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Introdução e objetivos: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença
desmielinizante do SNC, caracterizada por manifestações clínicas variadas e
determinadas de acordo com o local da lesão. Apesar do conhecimento sobre
os sinais e sintomas relacionados à EM, poucos estudos têm abordado
aspectos relacionados à funcionalidade destes indivíduos. O objetivo foi
analisar a influência dos sinais e sintomas motores da EM prevista na Escala
de Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) sobre a capacidade
funcional desses indivíduos.

Métodos: Estudo observacional do tipo transversal, realizado na Faculdade
Ceilândia (UnB), no Distrito Federal, com 15 indivíduos com EM (12
mulheres e 3 homens). Foram utilizados a EDSS para identificação dos sinais
e sintomas da EM, e considerando a Classificação Internacional de
Funcionalidade Incapacidade e Saúde, foi avaliado o domínio da atividade
pelo teste Timed Up & Go (TUG), o Teste sentado para de pé (STS), a
coordenação pelo o Teste calcanhar/joelho e o Teste do Nine Hole. Para a
análise dos dados os participantes foram divididos em indivíduos que
necessitavam de cadeira de rodas para se locomover e aqueles que realizam
a marcha independente.

Resultado: Os participantes que realizavam a marcha apresentaram
correlação quase perfeita entre a EDSS e o TUG (r=0,81, p=0,008),
correlação moderada com o testes calcanhar/joelho direito (r= -0,70,
p=0,026) e uma tendência com o esquerdo (r= -0,59, p=0,061) e correlação
moderada entre EDSS e o nine hole esquerdo (r=0,63, p=0,048), mas sem
correlação com o direito (r=0,09, p=0,42) e com o STS (r=0,05,
p=0,454).Entretanto, no outro grupo os resultados mostraram que não
houve correlação entre as variáveis, havendo somente uma tendência a
correlação moderada e positiva entre EDSS e o teste de coordenação de



membro superior esquerdo (r=0,44, p=0,28), que era considerado o não
dominante pelos indivíduos.

Discussão e conclusão: A EDSS mostrou-se pouco sensível para detectar
alterações clínicas relacionadas à funcionalidade de indivíduos com EM,
devido a privilegiar os distúrbios motores, como a deambulação, em sua
pontuação final, sem considerar as outras incapacidades. Também foi
possível observar que indivíduos com EDSS similar apresentaram diferenças
em relação à capacidade funcional. Na elaboração de intervenções
específicas, os demais aspectos relacionados à funcionalidade destes
indivíduos devem ser considerados.
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