidade de vida vão desde a 
epidemiologia para conhecer as tendências da saúde da 
população ou de um grupo de doentes, até à avaliação dos 
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efeitos das políticas de saúde, à provisão de recursos em termos 
de custo-benefício, à tomada de decisão clínica para controlar e 
avaliar o estado de saúde do doente, para selecionar tratamentos,
para controlar os efeitos dos tratamentos, para avaliar as 
implicações do diagnóstico e para conhecer a satisfação do 
doente com os serviços (13).

Em síntese, o conceito de QVRS é multidimensional e refere-se
ao bem-estar subjetivo do doente, nas vertentes físicas, 
psíquicas e sociais que dever ser considerado como um objetivo 
central na avaliação das doenças crónicas (69).

Assim, é compreensível que, neste contexto, a qualidade de 
vida se relacione especificamente com a saúde e a capacidade
do doente com EM e seus familiares para se ajustarem a uma 
doença específica e às suas sequelas, isto é, ao impacto da 
doença na sua vida quotidiana, tal como é percecionada ao nível
dos aspetos relacionados com a sintomatologia depressiva,
com a mobilidade, com a dor, com o sono, com as reações 
emocionais, com a energia e com o isolamento social.

A QVRS é também um determinante importante nas intervenções 
em saúde, no sentido em que o seu impacto tem resultados 
diferentes no bem-estar do doente, independentemente dos 
possíveis efeitos semelhantes nos parâmetros biológicos.

A investigação tem demonstrado que embora os resultados 
específicos das intervenções na doença possam ser idênticos, 
como, por exemplo, a redução da hipertensão arterial, os 
efeitos na qualidade de vida dos doentes podem ser muito 
diferentes. Assim, a investigação sobre a QVRS dos doentes 
com EM centra-se no modo como o seu quotidiano é afetado, 
devendo incluir-se na análise os itens relacionados com as 
características desta doença.
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QualiDaDe De ViDa 
relacionaDa com a esclerose múltipla

A investigação publicada sobre a qualidade de vida dos doentes 
com EM remonta ao ano de 1990 (63). Desde esta data tem 
aumentado os níveis de interesse sobre este domínio do saber 
traduzido num número crescente de publicações divulgadas em 
bibliotecas digitais. Apesar da literatura nem sempre apresentar
perspetivas homogéneas do conceito de QVRS, as suas 
características de boa reprodutibilidade são um argumento 
essencial na atividade científica que a utiliza como medida de 
resultado do impacto da EM e dos tratamentos no quotidiano dos 
doentes com EM. 

A instalação de uma doença como a EM provoca consequências
no doente, facilmente mensuráveis em termos funcionais
como, por exemplo, as tarefas diárias que deixam de ser 
realizadas e as atividades ligadas ao projeto de vida que é 
alterado de forma relativamente profunda porque a EM poderá,
de forma mais ou menos acentuada, mudar a vida das pessoas (70).
De facto, a EM é uma doença crónica com implicações físicas, 
psicológicas e sociais, caracterizada pela sua imprevisibilidade e 
porque afeta sobretudo jovens adultos, comprometendo as suas 
carreiras profissionais e sociais, limitando os seus anos de vida 
potencialmente mais produtivos.

A EM afeta a qualidade de vida do doente e da sua família de 
forma mais ou menos grave nos seus diferentes domínios, quer 
seja pelos seus aspetos sintomatológicos, como por exemplo a 
dor, as dificuldades motoras, os aspetos psicológicos, como a 
emoção, o afeto, a sexualidade, a autoestima e pelos aspetos
sociais, tais como, o relacionamento conjugal, familiar, o 
trabalho e as amizades.
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A análise da qualidade de vida dos doentes com EM indica que 
a saúde recebeu a pontuação mais baixa no conjunto das seis 
dimensões que constituem o conceito. As relações familiares 
receberam a pontuação mais elevada seguida das amizades 
e da habitação. Os índices de qualidade de vida mais baixos 
estão associados ao desemprego, aos sintomas moderados ou 
mais graves das incapacidades, à dificuldade em viajar, ao curso 
instável da doença e à interferência nas atividades sociais (60). 
Por outro lado, as atitudes de aceitação e adaptação à doença 
estão associadas a uma melhor satisfação com a qualidade de 
vida. O estudo de Aronson (71) deixa também evidente que o 
impacto da EM na qualidade de vida não está unicamente 
determinado pela gravidade da doença, deixando campo aberto 
para a conjugação de outras variáveis na sua determinação e 
predição. Uma menor qualidade de vida dos doentes com EM 
está associada ao estatuto social, nomeadamente à situação de 
casado e ao maior tempo de evolução da doença (71).

Recentemente, vários estudos têm colocado em evidência a 
associação entre a EM e as suas implicações na QVRS dos 
doentes demonstrando-se que está relacionada com o nível de 
escolaridade e o emprego (72, 73), com o casamento e estatuto 
económico (62, 63) e, ainda, com apoio social recebido (20, 62, 74-76).
Um número importante de estudos tem procurado demonstrar 
os efeitos na QVRS dos fatores físicos, psíquicos e sociais e dos 
tratamentos associados à EM.

Estudos e principais resultados

Os estudos sobre EM e QVRS têm focado o seu interesse na 
determinação do impacto dos fatores físicos, psicológicos e 
sociais resultantes da doença no tratamento farmacológico 
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e neuro-reabilitador, de forma a encontrar explicações que 
possam melhorar o quotidiano dos doentes. A QVRS é uma 
medida importante destes impactos com resultados confirmáveis 
pelas suas características de reprodutibilidade.

Do conjunto dos fatores associados à QVRS na EM, merecem 
particular destaque os sociais porque estão no centro da nossa
atenção neste trabalho. Não procuramos a relação entre os 
fatores físicos ou psicológicos ou os impactos dos tratamentos
na QVRS, mas sobretudo o efeito dos fatores sociais nessa mesma
QVRS. A investigação já demonstrou que os fatores físicos 
tais como a dor (40, 41, 47, 48, 63, 73), a incapacidade funcional e a 
fadiga (8, 57, 63, 77-81), os problemas sexuais e urinários (42, 63, 82, 83),os 
fatores psicológicos (44, 49, 63, 84-87) estão associados à QVRS dos
doentes com EM com implicações socioeconómicas na 
sociedade (11, 88). São menos frequentes os estudos sobre o peso 
dos fatores sociais na QVRS dos doentes com EM apesar de se 
conhecer as implicações gerais nas relações familiares (63, 88). 
Importará equacionar se as condições sociais dos doentes 
poderão ter influência na diferenciação da QVRS entre eles, 
ou seja, se a idade, o género, o estatuto social, o nível de 
habilitações, o emprego, a situação no emprego, o número de 
pessoas do agregado familiar e a perceção de apoio social estão 
relacionados com a QVRS. A literatura já apontou algumas pistas
resultantes de investigações cujos objetivos principais eram 
estudar fatores físicos e psicológicos. Em circunstâncias
idênticas, os doentes mais novos, empregados, com melhor 
formação, melhor estatuto profissional, com menores níveis 
de incapacidade, menores níveis de fadiga, menos sintomas de 
ansiedade, de depressão e de dor, têm melhores níveis de QVRS. 
Todavia sabe-se que as relações sociais são afetadas, indicando 
piores níveis de QVRS do que a população em geral, com o 
aparecimento de uma doença como a EM, como se descreve na 
tabela a seguir (Tabela 1).
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Autor Tipo de Estudo Amostra Escalas Resultados

Alshubaili(59) Transversal 170 WHOQoL Os mais novos, com  mais 
formação e empregados, têm 
melhor QVRS.

Aronson(71) Transversal 417 GSS O estatuto profissional e o nº 
de pessoas do agregado estão 
associados à QVRS.

Shawaryn(89) Transversal 90 SF 36 O grau de perceção dos fatores 
ameaçadores ao estilo de vida 
está correlacionado com a 
QVRS.

Gottberg(90) caso-controlo 166 SIP
EuroQol

Os doentes têm pior QVRS do 
que a população em geral.

Moralez-
-Gonzáles(85)

coorte 71 FAMS As relações de amizade e 
familiares são afectadas pela 
EM.

Vermersch(77) ensaio clínico 121 SF 36 As incapacidades físicas têm 
forte impacto na QVRS. O 
tratamento IFN-β1a não tem 
efeito negativo na QVRS.

Beiske(78) ensaio clínico 345 NHP Os doentes têm pior QVRS 
do que os controlos. O curso
da EM, a incapacidade, a 
fadiga associa-se a uma redução 
da QVRS. O IFN-β1a não tem 
efeitos benéficos na QVRS.

Murphy(92) multicêntrico - - As relações sociais, as atitudes 
estão associadas ao desemprego,
à vida doméstica, ao lazer 
depois do início da EM.

Hincapié-
-Zapata(93)

multicêntrico 509 SF 36 Os doentes com EM têm pior 
QVRS do que outros doentes 
crónicos avaliados.

Tabela 1 | Resumo dos principais estudos sobre EM e QVRS.

Rizo-
-Morales(91)

caso-controlo 23 SF 36 Os doentes com EM têm menor 
QVRS do que os controlos.

Olascoaga(63) revisão - - A incapacidade, a fadiga e 
depressão repercutem-se na 
QVRS.
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Benito-
-León(86)

transversal 209 FAMS A gravidade do curso da EM,a 
duração, o funcionamento 
cognitivo e emocional está 
correlacionado com a QVRS.

Aymerich(94) multicêntrico 705 SF 36 Os doentes com EM têm pior 
QVRS do que a população geral.

Casseta(58) caso-controlo 391 SF 36
MSQoL 54

A QVRS não é afetada pelas 
diferenças de género.

Twork(81) coorte 1335 MSQoL 54 Não há nenhuma relação linear
entre as incapacidades e a 
QVRS.

Motl(79) multicêntrico 292 LMSQoL Os doentes com baixos níveis de 
depressão, ansiedade, fadiga
e dor têm maiores níveis de
QVRS.

Pluta-
Fuerst(80)

multicêntrico 484 FAMS A idade, a incapacidade, 
desemprego, relações sociais, o 
curso da doença são preditores 
de QVRS.

Para além do estudo da relação dos fatores sociais com a QVRS 
dos doentes com EM não foi, ainda, suficientemente analisado 
o efeito do apoio social nesta relação enquanto fator social a 
ponderar.
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Capítulo 3
Esclerose Múltipla e Apoio Social
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No contexto das relações sociais o apoio social é visto como um 
fator amortecedor dos impactos negativos da EM. As palavras 
da língua inglesa social support são traduzidas para a língua 
portuguesa por suporte social e apoio social de forma 
equivalente, uma vez que as palavras suporte e apoio, são 
sinónimas. Os investigadores têm dedicado uma atenção 
crescente aos efeitos do apoio social na saúde das pessoas a 
partir da década de 70 do século passado (16, 95) e em Portugal 
esta atenção surge pelos anos 90 (70, 96). 

Atualmente, a literatura apresenta uma sistematização do 
conceito relativamente exaustiva (16, 17, 96-101), alicerçada num 
conjunto de diversas teorias oriundas da sociologia e da 
antropologia que lançou as bases para as investigações empíricas 
do relacionamento social e sua influência na saúde. De acordo 
com a literatura (17, 99) as primeiras bases teóricas têm origem nos 
trabalhos de Émile Durkheim, que em 1897, foi um dos primeiros
a demonstrar que os factos sociais podem ser usados para 
explicar mudanças nos padrões de agregação e ainda a sua 
relação com o suicídio, quando descreveu que este varia 
inversamente com o grau de integração social nos grupos dos 
quais o indivíduo faz parte.

A teoria da vinculação (17, 99, 100) traz um contributo importante 
defendendo que a “figura de vinculação”, frequentemente a

Apoio Social:
 Perspectivas Teóricas
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mãe ou o pai, cria uma base segura a partir da qual a criança 
pode explorar e aventurar-se no mundo. A vinculação promove 
a sensação de segurança e auto-estima que fornece as bases 
sobre as quais o indivíduo formará estabilidade e amor nos 
relacionamentos da vida adulta. Se a relação for segura pode 
fornecer uma base sólida para a exploração do mundo, 
constituindo uma concha protetora em momentos de 
necessidade. 

Portanto, as pessoas tecem ligações entre sí desde o 
nascimento e a afiliação a grupos e relacionamentos sociais é 
essencial para o bem-estar físico e psicológico ao longo da vida (17).

As vinculações e ligações que se estabelecem desde a infância 
foram analisadas por antropólogos a partir de comportamentos 
entre grupos de parentesco em contexto tribal e comunitário, 
dando origem ao conceito de redes sociais com a função de 
explicar os laços sociais que se estabelecem entre comunidades 
por gerações para ter acesso ao emprego, atividade política e 
aos papeis sociais.

A rede social representa a teia de relacionamentos sociais 
que cada um mantém, incluindo os mais próximos como, por 
exemplo, familiares e amigos íntimos e os mais formais, outros
indivíduos e grupos. A rede social é definida como o grupo 
de pessoas com as quais o indivíduo mantém contacto ou 
alguma forma de vínculo social: envolve aspetos 
principalmente quantitativos dos contactos sociais e é 
constituída por características estruturais, tais como o seu 
tamanho ou a quantidade de pessoas com  as quais o indivíduo 
mantém contacto, bem como a frequência  destes contactos. As 
redes sociais podem ter as seguintes características:
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·
·

·

·

·

·
·

Tamanho: nº de pessoas com as quais se tem contacto social;
Dispersão geográfica: quanto maior a proximidade, maior a 
probabilidade de contacto. As redes variam desde as que se 
limitam a um lugar ou um bairro até aquelas mais dispersas;
Força das ligações: grau de intimidade, reciprocidade, 
expectativas de duração e disponibilidade, intensidade 
emocional;
Densidade/integração dos contactos: refere-se à 
quantidade de pessoas próximas;
Composição e homogeneidade dos membros: grau de 
semelhança entre os indivíduos, tais como idade, condição 
socioeconómica, educação; 
Simetria: grau com que os relacionamentos são recíprocos;
Enraizamento social: afinidade ou identificação do indivíduo 
com seu meio (família, área de residência, ambiente de 
trabalho e grupos sociais dos quais participa) (17, 22, 98, 99).

