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1. Introdución  
O presente documento recolle o proceso asistencial integrado (PAI) para a abordaxe 
dos pacientes con esclerose múltiple (EM) en Galicia.

Enténdese por PAI a un plan de coidados interdisciplinario, baseado na evidencia e 
estandarizado que identifica a secuencia ideal de intervencións, fitos e resultados 
esperados para un grupo de pacientes en concreto, neste caso, persoas con EM.

O PAI de EM en Galicia representa un primeiro paso para estandarizar os coidados 
para estas persoas en Galicia, reducir a innecesaria variabilidade inxustificada en 
cada Área Sanitaria e as inequidades no acceso á atención, ten en conta as nece-
sidades das persoas con EM, a última evidencia dispoñible e o contexto sanitario 
e social presente en Galicia. Por tanto, o PAI de EM defínese e deseña para toda 
Galicia e a súa implementación deberá materializarse no ámbito local (a nivel de 
cada área sanitaria).

Ademais da descrición detallada do PAI de EM en Galicia, o documento contén un 
apartado no que se describe a traxectoria que vive a persoa con EM, explorando cada 
unha das etapas polas que transcorre ao longo da súa enfermidade. Adicionalmente, 
inclúese a descrición detallada das áreas de mellora que decidiu o grupo de traballo 
multidisciplinar que deben incorporarse en todas as áreas sanitarias de Galicia, por 
representar un impacto importante na mellora da atención das persoas con EM na 
comunidade autónoma.

A Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde (Sergas) xunto á Consellería 
de Política Social de Galicia, as asociacións de pacientes con EM e unha represen-
tación multidisciplinar de profesionais que dan asistencia sanitaria e coidados a 
persoas con EM, lideraron esta iniciativa1 . 

1 Ver Anexo I para a metodoloxía xeral aplicada para a elaboración do proceso asistencial integrado 
de EM en Galicia.
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2. Grupo de traballo
O grupo de traballo multidisciplinar que aglutinou a axentes de todas as disciplinas 
e ámbitos, inclusive as persoas con EM, foi: 

 ■ Alberto Gutiérrez Piñeiro. Subdirector xeral de Persoas Maiores e con Discapa-
cidade. Consellería de Política Social.

 ■ Alfonso Alonso Fachado. Subdirector xeral de Ordenación Asistencial e Innovación 
Organizativa. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria (Sergas).

 ■ Ana María Antelo Pose. Médico rehabilitador. Complexo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela. Área Sanitaria Santiago de Compostela e Barbanza.

 ■ Ana María López Real. Adxunta do Servizo. Neuroloxía do Complexo Hospitalario 
Universitario da Coruña. Área Sanitaria da Coruña e Cee.

 ■ Ana Rodríguez Regal. Servizo de Neuroloxía. Complexo Hospitalario de Ponteve-
dra. Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

 ■ Andrea Otero Budiño. Enfermeira familiar e comunitaria. Centro de saúde Coia. 
Área Sanitaria de Vigo.

 ■ Blanca Cimadevila Álvarez. JXefa do Servizo de Integración Asistencial. Subdirec-
ción Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa (Sergas).

 ■ César Alfonso Pazo Labrador. Médico de atención primaria, Centro de Saúde de 
Conxo. Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

 ■ Daniel García Apolinar. Servizo de Neuroloxía. Complexo Hospitalario Universitario 
de Ourense. Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

 ■ Eva María Rodríguez Duro. . Traballadora social. Profesional da Federación Galega 
de Esclerose Múltiple - FEGADEM.

 ■ Isabel Jiménez Martín. Neuropsicóloga investigadora no Servizo de Neuroloxía. 
Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Fundación Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela.

 ■ Jacobo Formigo Couceiro. Médico rehabilitador. Complexo Hospitalario Universita-
rio da Coruña. Presidente da Sociedade Galega de Rehabilitación e Medicina Física.

 ■ Jéssica Suárez Arufe. Logopeda. Profesional de entidades da Federación Galega 
de Esclerose Múltiple - FEGADEM.

 ■ José Mª Prieto González. Xefe de Servizo de Neuroloxía. Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago. Profesor asociado de Medicina na Universidade de 
Santiago de Compostela.

 ■ Ledicia Suárez Rodríguez. Socióloga e traballadora social. Técnica do Servizo de 
Inclusión Social da Secretaría Xeral de Familia e Benestar.

 ■ Mª Carmen Santiago Freijanes. Servizo de Uso Racional do Medicamento e AF. 
Subdirección Xeral de Farmacia (Sergas).
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 ■ María Rodríguez Rodríguez. Hospital Universitario Lucus Augusti. Área Sanitaria 
de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

 ■ Marta Aguado Valcárcel. Neuróloga. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. 
Área Sanitaria de Vigo.

 ■ Mª Teresa González Salvadores. . Representante de pacientes e vicepresidenta 
da Federación Galega de Esclerose Múltiple - FEGADEM.

 ■ Mº Belén Rivera Vázquez. Psicóloga equipo valoración discapacidade.

 ■ María Fernanda Patiño Bustabad. Psicóloga Clínica. Profesional de entidades da 
Federación Galega de Esclerose Múltiple - FEGADEM.

 ■ Maritza García García. Traballadora social. Profesional de entidades da Federación 
Galega de Esclerose Múltiple - FEGADEM.

 ■ Mercedes Ares Bañobre. Médico equipo valoración discapacidade.

 ■ Miguel Ángel Llaneza González. Xefe de Sección de Neuroloxía. Complexo Hos-
pitalario Universitario de Ferrol. Coordinador Nacional do Grupo de Estudo de 
Enfermidades Desmielinizantes da Sociedade Española de Neuroloxía.

 ■ María Nuria González Cancelo. Médico de Atención Primaria. Centro de Saúde 
de Carral. Área Sanitaria Coruña e Cee.

 ■ Silvia Reboredo García. Subdirección Xeral de Farmacia (Sergas).

 ■ Silvia Suárez Luque. Xefa de Servizo de Xestión Sociosanitaria. Servizo Galego 
de Saúde.

 ■ Silvia Tubío Laíño. . Psicóloga. Profesional de entidades da Federación Galega 
de Esclerose Múltiple - FEGADEM.
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3. Principais claves 
da esclerose 
múltiple en 
Galicia

A EM, é unha enfermidade dexenerativa desmielinizante crónica do Sistema Nervioso 
Central que se presenta, principalmente, en idades temperás da vida e se manifesta 
cun curso clínico moi variable, por iso é polo que é coñecida como a enfermidade 
das mil caras [1] [2].

En termos epidemiolóxicos, cada ano en España, diagnostícanse 1.800 casos e cal-
cúlase que hai un total de 47 000 persoas diagnosticadas con EM en España, 600 
000 en Europa e máis de 2,5 millóns de afectados a nivel mundial, representando 
unha taxa de prevalencia de 90 casos/100 000 habitantes [3] [4].

No caso de Galicia a taxa de prevalencia aumenta ata 140 casos/100 000 habitantes 
podendo aumentar ata 183 casos/100 000 habitantes na provincia de Ourense. A día 
de hoxe descoñécense as causas desta elevada prevalencia en Galicia [5].

Tamén son descoñecidos os desencadeamentos da EM. Aínda que, hai unha serie 
de factores que predispoñen un certo risco a padecela, entre os que destacan fac-
tores autoinmunes, exposición a determinados virus, factores xenéticos, exposición 
a axentes ambientais, factores xeográficos, déficits de vitamina D, exposición ao 
tabaco ou obesidade.

Xeralmente exteriorízase por un inicio en brotes caracterizados por signos clínicos 
de disfunción neurolóxica de diversa localización: trastornos visuais, alteracións da 
deambulación, trastornos sensitivos, problemas urinarios, e outros [1] [2]. Os máis 
prevalentes son a perda de forza ou sensibilidade nos membros, presente nun 40 % 
dos casos; problemas de vista (20 % de afectados por estes síntomas) e trastornos 
no equilibrio (10 % de casos) [6]. 

Distínguense 4 formas clínicas da EM: a EM Remitente-Recorrente (EMRR) que é o tipo 
máis frecuente e que supón un 80 % dos casos; a EM Secundaria Progresiva (EMSP) 
que é a forma na que evolucionan despois de 15-20 anos de enfermidade un 30-50 
% das persoas que sofren inicialmente EMRR; EM Primaria Progresiva (EMPP), que 
é a manifestación clínica máis agresiva e afecta a un 10 % de persoas con EM; un 5 
% dos casos teñen un curso con brotes, o que constitúe a EM Progresiva Remitente 
(EMPR) [7] [8].
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Outros aspectos destacables da EM son a idade media de aparición dos primeiros 
síntomas, que se sitúa en 29 anos; a maior prevalencia en mulleres que en homes 
(3 mulleres afectadas por cada home) e o impacto que esta xera nas capacidades 
de poder levar a cabo as súas actividades diarias da persoa que a padece, polo que 
se converte na segunda causa de discapacidade na poboación nova, só por detrás 
dos accidentes de tráfico [2] [9].

Nos últimos anos déronse avances importantes no manexo desta enfermidade. 
A pesar de non existir un tratamento curativo da enfermidade, na última década 
incorporáronse na carteira de prestacións tratamentos modificadores da EM, que 
conseguen diminuír de forma importante a progresión da enfermidade. Isto supuxo 
un fito importante na esperanza de vida das persoas con EM e especialmente na 
súa calidade de vida. A pesar diso, existe un camiño por percorrer para conseguir 
unha mellor abordaxe da EM.  
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4. Como viven a 
enfermidade as 
persoas con EM

A EM acompaña a persoa unha media de 35-40 anos. Durante este período longo 
de tempo, a persoa con EM avanza por diferentes etapas que veñen determinadas 
polas características da EM e o impacto que produce esta sobre a persoa e a con-
torna que a rodea.

A viaxe da persoa con EM pola enfermidade empeza na etapa de presospeita, onde 
aínda a persoa non é consciente de que hai unha enfermidade detrás da sintoma-
toloxía que presenta, moitas veces inespecífica. A esta fase, séguelle a fase de sos-
peita, onde xa hai unha certeza de que algo non funciona correctamente e hai que 
dar co diagnóstico. Seguido, prodúcese un fito que é clave, o diagnóstico de EM que 
marca un antes e un despois na persoa. A partir deste punto sucédense outra serie 
de momentos que marcan a traxectoria que vive a persoa con EM como son, o inicio 
do tratamento e a recuperación, seguido, xeralmente, dun período de estabilización 
ata que volve reaparecer a enfermidade en forma de brote. Neste punto, xeralmente 
é cando se produce a aceptación da EM. A partir de aí, a persoa con EM empeza a 
convivir coa enfermidade tentando entendela e adaptarse a ela cos cambios que vai 
imprimindo no seu corpo e que se van manifestando nunha perda de autonomía 
progresiva, ata chegar ao final do percorrido da vida.

Na gráfica que se presenta a continuación sintetízanse os sentimentos, actuacións, 
barreiras e necesidades que a persoa con EM presenta ao longo da evolución da 
súa enfermidade.
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 ▼ fig. 1: Perspectiva da persoa con EM
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5. Proceso 
asistencial 
integrado da EM 
en Galicia

A evidencia constata que os resultados clínicos non proveñen unicamente da ex-
celencia do traballo clínico, senón que tamén están afectados pola organización 
asistencial e a traxectoria de coidados ofrecida á persoa con EM no sistema [10] [11] 
[12] [13] [14]. Consciente diso, a Consellería de Sanidade e o Sergas poñen en marcha 
esta iniciativa para mellorar a atención ás persoas con EM en Galicia. Baixo o marco 
desta iniciativa traballouse en:

 ■ Marco estratéxico sociosanitario de referencia para todos os axentes involucrados 
coa EM en Galicia.

