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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica e progressiva que
negativamente a qualidade de vida do indivíduo acometido. O desconhecimento e o
despreparo dos profissionais de saúde, bem como o desconhecimento do próprio
paciente, de seus familiares e de seus pares acerca da doença, contribuem ainda
mais para incapacidade e diminuição da qualidade de vida dos portadores de EM. O
presente projeto tem por objetivo principal possibilitar a oportunidade de vivenciar as
dificuldades e limitações inerentes à rotina diária de indivíduos que convivem com o
diagnóstico de EM O projeto já contou com a participação de 149 pessoas em
Divinópolis, com importante interação dos voluntários nas experimentações da 
tenda. Além disso, iniciou
FUNORTE em Montes Claros e UFJF 
expansão do projeto a estes locais
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica e progressiva que
negativamente a qualidade de vida do indivíduo acometido. O desconhecimento e o
despreparo dos profissionais de saúde, bem como o desconhecimento do próprio
paciente, de seus familiares e de seus pares acerca da doença, contribuem ainda

capacidade e diminuição da qualidade de vida dos portadores de EM. O
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dificuldades e limitações inerentes à rotina diária de indivíduos que convivem com o

EM O projeto já contou com a participação de 149 pessoas em
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Além disso, iniciou-se parcerias com os centros de ensino superior 
Montes Claros e UFJF - campus Governador Valadares, com 
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica e progressiva que afeta 
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