A rede social tem como função fornecer diferentes tipos de 
apoio e em graus diversos. Os efeitos benéficos da rede pessoal
de apoio dependem da possibilidade de suprir os auxílios 
esperados pelo indivíduo. Portanto, rede social pode ser conce-
bida como estrutura social através da qual o apoio é fornecido.

Há diversos conceitos de apoio social que, de uma forma 
sistematizada, o relaciona com as relações interpessoais e 
aos seus possíveis efeitos na prevenção de perturbações de 
saúde (16, 17, 22, 70, 95-97). Na mesma linha de pensamento estes 
autores referem que o apoio social deve ser compreendido 
como uma experiência pessoal e não apenas como um conjunto 
objetivo de interações e trocas sociais, importando, nessa 
experiência pessoal, a intensidade com que a pessoa se sente 
desejada, respeitada e envolvida.
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Vários autores (16, 17, 96, 99, 100, 101, 102) efetuaram sistematizações do 
conceito de apoio social que permitem compreender, de uma 
forma exaustiva, o seu alcance para a investigação empírica. 
O apoio social, uma função da rede social, pode ser definido 
como a existência ou a disponibilidade de pessoas em quem 
se pode confiar, pessoas que nos mostram que se preocupam 
connosco, nos valorizam e gostam e nós. Pode, ainda, ser 
definido como a informação que leva a pessoa a acreditar que é 
amada e que as pessoas se preocupam com ela, que é apreciada 
e que tem valor, que pertence a uma rede de comunicação e de 
obrigações mútuas.

O conceito de apoio social deverá ter em conta simultanea-
mente os seguintes fatores: a quantidade de relações sociais, 
a sua estrutura formal como, por exemplo, a densidade e a 
reciprocidade ligada à função da rede social e o conteúdo 
dessas relações. O apoio social também é definido em função 
do grau de satisfação das necessidades sociais básicas obtida 
através da interação com os outros (16) ou como um conjunto 
de transações interpessoais envolvendo as preocupações a nível 
emocional, tais como gostar ou amar, a ajuda instrumental em 
bens e serviços, a informação sobre o meio envolvente, ou seja, 
a informação relevante para uma autoavaliação. Este conjunto
de interações pode ser realizado pelo cônjuge, parentes, 
amigos, vizinhos, supervisores, colegas de trabalho, prestadores
de cuidados e outros profissionais  (96). É uma troca de recursos
entre as pessoas como contributo intencional para o seu 
bem-estar. Refere-se a um conjunto de ações instrumentais 
e ou emocionais percecionadas ou objetivas proporcionadas 
pela comunidade, redes sociais, ou pelos próximos através de 
sentimentos de pertença, de ligação e de compromisso (96).

O apoio social pode ser concebido como o alvo fundamental da 
intervenção psicossocial.
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tipos De apoio social

As relações interpessoais, sejam duradouras ou breves, íntimas ou
superficiais, podem influenciar a personalidade e a evolução da 
vida dos indivíduos. Essas relações não são somente uma questão 
de escolha individual, porque ela é mediada por características 
pessoais, mas também pelo estatuto socioeconómico forjado 
por forças sociais complexas que interagem, determinando as 
condições para que indivíduos e famílias vivam em determinado 
lugar e se relacionem com grupos específicos. Fabricado por 
essas relações, o apoio social tem diversas dimensões (99) que 
podem ser materializadas de diferentes formas:

·

·

·

·

·

o apoio emocional que diz respeito a receber demonstrações 
de afeto positivo e empatia, ser encorajado a expressar 
sentimentos de confiança, carinho, amor, confiança, 
estima, escuta e interesse; o apoio emocional busca estimar 
a habilidade da rede social em satisfazer as necessidades 
individuais em relação a problemas emocionais,confidenciais 
e de encorajamento em momentos difíceis da vida;
o apoio afetivo que se refere a demonstrações físicas de 
afeto como por exemplo abraços;
a interação social positiva que significa ter alguém com quem 
se distrair;
a apoio de informação que está ligado a conhecimentos que a 
pessoa pode usar para lidar com problemas; é medido 
através da disponibilidade de aconselhamentos, sugestões, 
diretrizes e informações;
o apoio instrumental ou material que reflete a 
disponibilidade de serviços práticos e recursos materiais, 
onde estão incluídos, por exemplo, a ajuda em dinheiro ou o 
auxílio nas tarefas da casa, em caso de necessidade.
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Já discutimos que as redes sociais têm como função fazer 
circular os diversos tipos de apoio social. Convém, finalmente, 
referir que as fontes do apoio social podem ter origem na 
comunidade, com base nas relações de reciprocidade entre 
familiares, amigos e vizinhos, no Estado, com base no princípio 
da redistribuição através da rede de equipamentos e serviços de 
saúde, lares e serviços de apoio domiciliário e no mercado, com 
base no princípio da troca através de serviços de saúde, hotéis 
geriátricos, serviço de lares e de apoio domiciliário.
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Nos últimos vinte anos, a partir dos trabalhos de epidemiologistas

e outros especialistas (96, 99, 103, 104), têm-se acumulado evidências

sobre a associação entre apoio social e a ocorrência de alguns 

desfechos relacionados com a saúde. Neste sentido, a integração 

social está positivamente relacionada com a saúde mental, a 

saúde física e as baixas taxas de mortalidade, consideradas todas

as causas (95, 99). O apoio emocional está associado a uma melhor 
saúde física e mental e é um mediador do impacto dos eventos 
negativos no dia-a-dia (95). A grande força do apoio social é a 
possibilidade de se realizar numa relação de confiança (105). 
Diversos estudos, realizados em diferentes países do 
mundo, identificaram que indivíduos mais isolados socialmente, 
apresentaram um risco cerca de duas vezes maior de morrer, do 
que aqueles que mantém vínculos fortes com amigos, parentes 
ou grupos (95, 99, 100).

Por exemplo, o estudo de Berkman et Syme (1979) citado por 
Griep (99) realizado em Alameda County, Califórnia, por ser 
um dos pioneiros, tornou-se clássico nesta área. Os autores 
demonstraram que os indivíduos mais solitários (a partir de um 
índice abrangendo contacto com parentes e amigos, situação
conjugal, ser membro de igreja e atividades em grupo) têm 
um risco relativo de morrer cerca de duas vezes maior do que 
os indivíduos com mais contactos sociais. Essa associação é 

Apoio Social e Saúde
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independente do estado de saúde, condições socioeconómicas, 
hábitos tabágicos,consumo de álcool, obesidade e atividade 
física. No mesmo estudo, o número de parentes e de amigos 
íntimos e a situação conjugal revelaram-se preditores mais 
fortes da menor mortalidade do que o facto de participar de 
atividades sociais em grupo.

O impacto do apoio social na incidência de outros desfechos 
foi menos estudado. Mesmo assim, uma sistematização sobre 
as investigações disponíveis (99) aponta para uma associação 
inversa entre o nível de apoio social e a ocorrência de doença 
coronária, cancro, diabetes, doenças psiquiátricas e demência.
 
Atualmente, o debate sobre o impacto dos recursos psicossociais
sobre a saúde centra-se basicamente em duas vertentes. De um 
lado, há os que defendem que o apoio social tem um efeito 
buffer (20, 22, 99) perante circunstâncias desfavoráveis ou de stress 
podendo moderar o impacto negativo dos acontecimentos de 
vida como seja o surgimento de uma doença crónica. Do outro 
lado, há os que defendem que o apoio social melhora o bem-estar
e a saúde de forma independente do nível de stress gerado pelos 
acontecimentos negativos, fazendo parte de todos os processos
de vida e não apenas em situações de tensão (22, 99, 105). Esses 
modelos consideram as dimensões de apoio social como 
variáveis antecedentes ou simultâneas (modelo do efeito 
direto ou main-effect) ou como variáveis mediadoras de efeito 
na relação entre o stress e a doença (modelo do efeito indireto
ou buffer-effect) (97). Consideramos, nesta investigação, 
que o apoio social tem um efeito de moderador do impacto
da EM na qualidade de vida dos doentes, embora se 
reconheça a sua importância em todas as circunstâncias da vida 
social, contudo os doentes de EM à semelhança de outros 
doentes crónicos, estão presos às circunstâncias relacionadas
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com a doença e isso marca a perspetiva e as práticas da 
interação social. Neste aspeto, pensamos que o apoio social 
não é independente das circunstâncias da doença, quer em 
termos de presença ou ausência, quer em intensidade, quer 
quanto às suas fontes objetivas ou esperadas, quer quanto ao 
tipo, podendo produzir um efeito moderador ou buffer sobre os 
efeitos adversos da EM no seu quotidiano, no qual podemos 
incluir as relações sociais em geral, na família, no trabalho e 
noutras atividades próprias de qualquer ser humano.
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A carência de apoio social, ou seja, as situações de isolamento 
social caracterizadas pela diminuição das interações sociais ou 
mesmo pela sua ausência, o que significa uma disfunção das 
redes sociais, às vezes com causas antecedentes na falta de 
laços sociais e falhas nos processos de vinculação, é um fator 
de risco para a qualidade de vida das pessoas. O apoio social 
é, por isso, muito relevante para melhorar a qualidade de vida 
dos doentes crónicos e das suas famílias e o fortalecimento das 
redes sociais de apoio melhora o ajustamento comunitário,a 
tolerância ao stress e o bem-estar das pessoas com doenças 
crónicas mentais (13). Algumas investigações relacionam o apoio 
social com as diferentes dimensões da qualidade de vida e 
descobriram que tem consequências positivas sobre o 
funcionamento pessoal e adaptação (13, 97). Está demonstrado 
empiricamente que as pessoas socialmente mais favorecidas e 
as comunidades abastadas vivem mais tempo do que as pessoas 
e comunidades menos favorecidas (106),podendo inferir-se que a 
qualidade de vida analisada apenas na sua dimensão económica 
está ligada a um maior possibilidade ter apoio social.

Quando faltam ou escasseiam apoios familiares é necessário 
obter esses apoios nas redes sociais de solidariedade, 
normalmente apoiadas pelo Estado e nas quais se pode obter
comparticipação para a compra de medicação ou ter acesso 

Apoio Social, 
Qualidade de Vida e Esclerose Múltipla
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a medicação gratuita ou a custos baixos com base no sistema 
de apoio do Estado à saúde das pessoas com doenças crónicas, 
ajudas técnicas e serviços de apoio domiciliário, centro de 
atividades ou residências assistidas para doentes crónicos. A 
atenção às necessidades dos doentes crónicos pode promover 
a sua autonomia e independência e a sua qualidade de vida. 
Assim, os serviços de apoio social que afetam positivamente
a satisfação e o bem-estar dos doentes melhoram 
significativamente a sua qualidade de vida (13, 70).

Os benefícios do apoio social para a saúde das pessoas e das 
comunidades, apesar de conhecidos sobretudo a partir da 
Psicologia da Saúde (106-108), da Psicossociologia da Saúde (70) e da 
Sociologia da Saúde (95), só recentemente ganharam interesse 
para a investigação em Ciências da Saúde no domínio das doenças 
crónicas (20), tais como a EM. Para alguns doentes, o apoio social 
que recebem dos familiares e amigos, da rede de serviços sociais 
e o aconselhamento e orientação dos profissionais de saúde faz 
a diferença entre manter níveis satisfatórios de qualidade de 
vida e experimentar níveis de privação e isolamento social (107). 
Por isso, entendemos ser muito importante analisar a função do 
apoio social na qualidade de vida dos doentes com EM, uma vez 
que é insuficientemente conhecida.

Alguns estudos (74, 76, 85, 109), um dos quais de revisão com 24 
artigos (76), referem que o tipo de apoio social recebido pelo 
doente e pelo prestador está associado a uma diminuição da sua 
sintomatologia depressiva, a uma diminuição da sobrecarga do 
prestador e a uma melhor qualidade de vida de ambos.

Os estudos sobre o apoio social colocam em evidência a sua 
relação com o bem-estar físico e psicológico das pessoas, assim
como com a sua qualidade de vida (110) e tem efeitos positivos na 
saúde mental do doente (111). É um forte preditor da perceção
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do se estado de saúde (112) e o nível de apoio social prediz os 
scores da depressão dos doentes funcionando como efeito 
mediador (113). O apoio social está associado à reciprocidade, 
tem efeito positivo na saúde geral dos doentes e no quotidiano
dos cuidadores, está associado à qualidade de vida e à qualidade
da informação fornecida no apoio (22). Alguns estudos (46, 114)

referem que as intervenções psicológicas e as estratégias de 
coping, configurando-se como ações de apoio social, melhoram 
a QVRS dos doentes com EM.

São poucos os estudos que avaliam o efeito buffer do apoio 
social sobre a qualidade de vida dos doentes com EM. Por outro
lado, nos trabalhos empíricos, o conceito de apoio social é 
insuficientemente definido e são poucos os que medem 
efetivamente os efeitos do apoio social, limitando-se, a maioria,
a fazer considerações sobre as suas potenciais possibilidades 
heurísticas sobre a qualidade de vida dos doentes com EM.

A nível internacional encontramos alguns estudos (20, 22, 111, 112, 115)

que refletem, de alguma forma, uma tentativa de relacionar
o efeito buffer do apoio social com a qualidade de vida dos 
doentes, em sentido contrário aos efeitos das perdas das 
funcionalidades fisiológicas com manifestações no trabalho, no 
ambiente familiar, no ambiente social e domínios psicológicos 
que reduzem essa qualidade de vida (6).