 ■ As prestacións e servizos xerais que necesitan as persoas con EM.

 ■ Os axentes con capacidade de prestar asistencia e coidados ás persoas con EM 
en Galicia.

 ■ Organizar o proceso asistencial integrado da EM en Galicia.

5.1 Marco estratéxico de referencia para 
todos os axentes involucrados coa 
EM en Galicia

Un dos aspectos abordados durante o proceso de traballo do proceso asistencial 
integrado da EM en Galicia foi acordar unha visión conxunta integral e sociosanitaria 
por parte do grupo de traballo multidisciplinar que sirva como elemento cohesio-
nador, que estableza a dirección para seguir, fomentando o aliñamento entre todos 
os axentes involucrados no proceso de atención da EM en Galicia. Deste xeito, o 
grupo acordou as metas finais que hai que alcanzar na EM en Galicia en termos de:

 ■ Mellora da calidade de vida das persoas con EM (maior autonomía da persoa e 
maior funcionalidade).

 ■ Mellora da experiencia individual da atención.
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 ■ Maior eficiencia e sustentabilidade de recursos.

 ■ A existencia dunha visión e metas compartidas é un elemento indispensable 
para aliñar as iniciativas ou áreas de mellora que se queiran implementar para 
mellorar a atención da EM en Galicia co fin de ir avanzando e sumando sinerxías 
na consecución do dito fin. Pola contra, existe o risco de que as ditas iniciativas 
emerxan dunha forma desaliñada, fragmentada e, mesmo, incoherente.

 ▼ Figura 2: Metas finais do PAI en EM de Galicia

Mellor calidade de
vida (autonomía e
funcionalidade) para
as persoas con EM en

Galicia.
Mellor medicina e
mellores coidados e
servizos sociais

Mellor experiencia
individual da
atención

Máis eficiencia e
sustentabilidade de

recursos

Fonte: Elaboración propia

5.2 Prestacións e servizos en EM

As prestacións que reciben as persoas con EM son:

 ■ Prestacións relacionadas co manexo e xestión da propia enfermidade (EM): 
Tratamento modificador da EM, tratamento sintomático e de manexo de brotes, 
promoción da autonomía persoal e rehabilitación funcional, rehabilitación cog-
nitiva e tratamento psicolóxico.

 ■ Prestacións relacionadas con outros aspectos que afectan a saúde das persoas 
con EM: dentro desta esfera inclúense as prestacións para o manexo de comor-
bilidades, adherencia, información, formación, empoderamento (para pacientes 
e coidadoras/familiares).

 ■ Prestacións relacionadas coa esfera social e a súa integración e adaptación á 
contorna comunitaria: englóbanse prestacións que van dirixidas a mellorar a 
saúde emocional da persoa con EM promovendo a súa integración social (relación 
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con pares, relacións familiares e sociais, planificación familiar e ámbito laboral); 
prestacións dirixidas a apoiar o grao de discapacidade ou dependencia que teña 
a persoa (apoio para unha maior autonomía persoal, teleasistencia, centro de 
día, atención residencial, axuda a domicilio, tarxeta de aparcadoiro, beneficios 
fiscais e dotación económica para apoiar as súas necesidades (libranza)). (Ver 
anexo III para detalle da información sobre prestacións sociais que se lles presta 
a persoas con EM).

 ▼ Figura 3: Prestacións e coidados xerais para persoas con EM

Autonomía e
coidados
persoais

Axuda a
domicilio

Atención
residencial

Centro de día

Teleasistencia

Libranza

Tarxetas de
aparcadorio

Beneficios
fiscais

Ámbito
laboral

Adherencia

Comorbilidades

Planificación
familiar

Relacións
sociais e
familiares

Relación con
pares

Promoción da
autonomía persoal

a través de fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional

ou logopedia

Outras axudas
relacionadas co
recoñecemento da

discapacidade: axudas á
educación, emprego,
formación para o
emprego, vivenda,

transporte
e familia.

Información e
apoderamento/activación
como persoa con EM e

coidadora

Promoción da
autonomía persoal e

rehabilitación
funcional

Tratamento
psicolóxico

Tratamento
sintomático da EM

Tratamento
modificador

da EM

Rehabilitación
cognitiva

Prestacións
sanitarias

Prestacións
sociais

Fonte: Elaboración propia.
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5.3 Axentes con capacidade para prestar 
a atención e os coidados a persoas 
con EM en Galicia

Os axentes con capacidade de prestar os servizos detallados anteriormente son 
moitos e integran o ámbito sanitario, social e comunitario. Destacan disciplinas como 
a Neuroloxía, Servizo de Rehabilitación que integra Fisioterapia, Logopedia, Terapia 
Ocupacional, entre outros, Neurorradioloxía, Neuropsicoloxía, Uroloxía, Oftalmoloxía, 
Psicoloxía clínica, Atención Primaria, Farmacia hospitalaria, traballadores sociais 
do ámbito sanitario e social, coidadoras, familiares, amigos; outros profesionais 
do ámbito social dedicados á inclusión social e laboral, apoio á dependencia e/ou 
discapacidade e as asociacións de pacientes, entre outros. 

 ▼ Figura 4: Axentes involucrados na prestación de coidados para a EM

Persoa con EM

Psicólogo
clínico

Equipo de
Atención Primaria

Terapia
ocupacional
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sociais
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Asociacións
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CoidadorasFamiliares

Amizades
e rede social

Outras disciplinas
clínicas ámbito
hospitalario (ORL,
trauma, reuma,

coidados paliativos)
Farmacia

hospitalaria

Logopedia

Enfermería

Oftalmoloxía

Uroloxía

Neuroloxía

Neuropsicoloxía
Fisioterapeuta

Neurorradioloxía

M. Rehabilitación

Fonte: Elaboración propia.

O tecido asociativo en Galicia está presente de forma considerable e con marcada 
orientación complementaria á prestación de coidados necesarios de maneira conti-
nuada para estas persoas. En concreto, inclúese a rehabilitación funcional, cognitiva, 
promoción da autonomía da persoa con EM e tratamento psicolóxico, entre outros. 
No anexo IV detállase a oferta de servizos que presta o tecido asociativo en Galicia.
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5.4 Proceso asistencial integrado da EM 
en Galicia

O proceso asistencial integrado da EM en Galicia abarca todo o continuo de coidados 
da EM, e enténdese por iso desde a sospeita da EM ata a fase final da vida. Na táboa 
que se presenta a continuación, detállanse os subprocesos que se identificaron en 
cada unha das fases do continuo de coidados da EM:

Fase de sospeita, 
identificación 
e captación de 

persoas con 
sospeita dunha 
potencial EM.

Fase de 
diagnóstico, 
avaliación e 

planificación do 
tratamento.

Fase de xestión e 
manexo clínico.

Fase de apoio no 
final da vida.

1 
Subproceso de 

identificación de 
sospeita diagnóstica 
e derivación rápida 
para a confirmación 

diagnóstica.

2 
Subproceso de 
confirmación 
diagnóstica.

3 
Subproceso de 
planificación 

de tratamento 
personalizado.

4 
Subproceso de 
instauración do 

tratamento, seguimento 
e manexo clínico da 
persoa con EM en 

estadios incipientes 
ou de progresión 

leve, moderada da 
enfermidade.

5 
Subproceso de 

seguimento, xestión 
e manexo clínico da 
persoa con EM en 

fases avanzadas da 
enfermidade.

6 
Subproceso de final da 

vida.
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Fase de sospeita, identificación e captación de persoas 
con sospeita dunha potencial EM.

1. Subproceso de identificación de sospeita diagnóstica 
e derivación rápida para a confirmación diagnóstica

DESCRICIÓN

Identificación e captación precoz de calquera persoa con sospeita diagnóstica de 
EM.

Consiste na identificación temperá de persoas con sospeita de EM e derivación ao 
neurólogo especializado en EM para a confirmación diagnóstica temperá.

O profesional sanitario que pode iniciar o proceso de confirmación diagnóstica será 
calquera facultativo do Servizo Galego de Saúde.

Esta identificación pode ser realizada tanto no ámbito hospitalario (urxencias ou en 
consultas externas) ou no ámbito de atención primaria.

ACTIVIDADES

Realización da anamnese e exploración clínica.

Calquera facultativo que atenda a un paciente con posible sospeita debe explorar 
na anamnese e rexistrar a información os seguintes aspectos na Historia Clínica 
Electrónica (HCE):

 ■ Signos e síntomas neurolóxicos.

 ■ Antecedentes familiares e persoais.

 ■ Data de inicio dos síntomas.

 ■ Forma de instauración dos síntomas:

 ● Progresiva.

 ● Recorrente.

 ● Brusca.

 ■ Exploración física.

 ■ Probas complementarias.

 ■ Tratamentos activos.

 ■ Verificación dos criterios de derivación a especialista.
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Os criterios para a derivación pola vía clínica específica ao Servizo de Neuroloxía 
dun caso sospeitoso de EM son:

1. Persoa nova< 50 anos

2. Presenza dalgunha das seguintes alteracións: 

 ■ Presenza dalgún episodio neurolóxico de polo menos 24 horas de duración 
de entre os seguintes: 

 ■ Alteración monocular da visión (agudeza visual, visión da cor.) 
 ■ Alteración motora e/ou sensitiva en extremidades. 
 ■ Alteración da coordinación. 
 ■ Disfunción esfinteriana. 

 ■ Disfunción neurolóxica persistente e lentamente progresiva.

COORDINACIÓN

Se a persoa cumpre os criterios de sospeita, enviarase ao servizo de Neuroloxía da 
área sanitaria,  para que sexa visto polo dito especialista nun prazo aconsellable 
inferior a 2 meses.

En caso de cumprimento parcial dos criterios ou existencia dalgunha dúbida que 
precise dunha consulta entre servizos ou profesionais realizarase unha e-consulta, 
cuxo período máximo de resposta se define en 15 días.

ACTIVIDADES DERIVADAS

Solicitude do estudo precoz da resonancia magnética (RM) (opcional): 

INFORMACIÓN A PERSOAS CON EM E/OU FAMILIARES

Informar adecuadamente os descubrimentos e da necesidade de ampliar os estudos 
diagnósticos por parte dun especialista.

REXISTRO DE INFORMACIÓN NA HCE

Información clínica e farmacolóxica:

 ■ Síntomas e signos clínicos de inicio.
 ■ Antecedentes persoais e familiares.
 ■ Idade de inicio dos síntomas.
 ■ Data de inicio dos síntomas.
 ■ Tratamentos activos.
 ■ Estudos complementarios.
 ■ Sospeita da enfermidade.

Mecanismos de coordinación:

 ■ Formulario de criterios de derivación á vía clínica.

INDICADORES DE CALIDADE DA ATENCIÓN

 ■ Tempo máximo para 1.ª visita a neuroloxía especializado en EM =<2 meses.
 ■ Tempo máximo de resposta de e-consulta por parte de Neuroloxía =<15 días.
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Fase de diagnóstico, avaliación e planificación 
do tratamento.

