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Introducao: Pessoas com EM (Esclerose Múltipla) apresentam sinais e sintomas neurológicos, que impactam diretamente nas atividades
de vida diária, como alteração cognitiva. O comprometimento das funções em cognição pode influenciar na execução motora e
consequentemente em tarefas de autocuidado, produtividade e lazer. Sendo assim, necessária a avaliação cognitiva destes indivíduos.

Objetivos: Avaliar o desempenho cognitivo de pessoas com EM através da Montreal Cognitive Assessment (MoCA), comparar o
desempenho dos grupos nos diferentes subitens da escala, e verificar a correlação com a Kurtzke Expanded Disability Status Scale
(EDSS).

Método: A amostra foi composta de 38 indivíduos com diagnóstico confirmado de EM. Para a avaliação cognitiva foi aplicada a MoCA
e para avaliar o nível de incapacidade, foi aplicada a EDSS. Inicialmente foi realizada a análise descritiva das variáveis clínico
demográficas e para as variáveis de desfecho MoCA foram divididos os grupos de EM entre leve (EDSS até 4), moderado (EDSS de 4,5
- 6) e grave (EDSS > 6,5 ) e, realizada análise de variância ANOVA, nível de significância alfa < 0,05 e realizada a análise de
porcentagem de perdas para os subitens da MoCA nos diferentes grupos . Para verificar a correlação entre o escore total da MoCA e a
EDSS foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Este estudo foi previamente aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Brasília sob o parecer CAAE: 365959/2013.

Resultados: Dos 38 participantes, 18 foram alocados no grupo Leve, 10 no Moderado e 10 no Grave. 78,95% da amostram apresentou
alteração cognitiva. Não houve diferença significativa para a o escore total da MoCA, para os subitens e nem para a idade nos 3 grupos.
Os subitens com maior porcentagem de perda foram os de “linguagem” e “evocação tardia”, perda > 43%. No subitem “visuespacial-
executiva” a porcentagem perda aumentou de acordo com a gravidade da doença e no subitem “atenção”, a perda diminuiu de acordo
com a gravidade da doença. Houve correlação fraca entre a MoCA e a EDSS, r= 0,17.

Conclusão: Com o presente estudo é possível afirmar que as alterações cognitivas em pessoas com EM, podem estar presentes desde os
estágios iniciais da doença, e independe de idade e nível de incapacidade. Sendo necessária a avaliação cognitiva na prática clínica, para
melhor elaboração de estratégias de reabilitação destes indivíduos."
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