Em Portugal, não conhecemos nenhum estudo empírico que 
tenha realizado uma investigação sobre a importância do apoio 
social e o seu efeito na QVRS dos doentes com EM. Na relação 
dos fatores físicos, psicológicos e sociais com a QVRS não foi
investigada a associação do apoio social enquanto fator social 
a considerar, apesar da realidade empírica apresentar, quanto 
a nós, suficientes experiências práticas que poderiam sustentar 
este conhecimento. No contexto dessas experiências poderemos 
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referir o trabalho das equipas pluridisciplinares (Neurologistas,
Psiquiatras, Enfermeiros, Psicólogos, Assistentes Sociais, 
Nutricionistas) no tratamento dos doentes com EM. Ora o 
Trabalho Social é, pela sua natureza, um nó da rede social 
institucional cuja função é prestar apoio social às pessoas e 
famílias. Como explicitamos atrás, os conceitos de rede social 
e de apoio social não devem ser confundidos, uma vez que rede 
social é a teia de relações que se tece numa sociedade entre as 
pessoas e entre estas e as organizações, enquanto o apoio social 
é a principal razão de ser da rede social, ou seja, os resultados 
que produz, apoio material, apoio emocional e afetivo, apoio de 
informação e interação social positiva.

trabalho social e apoio social

As profissões ligadas aos cuidados em saúde são, na sua origem, 
serviços de apoio social destinados à comunidade que garantem 
aspetos fundamentais da vida, como a saúde e o bem-estar. 
Particularmente, o trabalho do Assistente Social, numa equipa 
pluridisciplinar, é fundamental, quer na prestação do apoio 
social ajudando os doentes a ter acesso a recursos materiais 
adequados às suas circunstâncias sociais, quer dando apoio ao 
nível da informação aumentando o grau de literacia dos doentes 
sobre os efeitos da EM e ajudando-o a ligar outros nós da rede de 
apoio social, nomeadamente, a Segurança Social, as Autarquias 
a as Instituições de Solidariedade Social nas quais se integram 
as Associações de Doentes. As tarefas concretas estão ligadas à 
informação sobre direitos e deveres, ao aconselhamento 
social, à obtenção de medicação paga por associações benévolas
e acesso às ajudas técnicas de apoio as atividades básicas e 
instrumentais da vida diária. Por outro lado, o aconselhamento,a 
advocacia social são atividades do Assistente Social que ligam
outros nós da rede de serviços sociais (116) que podem ser 
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consideradas numa perspetiva de melhoria da QVRS dos doentes. 
A atividade do Assistente Social na consulta de EM é ajudar o 
doente na resolução de problemas sociais associados à adaptação 
à doença, à vida familiar e social realizando com ele a avaliação 
das suas necessidades sociais e, sempre que necessário, fazendo
aconselhamento e advocacia social na certeza que está a fazer
também apoio social (120). Não será tecnicamente correto 
desligar o trabalho das equipas pluridisciplinares da teia da 
rede social que tem como função prestar um conjunto amplo 
de serviços ligados à saúde a qual tem, também, uma função de 
apoio social. O doente sente, percebe e interioriza os estímulos
que compõem as suas aprendizagens realizadas neste contexto,
como ser humano,no qual sente que tem ou poderá ter apoio 
sempre que necessário. Estes aspetos visam dar conta da 
importância do trabalho do Assistente Social e da equipa 
pluridisciplinar relevando a sua quota-parte do apoio social 
destinado ao doente. Assim, a forte ligação do apoio social à 
experiência dos doentes com EM permite avaliar a perceção da 
sua existência no dia-a-dia e o seu contributo para a melhoria 
da sua QVRS.

Embora sejam poucos os estudos que colocam em evidência 
a associação do apoio social com o bem-estar físico, com o 
bem-estar psicológico e com a QVRS, já é conhecido como um 
fator importante na diminuição da sintomatologia depressiva, 
na diminuição do isolamento social e na melhoria da sua QVRS.

Considerando estes aspetos, pareceu-nos importante fazer uma 
revisão sistemática sobre o tema do apoio social associado à EM.
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Capítulo 4
Esclerose Múltipla e Apoio Social: 

uma revisão sistemática
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Capítulo 5
Social Characteristics and Quality of Life

of Multiple Sclerosis Portuguese Patients
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Background
Patient centered Multiple Sclerosis (MS) 
health care is nowadays a well recognized
issue. However few studies analyse the 
importance of the socio-demographic 
variables in the perception of health 
related quality of life (HRQoL). 

Objective
The aim of this study is to analyse the 
effect of the social characteristics and the 
disease parameters with the HRQoL levels 
in MS patients.

Methods
The sample is composed by 150 MS 
patients. MS duration, clinical course and 
Expanded Disability Status Scale (EDSS) 
were collected from clinical registers. To 
assess socio-demographic data a specifical-
ly designed questionnaire was applied. The 
SF36 was employed to measure HRQoL. 
Statistical analysis was done using 
Mann-Whitney U & Kruskall-Wallis H 

Social Characteristics and Quality of Life of Multiple Sclerosis 
Portuguese Patients  

non-parametric tests to compare socio-
demographic items with HRQoL.

Results
Mean patient age was 41.7 years; MS 
relapsing-remitting (RR) was 85.3% (n=128 
cases), secondary progressive 10.7% 
(n=16 cases) and primary progressive
4.0% (n=6 cases). The mean EDSS was 2.5 
(±2.4; range: 0-9); mean duration 9.1 
years (± 6.4; range 1-25 yr). Statistically 
significant differences were found 
between age, school levels, employment 
status or disability, and all dimensions of 
HRQoL.

Conclusion
We found that younger patients, with 
higher education, employed, with lower 
disease progression and lower disability, 
have better HRQoL.

Key words: Multiple sclerosis, quality of 
life, social characteristics.

Introduction
 Multiple Sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory, immune-mediated 
demyelinating disease of the central nervous system (CNS). Though the cause 
of MS is still unknown, there is a growing body of evidence of its multifactorial
origin, due to the interaction of environmental aspects in genetic susceptible
individuals, triggering the immunological changes underlying the disease 
process (1, 2). MS usually starts between 20 and 40 years of age, is more common 
among women (female/male ratio≈2:1), and may course in different evolutive 
forms. In most cases it develops in a relapsing-remitting (RR) form, with clearly 
defined relapses separated by complete or partial recovery; some RR patients 
present later a secondary progressive (SP) course with disease progression with 
or without further relapses. A few patients develop progressive evolution since 
the beginning without relapses - primary progressive form (PP) - or, rarely, with
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occasional superimposed relapses - progressive relapsing (PR) (1, 2). According
to the actual diagnostic criteria, monosymptomatic forms have also been 
recognized and named clinically isolated syndromes, CIS (1).
 Taking into account the MS clinical hallmarks, such as the chronic and 
unpredictable course of the disease that usually begins in young adulthood, that 
is to say the most expected productive phase of life not only at the individual, 
but also at professional and societal levels, the social aspects in MS appear to be 
very important, yet have been scarcely studied so far. In fact, similar to other 
chronic diseases, MS raises social beyond clinical changes, in a sort of concentric
configuration mode with the centre occupied by the disease itself and the 
evolving circles filled in by the surrounding physical, psychological and social 
problems. In the whole, the interrelationship of the disease with all these 
problems will influence how the patients perceive their health and quality of life 
(QoL). The health related quality of life (HRQoL), defined as a multi-dimensional
construct that includes physical, mental and social health (3) has been 
increasingly studied in MS, considering that the well-being of the patients 
involves living and coping with a chronic neurological condition and social 
aspects, combining, in that way, physical, mental and social health (4, 5). In 
addition, HRQoL is also a measure of the effectiveness of interventions in health 
care at the clinical practice level and in planning public policies, supporting the 
view that health is the most important domain on QoL. 
 As far as we know, the first study of HRQoL in MS was published in 1992, 
and since 2002 more than three dozen articles appeared in the literature (4).
Overall, the research has focused the relationship between the effects of the 
clinical aspects of the disease such as disability, pain, fatigue, psychological
and cognitive symptoms (5). The methodology includes case-control and 
cross-sectional specific studies which compare MS with other chronic diseases (6) 
or with general population (7-9), to analyse the HRQoL of MS patients according
to treatment and different forms of the disease (10-14). These studies have 
demonstrated that MS patients have worse QoL than the general population (8, 9),
their disabilities are a predictor of HRQoL (7, 15), they have high prevalence 
of pain (10, 16-21), more frequent depressive symptoms (7, 12, 16, 22-29), cognitive 
deterioration (11, 20, 21, 25, 26, 28-30) and fatigue (13, 19, 24, 29, 31).
 However, few studies focused the relationship between patient’s 
social characteristics and HRQoL (7, 9, 22, 23, 31-33). Studies which analyze the relations
between social characteristics of patients with MS and HRQoL (7, 9, 22, 31) 
frequently present limited results since they only compare two or three social 
characteristics (9, 11, 31, 34) and frequently do not reach significance levels.
 This study aims to evaluate the association between social and clinical 
characteristics of MS patients and their HRQoL, addressing an issue scarcely 
discussed in the literature and raising the need for different health professionals 
to pay more attention to these aspects in order to improve the quality of life 
in MS.

Materials and methods
 A cross-sectional study was conducted to analyze the association 
between social characteristics and HRQoL of patients with MS. The research 
protocol was submitted and approved by the Hospital São João (Oporto, 
Portugal) Ethics Committee.
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Patients
 The sample is composed by 150 consecutive patients attending the MS 
Outpatient Clinic of Hospital São João, with the MS diagnosis confirmed by the 
neurologists according to the McDonald criteria (1). Patients` written informed 
consents were obtained. Illiterate patients and those with physical and mental 
disabilities prior to MS were excluded.

Procedures
 An interview was conducted using a specifically designed 
questionnaire to collect socio-demographic data (gender, age, marital status, 
education level, occupation, employment status, number of persons in the 
household) and assess of patient quality of life. MS parameters (clinical course, 
duration and disability), was collected from medical records. Disability was 
assessed by the Expanded Disability Status Scale (EDSS). All interviews were 
conducted by the first author DC with the clinical assistance of MJS. 

Instruments 
 The EDSS (35) is the most widely used scale for assessing disability of 
MS patients. It is an ordinal scale with a range values from 0 (corresponding 
to a normal neurological examination) to 10 (death by MS). The EDSS has 0.5 
increments between units except in 0 to 1 range. Scores from 0 to 3.5 are 
considered mild disability, between 4.0 to 6.0  moderate disability, scores 
greater than or equal to 6.5 severe disability (30).
 HRQoL was assessed using the Health Status Questionnaire (SF-36v2) (36, 37)

which is the Portuguese version of the Medical Outcome Study 36-Item Health 
Survey Short Form (SF-36) (38). This scale adapted and validated for the 
Portuguese population assesses HRQoL eight dimensions based on the 
multidimensional health model divided into two main components - physical 
and mental.

 The physical component includes: 
 · Physical function (PF) - measures its relation to quality of life scoring 
for everyday situations such as bathing, dressing alone, sports, carrying shopping 
bags, kneeling or walk a certain distance (ten items); 
 · Physical role (PR) - measures limitations in health due to physical 
problems, including the amount of work performed and its relation to the need 
to reduce it and the difficulty in achieving it (four items); 
 · Body pain (BP) - measures the intensity and discomfort caused by 
pain and how it interferes with daily life (two items); 
 · General health (GH) - measures the perception of health status 
in general. This measure considers health status such as current health, the 
capacity of resisting to disease and healthy appearance (five items).

 The mental component includes: 
 · Vitality (VT) - measures energy  levels and fatigue (four items); 
 · Social function (SF) - measures both quantity and quality of social 
activities and the impact of physical and emotional problems in these activities 
(two items); 
 · Emotional role (ER) - measures health limitations due to emotional 
problems (three items); 
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 · Mental health (MH) - measures anxiety, loss of behavioural or 
emotional control and psychological well-being (five items). 
 The SF-36 scoring system covers all items, so that a higher score 
represents better quality of life, ranging from 0 to 100 (38). 

Statistical analysis
 Statistical analysis was performed using the Statistics Package for 
Social Sciences (version 19). Mann-Whitney U & Kruskall-Wallis H non-parametric 
tests with a confidence interval of 95% were used to compare the results of 
socio-demographic variables and the clinic parameters of MS with HRQoL.

Results
 Socio-demographic characteristics and the clinical parameters of MS 
patients are presented in table I. The mean age is 41.7 years, 70.7% are females 
with a female/male ratio of 2.4. Sixty six percent of the patients are married
and 11.3% divorced, while 6.0% are widowed. Regarding education level, the 
majority (38.7%) has finished primary education and 32% completed secondary 
grade. However 12.7% of the patients did not have minimum education level. 
The majo-rity of patients are non-qualified workers (52.7%), while 47.3% are 
qualified workers with technical skills. The majority of the patients (44.0%) are 
retired from work and 35% are currently employed. Thirty eight percent of the 
patients live in households with 3 persons and 32.0% in households with 4 or 
more persons. Concerning the MS course, the RR, the PP and the SP forms are 
found in 85.3%, 4.0%, and 10.7% of the cases, respectively. Participants have an 
average MS duration 9.1 years (SD= 6.4: 1-25) and the average disability score 
is 2.5 (SD=2.4: 0-99).

Characteristics/parameters of MS
Age (years)
Sex
Female
Male
Marital status
Married
Single
Widow
Divorced or separeted
School level
Inferior to primary education
Completed primary education
Completed secondary education
Completed higher education
Profession
Skilled workers
Unskilled workers
Clinical course of MS
Relapsing-remitting
Primary-progressive
Secundary progressive
MS Duration
Disability
Mild
Moderate
Severe
EDSS

n
150

106
44

99
25
9
17

19
58
48
25

71
79

128
6
16
150

103
29
18
150

%

70.7
29.3

66.0
16.7
6.0
11.3

12.7
38.7
32.0
16.7

47.3
52.7

85.3
4.0
10.7

68.7
19.3
12.0

M (±; Range)
41.7(10.5;18-70)

9.1(6.4;1-25)

2.5(2.4;0-9)

Table I. Socio-demographic and clinical characteristics.
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 The socio-demographic characteristics and physical health of HRQoL 
comparisons are presented in table II. No statistically significant differences 
between gender and any domain of HRQoL regarding physical health were found. 
Younger patients presented higher scores in PF, PR, BP, GH, than older patients 
and these differences are statistically significant. Regarding the association 
between marital status and HRQoL, single and married patients showed 
better scores than widowed and divorced/separated, but these differences are 
not statistically significant. The marital status is statistically associated with 
PF and GH. In all other domains no differences were observed in the categories
of marital status (married, single, widowed and divorced/separated), PR 
and BP. School level revealed statistically significant differences among the 
groups, when they are compared to PF, PR, BP and GH. Patients with higher 
education level have higher scores in these variables than others and this 
difference is statistically significant. Patients with qualified work have higher 
scores than non-qualified workers and this difference is statistically significant 
to PF, PR and BP. Patients employment status showed statistically significant 
differences when compared to all dimensions of physical health. Employed 
patients present higher scores than others and this difference is also statistically 
significant.