2. Subproceso de confirmación diagnóstica.

DESCRICIÓN

Confirmación diagnóstica da EM.

Confirmación diagnóstica por un facultativo do servizo de Neuroloxía ou da unidade 
de EM, se existise.

ACTIVIDADES

1. Realización da anamnese e exploración clínica.

Realizarase a anamnese e rexistrarase a información dos seguintes aspectos na HCE:

 ■ Signos e síntomas neurolóxicos.

 ■ Antecedentes familiares e persoais. 

 ■ Data de inicio dos síntomas.

 ■ Forma de instauración dos síntomas:

 ■ Progresiva.

 ■ Recorrente.

 ■ Brusca.

 ■ Exploración física.

 ■ Probas complementarias.

 ■ Tratamentos activos.

2. Estudos complementarios, analíticas e probas de neuroimaxe.

Nesta primeira consulta solicitaranse as probas diagnósticas e estudos comple-
mentarios.

 ■  Analíticas:

 ■ Hemograma.

 ■ VSG e PCR.

 ■ Urea e Creatinina.

 ■ Perfil hepático.

 ■ Electrólitos, incluídos perfil fosfocálcico e determinación de Vitamina D.

 ■ Proteinograma, IgG, IgA e IgM.

 ■ Estudo inmunolóxico (ANAs).

 ■ Determinación de TSH, T3, T4.
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 ■ Vitamina B12 e ácido fólico.

 ■ Seroloxías: lúes, hepatite, VIH e varicela.

 ■ Estudos complementarios:

 ■ RM:

 ● Recoméndase realizar unha RM cerebral con contraste a toda persoa con 
clínica suxestiva de EM.

 ● Débese realizar unha RM medular se a RM cerebral non é diagnóstica ou 
se a persoa presenta síntomas medulares.

 ● Recoméndase realizar unha RM de control para demostrar diseminación 
en tempo cando non estea presente na RM inicial.

 ■ Análise de líquido cefalorraquídeo:  

 ● Análise cuantitativa: recoméndase a utilización do índice de Tibbling e 
Link (cociente de Ig G no LCR/Ig G en soro entre o cociente albúmina no 
LCR/albúmina en soro). Un valor superior a 0,8 considérase patolóxico.

 ● Análise cuantitativa: detección de bandas oligoclonais de Ig G. A técnica 
máis recoñecida é o isoelectroenfoque seguido dunha tinción inmunoes-
pecífica. Considérase que hai síntese intratecal se hai máis de 2 bandas 
oligoclonais no LCR que non se atopen en soro (patrón IV), que indican 
actividade inflamatoria no SNC e permanecen inalterables no tempo.

 ■ Estudo de potenciais evocados: rexistran os sinais eléctricos producidos polo 
sistema nervioso en resposta a determinados estímulos. Os máis utilizados 
son os visuais e é característico un aumento asimétrico da velocidade de 
condución dos nervios ópticos.

 ■ Outros estudos máis específicos segundo paciente e criterio clínico: cobre 
sérico, lactato e piruvato séricos, estudos inmunolóxicos (Ac anti-NMO, Ac 
anti-MOG, Ac antifosfolípido, Ac antigliadina, anticorpos anti-Ro e anti-A), 
metabólicos (ECA, Colestanol, VLFA, Sulfátidos en urina, Alfa-galactosidasa sé-
rica), serolóxicos (Borrelia, VIH, lúes, HTLV-1, Tropheryma whip-pelii), xenéticos 
(Leber, SCA, CADASIL, HLA-B5101) e/ou anxiografía retiniana con fluoresceina. 

3. Confirmación diagnóstica precisa e temperá.

Para a confirmación diagnóstica aplicaranse os criterios de criterios de McDonald 
de 2017 [10].



Proceso asistencial integrado para a abordaxe da esclerose múltiple en Galicia

22

Criterios McDonald 2017 para o Diagnóstico de Esclerose Múltiple Remitente 
Recorrente (EM-RR) tras un primeiro episodio neurolóxico compatible.

Número de lesións 
con evidencia clínica 
obxectiva

Datos adicionais necesarios para 
un diagnóstico de esclerose 
múltiple

≥2 ataques clínicos ≥2 Ningún*

≥2 ataques clínicos

1 (así como evidencias históricas 
ben definidas dun ataque previo 
que involucrou unha lesión 
nunha localización anatómica 
distinta †)

Ningún*

≥2 ataques clínicos 1
Diseminación no espazo demostrada por un 
ataque clínico adicional que implica un sitio 
SNC diferente ou por RNM.

1 ataque clínico ≥2

Diseminación no tempo demostrada por 
un ataque clínico adicional ou por RNM§ 
Ou demostración de bandas oligoclonais 
específicas de LCR.

1 ataque clínico 1

Diseminación no espazo demostrada por un 
ataque clínico adicional que implica un sitio 
do SNC diferente ou por RNM

E

Diseminación no tempo demostrada por 
un ataque clínico adicional ou por RNM§ 
Ou demostración de bandas oligoclonais 
específicas en LCR.

Criterios McDonald 2017 para o diagnóstico da EM-PP

 ■ Se un ano de progresión da funcionalidade (determinado prospectivamente 
ou retrospectivamente) con independencia de brotes clínicos.

 ■ E con dous dos seguintes criterios:

 ■ Unha ou máis lesións T2-hiperintesas na medula espinal.

 ■ Presenza de bandas oligoclonais específicas CSF.

COORDINACIÓN

Tras a confirmación diagnóstica a persoa con EM realizaranse as valoracións das áreas 
de rehabilitación, avaliación da necesidade de abordaxe psicolóxica, necesidades 
sociais ou de valoración xinecolóxica para realizar as avaliacións basais funcionais, 
cognitivas, calidade de vida, social, psicolóxica e asesoramento para a planificación 
familiar (no caso de que sexa oportuno). 

Abordarase a atención a estas persoas desde o punto de vista interdisciplinar, inte-
grando as actuacións dos diferentes profesionais implicados no proceso de atención. 
A organización interna realizarase en función da estrutura de cada área sanitaria.
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ACTIVIDADES DERIVADAS

 ■ Xestión e coordinación de axendas coas diferentes disciplinas co fin de facilitar 
a atención asistencial para as persoas con esclerose múltiple.

INFORMACIÓN A PERSOAS CON EM E/OU FAMILIARES

Informar cunha linguaxe entendible para a persoa con EM de:

 ■ A enfermidade (que é, tipos de EM, a quen afecta e factores que a predispoñen).

 ■ Sintomatoloxía asociada e como xestionala.

 ■ Impacto que pode ter no curto, medio e longo prazo na vida das persoas con 
EM e a súa contorna.

 ■ Proceso de atención que vai recibir facendo énfase nos fitos máis próximos.

 ■ Información de contactos aos que pode recorrer en caso de dúbida ou presenza 
de sintomatoloxía que lle suscite algunha preocupación.

 ■ Outros recursos dispoñibles na comunidade aos que pode recorrer (listaxe de 
asociacións de pacientes).

REXISTRO DE INFORMACIÓN NA HCE

Información clínica e farmacolóxica:

 ■ Síntomas e signos clínicos de inicio.

 ■ Antecedentes persoais e familiares.

 ■ Idade de inicio dos síntomas.

 ■ Data de inicio dos síntomas.

 ■ Tratamentos activos.

 ■ Estudos complementarios.

 ■ Sospeita da enfermidade.

Probas diagnósticas:

 ■ Carga lesional (RM).

 ■ Líquido cefalorraquídeo.

 ■ Estudo de potenciais evocados. 

 ■ Outros estudos complementarios.

Tratamento:

 ■ Revisión do estado de vacinas.

 ■ Fármacos activos.

INDICADORES DE CALIDADE DA ATENCIÓN

Tempo para a confirmación diagnóstica <60 días.
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3. Subproceso de planificación do tratamento 
personalizado e multidisciplinar.

DESCRICIÓN

Planificación do tratamento personalizado e multidisciplinar

Contempla a coordinación coas diferentes disciplinas clínicas que interveñen nos 
coidados da persoa con EM e a realización das actividades que se precisen para 
dispoñer dun plan individual de atención integral, en liña coa Estratexia galega para 
a atención a persoas en situación de cronicidade contemplando a multidisciplinarie-
dade clínica para a definición do mellor plan tratamento dispoñible que se adecúe 
ás súas necesidades e preferencias.

ACTIVIDADES

1. Avaliación funcional basal

O médico rehabilitador como coordinador dos recursos do Servizo de Rehabilita-
ción (rehabilitación médica, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, prescrición 
ortoprotésica), ou na súa falta Neuroloxía é o responsable de realizar a avaliación 
funcional basal tras o diagnóstico. 

As actividades que se deberán desenvolver para a avaliación funcional basal son:

 ■ Avaliación e manexo da dor: escala EVA.

 ■ Avaliación da espasticidade de modo global coa escala de ASHWORTH modificada, 
escala de obxectivos GAS e dos tratamentos asociados a ELA.

 ■ Avaliación e prescrición das órteses necesarias (férulas, cadeiras de rodas etc.).

 ■ Avaliación da perda de capacidade funcional e afectación na calidade de vida: 
escala EDDS e Barthel.

 ■ Avaliación de esfínteres 2 .

 ■ Avaliación da marcha: Test de marcha dos 10 metros e escala FAC.

 ■ Avaliación da disfaxia e alteracións da linguaxe: MECV (método volume visco-
sidade).

Unha vez avaliada a situación funcional da persoa con EM, definirá, de forma con-
sensuada coa persoa con EM os obxectivos funcionais e establecerase o plan de 
tratamento correspondente que será compartido co resto de disciplinas clínicas e 
sociais para a definición do plan terapéutico integral.

2 Esta actividade pode ser realizada tanto polo Servizo de rehabilitación como por Uroloxía, depen-
derá dos acordos que se alcancen en cada área sanitaria.
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2. Avaliación cognitiva basal e de calidade de vida

Será necesario realizar unha avaliación basal completa para o que deberán explo-
rarse os seguintes aspectos:

 ■ Deterioración cognitiva, concretamente focalizarse na memoria, velocidade de 
procesamento da información, a función executiva e a praxia. Os instrumentos 
que se propoñen para iso son o  Brief Repeatable Battery of Neuropyscological 
Test (BRB-N) [11].

 ■ Fatiga. Para iso proponse a FSS (Fatigue severity scale) [12].

Ítems da FSS:

 ■ 1. Non.

 ■ 2. En ocasións, pero non afecta á miña actividade normal.

 ■ 3. Si, pero toléroa ben.

 ■ 4. Si, ademais limítame algo a miña actividade normal.

 ■ 5. Si, necesito descansar a miúdo para realizar as miñas actividades.

 ■ 6. Si, apenas podo facer algo por este problema.

 ■ 7. É o que máis me preocupa.

 ■ Emoción e/ou estado anímico. Existen diversas escalas. Recoméndase como 
primeira opción a BDI (escala depresión Beck).

 ■ Calidade de vida. Para iso proponse a utilización da escala Euro QoL-5D.

 ■ Afectación nas actividades da vida diaria. Proponse a aplicación da es-
cala de Rankin modificada ou entrevista profundando na repercu-
sión no traballo, condución, execución de tarefas domésticas, xes-
tión de citas e recursos, vida social e actividades da vida diaria. [13]. 

