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Introdução e objetivos: A apraxia do membro superior é causada
principalmente por alteração no hemisfério cerebral esquerdo. Porém os
sintomas atingem os membros bilateralmente e não pode ser explicada
apenas por déficit motor ou sensorial. Acomete pessoas com esclerose
múltipla, interferindo na realização das atividades cotidianas básicas e
percepção de qualidade de vida. O objetivo do presente estudo é
correlacionar apraxia em destreza manual em indivíduos com esclerose
múltipla (EM).

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 18 indivíduos
com EM. Os instrumentos de avaliação foram as escalas Apraxia Screen of
Tulia, para avaliar a apraxia, o Nine Hole Peg Test para avaliar a destreza
manual e a Kurtze Expanded Disability Status Scale (EDSS) para avaliar o
nível de incapacidade de indivíduos com EM. Os dados foram tabulados no
programa Excel 2013, com cálculo de média e porcentagem e foi realizada
análise descritiva dos dados. Para análise dos dados, os indivíduos foram
divididos em 3 grupos, de acordo com o nível de incapacidade, sendo grupo
leve (EDSS entre 1 e 4,0), moderado (entre 4,5 e 6,0) e grupo grave (maior
que 6,5).

Resultado: Participaram 14 indivíduos do sexo feminino, sendo 15 com o
tipo surto remissão e 3 com progressivo secundária, com idade entre 23 e 56
anos e tempo desde o primeiro surto entre 2 e 26 anos. Em relação à EDSS,
9 indivíduos foram classificados com incapacidade leve, 5 com moderada e 4
com grave. As médias do teste de destreza manual do membro dominante,
foram grupo leve (20,40±3,40), moderado (19,90±2,83) e grave (22,58
±3,69). De acordo com os dados, 3 indivíduos (16,6%) apresentaram
apraxia, sendo 1 do grupo leve e 2 do grupo grave. Não há associação entre
o nível de incapacidade e a presença de apraxia e os indivíduos com apraxia
não apresentaram menores escores no teste de destreza manual.

Discussão e conclusão: Apesar do grupo grave apresentar menor destreza
manual, a variabilidade intra-grupo é grande. Entretanto, não é possível
afirmar que indivíduos mais graves apresentam apraxia e consequentemente
menor destreza manual. Conclui-se que entre os indivíduos classificados



pela EDSS com escore maior que 6, pode haver maior prevalência de
apraxia, mas, não apresentam maior aumento de comprometimento de
destreza manual.
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