Gender
Female (n=106)
Male (n=44)
Age group
Less than 30 (n=24)
31 to 40 (n=49)
41 to 50 (n=42)
More than 50 (n=35)
Marital status
Married (n=99)
Single (n=25)
Widower (n=9)
Divorced or separated (n=17)
School level
Less basic school level (n=19)
Basic school level (n=58)
Secondary school level (n=48)
Higher education level (n=2)
Occupation
Qualified workers (n=71)
Non-qualified workers (n=79)
Employment status
Employed (n=53)
Unemployed (n=12)
Retired (n=66)
Student/Housewife/Inactive (n=19)
Nr of persons in the household
2 or less (n=45)
3 (n=57)
4 or more (n=48)

55.8(±34.4)
57.2(±32.7)

80.6(±26.5)a

68.9(±30.2)a

38.6(±28.4)b

42.9(±32.4)b

57.6(±32.5)a,b

71.6(±23.7)a

36.1(±42.3)b,c

36.2(±37.2)c

27.6(±26.4)b

52.9(±33.5)c

63.8(±32.0)c

71.0(±29.5)a

62.5(±32.9)
50.6(±33.9)

80.0(±23.2)a

46.3(±27.5)b

37.0(±28.8)c

62.9(±36.0)a

52.7(±38.7)
52.8(±33.0)
63.5(±29.0)

Physical 
Function

M (±SD)

Table II. Comparison of socio-demographic characteristics with SF-36 (Physical Health).
Physical 

Role
Body
Pain

General 
Health

p M (±SD) p M (±SD) p M (±SD) p

n.s

0.000

0.006

0.000

0.036

0.000

n.s

57.5(±33.1)
60.5(±33.0)

75.3(±27.6)a

75.5(±28.1)a

39.7(±28.0)b

45.4(±31.0)b

59.0(±33.2)
67.0(±26.4)
50.7(±41.5)
46.7(±34.3)

35.2(±29.5)b

54.0(±32.7)c

66.9(±32.5)c

70.0(±27.2)a

64.6(±33.6)
52.9(±31.8)

77.7(±30.0)a

49.0(±15.0)b

45.0(±31.2)b

57.2(±30.8)b

61.9(±35.8)
54.9(±32.6)
59.2(±30.9)

n.s

0.000

n.s

0.002

0.030

0.000

n.s

61.5(±33.1)
71.8(±33.0)

72.6(±27.6)a

75.4(±28.1)a

52.8(±28.0)b

57.8(±31.0)b

64.0(±33.2)
67.5(±26.4)
44.0(±41.5)
73.8(±34.3)

51.0(±29.5)b

59.7(±32.7)b

72.3(±32.5)a

71.0(±27.2)a

70.3(±33.6)
59.0(±31.8)

74.8(±30.0)a

52.1(±15.0)b

59.5(±31.2)b

60.7(±30.8)b

64.4(±35.8)
64.5(±32.6)
64.6(±30.9)

n.s

0.000

n.s

0.011

0.019

0.013

n.s

42.5(±20.7)
43.3(±20.4)

52.3(±22.0)a

46.9(±20.9)a

34.3(±17.4)b

40.4(±18.6)b

42.9(±21.1)a

48.9(±17.8)a

28.7(±13.2)b

40.2(±21.5)a,b

30.1(±13.2)b

41.1(±21.0)a

47.3(±19.8)a

47.4(±21.5)a

45.4(±20.5)
40.3(±20.4)

51.4(±21.7)a

39.5(±10.5)b

36.6(±17.9)b

42.1(±23.0)b

45.3(±22.9)
43.2(±20.0)
39.8(±18.6)

n.s

0.003

0.043

0.005

n.s

0.002

n.s

a,b,c - Homogeneous groups according to the Mann-Whitney test, to 95% confidence.
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Gender
Female (n=106)
Male (n=44)
Age group
Less than 30 (n=24)
31 to 40 (n=49)
41 to 50 (n=42)
More than 50 (n=35)
Marital status
Married (n=99)
Single (n=25)
Widower (n=9)
Divorced or separated (n=17)
School level
Less than basic school level (n=19)
Basic school level (n=58)
Secondary school level (n=48)
Higher education level (n=2)
Occupation
Qualified workers (n=71)
Non-qualified workers (n=79)
Employment status
Employed (n=53)
Unemployed (n=12)
Retired (n=66)
Student/Housewife/Inactive (n=19)
Nr of persons in the household
2 or less (n=45)
3 (n=57)
4 or more (n=48)

42.9(±25.6)
50.4(±25.4)

58.3(±22.6)a

57.7(±25.2)a

29.6(±19.3)b

37.1(±22.1)b

44.1(±26.8)
56.3(±22.8)
31.9(±16.4)
41.5(±23.1)

28.9(±18.5)b

42.0(±26.1)b,c

48.8(±24.3)c

57.5(±25.5)a

47.8(±25.6)
42.1(±25.4)

59.2(±25.5)a

43.2(±23.5)b

33.4(±19.7)b

47.7(±27.5)b

45.0(±28.7)
43.4(±22.5)
47.3(±26.7)

Vitality

M (±SD)

Table III. Comparison of socio-demographic characteristics with SF-36 (Mental Health).

Social 
Function

Emotional
Role

Mental
Health

p M (±SD) p M (±SD) p M (±SD) p

n.s

0.000

n.s

0.001

n.s

0.000

n.s

68.9(±28.4)
73.6(±30.0)

79.7(±22.7)a

80.9(±25.1)a

60.1(±30.8)b

61.1(±28.7)b

69.6(±28.7)
76.0(±25.7)
59.7(±37.4)
71.3(±29.6)

55.3(±27.7)b

68.1(±31.2)a

77.3(±26.9)a

73.0(±23.8)a

76.9(±24.3)
64.1(±31.5)

83.0(±23.3)a

66.7(±16.3)b

61.6(±29.6)b

67.1(±34.9)b

69.2(±31.0)
71.9(±28.7)
69.3(±27.4)

n.s

0.000

n.s

0.023

0.016

0.000

n.s

61.7(±32.9)
64.0(±33.5)

79.9(±27.5)a

79.9(±23.8)a

44.6(±30.1)b

47.1(±33.0)b

60.4(±33.2)
75.7(±26.0)
50.0(±41.5)
60.8(±33.8)

34.2(±29.9)b

58.5(±33.2)c

70.8(±30.1)c

76.7(±26.0)a

66.9(±33.3)
58.4(±32.7)

78.6(±28.9)a

52.8(±25.2)b

49.7(±31.9)b

67.1(±33.4)b

63.5(±36.3)
57.6(±31.4)
67.0(±31.6)

n.s

0.000

n.s

0.000

n.s

0.000

n.s

55.1(±24.3)
59.3(±25.1)

66.2(±19.3)a

65.1(±25.0)a

45.0(±23.0)b

50.8(±22.1)b

55.4(±25.7)
62.9(±24.3)
45.6(±17.1)
57.3(±19.4)

43.8(±19.5)b

51.1(±25.6)b

63.3(±21.9)a

64.6(±24.2)a

60.0(±23.4)
52.6(±25.1)

67.2(±23.6)a

49.6(±21.6)b

49.1(±22.5)b

55.1(±26.2)b

58.7(±25.2)
55.8(±21.5)
54.7(±27.4)

n.s

0.000

n.s

0.000

n.s

0.000

n.s

a,b - Homogeneous groups according to the Mann-Whitney test, to 95% confidence.

 Table III presents socio-demographic characte-ristics compared with mental 
health HRQoL dimensions. No statistically significant differences between gender and 
any domain of HRQoL regarding mental health were found. Age groups, school levels, 
employment status reveal statistically significant differences among the groups when 
compared to VT, SF, ER and MH. Younger patients, with higher education and employed, 
have higher scores at VT, SF, ER and MH than older, with lower school, unemployed, 
retired, student/housewife and these differences are statistically significant.

 Table IV describes the comparison of MS parameters with HRQoL results. 
There is a statistically significant association between MS duration and PR. However 
no statistical significance was observed for PF, BP and GH. Nevertheless patients with 
less than ten years of MS duration present better scores in all dimensions of HRQoL. MS 
clinical course is statistically associated with PF, PR and GH. Patients who present RR 
form have better scores in all HRQoL domains and these differences are statistically
significant for PF, PR and GH. When we consider mild, moderate and severe levels 
of disability and HRQoL, we did identify a statistical significant association with all 
dimensions, except BP. Mild disability level patients have better HRQoL scores than mo-
derate and severe ones. These differences are statistically significant to PF, PR and GH.
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MS duration
10 years or less (n=95)
More than 10 years (n=55)
MS form
Relapsing Remitting (n=128)
Primary Progressive (n=6)
Secundary Progressive (n=16)
EDSS
Light (n=103)
Moderate (n=29)
Severe (n=18)

59.7(±34.1)
50.2(±32.6)

60.9(±31.9)a

16.7(±29.6)b

33.4(±32.6)b

66.2(±31.0)a

44.7(±26.5)b

17.8(±26.5)c

Physical 
Function

M (±SD)

Table IV. Comparison of clinical characteristics with SF-36 (Physical Health).

Physical 
Role

Body
Pain

General 
Health

p M (±SD) p M (±SD) p M (±SD) p

n.s

0.000

0.000

63.0(±34.1)
50.5(±29.6)

62.6(±32.2)a

39.6(±26.4)a

32.0(±27.9)b

67.5(±30.6)a

39.7(±27.3)b

36.8(±33.1)b

0.019

0.001

0.000

67.8(±34.1)
58.7(±29.6)

64.9(±32.2)
54.0(±26.4)
65.4(±27.9)

67.0(±30.6)
57.2(±27.3)
61.9(±33.1)

n.s

n.s

n.s

44.2(±22.6)
40.3(±16.1)

44.4(±20.5)a

26.2(±21.7)b

36.0(±16.9)b

46.7(±21.0)a

36.9(±16.5)b

29.8(±16.1)b

n.s

0.015

0.001

a,b,c - Homogeneous groups according to the Mann-Whitney test, to 95% confidence.

MS duration
10 years or less (n=95)
More than 10 years (n=55)
MS form
Relapsing Remitting (n=128)
Primary Progressive (n=6)
Secundary Progressive (n=16)
EDSS
Light (n=103)
Moderate (n=29)
Severe (n=18)

48.8(±26.9)
38.8(±22.3)

46.7(±26.5)
28.1(±14.7)
39.1(±19.2)

49.4(±26.4)a

36.2(±21.8)b

35.1(±21.3)b

Vitality

M (±SD)

Table V. Comparison of clinical characteristics with SF-36 (Mental Health).

Social
Functioning

Emotional
Role

Mental
Health

p M (±SD) p M (±SD) p M (±SD) p

0.025

n.s

0.007

73.7(±28.7)
64.3(±28.3)

72.1(±29.1)a

43.8(±33.3)a

65.6(±20.2)b

73.4(±28.8)a

70.3(±26.0)b

52.1(±28.2)b

0.028

0.041

0.009

66.9(±34.7)
54.5(±28.5)

65.8(±32.4)a

51.4(±35.1)a

39.1(±28.5)b

68.6(±30.3)a

52.3(±35.1)b

43.1(±34.8)b

0.015

0.009

0.004

58.3(±24.6)
52.8(±24.1)

57.8(±25.3)
37.7(±16.4)
51.6(±16.3)

58.6(±25.8)
53.9(±22.6)
47.1(±17.4)

n.s

n.s

n.s
a,b, - Homogeneous groups according to the Mann-Whitney test, to 95% confidence.

 Comparing the results of MS and HRQoL’s parameters and SF-36 mental health 
(table V), it shows that MS’s duration is statistically associated with VT, SF and ER. The 
patients, who have less than ten years of MS duration, present better scores than others 
in all dimension of HRQoL.

 MS’s clinical course is statistically associated with SF and ER. Patients who 
present RR form have better scores than others and these differences are statistically
significant for SF and ER. Mild, moderate and severe disability levels are statistically
associated with VT, SF ER of HRQoL. Mild level disability patients have slightly 
better HRQoL scores than moderate and severe ones. These differences are statistically 
significant for VT, SF and ER.