Ítems da Escala de Rankin modificada:

 ■ 0. Ningún tipo de síntomas

 ■ 1. Discapacidade non significativa a pesar dos síntomas; capaz de levar 
a cabo todas as tarefas e actividades habituais

 ■ 2. Discapacidade lixeira; incapaz de levar a cabo todas as súas actividades 
anteriores, pero capaz de coidar dos seus propios asuntos sen axuda

 ■ 3. Discapacidade moderada; require algunha asistencia, pero é capaz de 
andar sen axuda

 ■ 4. Discapacidade moderadamente grave; incapaz de andar e de atender 
satisfactoriamente as súas necesidades corporais sen axuda.

 ■ 5. Discapacidade grave; confinamento na cama, incontinencia e requiri-
mento de coidados e atencións constantes.

 ■ 6. Morte

Unha vez realizada a avaliación cognitiva e en función das necesidades da persoa 
con EM, exporase unha proposta de tratamento rehabilitador en función dos recur-
sos dispoñibles. Este plan de tratamento será discutido co resto de profesionais 
implicados no manexo da persoa con EM.
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3. Avaliación psicolóxica e tratamento psicolóxico profesional á persoa con EM, 
familiares e/ou coidadoras.

Se fose necesario, enviarase a persoa á Unidade de Saúde Mental  de referencia 
para realizar unha avaliación psicolóxica clínica da persoa con EM, e no caso de que 
sexa preciso, da súa familia profundando na área afectiva-emocional, condutual e 
relacional, co fin de determinar o estado psicolóxico e emocional da persoa con EM 
e facilitar así, o proceso de aceptación da súa nova condición.

4. Avaliación social basal.

1. Se fose necesario, a persoa con EM será remitida ou avaliada por un traballador 
social sanitario unha vez sexa diagnosticada con EM.

2. Realizar unha valoración social para identificar necesidades sociais.

3. Informar dos recursos e prestacións sociais que se podería beneficiar.

4. Apoiar a persoa con EM na solicitude das ditas prestacións.

5. Coordinarse cos servizos sociais correspondentes, cando sexa preciso.

4.1 Solicitude da valoración da discapacidade.

Para a solicitude da valoración da discapacidade a persoa con EM debe cumprir 
os seguintes requisitos:

 ■ Situación clínica estable e sen presenza de sintomatoloxía suxestiva de 
brote.

 ■ Afectación física e/ou cognitiva que limite a realización das actividades 
da vida diaria.

 ■ Dispoñer da valoración cognitiva completa polo profesional sanitario 
competente. Desde IANUS poderase visibilizar un extracto da avaliación 
cognitiva completa que conteña a avaliación clínica da afectación cog-
nitiva (memoria, velocidade de procesamento da información, función 
executiva, praxia e linguaxe); fatiga; estado emocional da persoa con EM; 
calidade de vida e afectación nas actividades da vida diaria.

Cando a persoa con EM cumpra os ditos criterios, deberá ser derivado ao traba-
llador social sanitario que:

 ■ Revisará o cumprimento dos criterios para a solicitude da valoración da 
discapacidade. 

 ■ Facilitará o feito de cubrir a solicitude.

 ■ Determinará que tipo de valoración da discapacidade precisa (física, psíquica 
ou mixta).

 ■ Informará a persoa con EM sobre o procedemento para a solicitude de va-
loración da discapacidade.
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5. Valoración e asesoramento para a planificación familiar en caso de mulleres 
con desexo euxenésico.

A valoración e o asesoramento para a planificación familiar debe realizarse de forma 
coordinada entre o neurólogo e o xinecólogo.

O neurólogo deberá informar proactivamente as persoas con EM en idade repro-
dutiva de:

 ■ As implicacións que representa o embarazo na súa nova situación clínica.

 ■ Os beneficios e riscos do embarazo en persoas con EM.

 ■ A idoneidade ou mellor momento para iniciar o proceso.

 ■ O proceso que debería seguir en caso de optar por esta decisión.

Criterios para a derivación a xinecoloxía:

Unha vez que persoa con EM manifestase interese en ser nai.

Por outra banda, xinecoloxía realizará as seguintes actividades:

 ■ Exploración xinecolóxica segundo as guías de práctica clínica.

 ■ Informará do proceso de seguimento que se establece para persoas con EM que 
manifesten o desexo de ser nais.

 ■ Informarase dos beneficios, riscos potenciais para a futura nai e o bebé durante 
a planificación, xestación, parto e período de lactación.

6. Avaliación do prognóstico da enfermidade.

O neurólogo, en colaboración co resto de disciplinas clínicas, determinará o prog-
nóstico da enfermidade tomando en consideración as avaliacións realizadas por 
todas as disciplinas clínicas que participan nesta fase (Servizo de Rehabilitación, 
Neuropsicoloxía, traballador social e Xinecoloxía (no caso de que corresponda).

7. Planificación do tratamento personalizado, multidisciplinar e contemplando as 
necesidades e vontades da persoa con EM.

O neurólogo en coordinación co resto de disciplinas que participan neste subpro-
ceso determinarán:

 ■ A instauración temperá do tratamento modificador da EM.

 ■ Tratamento sintomático.

 ■ Tratamento para a xestión de brotes (se procede).

 ■ Tratamento rehabilitador da capacidade funcional, cognitiva e recuperación/
mantemento da autonomía da persoa con EM.

 ■ Vacinación (se procede).

8. Entrega do tratamento farmacolóxico na contorna comunitaria e accesible 
para a persoa con EM.

Estudaranse as alternativas posibles para que a medicación sexa dispensada na 
contorna comunitaria da persoa por un profesional cualificado.
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COORDINACIÓN

A coordinación neste subproceso pode adoptar diferentes formas dependendo de 
cada área sanitaria. Aínda que se mostran indispensables os seguintes elementos 
de coordinación:

 ■ Derivacións ás correspondentes especialidades para dispoñer dunha avaliación 
integral basal da persoa con EM no momento do diagnóstico.

 ■ Acceso á HCE da persoa con EM para dispoñer da historia clínica completa da 
persoa con EM e das avaliacións das especialidades que están a participar no 
dito proceso.

 ■ Reunións presenciais ou non presenciais para definir multidisciplinarmente a 
abordaxe e tratamento máis adecuado para a persoa con EM contemplando a 
integralidade da súa situación e as preferencias desta.

ACTIVIDADES DERIVADAS

 ■ Rexistro de realización dos plans individuais de atención integral.

 ■ Planificación e realización da reunión multidisciplinar (presencial ou non pre-
sencial) para a planificación do tratamento personalizado e integral.

 ■ Rexistro do plan de tratamento integral na HCE, accesible para todas as áreas que 
interveñen no tratamento e versión adaptada para a persoa con EM, cos criterios 
que se definen na Estratexia galega para persoas en situación de cronicidade.

 ■ Planificación de visitas de seguimento.

INFORMACIÓN A PERSOA CON EM E/OU FAMILIARES

Informar cunha linguaxe comprensible para a persoa con EM de:

 ■ Os resultados das avaliacións das áreas que participaron na avaliación integral 
e definición do tratamento.

 ■ Explicación e entrega do plan terapéutico escrito, detallando os tratamentos 
farmacolóxicos e rehabilitadores, pautas, recomendacións de administración, 
potenciais efectos secundarios coas correspondentes actuacións por parte da 
persoa con EM e interaccións con outros fármacos ou alimentos.

 ■ Entregar información de contacto (neurólogo referente ou enfermeira de neuro-
loxía) para que a persoa con EM poida acceder ao seu neurólogo ou enfermeira 
en caso de dúbidas.

 ■ Resolver dúbidas e preguntas que queira realizar respecto diso.

REXISTRO DE INFORMACIÓN NA HCE

Información clínica e farmacolóxica:

 ■ Diagnóstico.

 ■ Comorbilidades.

 ■ Antecedentes familiares.

 ■ Tipo de EM (en brotes ou progresiva).

 ■ Rexistro de brotes.
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 ■ Estadio clínico.

 ■ Prognóstico da EM.

Probas diagnósticas:

 ■ Carga lesional (RM).

 ■ Líquido cefalorraquídeo.

 ■ Estudo de potenciais evocados.

 ■ Outros estudos complementarios.

Plan de tratamento:

 ■ Revisión do estado de vacinas.

 ■ Planificación tratamento multidisciplinar.

 ■ Tratamento modificador da enfermidade. 

 ■ Fármacos activos.

Avaliación do grao e área de afectación:

 ■ Estado funcional: EDSS (obrigatorio); 9-HPT (opcional): Barthel (obrigatorio).

 ■ Valoración de esfínteres.

 ■ Avaliación da marcha: test da marcha aos 10 metros e escala FAC.

 ■ Valoración e prescrición de órteses necesarias.

 ■ Disfaxia e linguaxe: escala MECV.

 ■ Estado cognitivo: BRB-N (Brief Repeatable Battery of Neuropsycological Test); FSS 
(Fatigue severity scale); BDI (escala depresión Beck); escala Rankin.

 ■ Calidade de vida: Euro QoL-5D.

 ■ Espasticidade: escala ASHWORTH modificada, escala de obxectivos GAS. 

 ■ Avaliación basal social. 

 ■ Desexo de planificación familiar.

INDICADORES DE CALIDADE DA ATENCIÓN

 ■ Existencia de informes de avaliación funcional, cognitiva, calidade de vida e social.

 ■ Existencia dun plan de tratamento interdisciplinar.

 ■ N.º de pacientes por tipo de EM.

 ■ Media da valoración basal funcional ao diagnóstico.

 ■ Media da valoración basal cognitiva ao diagnóstico.

 ■ Media da valoración basal de calidade de vida ao diagnóstico.

 ■ Tempo medido desde a confirmación diagnóstica por Neuroloxía ata a definición 
do plan de tratamento integral e multidisciplinar 3 .

3 enténdese que para iso se deben realizar todas as valoracións basais e realizarse unha sesión 
conxunta para definir o plan de tratamento integral.
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3 Fase de xestión e manexo clínico.

4. Subproceso de instauración do plan de tratamento e 
posterior xestión e manexo clínico da persoa con EM.

DESCRICIÓN

Instauración do plan de tratamento e posterior xestión e manexo clínico da 
persoa con EM.

Abarca a instauración do plan de tratamento de forma temperá co fin de retardar a 
progresión da enfermidade e posterior seguimento e monitoraxe da persoa con EM 
en función das súas necesidades clínicas, asegurando a calidade da atención en 
estadios de progresión da enfermidade leve ou moderada.

ACTIVIDADES

1. Monitoraxe e seguimento do plan de tratamento na súa integralidade.

N euroloxía co resto de disciplinas implicadas revisarán e monitorarán o plan 
individual de atención integral da persoa con EM.

Aconséllase que se revise o plan de tratamento cunha periodicidade de polo menos 
cada 6 meses.

Os aspectos para revisar serán:

 ■ Tratamento modificador e sintomático da EM.

 ■ Tratamento rehabilitador tanto cognitivo como funcional.

 ■ Plan de coidados.

 ■ Necesidade de apoio psicolóxico.

 ■ Unha vez ao ano realizarase un cribado da afectación cognitiva coa escala SDMT 
naquelas persoas con EM sen afectación cognitiva rexistrada.

2. Seguimento e monitoraxe da seguridade do tratamento modificador da EM.

Neuroloxía en coordinación con farmacia hospitalaria realizará o seguimento 
pertinente e segundo o establecido nas guías clínicas do tratamento 
farmacolóxico modificador da EM activo [1].

