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Introdução e objetivos: A esclerose múltipla (EM) é uma doença
neurodegenerativa, com característica progressivamente incapacitante.
Diversos sinais e sintomas são apresentados por estes indivíduos, incluindo
o comprometimento cognitivo. Este comprometimento pode influenciar no
declínio funcional destes indivíduos, sendo necessário avaliá-lo para guiar a
elaboração de estratégias de intervenção. O objetivo foi avaliar a
prevalência de alterações cognitivas em indivíduos com EM com diferentes
níveis de incapacidade.

Métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado com
23 indivíduos com EM. O nível de incapacidade dos indivíduos com EM foi
classificado de acordo com a Kurtzke Expanded Disability Status Scale
(EDSS). Para avaliar as funções cognitivas, foi utilizada a Avaliação
Cognitiva Montreal (MoCA), cuja pontuação varia de 0 a 30 pontos, sendo 26
considerado o ponto de corte. Após a coleta de dados, foi realizada análise
de frequência relativa de presença de alteração cognitiva de acordo com os
níveis de incapacidade da EDSS, sendo considerado indivíduos com EDSS
entre 1 e 4, como leve; entre 4,5 e 6, como moderado e maior que 6,5, como
grave.

Resultado: Dos 23 indivíduos avaliados, 11 (47,8%) foram classificados de
acordo com a EDSS como leve, 6 (26,1%) como moderado e 6 (26,1%) grave.
Apenas 2 (8,75%) apresentaram escore final acima de 26 pontos, sendo um
do grupo leve e outro do grave; 2 (8,75%) apresentaram igual a 26 (leve e
grave); 13 (56,5%), escore entre 20 e 25 pontos e 6 (26%), abaixo dos 20
pontos. Apesar de apresentarem diferentes níveis de incapacidade pela
EDSS, os indivíduos apresentaram diferenças no nível de comprometimento
cognitivo. No geral, evocação tardia e função visuespacial (executiva e
atenção) apresentaram maior perda dentre as funções cognitivas avaliadas.

Discussão e conclusão: Após a análise dos dados, pode-se observar que a
maioria dos indivíduos com EM apresentaram comprometimento cognitivo,
independente do nível de incapacidade apresentado, não havendo relação
entre estas variáveis. Apesar da EDSS ser comumente utilizada como



preditor de incapacidade, instrumentos de avaliação relacionados às funções
cognitivas são necessários no processo de reabilitação, uma vez que estas
funções repercutem sobre a realização de atividades e restrição na
participação social.
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