Discussion
 HRQoL studies of MS patients are recent (6), however this topic has received a 
growing interest from researchers who have analysed this index in several life contexts (33).
 This study analyses MS patients’ social characteristics associated with their 
HRQoL in its physical and emotional dimensions. With the exception of age and gender, 
few the studies have analyze socio-demographic characteristics, such as marital status, 
school level, occupation, employment status and number of persons in the household, using
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bivariate analysis (9, 11, 31, 34). Our study is innovative because it proposes a broader
analysis of the relationship between socio-demographic characteristics with HRQoL 
dimensions.
 Despite the different social contexts of the studies available in the 
literature, the socio-demographic characteristics of our sample are identical to 
those reported elsewhere as regards age and gender, since the average age of 
our patients is similar to other studies, 48.0 years (11, 16) and 38.9 years (17).
 The bivariate analysis performed did not found statistically significant 
relationships between gender and all dimensions of HRQoL, as other studies (9, 31, 34).
 Patients in lower age groups (≤40years) have better results in all SF-36 
subscales. This is also consistent with the results of Gottberg and colleagues (9) 
who identified that age is negatively correlated to all HRQoL dimensions.
 We found that 66% MS patients were married and only study compared 
marital status with HRQoL (9). The same authors observed that there was no 
statistically significant relationship between being single and HRQoL. These 
findings are identical to our results. However our study found a statistically 
significant relationship between marital status and PF and GH. We consider that 
it will be necessary reapply this analysis because sociological literature says that 
married persons have better HRQoL (32).
 We found that education level is associated with all SF-36 subscales. 
Patients who have higher levels obtained better scores than others. These data 
are similar to other studies such as the one of Gottberg and collaborators (9) who 
observed that patients with higher education levels have better scores.
 Turpin’s (22) showed that 28.5% of the MS patients do not have any 
occupation; however none of the reviewed studies did take in account 
occupation regarding to HRQoL. In our study, more qualified patients present 
better scores on all SF-36 subscales than the others. These differences are 
statistically significant in subscales PF, PR, BP, and SF.
 The employment status of MS patients presents a statistically 
significant relation with all HRQoL dimensions. Employed patients have 
better scores than unemployed, retired, student/housewife/inactive and these 
differences are statistically significant. These results are similar to those 
obtained by Gottberg et al  (9), Shawryn et al  (11), Aronson (31), and Pluta-Fuerst (34)

in which it is clear that patients with better employment status have better 
HRQoL than the unemployed or those who are unoccupied. Although 
unemployment could not be exclusively associated with the MS, which is also 
associated with the countryie’s economic structure and occupation policy for 
the socially disadvantaged, this finding requires further analyses.
 Household size is not statistically related with HRQoL. Patients who 
live in larger households had better results than others living in smaller ones, 
as expected, but this difference is not statistical significant. As a matter of fact 
the sociological literature (32) which indicates the probability of getting help is 
greater in larger households. However this indication was not shown in the MS 
patients HRQoL results.
 The MS parameters refer to MS duration, MS form and disability. Our 
results are similar to those presented in literature (3, 9, 21, 23), that have analyzed 
the relation between those parameters and HRQoL.
 The MS duration is statistically associated with PR and all SF-36 mental 
health dimensions, such as VT, SF and ER. Patients with less MS duration have 
higher scores than others on all HRQoL dimensions. These results are consistent
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with other studies (9, 16), which highlights the negative correlation between MS 
duration and all HRQoL domains, when it lasts more than 10 years (5, 11, 34). 
 The MS clinical course is statistically related to PF, PR, GH, SF and 
ER. The score obtained by MS patients RR form is higher than other ones. These 
results are similar to those obtained by other studies (5, 9, 11, 22). However, the 
study  of Aronson (31) highlights the fact that relationship was found  between MS 
course, disability and HRQoL decrease. In this study (31) the author used two data 
sources and this may explain the observed results.
 MS patients with high disability scores (EDSS 4-6 and ≥6.5) have lower 
HRQoL levels than those with lower scores (EDSS 0 to 3.5). The disability is 
statistically related to HRQoL, mainly to PF, PR, GH, VT, SF and ER. Patients with 
mild disability have higher HRQoL scores than those with severe levels. These 
differences are statistically significant for the subscales already mentioned. 
These results are similar to the majority of studies reviewed as it evidences 
that disability is a HRQoL predictor (9, 15, 34), in opposition to already mentioned 
Hincapie-Zapata study (6).   
 Although there are more specific scales, such as MSQoL-54 (39) and in 
spite of being a generic scale, the SF-36 is the one mostly used in MS patients 
HRQoL studies (7). This is consistent with arguments which consider valid to apply 
those scales on MS patients (7), especially because of similar results, mainly in 
HRQoL’s correlation with the MS’s physical component (5). In addition, the only 
scale adapted and validated for Portuguese population is the SF-36 (36, 37).    
 Finally, the authors could not identify publications entirely devoted 
to the comparison socio-demographic characteristics MS patients with HRQoL. 
Some studies only compare one or other social characteristic with HRQoL. By 
considered socio-demographic characteristics secondary in these studies do not 
provide the analysis that justifies this paper.

Conclusions
 Our study illustrates which MS patients’ social characteristics have 
major significance toward their HRQoL perception. The HRQoL concept is 
multifactorial, as it is known.
 Younger MS patients, who have higher education levels, employed, with 
lower MS progress and lower disability reported higher life quality than others.
 These results may contribute to a more systematized knowledge 
concerning the importance of social characteristics in MS patients HRQoL, in 
order to proved better health care planning.
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the effect of social support on the quality of 
life of patients with multiple sclerosis
Efeito do apoio social na qualidade de vida de pacientes com esclerose múltipla
David Castro Costa1, Maria José Sá2, José M. Calheiros3 

Currently, research on social support has extended to 
various health conditions, specifically those that are linked 
to chronic diseases, in particular to multiple sclerosis (MS). 
Previous research has suggested that social support is relat-
ed to adaptation to MS disability, the quality of life related to 
health (HRQoL), psychological well-being and survival of peo-
ple with chronic diseases1-13.

The concept of social support has polysemic characteristics; 
however, there is a broad consensus about its different mean-
ings based on a set of conceptual dimensions which supports 
empirical investigation11. Thus, social support refers to the de-
gree to which interpersonal relationships correspond to cer-
tain functions of material support, affective, emotional, infor-
mative and positive social interaction14. It is a system of formal 
and informal relationships through which people receive ma-
terial and psychological support to cope with their problems. 

Material support refers to access to material resources, such 
as cash assistance, food and clothing. Emotional support is re-
flected in the statement of feelings of love and affection, and af-
fective support in the demonstration of empathy, caring, trust, 
respect and listening. Information support refers to informa-
tion that can be used to anticipate and react to problems and 
responses, and is measured by access to advice and sugges-
tions. Positive social interaction means that we have available 
- or expect to have - people to help us relax and have fun.

Considering the physical and psychosocial consequenc-
es of a chronic disease like MS, we have to emphasize the 
role that received or expectable social support plays, both in 
quantity or intensity in adaptation to illness and everyday life. 
Consequently, social support is of interest to us from the point 
of view of research as a moderator of the effect of the physical 
and psychosocial consequences of MS in HRQoL of patients.
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abstract
Objective: To determine the predictive value of social support on health related quality of life (HRQoL) in multiple sclerosis (MS) patients. 
Methods: The sample is composed by 150 MS consecutive patients. We used the Medical Outcomes Study Social Support Survey to assess 
social support and the Health Status Questionnaire to assess HRQoL. For inferential analysis, we used the Multiple Linear Regression with 
stepwise selection of variables. Results: The age, basic education, psychological support and disability explains 41.6% of the variance in 
physical function, 29.4% in physical performance and 30.6% in emotional performance. Age and psychological support explains 23.1% of the 
variance in physical function and 29.4% in vitality. Conclusion: This study demonstrated that social support is a predictor with a significant 
effect on HRQoL in MS.

Key words: multiple sclerosis, disability, social support, quality of life.

resumo
Objetivo: Determinar o valor preditivo do apoio social na qualidade de vida relacionada com a saúde dos doentes com esclerose múltipla 
(HRQoL). Método: Cento e cinquenta doentes foram consecutivamente avaliados na consulta de esclerose múltipla. Usamos o Medical Out-
comes Study Social Support Survey para avaliar o apoio social e o Health Status Questionnaire para avaliar a qualidade de vida. Na análise 
inferencial, utilizamos a regressão múltipla linear com a seleção de variáveis   passo a passo. Resultados: A idade, a educação básica, o apoio 
psicológico e a incapacidade explicam 41,6% da variância na função física, 29,4% da variância no desempenho físico e 30,6% da variância 
no desempenho emocional. Idade e apoio psicológico explicam 23,1% da variância na função física e 29,4% na vitalidade. Conclusão: Este 
estudo demonstrou que o apoio social é o preditor com um efeito significativo sobre HRQoL.

Palavras-Chave: esclerose múltipla, incapacidade, apoio social, qualidade de vida.
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Research about social support related HRQoL of patients 
with MS is scarce15. However, the results already achieved 
show significant effects on day-to-day consequences in pa-
tients with adjustment to illness. Previous research has 
shown that it is connected to actions of family and social reci-
procity, has a positive effect on the overall health of patients16 
and on the life of caregivers17,18, reducing its burden19-21. High 
levels of social support are also associated with high lev-
els of HRQoL and low levels of depression among patients 
with MS4,6,8,22. The research also highlights the predictive 
value of social support on the physical and mental dimen-
sion of HRQoL4,6,8,9.

Our aim is to determine the association of social support 
with all dimensions of HRQoL because it is an important out-
come variable in monitoring the health of the patient and a 
measure of the effectiveness of health interventions.

methods

A cross-sectional study was conducted to analyze the 
association of social support on the quality of life of MS 
patients.

Patients
The sample is composed of 150 MS consecutive patients 

attending at MS Clinic of Hospital S. João, Porto. The diagno-
sis of definite MS was established according to the McDonald 
criteria23. Illiterate patients and those with disabilities prior 
to MS were excluded. The consent of the patients and the 
Ethics Committee was obtained.

The data parameters, such as disease duration, clinical 
course and disability, assessed by the Expanded Disability 
Status Scale (EDSS)24, were collected from medical records. 

After free and informed consent, we conducted an inter-
view using a questionnaire specifically designed to collect de-
mographic data (age, gender, marital status, education lev-
el, profession) and evaluation of the quality of life and social 
support. 

instruments
The Medical Outcomes Study Social Support Survey 

(MOS-SSS) was used to assess social support25. This proce-
dure was adapted and validated to Portuguese by Rosane 
Griep14.

Quality of life was assessed using the Health Status 
Questionnaire (SF-36v2)26, the Portuguese version of the 
Medical Outcome Study 36-Item Health Survey Short Form 
(SF-36). It is an evaluation scale to assess HRQoL adapted 
and validated for the Portuguese population which measures 
eight dimensions of HRQoL, based on the multidimensional 
model of health that is divided into two main components - 
physical and mental.

statistical analysis
Multiple Linear Regression was used in inferential analysis 

with stepwise selection of variables in order to obtain a par-
simonious model that makes it possible to predict physical 
function, physical performance, bodily pain, general health, 
vitality, social functioning, emotional and mental health, i.e. 
the eight dimensions of HRQoL, according to the indepen-
dent variables of gender, age, marital status, basic education, 
profession, type of MS, duration of disease, disability, material 
social support and non-material social support.

To determine the dimensions of the MOS-SSS, an explor-
atory factor analysis was carried out and made it possible to 
extract two components of social support, on material sup-
port (Cronbach`s Alpha, α=0.8219) and psychological support 
(Cronbach’s Alpha, α=0.971), considering the internal consis-
tency as good and satisfactory, respectively.

With the Multiple Linear Regression, whenever the step-
wise procedure enters a new variable in the model, the signif-
icance of each variable is analyzed and the variables without 
significant explanatory power are eliminated.

Since, except for age and duration of disease, all other 
independent variables to include in the model were quali-
tative (nominal or ordinal), auxiliary or artificial variables 
indicators were constructed (dummy variables) to avoid 
multicollinearity, i.e., to confirm their linear independence. 
We analyzed the model’s assumptions, namely the normal 
distribution, homogeneity and independence of errors. The 
first two assumptions were validated graphically through 
the Kolmogorov-Smirnov test and the assumption of inde-
pendence was assessed with the Durbin-Watson statistic (all 
ds’≈2). The variance inflection factor (VIF) was used to di-
agnose multicollinearity (All VIF’s <5). Outlier observations 
were also eliminated, i.e. observations with a studentized re-
sidual, in absolute value above 1.96. Additionally, to test the 
hypothesis that each residue is not an outlier (H0) vs. is an 
outlier (H1), we calculated the p-value associated with each 
of the values of variable sdr_1, since each of these residuals 
has a distribution of Student’s t-test with (n-p-1) g.l. All tests 
were applied with a confidence rate of 95 %.

results

demographic characteristics and disease 
parameters

Demographic characteristics and disease parameters are 
described in Table 1. The patients’ average age is 41.7 years, 
70.7% of which are female. Of the sample, 66.0% are married 
and 11.3% are widowed; most patients have completed pri-
mary education (38.7%), followed by upper secondary school-
ing (32%); unskilled workers account for 52.7% although the 
percentage of skilled workers is high, 47.3%.
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The form of the disease was relapsing-remitting in 85.3% 
of patients, secondary progressive form in 10.7% and primary 
progressive form in 4.0% of patients. The average duration of 
disease was 9.1 years (±6.4, 1-25) with an average disability 
score of 2.5 (±2.4: 0-99).

characteristics of social support 
Table 2 shows the characteristics of social support per-

ceived by patients. The social support received by patients 
reveals average values above the middle position on each is-
sue, meaning that patients have good levels of social support. 
The average scores for each question on social support are all 
above the 3 score with higher values in the questions on ma-
terial support. The availability of someone to take the patient 
to the doctor presents an average of 4.46±1.04, someone to 
help you if you stay in bed presents an average of 4.26±1.16, 
and on having help in daily tasks if you get sick the average 
is 4.35±1.03. However, the question with the highest aver-
age score (4.47±0.85) is the one concerning the availability of 
someone to show love and affection.

The lowest average values are related to issues of psycho-
logical support, in particular the question of whether they 
have someone available to relax with (3.86±1.17), to share 

their most intimate concerns and fears with (3.93±1.19), 
to give suggestions on how to handle a personal problem 
(3.93±1.18) and someone who understands the patient’s 
problems (3.93±1.08). 

the association of social support on the 
physical dimension of hrQol

 The association of social support on the physical dimension 
of HRQoL is exposed in Table 3. The age, basic education, psy-
chological support and the disability explain 41.6% of the vari-
ance in physical function and 29.4% in physical performance. 
Basic education and material social support explain 11.6% of the 
variance in the size range of HRQoL of pain. Basic education, 
psychological support and disability explain 17.3% of the vari-
ance in general health. Age, basic education, psychological sup-
port and disability explain a statistically significant change in 
physical function and physical performance (β=-0.275, p=0.000, 
β=-0.186, p=0.000, β=0.160, p=0.017, β =-0.188, p=0.011, β=0.223, 
p=0.001, β=0.201, p=0.006, β =-0.379, p=0.000), respectively. Basic 
education, material support, psychological support and disabil-
ity explain a statistically significant change in pain and gener-
al health (β =-0216, p=0.006, β=0.184, p=0.016, β=0.242, p=0.002, 
β=0.273, p=0.001, β=0.259, p=0.001) respectively.

the association of social support on the mental 
dimension of hrQol

The association of social support on the mental dimen-
sion of HRQoL is shown in Table 4. Age and psychological 
support determine 23.1% of the variance in physical function 
and 29.4% in vitality. Age, unskilled occupations and psy-
chological support determine 21.8% of the variance in social 
functioning. Age, basic education, psychological support and 
disability determine 30.6% of the variance of emotional per-
formance and basic education, and psychological support 
determines 27.3% of patient’s mental health.