3. Seguimento periódico do curso clínico da persoa con EM.

Neuroloxía de forma periódica realizará un seguimento do curso clínico da persoa 
con EM.

A periodicidade recomendable é que se realice mínimo 1 vez ao ano e recomendable 
cada 6 meses.
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4. Realización de estudos e probas diagnósticas para avaliar a progresión da 
enfermidade.

Neuroloxía solicitará as probas diagnósticas e estudos complementarios necesarios 
para avaliar a progresión da EM. Recoméndase:

 ■ A realización da RM segundo a tipoloxía da persoa con EM con base nas guías 
de práctica clínica ou segundo criterio clínico.

 ■ Analíticas segundo guías clínicas.

 ■ Outros estudos complementarios 1 vez ao ano.

5. Seguimento e monitoraxe da funcionalidade da persoa con EM.

O médico rehabilitador realizará o seguimento e monitoraxe do estado funcional da 
persoa con EM, do plan de tratamento establecido e da consecución dos obxectivos 
funcionais nas áreas que a persoa con EM precisase ou precise un programa de tra-
tamento rehabilitador ou recuperación por un fisioterapeuta, terapeuta ocupacional 
e/ou logopeda.

En función do plan de tratamento e dos obxectivos funcionais estableceranse as 
visitas de seguimento. O médico rehabilitador avaliará 4:

 ■ A dor e o manexo desta segundo as guías de práctica clínica.

 ■ A espasticidade.

 ■ A prescrición, xestión e coordinación, no caso de que sexa necesario coa área 
social, das órteses indicadas para a persoa con EM.

 ■ A capacidade funcional, consecución dos obxectivos funcionais e a idoneidade de 
programa de aprendizaxe de habilidades segundo necesidades da persoa con EM.

 ■ Avaliación dos esfínteres.

 ■ A avaliación da marcha.

 ■ Adicionalmente, e en caso necesario, a persoa con EM será reavaliada polo Servizo 
de Rehabilitación nas seguintes situacións:

 ■ Tras superar un brote, en caso de persistencia de síntomas ou empeoramento 
neurolóxico claro.

 ■ Nas formas progresivas da enfermidade que limite a funcionalidade.

 ■ Ou tras un episodio clínico intercorrente que poida afectar o estado funcional 
a persoa con EM.

Se a persoa con EM presenta afectación para a realización das actividades da vida 
diaria, será remitida ao traballador social sanitario para o apoio na xestión da va-
loración da discapacidade.

4 As escalas para utilizar son as  mesmas que se detallan no subproceso 2, na valoración funcional 
basal.
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6. Seguimento e monitoraxe da cognición e calidade de vida da persoa con EM.

O neurólogo ou n europsicólogo (se existise) realizarán unha avaliación completa 
do estado cognitivo da persoa con EM e a calidade de vida cando se cumpran os 
seguintes criterios:

 ■ Tras reporte de síntomas ou signos relacionados coa cognición.

 ■ Tras SDMT positivo.

 ■ Tras cambio na forma clínica da EM (paso de EM primaria remitente-recorrente 
a secundaria progresiva).

 ■ Nas formas progresivas da EM realizar unha valoración completa anual.

 ■ Sempre que a persoa con EM teña que solicitar a valoración ou o recoñece-
mento da discapacidade.

Se a persoa con EM presenta afectación para a realización das actividades da vida 
diaria, será remitido ao traballador social sanitario para o apoio na xestión da va-
loración da discapacidade.

Os aspectos e os instrumentos que se van utilizar para a dita avaliación atópanse 
descritos no subproceso 2, no apartado de valoración cognitiva e de calidade de 
vida basal.

7. Seguimento e monitoraxe o estado emocional da persoa con EM, familiares e/
ou coidadores.

Avaliación por parte de Atención Primaria ou Neuroloxía do estado emocional da 
persoa con EM especialmente cando se cumpran as seguintes situacións:

 ■ Cando se produzan cambios significativos no estado emocional da persoa con 
EM e que sexan detectados polo profesional sanitario correspondente.

 ■ Cando a persoa con EM o demande.

En tal caso, a persoa con EM será remitida á Unidade de Saúde Mental para a súa 
xestión e abordaxe ou ben, desde Atención Primaria.

8. Xestión e manexo de brotes ou cambios na progresión da EM.

A xestión e o manexo dos brotes realizarase no momento en que se produza o brote 
ou cando a persoa con EM reporte sintomatoloxía nova.

Enténdese por brote a situación clínica definida como a aparición de síntomas ou 
signos de disfunción neurolóxica de instauración aguda e cunha duración mínima 
de 24 horas, ou ben unha deterioración significativa de síntomas neurolóxicos 
preexistentes que estiveran estables ou ausentes durante polo menos 30 días en 
ausencia de febre ou infección.

A xestión dos síntomas asociados ao brote realizarase preferentemente por Neuro-
loxía seguindo as guías de práctica clínica.
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9. Intervencións de apoio social.

Deberase reavaliar a situación social da persoa con EM cando:

 ■ Cumpra os criterios para a solicitude da valoración da discapacidade.

 ■ Cumpra os criterios para a solicitude de valoración da dependencia.

 ■ Ou se identifique algún cambio na súa situación social que precise dalgún 
recurso ou prestación social ou que a persoa con EM e/ou familiares solici-
ten unha consulta co traballador social sanitario. (No Anexo XX detállanse 
as prestacións sociais).

10. Valoración da discapacidade.

A valoración da discapacidade realízana os equipos de valoración da discapacidade 
que están situados en 7 seccións (Ferrol, Santiago, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense e 
A Coruña). Cada equipo de valoración da discapacidade está formado por un médico, 
un psicólogo e un traballador social.

Unha vez que a persoa con EM foi avaliada polo traballador social sanitario e de-
termina que cumpre os criterios para a solicitude da valoración da discapacidade, 
pásase a informar a persoa con EM dos pasos que ten que dar para solicitar que se 
realice dita valoración. Adicionalmente, apoiarano no correcto cubrimento da infor-
mación que se explicita no formulario de solicitude da valoración da discapacidade.

Unha vez que a persoa dispón do formulario de solicitude correctamente cuberto, in-
dicando que tipo de valoración precisa (física, psíquica ou mixta), esta debe presentar 
a solicitude á Xunta para proceder ao seu rexistro desta e iniciar a súa tramitación.

Posteriormente, esta solicitude é asignada a un equipo de valoración para a avalia-
ción do grao de discapacidade.

Se a solicitude de valoración da discapacidade é:

 ■ física, é o médico do equipo de valoración quen procede á súa avaliación a través 
dunha visita presencial. Para iso, realízase un exploración física e neurolóxica, 
que se complementa coa información clínica da persoa con EM (diagnósticos, 
tratamentos activos e probas diagnósticas e complementarias). O médico do equi-
po de valoración pode acceder ao historial da persoa con EM a través de IANUS.

 ■ psíquica, realízase polo psicólogo que avalía a parte cognitiva e emocional e a 
afectación que esta pode ter nas actividades da súa vida diaria a través dunha 
visita presencial. Co fin de adecuar a dita valoración ás características da EM, o 
piscólogo do equipo de valoración poderá acceder á historia clínica do paciente 
a través de IANUS e poderá visualizar un extracto (informe) do seu historial. Este 
informe conterá a seguinte información:

 ■ Diagnósticos.

 ■ Tratamentos activos.

 ■ Informe da valoración cognitiva completa realizada polo neuropsicólogo 
(ou na súa falta por un neurólogo).

 ■ No caso de que sexa mixta, a persoa con EM é valorado polo médico e o psicólogo.

 ■ En todos os casos, o traballador social tamén achega a súa avaliación da persoa.

As valoracións da discapacidade realizaranse no mesmo día.
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11. Valoración da dependencia.

No caso de que calquera profesional sanitario identifique necesidades sociais 
relevantes ou ben que pode ser candidato á valoración da dependencia, a persoa 
con EM será remitida ao traballador social sanitario que se poñerá en contacto cos 
técnicos sociais da comunidade do ámbito social para iniciar o proceso da valora-
ción da dependencia.

12. Intervencións de información, formación e activación a persoas con EM, 
familia e coidadores.

Estas intervencións poden ser realizadas tanto polos profesionais sanitarios refe-
rentes do paciente como polas respectivas asociacións en coordinación co resto de 
axentes que participan na atención ás persoas con EM.

O obxectivo destas intervencións é a de ofrecer información e formación para que a 
persoa con EM adquira unha serie de habilidades e competencias que lle permitan 
unha mellor autoxestión da súa enfermidade.

COORDINACIÓN

A coordinación neste subproceso pode adoptar diferentes formas dependendo de 
cada área sanitaria. Aínda que se mostran indispensables os seguintes elementos 
de coordinación:

 ■ Visitas de seguimento por parte das especialidades que participan na xestión e 
manexo das persoas con EM. Estas poderán levar a cabo na configuración actual 
das organizacións sanitarias (nos diferentes servizos) ou ben en unidades ou 
consultas específicas de EM, onde nun mesmo espazo se concentran todas as 
especialidades para realizar unha correcta abordaxe das persoas con EM.

 ■ Acceso á HCE da persoa con EM para dispoñer da historia clínica completa do 
paciente e das avaliacións das especialidades que están a participar no dito 
proceso.

 ■ Reunións presenciais ou por medio de novas tecnoloxías para definir multidis-
ciplinarmente o tratamento máis adecuado para a persoa con EM contemplando 
a integralidade da súa situación e as preferencias desta.

ACTIVIDADES DERIVADAS

 ■ Rexistro das avaliacións de seguimento na HCE.

 ■ Rexistro do seguimento, monitoraxe e replanificación do plan de tratamento en 
IANUS.

 ■ Planificación de reunións multidisciplinares para a discusión de casos complexos.

 ■ Planificación de visitas de seguimento.

INFORMACIÓN A PERSOAS CON EM E/Ou FAMILIARES

Informar cunha linguaxe entendible para a persoa con EM de:

 ■ A situación clínica do paciente, evolución e prognóstico.

 ■ Repaso da adherencia, interaccións e potenciais efectos secundarios da medi-
cación. 

 ■ Asegurar a comprensión do tratamento.
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 ■ Lembrar a información de contacto (neurólogo referente ou enfermeira de Neu-
roloxía) en caso de dúbidas.

 ■ Resolver dúbidas e preguntas que queira realizar respecto diso.

REXISTRO DE INFORMACIÓN NA HCE

Información clínica e farmacolóxica:

 ■ Diagnóstico.

 ■ Comorbilidades

 ■ Antecedentes familiares.

 ■ Tipo de EM (en brotes ou progresiva).

 ■ Rexistro de brotes.

 ■ Estadio clínico.

 ■ Prognóstico.

Probas diagnósticas:

 ■ Carga lesional (RM).

 ■ Líquido cefalorraquídeo.

 ■ Estudo de potenciais evocados.

 ■ Outros estudos complementarios.

Plan de tratamento:

 ■ Revisión do estado de vacinas.

 ■ Planificación tratamento multidisciplinar.

 ■ Tratamento modificador da enfermidade. 

 ■ Fármacos activos.

Avaliación do grao e área de afectación:

 ■ Estado funcional: EDSS (obrigatorio); 9-HPT (opcional).

