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Introducao: Alterações cognitivas podem estar presentes na Esclerose Múltipla (EM). Avaliar e entender a influência destas alterações
sobre o comportamento motor é fundamental para elaboração de estratégias terapêuticas no processo de reabilitação. Para que seja
confiável a utilização dos instrumentos de avaliação cognitiva, é necessário que sejam avaliados as propriedades psicométricas.

Objetivos: Avaliar a responsividade da MoCA após diferentes tipos de intervenção motora em indivíduos com Esclerose Múltipla.

Método: Foram analisados 38 prontuários de indivíduos com diagnóstico de EM do projeto de extensão “Entendendo as disfunções
motoras de pessoas com doenças neurológicas” e selecionadas apenas os 16 que concluíram o tratamento fisioterapêutico, onde foram
identificados 3 intervenções diferentes: Prática Física 1 - 1 mês de intervenção (6 indivíduos); Prática Física 3 - 3 meses de intervenção
(6 indivíduos) e Prática Física + Mental - 1 mês de intervenção (4 indivíduos). As intervenções tinham objetivo a melhora da
estabilização de tronco e consequentemente melhora na execução de diferentes tarefas, como transferências e alcance com membros
superiores. A diferença entre as intervenções era no tempo e na associação da prática mental com prática física. Foram analisados os
dados da MoCA antes e após as intervenções, juntamente com dados clínico demográficos. A análise de responsividade foi realizada da
porcentagem de melhora de cada indivíduo. Parecer do comitê de ética CAAE: 365959/2013.

Resultados: Dos 16 indivíduos que terminaram as intervenções, 12 deles apresentaram aumento no escore total da MoCA, 2 mantiveram
a mesma pontuação e 2 pioraram. Um participante do grupo de PF 1 que obteve decréscimo no escore total, manteve pontuação superior
ao ponto de corte da escala. O indivíduo que manteve a mesma pontuação, no grupo de PM+PF, apresentava escore antes e após o
tratamento de 30 pontos, máxima pontuação da MoCA. Houve melhora nos escores totais da MoCA após as intervenções em 83% dos
indivíduos do grupo de PF1 e PF3 e 50% dos indivíduos do grupo de PM+PF.

Conclusão: Pode-se concluir que é necessário avaliar as funções cognitivas dos indivíduos com EM, sendo a MoCA capaz de avaliar as
mudanças em cognição destes indivíduos após diferentes tipos de intervenções de fisioterapia, sendo assim responsiva."
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