Age produces a statistically significant change in vitali-
ty, social functioning and emotional performance (β=-0.323, 
p=0.000, β=-0.192, p=0.013, β=-0.271, p=0.001) respective-
ly. Basic education defines a statistically significant change 
in emotional performance and mental health (β=-0.190, 
p=0.010, β=-0.248, p=0.001), respectively, and psychologi-
cal support determines a statistically significant change in 
the vitality, social functioning, emotional performance and 
mental health (β=-0.290, p=0.000, β=0.336, p=0.000, β=0.214, 
p=0.003, β=0.447, p=0.000), respectively. Disability defines a 
statistically significant change in emotional performance 
(β=-0.233, p=0.001).

discussion

The research on the impact of social support in health 
and illness focuses primarily on two aspects. One upholds 
that social support has a buffering effect (buffer-effect), 

Variables n % Median 
(±; range)

Age (years) 150 41.7 (10.5; 18-70)
Sex

Female 106 70.7
Male 44 29.3

Marital status 
Married 99 66.0
Single 25 16.7
Widow 9 6.0
Divorced or separated 17 11.3

School level
Inferior to primary education 19 12.7
Completed primary education 58 38.7
Completed secondary education 48 32
Completed higher education 25 16.7

Profession
Skilled workers 71 47.3
Unskilled workers 79 52.7

Clinical course of MS
Relapsing-remitting 128 85.3
Primary progressive 6 4.0
Secundary progressive 16 10.7

MS Duration 150 9.1(6.4; 1-25)
Disability

Mild 103 68.7
Moderate 29 19.3
Severe 18 12.0

EDSS 150  2.5(2.4; 0-9)

Table 1. Sample description (social characteristics and 
disease parameters).

MS: multiple sclerosis; EDSS: expanded disability status scale.
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Support Items: Availability of somebody Median (±) Never
n (%)

Always
n (%)

Material That helps if you stay in bed 4.26 (1.16) 8 (5.3) 94 (62.7)

To take him to the doctor 4.46 (1.04) 6 (4.0) 110 (73.3)

To prepare your meals if you cannot prepare them 4.35(1.03) 5 (3.3) 95 (63.3)

To help you in daily tasks if you get sick 4.38 (0.97) 3 (2.0) 95 (63.3)

Psychological To listen when you need to talk 4.29 (0.99) 2 (1.3) 89 (59.3)

To give you good advice in a crisis 4.21 (1.05) 4 (2.7) 81 (54.0)

Who show love and affection for you 4.47 (0.85) 1 (0.7) 100 (66.7)

To have fun 3.95 (1.12) 3 (2.0) 66 (44.0)

To give you information that will help you understand a given situation 3.98 (1.05) 3 (2.0) 63 (42.0)

Whom to trust or to talk about themselves or about their problems 4.03 (1.09) 3 (2.0) 69 (46.0)

To give you a hug 4.29 (0.96) 3 (2.0) 85 (56.7)

Somebody to relax with 3.86 (1.17) 7 (4.7) 61 (40.7)

Somebody from whom you really want advice 4.05 (1.18) 7 (4.7) 78 (52.0)

Somebody to clear your head with 4.01 (1.06) 4 (2.7) 65 (43.3)

To share their most intimate concerns and fears 3.93 (1.19) 7 (4.7) 67 (44.7)

To give you suggestions on how to handle a personal problem 3.93 (1.18) 6 (4.0) 67 (44.7)

Somebody to do nice things with 4.08 (1.00) 1 (0.7) 69 (46.0)

Someone who understands your problems 3.93 (1.08) 4 (2.7) 59 (39.3)

Who loves you and makes you feel wanted 4.35 (0.96) 3 (2.0) 91 (60.7)

Table 2. Types of social support.

Predictive variables
PF PR BP GH 

ß p ß p ß p ß p
Age -0.275 0.000 -0.186 0.000 -0.045 0.620 -0.058 0.527
Gender -0.012 0.849 -0.024 0.731 -0.150 0.058 -0.025 0.747
Marital status 0.064 0.334 0.032 0.659 -0.030 0.707 -0.011 0.890
Basic school level -0.160 0.017 -0.188 0.011 -0.216 0.006 -0.184 0.016
Unskilled workers -0.080 0.240 -0.091 0.226 -0.108 0.191 -0.048 0.564
Psychological support 0.223 0.001 0.201 0.006 0.100 0.324 0.242 0.002
Material support 0.002 0.983 0.005 0.953 0.273 0.001 0.055 0.577
EDSS -0.379 0.000 -0.324 0.000 -0.025 0.786 -0.259 0.001
MS Duration -0.002 0.974 0.061 0.427 -0.121 0.158 0.022 0.793
Relapsing remitting form 0.134 0.300 -0.054 0.702 0.081 0.604 0.088 0.574
 Secondary forms 0.058 0.626 -0.168 0.200 0.131 0.363 0.072 0,615
R2 adjusted 0.416  0.294  0.116  0.173  

Table 3. Association of socio-demographic variables, social support and parameters of MS on Health Status Questionnaire physical health.

PF: physical function; PR: physical role; BP: body pain; GH: general health; MS: multiple sclerosis; EDSS: expanded disability status scale; β: standardized 
coefficient; p: p-value.

Table 4. Association of socio-demographic variables, social support and parameters of MS on Health Status Questionnaire 
mental health.

Predictive variables VT SF ER MH 
ß p ß p ß p ß p

Age -0.323 0.000 -0.192 0.013 -0.271 0.001 -0.053 0.202
Gender -0.137 0.063 -0.159 0.323 -0.010 0.887 -0.097 0.177
Marital status -0.058 0.434 -0.056 0.456 -0.061 0.392 -0.088 0.227
Basic school level -0.122 0.133 -0.040 0.627 -0.190 0.010 -0.248 0.001
Unskilled workers -0.018 0.817 -0.190 0.010 -0.029 0.701 -0.037 0.626
 Psychological support 0.290 0.000 0.336 0.000 0.214 0.003 0.447 0.000
Material support 0.016 0.858 -0.078 0.406 -0.056 0.532 -0.058 0.522
EDSS -0.152 0.080 -0.097 0.272 -0.233 0.001 -0.126 0.137
MS duration -0.010 0.898 0.027 0.735 0.061 0.429 0.036 0.643
Relapsing remitting form 0.092 0.527 0.209 0.160 -0.140 0.460 0.129 0.367
Secondary forms 0.140 0.297 0.234 0.090 -0.168 0.197 0.175 0.185
R2 adjusted 0.231  0.218  0.306  0.273  

VT: vitality; SF: social function; ER: emotional role; MH: mental health; MS: multiple sclerosis; EDSS: expanded disability status scale; β: standardized coefficient; 
p: p-value.
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which may moderate the impact of negative life events, 
such as a disease, and the other (main-effect) argues that 
social support improves well-being and health regardless 
of negative events, as part of all processes of life and not 
only in situations of tension and worry15. This is the first 
study assessing the effect of social support in Portuguese 
MS patients, the results of which have relevance in the 
international context for several reasons. Firstly, because 
the published studies that deal in some way with the 
role of social support in HRQoL are few in MS; second, 
because it gives an important contribution to the mea-
surement of social support perceived by patients6,10,11; 
thirdly, because it highlights the need to predict HRQoL 
also from the effects of social support; and fourthly, be-
cause the results are a tool for treatment teams, espe-
cially for social workers who are responsible for this area 
of intervention.

Although social support is a difficult concept to mea-
sure, the existing tools10,11 to test it with patients with MS 
have already been created with other groups of chronic 
patients. Some studies suggest that social support is an 
important factor to consider when assessing the HRQoL 
of MS patients, but few dare to measure the degree of as-
sociation with the HRQoL or to highlight its predictive 
value6,15,27. Apart from this, there is also some inconsis-
tency in applying the concept of social support research, 
confusing it with the social support network or the source 
of social support11. However, the results obtained have a 
different expression and cannot be compared with those 
which try to explain the variability of HRQoL based on 
the social support provided by family, by friends and by 
others, and cannot explain the variation in HRQoL for the 
kind of support. In fact, the function of the social network 
is to provide social support that may be of a material na-
ture when it comes to the exchange of goods or services, 
or an affective nature, emotional, informative or simply a 
positive interaction. Therefore, one should not conceptu-
ally confuse social networking and social support because 
the latter is the result of the former. Thus, the contribution 
of several authors who analyzed the concept and its em-
pirical possibilities has been instrumental in guiding the 
empirical investigation10-12.

The results clearly show that social support is a mod-
erate predictor of HRQoL of MS patients, higher than age, 
basic school and disability, because it shows determina-
tion coefficients which are statistically significant in all 
dimensions of HRQoL. The psychological support deter-
mines statistical evidence with all dimensions of HRQoL 
measured by SF-36, except pain, which is explained by ma-
terial support.

The fact that material support predicts pain may be ex-
plained by the desire of patients to obtain or have access 
to financial resources to purchase medication and assistive 

devices, transportation to appointments and treatments that 
alleviate or help to overcome the symptoms of pain. Thus, 
material social support is the single predictor of the dimen-
sion of quality of life related to pain. Psychological support is 
a predictor of all other dimensions of HRQoL, which does not 
explain a variation in pain.

Our results are consistent with those obtained by other 
research6, in which evidence was found that mental health is 
explained by changes in social support, although we did not 
examine the possibility of predicting the types of social sup-
port in the different dimensions of HRQoL.

For the prediction of the variation in HRQoL from oth-
er predictors, such as age, gender, marital status, education, 
occupation, disability duration of the disease and its clinical 
form, our results are, in general, in accordance with previous 
studies4,6,18. Thus, we find evidence concerning the patient’s 
age is an important predictor of their HRQoL. Younger pa-
tients and those with higher educational levels are at an ad-
vantage, in contrast to those with fewer years of schooling26 
and skilled workers.

Disability is a predictor of HRQoL relative to physi-
cal function (PF), physical role (PR), general health (GH) 
and emotional role (ER)16, but not for other dimensions al-
though another study has verified this prediction for vitality 
and social functioning. We found no evidence of other pre-
dictive variables introduced in the model, namely, gender, 
marital status, duration of disease and clinical presentation, 
although one study has verified the existence for the dura-
tion of illness6. No study could be found to examine the pre-
diction of quality of life depending on the clinical forms of 
MS, although the descriptive analysis points to differences in 
HRQoL among patients, showing benefits for patients with 
relapsing-remitting MS. 

Although the design of this research is based on a cross-
sectional observation model, evidence was found that social 
support measured in its material and psychological dimen-
sions is an important, although moderate, predictor, because 
it is associated with a model analysis which includes socio-
demographic variables and variables related to the charac-
teristics of MS, such as levels of disability and duration of 
disease. 

In conclusion, this study demonstrates that social sup-
port is positively associated with HRQoL of MS patients. 
Psychological support has a more extensive effect than mate-
rial support since it is a predictor for almost all dimensions 
of HRQoL.

These findings may have practical effects on the treatment 
of patients with MS, because they reveal the importance of 
social support in monitoring the level of their HRQoL in par-
allel with clinical treatment and rehabilitation. 

On the other hand, they value the importance of the work 
of the health team as a resource, stressing the importance of 
social support in HRQoL and adaptation to the disease.
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Efecto del Apoyo Social en los Sintomas Depresivos
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Introducción

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad in-
fl amatoria, crónica del sistema nervioso central, me-
diada inmunitariamente, con origen multifactorial, 
que surge habitualmente entre los 20 y los 40 años 
de edad [1]. Tiene consecuencias físicas y psíquicas 
en la vida cotidiana de los pacientes, como discapa-
cidades físicas [2-6], aislamiento social [7] y sínto-
mas depresivos [8-13], con expresión en las tareas 
que la persona debe desempeñar en familia, en so-
ciedad y en sus expectativas de vida [8-14]. Los sín-
tomas depresivos son la consecuencia más frecuen-
te en el conjunto de daños psíquicos [9,15-18] pro-
vocados por la EM, presentando prevalencia elevada 
entre los pacientes (39-54%) [11-13,16,17,19-22].

Los síntomas depresivos en los pacientes con 
EM son más altos que en otros pacientes crónicos 
[20,23], aunque su distribución no es uniforme. Los 
problemas cognitivos presentan también elevada 
prevalencia (50-60%) [10,11,24-27], independiente-
mente de la evolución de la enfermedad. Los sínto-

mas depresivos aparecen asociados a fatiga crónica, 
discapacidad [2,6,9], tendencia al suicidio [24], des-
ajustes sociales [9] y aislamiento social.

Vivir con EM implica, frecuentemente, una alte-
ración profunda en la rutina diaria del paciente con 
implicaciones también en la de su familia. Este he-
cho supone gran preocupación en los equipos de 
tratamiento, dada la amplitud de los problemas aso-
ciados a la EM que es necesario supervisar para man-
tener el ajuste del paciente entre su enfermedad y 
sus relaciones sociales.

En relación con estos problemas, la investigación 
demostró que el apoyo social, defi nido como un sis-
tema de relaciones formales e informales de ayuda 
material, emocional y afectiva para que las perso-
nas hagan frente a sus problemas, tiene efecto posi-
tivo en la vida cotidiana de los pacientes, ayudán-
dolos a soportar los efectos negativos de la enfer-
medad [28-40].

Algunos estudios indican que los síntomas de-
presivos se asocian con bajos niveles de apoyo social 
[31] que predicen la depresión [32,33], y son tam-
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bién factores de riesgo que deben reducirse con es-
trategias de afrontamiento [34,35] y con programas 
de bienestar social [23,36].

De hecho, la bibliografía sobre el efecto buff er del 
apoyo social en la salud mental del paciente con EM 
es reducida [37,38]. Con todo, estudios empíricos 
[23,39] evidencian una asociación positiva entre el 
apoyo social y los síntomas depresivos, llegando a 
demostrar un efecto predictor [20] sobre ellos.

Por eso, nuestros objetivos son analizar la aso-
ciación entre las características de los enfermos con 
EM y los síntomas depresivos, y determinar el efec-
to del apoyo social sobre ellos.

Pacientes y métodos

Muestra

La muestra consta de 150 pacientes con diagnósti-
co de EM realizado por neurólogos según los crite-
rios de McDonald [1], atendidos consecutivamente 
en la consulta de esclerosis múltiple del Hospital 
S. João, en Oporto, y que dieron su consentimiento 
informado. Fueron excluidos los enfermos iletrados 
y aquellos con discapacidades previas a la aparición 
de la enfermedad. La Comisión de Ética del Hospi-
tal S. João dio su parecer favorable para la realiza-
ción del estudio.