 ■ Valoración de esfínteres.

 ■ Avaliación da marcha.

 ■ Valoración e prescrición de órteses necesarias.

 ■ Estado cognitivo: BRB-N (Brief Repeatable Battery of Neu-ropsycological Test); 
FSS (Fatigue severity scale); BDI (escala depresión Beck); escala Rankin.

 ■ Calidade de vida: Euro QoL-5D.

 ■ Espasticidade: escala de ASHWORTH modificada; escala de obxectivos GAS.

 ■ Valoración basal social.

 ■ Desexo de planificación familiar.
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INDICADORES DE CALIDADE DA ATENCIÓN

 ■ Variación media da avaliación funcional.

 ■ Variación media da avaliación cognitiva.

 ■ Tempo medio desde o diagnóstico ata o inicio do tratamento farmacolóxico 
modificador da EM.

 ■ % pacientes con tratamento modificador da enfermidade que abandonaron o 
tratamento (desagregación por motivos de abandono).

 ■ % de pacientes con tratamento modificador da enfermidade estables 5.

 ■ % de pacientes que alcanzaron os seus obxectivos funcionais.

 ■ % de pacientes que precisan de tratamento rehabilitador da cognición.

 ■ % de pacientes que solicitaron a valoración por discapacidade respecto ao total 
de pacientes que cumpren os criterios para a solicitude.

5. Subproceso de xestión de persoa con EM avanzada.

DESCRICIÓN

Xestión e manexo da persoa con EM avanzada.

Integra todas as actividades e intervencións dirixidas a mellorar a calidade de vida 
da persoa con EM avanzada, familia e/ou coidadoras.

ACTIVIDADES

1. Intervencións de manexo da dor

Neuroloxía, médico rehabilitador, atención primaria, coidados paliativos ou calquera 
outro axente que participe nos coidados da persoa con EM realizarán intervencións 
do manexo da dor de forma proactiva, cando o profesional sanitario identifique a 
necesidade ou ben a demanda da persoa con EM. 

2. Monitoraxe e control da resposta aos tratamentos farmacolóxicos 
sintomáticos.

Neuroloxía, médico rehabilitador, atención primaria, coidados paliativos ou calquera 
outro axente que participe nos coidados da persoa con EM realizarán o seguimento 
e monitoraxe da resposta aos tratamentos farmacolóxicos sintomáticos de forma 
proactiva, cando o profesional sanitario identifique a necesidade ou ben a demanda 
da persoa con EM.

Na medida do posible realizarase no domicilio da persoa con EM ou en hospitalización.

3. Intervencións de recuperación e mantemento da rehabilitación funcional ou 
cognitiva.

A persoa con EM será reavaliada polo Servizo de Rehabilitación para a reavaliación 
da funcionalidade:

5 *Deberá concretarse o significado de estabilidade nun paciente con EM (ausencia de brote, non 
cambios na funcionalidade ou a cognición etc.) e o tempo para partir do cal se considera que un 
tratamento é efectivo.
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 ■ Tras superar un brote, en caso de persistencia de síntomas ou empeoramento 
neurolóxico claro.

 ■ Nas formas progresivas da enfermidade que limite a funcionalidade.

 ■ Ou tras un episodio clínico intercorrente que poida afectar o estado funcional 
da persoa con EM.

Nestes casos e cando existan déficits neurolóxicos agudos ou subagudos que lle 
afecten á funcionalidade con capacidade de recuperación ou estabilización, o médico 
rehabilitador establecerá un tratamento rehabilitador segundo necesidades da per-
soa de fisioterapia, terapia ocupacional ou logopedia. O dito tratamento culminará 
unha vez cumpridos os obxectivos funcionais establecidos.

No caso de que precise un programa de rehabilitación de mantemento, o médico 
rehabilitador elaborará un informe detallando a capacidade funcional da persoa 
con EM e unha serie de pautas e recomendacións que se van seguir para que a 
persoa con EM dispoña da información clínica necesaria para iniciar un programa 
de rehabilitación de mantemento.

Por outra banda, realizarase unha valoración cognitiva neuropsicolóxica cando se 
cumpran os seguintes criterios:

 ■ Tras reporte de síntomas ou signos relacionados coa cognición.

 ■ Tras SDMT positivo.

 ■ Tras cambio na forma clínica da EM (paso de EM primaria remitente-recorrente 
a secundaria progresiva).

 ■ Nas formas progresivas da EM realizar unha valoración completa anual.

 ■ Sempre que o paciente teña que solicitar a valoración ou o recoñecemento 
da discapacidade.

4. Apoio psicolóxico e emocional a persoas con EM e/ou familiares.

Avaliación por parte de Atención Primaria ou Neuroloxía do estado emocional da 
persoa con EM especialmente cando se cumpran as seguintes situacións:

 ■ Cando se produzan cambios significativos no estado emocional da persoa 
con EM e que sexan detectados polo profesional sanitario correspondente.

 ■ Cando a persoa con EM demándeo.

En tal caso a persoa con EM será remitida á Unidade de Saúde Mental para a súa 
xestión e abordaxe ou ben desde Atención Primaria.

9. Seguimento e reavaliación das necesidades sociais.

Deberase reavaliar a situación social da persoa con EM por un traballador social 
sanitario cando:
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 ■ Cumpra os criterios para a solicitude da valoración da discapacidade.

 ■ Cumpra os criterios para a solicitude de valoración da dependencia.

 ■ Ou se identifique algún cambio na súa situación social que precise dalgún 
recurso ou prestación social ou que a persoa con EM e/ou familiares soli-
citen unha consulta co traballador social sanitario. (No Anexo III detállanse 
as prestacións sociais).

10. Valoración da discapacidade.

Esta realizarase se a persoa con EM cumpre os criterios para a solicitude de valora-
ción da discapacidade, polos equipos de valoración da discapacidade (ver detalle 
en Subproceso de instauración do plan de tratamento e posterior xestión e manexo 
clínico da persoa con EM).

11. Valoración da dependencia.

No caso de que calquera profesional sanitario identifique necesidades sociais 
relevantes ou ben que pode ser candidato á valoración da dependencia, a persoa 
con EM será remitida ao traballador social sanitario que se poñerá en contacto cos 
técnicos sociais da comunidade do ámbito social para iniciar o proceso da valora-
ción da dependencia.

12. Intervencións de formación en técnicas de rehabilitación funcional e/ou 
cognitiva e outros coidados para apoiar a persoa con EM.

Estas intervencións poden ser realizadas polos servizos hospitalarios, Atención 
Primaria e as asociacións de pacientes en coordinación co resto de axentes que 
participan na atención ás persoas con EM.

O obxectivo destas intervencións é a de ofrecer información e formación para que a 
persoa con EM, familiares ou coidadoras adquiran habilidades e competencias que 
lle permitan unha mellor autoxestión da sintomatoloxía asociada á enfermidade ou 
poder seguir un programa de rehabilitación funcional ou cognitiva de mantemento 
no seu domicilio e de forma autónoma.

13. Confirmación da elaboración do documento de instrucións previas (DEP).

Animarase á realización do documento de instrucións previas (DEP) sempre 
antes de alcanzar a fase de enfermidade crónica avanzada en que se formule a 
necesidade de levar a cabo actitudes terapéuticas invasivas.

1. A información sobre a existencia do DEP pode ser ofrecida por calquera profe-
sional.

2. Os centros sanitarios deben ofrecer axuda ás persoas que así o desexen para a 
súa formalización, mediante a orientación de profesionais con coñecementos 
e formación necesarios.

3. Dentro do equipo multidisciplinar o servizo de traballo social será o responsable 
da formalización do documento. Con todo, antes de iniciar o procedemento e 
durante todo o proceso, o equipo multidisciplinar debe explicar as posibilidades 
de medidas de soporte aplicables nesta enfermidade, as súas vantaxes e incon-
venientes e a finalidade de realizar o documento, resaltando en que o poderán 
cambiar cando o desexen.
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COORDINACIÓN

A coordinación neste subproceso pode adoptar diferentes formas dependendo de 
cada área sanitaria. Aínda que se mostran indispensables os seguintes elementos 
de coordinación:

 ■ Visitas de seguimento por parte das disciplinas que participan na xestión e 
manexo da persoa con EM. Estas poderán levar a cabo na configuración actual 
das organizacións sanitarias (nos diferentes servizos) ou ben en unidades ou 
áreas de EM, onde nun mesmo espazo se concentran todas as disciplinas para 
realizar unha correcta abordaxe da persoa con EM.

 ■ Acceso á HCE da persoa con EM para dispoñer da historia clínica completa da 
persoa con EM e das avaliacións das disciplinas que están a participar no dito 
proceso.

 ■ Reunións presenciais ou non presenciais para definir multidisciplinarmente o 
tratamento máis adecuado para a persoa con EM contemplando a integralidade 
da súa situación e as súas preferencias.

ACTIVIDADES DERIVADAS

 ■ Rexistro das avaliacións na HCE.

 ■ Rexistro do seguimento, monitoraxe e replanificación do plan de tratamento en 
IANUS.

 ■ Planificación de reunións multidisciplinares para a discusión de casos complexos.

 ■ Planificación de visitas de seguimento.

INFORMACIÓN A PERSOAS CON EM E/OU FAMILIARES

Informar cunha linguaxe entendible para a persoa con EM, familiares e/ou coida-
dores de:

 ■ A situación clínica da persoa con EM, evolución e prognóstico.

 ■ Explicación e entrega do plan de tratamento escrito, detallando os tratamentos, 
pautas, recomendacións de administración, potenciais efectos secundarios coas 
correspondentes actuacións por parte da persoa con EM e interaccións con outros 
fármacos ou alimentos.

 ■ Entregar información de contacto (neurólogo referente ou enfermeira de neu-
roloxía) en caso de dúbidas.

 ■ Resolver dúbidas e preguntas que queira realizar respecto diso.

REXISTRO DE INFORMACIÓN NA HCE

Información clínica e farmacolóxica:

 ■ Exploración neurolóxica de seguimento.

 ■ Síntomas e signos clínicos.

 ■ Rexistro de brotes.

 ■ Prognóstico.

 ■ Estadio clínico.

 ■ Información sobre conduta seguida ante a presenza de brotes.
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Estudos e probas complementarias:

 ■ Resultados das analíticas de control.

 ■ Rexistro de potenciais evocados de control.

 ■ Resultados de neuroimaxe de control.

 ■ Carga lesional (RM (se Natalizumab).

Plan de tratamento:

 ■ Tratamento modificador da EM activo.

 ■ Tratamento sintomático.

 ■ Outros tratamentos farmacolóxicos.

 ■ Efectos secundarios do tratamento.

 ■ Motivo de fin de tratamento modificador.

 ■ Seguimento de tratamento farmacolóxico e adherencia.

 ■ Seguimento de tratamento rehabilitador pautado.

 ■ Seguimento de tratamento psicolóxico.

 ■ Documento de instrucións previas.

Avaliación do grao e área de afectación:

 ■ Estado funcional: EDSS (obrigatorio); 9-HPT (opcional).

 ■ Valoración de esfínteres.

 ■ Avaliación da marcha.

 ■ Valoración e prescrición de órteses necesarias.

 ■ Estado cognitivo: BRB-N (Brief Repeatable Battery of Neu-ropsycological Test); 
FSS (Fatigue severity scale); BDI (escala depresión Beck); escala Rankin.

