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Introdução e objetivos: Os indivíduos com Esclerose Múltipla (EM)
apresentam sinais e sintomas devido ao comprometimento sistema nervoso
central, com diferença clínica entre indivíduos. Entretanto, apesar do
conhecimento sobre os diferentes comprometimentos neurais, pouco ainda é
descrito sobre as alterações nos domínios de atividade e participação. O
objetivo foi traçar um perfil de queixas relacionadas às limitações em
atividades de vida diárias de indivíduos com EM com diferentes níveis de
incapacidade.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 23 indivíduos
diagnosticados com EM. Para avaliar as queixas destes indivíduos, foi
utilizada a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM), que é
capaz de mostrar as dificuldades nos domínios “auto cuidado”,
“produtividade” e “lazer”. Os indivíduos foram orientados a descrever as
cinco principais queixas em atividades, considerando estes domínios. Para
avaliar o nível de incapacidade, foi utilizada a Kurtzke Expanded Disability
Status Scale (EDSS), que avalia os comprometimentos de estruturas e
funções neurais específicas, gerando um escore de 0 a 10. Após, foi
realizada estatística descritiva das queixas destes indivíduos.

Resultado: Participaram 23 indivíduos com EM, com idade entre 23 a 56
anos, sendo a maioria do sexo feminino (n=19), com escore médio da EDSS
de 4,8 (variando de 2,0 a 8,5), sendo 11 indivíduos classificados como leve
(EDSS 0 a 4), 6 como moderado (EDSS entre 4,5 e 6) e 6 como grave (EDSS
entre 6,5 e 8,5). Os participantes relataram dificuldade em realizar 205
atividades e 104 foram pontuadas como de maior importância. Destas, 67
(66,45%) atividades estavam relacionadas ao domínio “auto cuidado”, 21
(20,10%) relacionadas à “produtividade” e 16 (15,45%) ao “lazer”. A
categoria mobilidade funcional foi a mais prevalente entre as queixas, sendo
citadas em 44,7% das queixas relacionadas ao “auto cuidado”.

Discussão e conclusão: O estudo mostra o perfil de queixas de indivíduos
com EM com diferentes níveis de incapacidade. Pode-se observar que
indivíduos com EM apresentam uma variedade de queixas funcionais



relacionadas aos diferentes domínios da COPM, sendo que o domínio mais
relatado refere-se ao “auto cuidado” e a categoria mobilidade funcional
apresenta-se como mais prevalente dentre as queixas. Sugere-se a
necessidade dos profissionais estarem atentos a tais queixas ao elaborarem
estratégias terapêuticas.
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