Procedimiento 

Los datos sobre los parámetros de la enfermedad, 
como tiempo de evolución de la EM, curso clínico y 
discapacidad evaluada por la Expanded Disability 

Status Scale [41], se recogieron de la historia clínica.
Se realizó una entrevista para la aplicación de un 

cuestionario diseñado específi camente para la re-
cogida de datos sociodemográfi cos y la aplicación 
de las escalas.

Escalas utilizadas

El inventario de depresión de Beck [42,43] se utiliza 
para evaluar la dimensión total de las manifestacio-
nes de los síntomas depresivos. Las sumas de los va-
lores obtenidos en cada una de las 21 categorías de 
síntomas y actitudes dan el valor total, que varía 
de 0 a 63 puntos y que permite hacer la clasifi cación de 
los síntomas depresivos. Los valores iguales o supe-
riores a 16 indican inexistencia o baja prevalencia de 
síntomas depresivos; entre 21 y 25 indican síntomas 
de depresión moderada; y valores iguales o superio-
res a 26 indican síntomas depresivos graves [18]. 

Esta escala se utiliza para pacientes en situación am-
bulatoria, mientras que la escala de ansiedad y de-
presión se usa para pacientes hospitalizados [44].

La Medical Outcomes Study-Social Support Survey 
(MOS-SSS) [29,45,46] evalúa el apoyo social. Esta 
escala fue creada y probada en un estudio con 2.987 
adultos usuarios de servicios de salud en Boston, 
Chicago y Los Ángeles con enfermedades crónicas 
[41]. En Brasil, la escala se tradujo y validó por Griep 
et al [31,46] y se aplicó a funcionarios de una univer-
sidad. En Portugal, este procedimiento fue realizado 
por Fachado et al [47] con pacientes crónicos usua-
rios del centro de salud de Paredes de Coura. Se 
compone de 19 artículos que comprenden cinco di-
mensiones funcionales de apoyo social: apoyo mate-
rial, apoyo afectivo, interacción emocional, interac-
ción social positiva e información.

Análisis estadístico

Utilizamos el programa SPSS v. 19.0 para realizar el 
análisis de datos.

En la comparación de los grupos resultantes de 
las variable sociodemográfi cas y de los parámetros 
de la EM con los síntomas depresivos, se usaron los 
tests U de Mann-Whitney y H de Kruskall-Wallis.

Para determinar las dimensiones de la escala 
MOS-SSS se llevó a cabo un análisis factorial explo-
ratorio que permitió la extracción de dos compo-
nentes de apoyo social. Uno, el apoyo material (α de 
Cronbach = 0,8219), y otro, que abarca el apoyo 
afectivo, la interacción emocional, la interacción 
social positiva y la información (α = 0,971), que cla-
sifi camos como apoyo afectivo y emocional.

En el análisis inferencial se utilizó la regresión 
lineal múltiple con selección de variables stepwise 
para obtener un modelo objetivo que permitiese pre-
decir los síntomas depresivos en función de las va-
riables independientes. Todos los tests se aplicaron 
con un grado de confi anza del 95%.

Resultados

Las características sociodemográfi cas, parámetros 
de la enfermedad y síntomas depresivos se descri-
ben en la tabla I. Así, las mujeres son casi dos ter-
cios de los hombres. Más de tres cuartas partes tie-
nen un curso remitente-recurrente y casi la mitad 
no tiene síntomas depresivos. Más de la mitad tiene 
discapacidad leve.

Se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre el grupo de pacientes más viejos y 
el de los más jóvenes, agrupados en escalones eta-
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rios (p = 0), entre el grupo de los casados, solteros y 
el grupo de los viudos y divorciados (p = 0,008), en-
tre el grupo de los que tienen nivel de escolarización 
más bajo y el de los que tienen escolarización más 
elevada (p = 0), entre los trabajadores cualifi cados y 
los no cualifi cados (p = 0,02) y, fi nalmente, entre los 
pacientes con discapacidades ligeras y los que tienen 
discapacidades moderadas o graves (p = 0,007) al 
compararse con los síntomas depresivos (Tabla II).

La edad, la enseñanza básica, el apoyo social 
afectivo y emocional, las discapacidades, el tiempo 
de evolución de la enfermedad y las formas prima-
riamente progresiva y secundariamente progresiva 
determinan juntas el 42,4% de los síntomas depresi-
vos entre los pacientes con EM (Tabla III).

Cada una de las variables independientes, edad 
(β = 0,241; p = 0,001), estado civil (β = 0,171; p = 0,001), 
apoyo social afectivo y emocional (β = –0,495; p = 0), 
discapacidad (β = 0,225; p = 0,001), tiempo de evo-
lución de la enfermedad (β = –0,208; p = 0,003) y la 
formas primariamente progresiva y secundariamen-
te progresiva (β = –0,169; p = 0,011) presentan un 
nivel de signifi cación estadística inferior a 0,05, por 
lo que se puede concluir que cada una de ellas tiene 
poder explicativo en la prevalencia de los síntomas 
depresivos entre los pacientes con EM (Tabla III).

Discusión

Este estudio tuvo como objetivos analizar la asocia-
ción entre las características sociales y los síntomas 
depresivos, y el efecto del apoyo social sobre los 
síntomas depresivos de los pacientes con EM.

Para ello, se utilizó una metodología de análisis 
bivariable para comparar las características sociales 
de los pacientes con los síntomas depresivos y un 
análisis multivariable para determinar el efecto del 
apoyo social. Este estudio demostró que algunas 
características sociodemográfi cas de los pacientes 
con EM están asociadas a sus síntomas depresivos, 
y que el apoyo social afectivo y emocional es un 
predictor moderado de los síntomas depresivos, en 
la línea de otras investigaciones [33,34,39,40].

La prevalencia de los síntomas depresivos entre 
los pacientes del estudio está dentro de los límites 
apuntados en diversos estudios [8-11,14,15,17-20]. 
No encontramos diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre el grupo de mujeres y hombres con 
EM, tiempo de evolución y curso de la enfermedad 
en relación con los síntomas depresivos. Estos re-
sultados son confi rmados por otros estudios reali-
zados previamente, indicando que los pacientes de-
sarrollan estrategias de adaptación a la enfermedad 

Tabla I. Características sociodemográfi cas, parámetros de la enfermedad y síntomas depresivos (n = 150).

n % Media ± DE (rango)

Edad (años) 41,7 ± 10,5 (18-70)

Sexo

 Femenino 106 70,7

 Masculino 44 29,3

Estado civil

 Casado/a 99 66

 Soltero/a 25 16,7

 Viudo/a 9 6

 Divorciado/a o separado/a 17 11,3

Nivel de escolarización

 Inferior a la enseñanza básica 19 12,7

 Enseñanza básica completa 58 38,7

 Enseñanza secundaria completa 48 32

 Enseñanza superior completa 25 16,7

Profesión

 Trabajadores cualifi cados 71 47,3

 Trabajadores no cualifi cados 79 52,7

Formas de EM

 Remitente-recurrente 128 85,3

 Primariamente progresiva 6 4

 Secundariamente progresiva 16 10,7

 Tiempo de evolución de la EM 150 9,1 ± 6,4 (1-25)

Síntomas depresivos

 Sin síntomas 72 48

 Baja 41 27,3

 Moderada 21 14,0

 Grave 16 10,7

Grado de discapacidad

 Ligero 103 68,7

 Moderado 29 19,3

 Grave 18 12

Expanded Disability Status Scale  2,5 ± 2,4 (0-9)

DE: desviación estándar; EM: esclerosis múltiple.
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[5,18,19,24,25]. Los pacientes más jóvenes y con 
más escolarización presentan menos síntomas de-
presivos que los más viejos y con menor escolariza-
ción. También los pacientes que fueron o son traba-
jadores no cualifi cados presentan menos síntomas 
depresivos que los cualifi cados [5,18]. Las diferen-
cias entre los grupos de los pacientes casados, sol-
teros, viudos y divorciados coinciden con los resul-
tados de otros estudios [9,26], lo que revela una di-
ferencia estadísticamente signifi cativa en relación 
con los síntomas depresivos.

Los estudios con análisis multivariable revelaron 
una asociación estadísticamente signifi cativa entre 
la discapacidad y los síntomas depresivos, indican-
do que, cuanto mayor es la puntuación de discapa-
cidad, mayor es la puntuación de síntomas depresi-
vos [2,6,19], a pesar de que el estudio de Alarcia et 
al [18] no ha encontrado una asociación estadísti-
camente signifi cativa entre estas dos variables. Po-
dremos atribuir este resultado al hecho de haber 
seleccionado pacientes con un tiempo de evolución 
de la enfermedad superior a dos años, lo que puede 
indicar que hubieran desarrollado mecanismos psi-
cológicos de adaptación a la EM.

Nuestros resultados están en consonancia con 
los de otros estudios en lo que se refi ere a la función 
predictora del apoyo social en relación con los sín-
tomas depresivos [33,34], a la función de los progra-
mas de apoyo social en la mejora de los síntomas 
depresivos [2] y a la capacidad del apoyo social para 
moderar la gravedad de estos síntomas [39]. Otros 
estudios basados en distintos diseños de investiga-
ción verifi caron que los bajos niveles de apoyo so-
cial son un factor de riesgo para los síntomas depre-
sivos [19,35], sugiriendo que su refuerzo o su mejo-
ra ejercen efecto buff er sobre ellos [35,40]. También 
se demostró en un estudio experimental [22] que el 
consejo realizado por teléfono a los pacientes con 
niveles bajos de apoyo social tiene efecto positivo 
en la disminución de los síntomas depresivos.

Las diferentes posiciones explicativas sobre el 
origen exógeno de los síntomas depresivos en la EM 
apuntan hacia su origen en la reacción al diagnósti-
co de una enfermedad crónica y a los efectos físicos 
y cognitivos en la actividad diaria del paciente [48]. 
En este contexto, se sugiere que una enfermedad 
desencadena síntomas depresivos si interfi ere con el 
normal funcionamiento físico y psicosocial del pa-
ciente [8]. Fue esta posición la que permitió consi-
derar la hipótesis de que la discapacidad física y el 
apoyo social actúan como variables predictoras de 
los síntomas depresivos en los pacientes de EM [8], 
a pesar de que la bibliografía sobre el efecto del apo-
yo social en la depresión es mínima [18,27].

Tabla II. Comparación de las variables sociodemográfi cas y parámetros de la enfermedad con los sínto-
mas depresivos (n = 150).

       Síntomas depresivos 

Media ± DE p

Sexo  

 Femenino (n = 106) 12,8 ± 9,8

 Masculino (n = 44) 12,5 ± 11,1 NS

Grupos etarios   

 < 30 años (n = 24) 7,5 ± 6,1 b  

 31 a 40 años (n = 49) 8,8 ± 8,5 b  

 41 a 50 años (n = 42) 16,9 ± 10,2 a  

 > 50 años (n = 35) 16,9 ± 11,0 a 0

Estado civil   

 Casado/a (n = 99) 12,6 ± 10,4 a  

 Soltero/a (n = 25) 9,3 ± 8,4 a  

 Viudo/a (n = 9) 22,3 ± 8,2 b  

 Divorciado/a o separado/a (n = 17) 13,6 ± 9,9 b 0,008

Nivel de escolarización   

 Inferior a la enseñanza básica (n = 19) 21,6 ± 9,5 a  

 Enseñanza básica completa (n = 58) 13,4 ± 10,5 b  

 Enseñanza secundaria completa (n = 48) 10,6 ± 8,8 b,c  

 Enseñanza superior completa (n = 25) 8,5 ± 8,3 c 0

Profesión   

 Trabajadores cualifi cados (n = 71) 10,8 ± 9,6  

 Trabajadores no cualifi cados (n = 79) 14,6 ± 10,5 0,02

Tiempo de evolución de la EM   

 ≤ 10 años (n = 95) 12,4 ± 10,0  

 > 10 años (n = 55) 13,3 ± 10,5 NS

Formas de la EM   

 Remitente-recurrente (n = 128) 12,3 ± 10,2 b  

 Primariamente progresiva (n = 6) 22,5 ± 10,7 a  

 Secundariamente progresiva (n = 16) 12,5 ± 8,6 a NS

Grado de discapacidad   

 Ligero (n = 103) 11,5 ± 10,5 b  

 Moderado (n = 29) 13,6 ± 6,8 a  

 Grave (n = 18) 18,4 ± 11,1 a 0,007

DE: desviación estándar; EM: esclerosis múltiple; NS: no signifi cativo. a,b,c Grupos homogéneos de acuerdo con 
la prueba U de Mann-Whitney (intervalo de confi anza del 95%).
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Nuestros resultados confi rman las investigacio-
nes anteriores, que indican que la peor situación 
social y los niveles bajos de apoyo social son predic-
tores de una mayor frecuencia de síntomas depresi-
vos [16,17], y que los niveles de apoyo social predi-
cen mayores puntuaciones de depresión, pudiendo 
admitirse que las personas con niveles altos de apo-
yo afectivo y emocional no necesitarán psicoterapia 
tan frecuentemente [20].

Estos resultados pueden tener algunas implica-
ciones en la práctica de los profesionales de la salud. 
Primero, porque los síntomas depresivos son fre-
cuentes entre los pacientes con EM, haciendo nece-
saria la realización sistemática de su diagnóstico. 
Segundo, porque los pacientes con mayores niveles 
de apoyo social se benefi cian menos de la psicotera-
pia que aquellos con menor apoyo social. Tercero, 
porque el refuerzo del apoyo social realizado por la 
familia por las organizaciones sociales y por los pro-
fesionales de la salud tiene gran posibilidad de ac-
tuar como un efecto buff er sobre los síntomas depre-
sivos, disminuyendo la necesidad de psicoterapia.

En conclusión, los síntomas depresivos son una 
variable importante que hay que considerar en los 
cuidados prestados a los pacientes de EM, porque 
son muy prevalentes y están asociados a sus caracte-
rísticas sociales. Está confi rmado que el apoyo social 
afectivo y emocional es un predictor de los síntomas 
depresivos. Este estudio conlleva implicaciones prác-
ticas en relación con el cuidado que se prestará a los 
pacientes, porque refuerza la necesidad de que los 
equipos de tratamiento sean una de las fuentes de 
apoyo social para la promoción de programas que 
reduzcan el riesgo de síntomas depresivos.
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Title

Introduction. The prevalence of depressive symptoms is high among patients with multiple sclerosis (MS). Despite 

being associated with low levels of social support, few studies showing the importance of the buff er eff ect on depressive 

symptoms. The aim is to analyze the eff ect of social support on depressive symptoms. 