 ■ Calidade de vida: Euro QoL-5D.

 ■ Espasticidade: escala de ASHWORTH modificada; escala de obxectivos GAS

 ■ Valoración basal social.

 ■ Desexo de planificación familiar.

INDICADORES DE CALIDADE DA ATENCIÓN

 ■ Variación media da avaliación funcional.

 ■ Variación media da avaliación cognitiva.

 ■ % de pacientes con EM avanzada con documento de instrucións técnicas.

 ■ % de pacientes que solicitaron a valoración por discapacidade con respecto ao 
total de pacientes que cumpren os criterios para a solicitude.

 ■ N.º de pacientes con EM avanzada que iniciaron trámites de valoración da de-
pendencia.
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4 Fase de apoio no final da vida.

6. Subproceso de xestión e manexo no final da vida

DESCRICIÓN

Xestión e manexo no final da vida

Procurar a mellor calidade de vida (persoa con EM e coidadora), o cumprimento dos 
desexos da persoa con EM e garantir os mellores coidados posibles.

ACTIVIDADES 

1 .Intervencións de manexo da dor

Atención Primaria, Coidados Paliativos, Neuroloxía, médico rehabilitador ou calquera 
outro axente que participe nos coidados da persoa con EM realizarán intervencións 
do manexo da dor de forma proactiva, cando o profesional sanitario identifique a 
necesidade ou ben a demanda da persoa con EM. 

2. Apoio emocional a persoas con EM.

O apoio emocional a persoas con EM ou familiares realizarase en función das súas 
necesidades e cando o paciente demándeo.

Este apoio poderá ser prestado pola Unidade de Saúde Mental ou polo seu equipo 
referente de Atención Primaria en coordinación co resto de axentes (asociacións de 
pacientes, AP etc.).

Preferiblemente e sempre que a persoa con EM teña algunha limitación importante 
para desprazarse, realizarase no domicilio da persoa con EM. En caso contrario, 
poderá realizarse na Unidade de Saúde Mental.

3. Seguimento e reavaliación das necesidades sociais.

Deberase reavaliar a situación social da persoa con EM cando:

 ■ Cumpra os criterios para a solicitude de valoración da dependencia.

 ■ Ou se identifique algún cambio na súa situación social que precise dalgún 
recurso ou prestación social ou que a persoa con EM e/ou familiares soli-
citen unha consulta co traballador social sanitario. (No Anexo III detállanse 
as prestacións sociais).

COIDADORA

1. Apoio emocional a coidadoras.

O apoio emocional a coidadores e/ou familiares realizarase cando a persoa con EM 
se atope en fases moi avanzadas da enfermidade no caso de que estes o soliciten 
ou os profesionais sanitarios a cargo da atención da persoa con EM (Atención Pri-
maria, ou os recursos específicos de Atención Paliativa) identifiquen necesidade de 
apoio emocional. 



Proceso asistencial integrado para a abordaxe da esclerose múltiple en Galicia

42

Este poderá ser prestado polos propios equipos de Atención Primaria, Coidados 
Paliativos ou a Unidade de Saúde Mental. 

2 Intervencións de información e formación a coidadoras.

Formación a coidadores no momento en que o paciente se atope en situación de 
enfermidade avanzada irreversible e precise de apoio constante.

A formación pode ser realizada polos equipos de Atención Primaria, Coidados Pa-
liativos, traballador social ou as asociacións de pacientes.

COORDINACIÓN

A coordinación neste subproceso pode adoptar diferentes formas dependendo de 
cada área sanitaria. Aínda que se mostran indispensables os seguintes elementos 
de coordinación:

 ■ Acceso á HCE da persoa con EM para dispoñer da historia clínica completa da 
persoa con EM e das avaliacións das disciplinas que están a participar no dito 
proceso.

 ■ Reunións presenciais ou non presenciais para abordar a situación clínica da 
persoa con EM.

 ■ Contacto permanente entre atención primaria ou traballador social sanitario 
cos técnicos sociais da comunidade para coordinar as necesidades sociais da 
persoa con EM.

 ■ Extracción de informes de IANUS coa síntese das avaliacións funcionais e/ou 
cognitivas, co fin de que outros axentes prestadores (asociacións de pacientes 
ou centros privados) poidan dispoñer da dita información para o deseño de 
programas de rehabilitación de mantemento ou reforzo.

ACTIVIDADES DERIVADAS 

 ■ Rexistro das avaliacións na HCE.

INFORMACIÓN A PERSOAS CON EM E/OU FAMILIARES  

Informar cunha linguaxe entendible para a persoa con EM, familiares e/ou coida-
dores de:

 ■ A situación clínica da persoa con EM.

 ■ Repasar coa familia e coidadores o documento de instrucións previas para 
adecuar os coidados e intervencións con base nos desexos expresos da persoa 
con EM.

 ■ Apoiar emocionalmente a coidadora nestes momentos e tentar darlles  resposta 
ás súas inquietudes, ansiedades ou preocupacións.

 ■ Resolver dúbidas e preguntas que queira realizar respecto diso.
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REXISTRO DE INFORMACIÓN NA HCE

Información clínica:

 ■ Síntomas e signos clínicos.

 ■ Estadio clínico.

Tratamento.

 ■ Tratamento.

 ■ Control da dor.

 ■ Control e estado do material ortopédico.

 ■ Tratamento psicolóxico.

Avaliación do grao e área de afectación:

 ■ Valoración social.

 ■ Grao de discapacidade.

 ■ Documento de instrucións previas.

 ■ Actitude ante posible estadio terminal.

 ■ Expectativa vital.

INDICADORES DE CALIDADE DA ATENCIÓN

 ■ Cumprimento do documento de instrucións previas.
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 ▼ Figura 5: Representación gráfica do PAI en EM en Galicia.
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6. Próximos pasos: a 
implementación.

O presente documento recolle a visión das persoas con EM en Galicia e a descrición 
do PAI que deberían recibir todas as persoas con EM, con independencia do seu 
lugar de residencia, en Galicia. Este documento, é un primeiro paso para aliñar a 
todos os axentes que traballan coas persoas con EM cara á consecución das metas 
compartidas que se definiron en Galicia para estas persoas e, establecer os están-
dares de atención óptima, con base na evidencia, que deberían poder beneficiarse 
estas persoas nun futuro próximo con independencia do seu lugar de procedencia.

O seguinte paso, é trasladar o PAI xeral a cada área sanitaria ou contorna local 
para que se proceda á súa implementación e adopción na práctica diaria. Para iso, 
é importante que no ámbito de cada área sanitaria analice o distanciados que se 
atopan do PAI xeral e establezan a folla de ruta para avanzar na súa implementación.

Nótese que as características dos axentes, os recursos dispoñibles, a cultura da 
organización e a madurez do proceso en cada área sanitaria é diferente. É por iso, 
que cada área sanitaria deberá realizar as adaptacións pertinentes do PAI para que 
se adecúe á realidade do seu contexto en particular.

Este proceso de adaptación local precisa do desenvolvemento de capacidades 
novas que

permitan que os equipos locais de cada área sanitaria poidan avanzar na imple-
mentación do PAI de EM na súa contorna.

Por iso, este documento achega unha serie de recomendacións sobre os próximos

pasos para avanzar na implementación real do PAI de EM en todos os contextos

locais de Galicia. Estas son:

 ■ Para a implementación do PAI de EM en Galicia, precísase da implicación e tra-
ballo coordinado dos tres niveis: Consellería de Sanidade e Sergas; equipos de 
dirección das organizacións de servizo sanitarias, sociais e/ou comunitarias; e 
do ámbito da prestación (profesionais sanitarios, do ámbito social e do ámbito 
comunitario).

 ■ O ámbito macro (Consellería de Sanidade e Sergas) debe asumir as funcións de:

 ■ Apoiar o ámbito local para que ocorra a implementación en cada contexto.

 ■ Para iso proponse que:

 ● Estableza os mecanismos e incentivos para aliñar o ámbito da prestación 
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e as prioridades da consellería e o Sergas cos resultados finais en clave 
de tripla meta.

 ● Acelere a posta en marcha de novos desenvolvementos nos sistemas de 
información como integrador base do proceso asistencial e elemento 
transversal nas áreas de mellora descritas.

 ● Cree as condicións e capacidades nas organizacións prestadoras para a 
implementación.

 ● Dote dunha maior autonomía de xestión o ámbito local.

 ■ Monitorar e avaliar o seguimento da implementación acordada en clave de 
resultados finais.

 ■ Desenvolver unha rede colaborativa entre centros para compartir aprendi-
zaxes en modelos organizativos.

 ■ Por outra banda, o ámbito da prestación, incluídos os equipos directivos e os 
profesionais que prestan os coidados ás persoas con EM deberán desenvolver 
a capacidade de xestión local, potenciando o traballo conxunto entre os dous 
niveis. Para iso, suxírese:

 ■ Traballar a adaptación na contorna local do proceso asistencial definido e 
poñer en marcha accións ou medidas locais para conseguilo.

 ■ Promover o traballo colaborativo entre disciplinas clínicas e co ámbito da 
xestión.

 ■ Fomentar a mellora continua ao longo do proceso asistencial.

 ■ Permitir e establecer os mecanismos necesarios para que os profesionais 
poidan dedicar tempo a estas funcións.

 ■ Traballar o involucramento dos profesionais coa implementación.

 ▼ Fig. 6. Principais accións dos axentes involucrados na implementación do PAI en 
Galicia
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Anexo I. 
Metodoloxía xeral 
aplicada para 
a elaboración 
do Proceso 
Asistencial 
Integrado de EM 
en Galicia

Para a definición do PAI de EM en Galicia contouse coa participación dun grupo de 
traballo multidisciplinar que integrou a todos os axentes, roles e funcións, incluídas 
persoas con EM, ámbito sanitario e social que teñen un papel na atención e coidados 
das persoas con EM.

As fases do proxecto foron:

 ■ FASE I: constitución do grupo de traballo multidisciplinar:

Identificación de roles, axentes e funcións relevantes na atención e coidados 
das persoas con EM para a constitución do grupo de traballo multidisciplinar e 
xestión de contactos.

 ■ FASE II: Diagnóstico: 

 ■ a. Perspectiva da persoa con EM: fíxose unha análise da perspectiva das 
persoas con EM en Galicia aplicando a metodoloxía de “patient journey”. 
Para iso seleccionouse unha mostra de persoas con EM que permitisen unha 
representación da xeografía galega, sexos e estado de progresión da enfer-
midade. Nesta fase de diagnóstico exploráronse as necesidades, emocións, 
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barreiras e movementos que realizan as persoas con EM.

 ■ b. Perspectiva dos profesionais do ámbito sanitario e social que participan 
na atención destas persoas con EM: para iso entrevistouse a profesionais 
do ámbito sanitario, hospitalario e atención primaria; ámbito social; niveles 
micro e macro.

 ■ FASE III: Deseño e posta en marcha do PAI.

Concretouse con reunións de traballo do grupo multidisciplinar e entre reunión 
e reunión, interaccións non presenciais a través de cuestionarios estruturados 
para avanzar na definición do PAI de EM e as áreas de mellora priorizadas para 
a súa implementación a curto prazo.