Patients and methods. The sample is composed by 150 MS consecutive patients attending the MS Outpatient Clinic of 

Hospital S. João, Porto, that gave written consent; illiterate subjects were excluded. The disease parameters, as duration, 

clinical course and disability (Expanded Disability Status Scale) were collected in the clinical protocols. In the comparison 

of socio-demographic variables and parameters with the depressive symptoms we used the Mann-Whitney U and Kruskal-

Wallis H. In interferential analysis we used the MLR with stepwise selection of variables. 

Results. Age, education emotional social support, disability, duration of illness and the primary and secondary forms 

determine together 42.4% of depressive symptoms. Gender, marital status, be unskilled worker, have material social 

support and relapsing- remitting form does not determine any change in depressive symptoms. 

Conclusions. The emotional social support is a predictor of depressive symptoms. This study reinforces the need for 

professionals to be sources of social support in promoting programs that reduce the risk of depressive symptoms.

Key words.
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A EM é uma doença com um considerável potencial incapacitante 
ao nível social e a maior causa de incapacidade não traumática 
entre os jovens adultos. Os custos sociais associados à EM são 
elevados devido à sua longa duração, à saída precoce do 
trabalho, à perda de rendimento com implicações na QVRS 
dos doentes (11, 31). A EM gera situações de preocupação e 
angústia no dia-a-dia do doente e dos seus familiares e, nestas 
circunstâncias, o apoio social disponível pode funcionar como 
efeito protetor (buffer effect) da sua QVRS e da adaptação à 
doença (16, 20, 22, 74, 105, 111, 117) .

Estes estudos (16, 20, 22, 74, 105, 111, 117)  referem que a variedade e 

qualidade dos contactos sociais diminuem devido à EM e as razões 

estão relacionadas com danos físicos (dificuldades motoras, 

incontinência, fadiga) e mentais (ansiedade, depressão) que 
conduzem a restrições nas atividades participativas e ao 
isolamento social. Os doentes casados revelam ter mais apoio 
social ao longo do curso da doença e estão mais satisfeitos do 
que as mulheres. A idade, a duração da EM está correlacionada
com o apoio material. As pessoas que moram acompanhadas
manifestam ter melhor apoio social do que as outras. Os 
que têm maiores níveis de educação e profissões melhor 
remuneradas  revelam maior satisfação com o apoio social. 
Aqueles que têm as formas remitente-recessivas da doença 
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apresentam melhor perceção do apoio social do que os doentes 
com formas primárias (34, 95, 118). Na população em geral, os 
homens casados têm melhor perceção do apoio social do que as 
mulheres casadas, embora não haja diferenças entre os homens 
e mulheres solteiros. As mulheres mais qualificadas percecionam 
maiores benefícios com o apoio social (95).

Tendo em consideração estes aspetos, definimos como objetivo 
central deste trabalho conhecer o efeito do apoio social na QVRS 
dos doentes portugueses com EM. Neste sentido, efetuámos 
uma revisão sistemática dos estudos sobre apoio social entre os 
doentes com EM e propusemo-nos:

·
·
·

comparar as suas características sociais com a sua QVRS;
avaliar o efeito do apoio social na QVRS;
avaliar o efeito do apoio social nos sintomas depressivos.

Baseando-nos nestes objetivos, desenvolvemos uma metodologia
de investigação sustentada:

na construção de um inquérito para recolha dos dados sobre 
as características sociais dos doentes com EM;
na recolha de informação dos processos clínicos relativa ao 
curso da doença, sua duração e incapacidades;
na escolha de escalas validadas para a população portuguesa
para medir o apoio social (26, 98, 99, 102), a QVRS (119-121) e os 
sintomas depressivos (119, 122).

·

·

·

Esta metodologia permitiu desenhar um estudo capaz de 
determinar o efeito do apoio social na QVRS e nos sintomas
depressivos dos doentes portugueses com EM pretendendo,
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do ponto de vista da análise, ir mais além do que a 
comparação da perceção do apoio social em função de variáveis 
sociodemográficas e das formas de EM.

Apesar de ser conhecida a relação entre o apoio social e a 
QVRS (23, 74, 103, 104, 111, 117, 123)  é, ainda, pouco estudado e seu 
efeito protetor sobre as circunstâncias psicossociais da EM (111). 
Esta situação estará relacionada com a dificuldade de definir 
apoio social e QVRS, o uso de diferentes escalas para a sua 
medição, assim como as dificuldades em desenhar estudos 
suficientemente capazes de determinar esse efeito (22).

A maioria das variáveis sociodemográficas, para além do género, 
idade e profissão, estão ausentes dos estudos sobre a relação 
entre EM e QVRS. Contudo, alguns não encontraram associações 
estatisticamente significativas entre género e QVRS (71, 80, 90).
Mas, ter menos idade, melhor nível de escolaridade,melhor 
qualificação profissional e estar empregado está estatistica-
mente associado a maiores níveis de QVRS entre os doentes com 
EM (71, 80, 89, 90, 124). Não é consensual entre os investigadores a
relação entre estado civil e QVRS. Uns encontraram uma 
associação estatisticamente significativa (118) à semelhança 
do que indica a literatura sociológica de que os casados têm 
melhor QVRS (95), enquanto outros, à semelhança do nosso 
estudo, não encontraram associação estatisticamente 
significativa entre estado civil e QVRS (90). A explicação para 
estas diferenças de resultados terá que ser encontrada através 
da replicação de novas análises que foquem esta relação. A 
forma como se vive e perceciona a situação de casado pode ser 
fonte de segurança e pertença, mas também de insegurança e 
conflito. A teoria sociológica indica que o facto de se viver em 
agregados familiares mais numerosos está relacionado com melhor
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QVRS (95), contudo não encontramos essa associação tendo-nos 
confrontado com ausência dessa análise nos estudos sobre EM e 
QVRS.

Verificamos que a duração da EM está associada às funções 
físicas, à vitalidade, à função social e emocional do doente com 
EM, à semelhança dos resultados de outros estudos (89, 90, 124, 125),
apesar do estudo de Aronson (71) não ter encontrado essa 
relação, o que pode ser atribuído ao facto de a amostra usada ter 
sido recolhida em diversas associações de doentes e centros de 
tratamento da EM. Observamos que as formas de EM e as 
incapacidades físicas estão estatisticamente associadas à 
QVRS, ou seja, as formas primárias de EM e maiores níveis de 
incapacidade mostram piores níveis de QVRS à semelhança das 
investigações já realizadas (80, 90, 126).

Os estudos sobre o efeito buffer do apoio social na QVRS e 
nos sintomas depressivos dos doentes com EM são poucos, mas 
revelam resultados importantes a ter em consideração na 
relevância que o apoio social tem no quotidiano das pessoas 
com EM, na adaptação diária à doença (76, 79, 84, 103, 111, 112, 123). Neste 
sentido, o estudo de Schwartz, C. (111) afirma que 56% da 
variância na QVRS é explicada pelo apoio social que o doente 
recebe. Neste estudo, o género, a idade, o estado civil, a 
situação de desempregado, os anos de escolaridade e as 
incapacidades não apresentam valor preditivo relativamente 
à saúde mental da QVRS. No estudo de Krokavcova M. (115) 
demonstrou-se que a idade, a educação elementar, as 
incapacidades físicas e o apoio social explicam 44% da variância
na saúde física da QVRS. A idade, a educação elementar, as 
incapacidades físicas e o apoio social com origem na família 
e nos amigos explicam 24% da variância na saúde mental da 
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QVRS. Embora não utilizando modelos explicativos com base na 
regressão múltipla, mas análises comparativas, os estudos
de Motl, McKeown e Lode encontraram associações 
estatisticamente significativas entre os níveis de apoio social 
mais elevados e baixos níveis de depressão, ansiedade, fadiga
e dor. Concluíram que o apoio social está relacionado com a 
depressão dos doentes e dos cuidadores, bem como com a 
qualidade da informação que é transmitida pelos profissionais 
de saúde (76, 84, 127).

Os resultados dos estudos que analisam o apoio social enquanto
preditor da QVRS estão, na generalidade, em linha com os 
resultados do nosso estudo. Contudo, o nosso trabalho analisa
o efeito de duas dimensões do apoio social, o apoio material
e o apoio psicológico na saúde física e saúde mental da QVRS, 
que engloba oito dimensões, enquanto Schwartz, C. (111) 

analisa o apoio social no seu todo como preditor da saúde 
mental da QVRS e Krokavcova, M. (115) utiliza a Perceived Social 
Support para medir o apoio social, apresentando resultados mais 
condizentes com as fontes do apoio social na família e amigos
como preditoras da QVRS. Ora, pensamos que este último 
confunde fontes de apoio social com o próprio apoio social, ou 
seja, o apoio social é uma função das fontes e das redes de 
apoio social. São, por isso, conceitos diferentes, como deixámos
claro na introdução deste trabalho. Pensamos que a nossa 
investigação é mais específica quanto à medição do apoio social 
e quanto à análise dos seus efeitos sobre todas as dimensões da 
QVRS.

A idade, a educação básica, o apoio psicológico e as 
incapacidades explicam 41,6% da variância na função física e 
29,4% da variância no funcionamento social da QVRS. Apenas 
11,6% da variância na dor é explicada pelo nível básico da 
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educação, pelo apoio material e 17,3% da variância na saúde 
geral é explicada pela educação básica, pelo apoio psicológico
e pelas incapacidades físicas. A idade e o apoio psicológico 
explicam 23,1% da variância na função física e na vitalidade e 
a idade, o nível básico de educação, o apoio psicológico e as 
incapacidades determinam 30,6% da variância na função 
emocional da QVRS. A idade, a escolaridade básica e o apoio 
psicológico, a incapacidade, o tempo de evolução da doença e 
as formas progressivas da doença determinam, juntas, 42,4% dos 
sintomas depressivos entre os doentes.

De facto, o modelo explicativo que executamos demonstra que 
o apoio psicológico e material são um fator importante da QVRS 
dos doentes com EM com relevância estatística em todas a suas 
dimensões.
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Capítulo 9
Conclusões
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Há poucos estudos sobre os efeitos do apoio social na QVRS dos 
doentes com EM no contexto internacional e não conhecemos 
nenhum no contexto nacional.

Habitualmente, a investigação tem centrado a sua atenção em 
fatores da QVRS, tais como, as incapacidades físicas e psíquicas, 
a fadiga, a ansiedade, a depressão e os tratamentos, descurando
o efeito das variáveis sociodemográficas e a situação social dos 
doentes na qual pode encaixar o apoio social.

Os doentes mais novos, com níveis de educação mais elevados,
empregados, com menor tempo de evolução da doença e 
menores scores de incapacidade têm maior probabilidade de 
apresentarem maiores níveis de QVRS no contexto da EM. Os 
resultados deste estudo podem contribuir para um 
conhecimento mais sistematizado sobre a importância das 
características sociais na QVRS dos doentes com EM e para um 
melhor planeamento dos cuidados de saúde, focando-se os 
recursos dos profissionais de saúde nos doentes mais velhos, 
com menores níveis de educação, maior tempo de evolução da 
doença, desempregados e maiores scores de incapacidades.
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Este estudo demonstra que o apoio material e psicológico é o 
um fator determinante da QVRS dos doentes com EM. O apoio 
psicológico tem um efeito mais amplo do que o apoio material
porque se associa a quase todas as dimensões da qualidade 
de vida.

Os sintomas depressivos são uma variável importante a ter em 
consideração nos cuidados a prestar aos doentes com EM porque 
é muito prevalente e está associada às características sociais 
dos doentes.

Confirmamos que níveis baixos de apoio psicológico são um fator 
da presença de sintomas depressivos entre os doentes com EM.

implicações práticas

Estes resultados podem ter efeitos práticos no tratamento dos 
doentes com EM porque relevam a importância do apoio social 
na melhoria da QVRS em paralelo com os tratamentos clínicos
e a reabilitação. Por outro lado, valoriza a importância do 
trabalho da equipa de tratamento, enquanto recurso, alertando
para a função do apoio social na QVRS e na adaptação à doença 
e para a necessidade das equipas de tratamento se constituírem 
como uma das fontes de apoio social na promoção de programas
de intervenção que reduzam o risco de sintomas depressivos e 
diminuição da QVRS. Estes programas podem ter características 
multimodais incluindo componentes de educação para a saúde, 
gestão de stress, gestão de conflitos individuais e familiares, 
facilitação de competências para melhorara sua adaptação ao 
contexto social. Neste aspeto, a metodologia de trabalho com 
grupos de auto-ajuda para os doentes e grupos de apoio social 
com a participação dos cidadãos, garantem maior eficácia na 
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mudança comportamental e, nesse sentido, é necessário 
reforçar as recomendações para que se preste atenção à 
importância das intervenções psicológicas e de apoio social no 
quotidiano dos doentes com EM e os seus efeitos na sua QVRS, 
à semelhança do que se faz com outros grupos de doentes (128). 
Outra das implicações para a prática está relacionada com o 
reforço da utilização das terapias individuais nas quais os 
doentes pudessem desenvolver ações de partilha de problemas 
e desenvolvimento de competências na procura de apoio social 
que pudesse tornar-se numa “almofada” para o quotidiano do 
doente e sua família (70, 129).

implicações para a inVestigação

Será necessário reforçar, em Portugal, o estudo dos efeitos 
do apoio social na QVRS dos doentes com EM para comparar 
resultados, apostando-se na utilização das escalas já validadas 
para a população portuguesa.

Considerando que as terapias individuais e de grupo poderão ser 
um meio de reforço das competências das pessoas para procurar 
apoio social e partilhar problemas, com efeitos evidentes na 
melhoria da QVRS, será importante desenvolver estudos que 
avaliem os efeitos práticos destas intervenções no apoio social 
e na QVRS. Serão necessários, por isso, estudos com desenhos 
experimentais que contribuam para explicar a sua eficiência.
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