Adicionalmente, abordáronse aspectos para apoiar a implementación e a adap-
tación no contexto de cada área sanitaria.
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Anexo II. 
Metodoloxía 
utilizada para 
a análise das 
persoas con EM

Para entender as necesidades, prioridades e aspectos relevantes para a persoa con 
EM aplicouse unha metodoloxía evidenciada [14] que permite trazar a traxectoria 
que experimentan as persoas con EM en Galicia.

Para iso entrevistáronse a 4 persoas con EM explorando as necesidades que senti-
ron, as accións que desencadearon, os seus sentimentos, emocións e medos que 
experimentaron e están a experimentar e finalmente, as barreiras, artefactos ou 
disrupcións que se están atopando ao longo do proceso da súa enfermidade. 

 ▼ Figura 7: Distribución e características das persoas con EM entrevistadas

ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARBANZA

SANTIAGO
BARRANZA

ÁREA SANITARIA DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

PONTEVEDRA
O SALNÉS

ÁREA SANITARIA DA CORUÑA E CEE

A CORUÑA
XUNQUEIRA

ÁREA SANITARIA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS
VERÍN
OURENSE
O BARCO DE VALDEORRAS

ÁREA SANITARIA DE LUGO, A MARIÑA E MONFORTE DE LEMOS
CERVO
LUGO
MONFORTE DE LEMOS

ÁREA SANITARIA DE VIGO

ÁREA SANITARIA DE FERROL

• Muller
• 41 anos
• 10 anos con
diagnóstico
de EM

• Muller
• 38 anos
• 6 anos con
diagnóstico
de EM

• Hombre
• 47 anos aprox.
• 17 anos con
diagnóstico
de EM

• Hombre
• 50 anos
• 19 anos con
diagnóstico
de EM

Fonte: Elaboración propia.
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Así se exploraron estes aspectos no período de presospeita diagnóstica, onde pre-
valece a sintomatoloxía inespecífica; nos momentos de sospeita onde aparece un 
brote ou hai sintomatoloxía suxestiva de EM; no período de exploración e confir-
mación diagnóstica; no momento no que se inicia o tratamento e recuperación de 
síntomas; nos momentos nos que aparecen novos brotes, hai fracaso terapéuticos 
e van aparecendo novas lesións; na etapa en que se vai perdendo progresivamente 
autonomía e, por último, na última etapa asociada ao final de vida. 
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Anexo III. 
Prestacións 
sociais para 
persoas con EM  

Os pacientes con EM poden aterse ás prestacións derivadas do recoñecemento da 
discapacidade e/ou dependencia.

O recoñecemento e valoración da discapacidade vén determinada na Lei 13/1982 da 
LISMI. Segundo a OMS, a discapacidade defínese como:

“Toda restrición ou ausencia (debido a unha deficiencia) da capacidade de realizar 
unha actividade na forma e dentro da marxe que se considera normal para un ser 
humano”. 

É, por tanto, a severidade das limitacións para a realización das actividades diarias 
ou o seu efecto sobre a capacidade para levar a cabo as actividades da vida diaria 
o criterio fundamental para a valoración dos graos de discapacidade vs o alcance 
da deficiencia. 

A discapacidade adoita estar relacionada cunha condición clínica que pode xerar 
problemas físicos e psíquicos e potenciados pola situación social da persoa.

En función do grao de discapacidade recoñecido (33 %, entre 33-65 % e > 65 %) dá 
dereitos a beneficios fiscais, tarxeta de aparcadoiro, axuda en domicilio, acceso a 
unha dotación económica ou libranza, entre outros (ver listaxe de servizos sociais).

Á súa vez, o recoñecemento da discapacidade pode ser 6:

 ■ Provisional: cando se prevé unha recuperación desta.

 ■ Definitiva: cando non se prevé ningún cambio na discapacidade.

O recoñecemento da dependencia dá dereito a unha serie de servizos en función 
do seu grao de dependencia (moderada, severa ou gran dependencia). 

Servizos sociais que se prestan en Galicia:

Certificado de discapacidade:

 ■ Prestacións económicas (PNC, RISGA, RAI, pensións de viuvez e orfandade).

6 Existen discrepancias en la clasificación de la discapacidad en función de si es provisional o de-
finitiva. Algunos sólo utilizan la provisional y la definitiva, mientras que otros utilizan provisional, 
temporal y definitiva.
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 ■ Educación (prazas reservadas, facilidade de acceso, axudas económicas).

 ■ Emprego (promoción e fomento de emprego en empresas, autónomos, emprego 
público, emprego protexido).

 ■ Formación para o emprego (accións formativas, acceso a escolas/talleres).

 ■ Beneficios fiscais (imposto de IRPF, de sucesións e doazóns, de patrimonio).

 ■ Transporte (tarxeta de estacionamento, exención de imposto vehículo).

 ■ Familia (familia numerosa, excedencia laboral por coidado de familiares, redu-
ción xornada).

 ■ Outros (en mutualidades, xustiza gratuíta).

Sistema de Atención á Dependencia:

Graos de dependencia.

 ■ Grao I Dependencia moderada.

 ■ Grao II Dependencia severa.

 ■ Grao III Gran dependencia.

Servizos:

Carteira de servizos comúns:

 ■ Servizos de prevención e promoción da autonomía.

 ■ Servizo de axuda no fogar.

 ■ Servizo de teleasistencia e xeolocalización.

 ■ Servizo de atención diúrna.

 ■ Servizo de atención nocturna.

 ■ Servizo de atención residencial.

Carteira de servizos específicos:

 ■ Carteira de servizos específicos para persoas con discapacidade física.

Prestacións económicas:

 ■ Libranza de coidados na contorna.

 ■ Libranza vinculada a un servizo.

 ■ Libranza de asistente persoal.
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Anexo IV. Servizos 
que presta o 
tecido asociativo 
en Galicia

En Galicia existen 5 asociacións de pacientes situadas en diferentes puntos da xeo-
grafía galega (ACEM na Coruña e Santiago de Compostela; ALUCEM en Lugo; AODEM 
en Ourense; AVEMPO en Vigo), todas elas asociadas á Federación Galega de Pacientes 
con EM (FEGADEM) que aglutina un total de 1.191 persoas socias.

Todas elas, fóra de AODEM son exclusivas de EM e provén servizos de fisioterapia, 
psicoloxía clínica, terapia ocupacional, logopedia, traballo social, xunto con outras 
actividades como ioga, natación adaptada etc. aos seus asociados, complementando 
a carteira de servizos do ámbito sanitario e social para as persoas con EM.

 ▼ Figura 8: Distribución do tecido asociativo de EM en Galicia.

ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARBANZA

SANTIAGO
BARRANZA

ÁREA SANITARIA DE PONTEVEDRA E O SALNÉS

PONTEVEDRA
O SALNÉS

ÁREA SANITARIA DA CORUÑA E CEE

A CORUÑA
XUNQUEIRA

ÁREA SANITARIA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS
VERÍN
OURENSE
O BARCO DE VALDEORRAS

ÁREA SANITARIA DE LUGO, A MARIÑA E MONFORTE DE LEMOS
CERVO
LUGO
MONFORTE DE LEMOS

ÁREA SANITARIA DE VIGO

ÁREA SANITARIA DE FERROL

• 0,66 trabajador social

• 3x 0,66 Trabajador social
• 0,66 Fisioterapeuta
• 0,5 Logopeda
• 1 Psicólogo

• 0,66 Trabajador social
• 1 Fisioterapeuta

• 1 Trabajador social
• 3 x 0,66 Fisioterapeuta
• 0,25 Logopeda
• 0,2 Psicólogo
• 0,40 Terapeuta ocupacional

• 1 Trabajador social
• 1 Psicólogo clínico
• 3,5 Fisioterapeuta
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A continuación, detállase a información relativa a servizos e socios que ten cada 
unha das asociacións de pacientes anteriormente mencionadas.

AODEM Asociación Ourensá de Esclerose Múltiple, ELA, Párkinson e 
outras enfermidades neurodexenerativas
Información de contacto: 

Enderezo: Rúa Recaredo Paz, 1. 32005 Ourense

Teléfono: 988252251

Enderezo electrónico: aodem@hotmail.es

 ■ O equipo interdisciplinar está constituído polos seguintes profesionais:
 ■ Traballador social
 ■ Psicólogo clínico
 ■ Fisioterapeuta

Servizos Actividades Asociadas

Programa  de traballo social Atención social

Subprograma de lecer e tempo libre adaptado

Programa de psicoloxía clínica 
de saúde

Atención psicolóxica

Grupo de axuda mutua de EM

Programa de fisioterapia Atención fisioterapia

Talleres de cinesiterapia en Párkinson

Taller de pilates

Taller de hidroterapia en Spa

ALUCEM Asociación Lucense de Esclerose Múltiple
Información de contacto: 

Enderezo: Avda. Infanta Elena, 11 – Casa Clara Campoamor – Local 9. 27003 Lugo

Teléfono: 982202942

Enderezo electrónico: lugoalucem@gmail.com

O equipo interdisciplinar está constituído polos seguintes profesionais:

 ■ Traballador social
 ■ Fisioterapeuta

Servizos Actividades Asociadas

Programa de neurorrehabilita-
ción

Fisioterapia

Hidroterapia

Terapias non farmacolóxicas: Pilates

Programa de atención integral 
en EM

Traballo social

Voluntariado

Escola de escritores EMCreativo Traballo social
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AVEMPO Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple de Pontevedra
Información de contacto: 

Enderezo: Rúa Camilo Veiga, nº44 baixo. Bouzas. 36208 Pontevedra

Teléfono: 986298865

Enderezo electrónico: avempovigo@hotmail.com

O equipo interdisciplinar está constituído polos seguintes profesionais:

 ■ Traballador social
 ■ Fisioterapeuta
 ■ Logopeda
 ■ Psicólogo clínico
 ■ Terapeuta ocupacional
 ■ Monitor de pintura

Servizos Actividades Asociadas

Programas de Rehabilitación 
Integral

Atención social

Fisioterapia

Terapia Ocupacional

Logopedia

Psicoloxía

Programa de voluntariado Ioga

Outros programas Pilates

Pintura

ACEM Asociación Compostelá de Esclerosis Múltiple
Información de contacto: 

Enderezo: Rúa Queixume dos Pinos, S/N. 15705 Santiago de Compostela 

Teléfono: 981575240

Enderezo electrónico: acem.santiago@gmail.com

 ■ O equipo interdisciplinar está constituído polos seguintes profesionais:
 ■ Traballador social
 ■ Fisioterapeuta
 ■ Logopeda
 ■ Psicólogo clínico

Servizos Actividades Asociadas

Programas de Rehabilitación 
Integral

Traballo social

Psicoloxía

Fisioterapia

Logopedia

Lecer e tempo libe accesible Golf adaptado

Cineforum
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ACEM Asociación Compostelá de Esclerosis Múltiple
Terapias alternativas Pilates

Obradoiro de pintura

Xornadas formativas e 
informativas

Campañas de divulgación e sensibilización en DN/DM de EM

Eventos solidarios: visibilización e captación

Charlas/conferencias

ACEM Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple
Información de contacto: 

Enderezo: Centro Cívico San Diego, Calle Alberto García Ferreiro, S/N. 15006 A Coruña

Teléfono: 981240985

Enderezo electrónico: acemesclerosis@telefonica.net

O equipo interdisciplinar está constituído polos seguintes profesionais:

 ■ Traballador social

Servizos Actividades Asociadas

Servizo de xestión e administración

Transporte adaptado

Traballo social

Taller creativo
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