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Introducao: Canadian Occupational Performance Measure (COPM) é um instrumento capaz de mostrar as reais dificuldades sob o ponto
de vista do indivíduo, que é encorajado a citar atividades do dia-a-dia que considere mais importante, pontuando seu desempenho e
satisfação. Bastante utilizada como suporte para estabelecimento de metas e planejamento do tratamento.

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo a utilização da COPM como instrumento para identificação de estratégias terapêuticas para
tratamento de indivíduos com Esclerose Multipla (EM).

Método: Trata-se de um estudo observacional transversal, realizado com 33 indivíduos, com idade de 23 a 56 anos, diagnosticados com
EM. Foram aplicadas a EDSS que mede o índice de incapacidade das pessoas com EM e a COPM utilizada para identificar as queixas
ocupacionais dos participantes, onde primeiramente são listadas atividades que estes consideram de difícil execução e posteriormente
elegidas as 5 que mais importantes no seu cotidiano, destas são pontuados desempenho e satisfação. Os participantes foram divididos em
3 grupos de acordo com o nível de incapacidade, Leve (EDSS até 4,0), Moderado (EDSS de 4,5 a 6) e Grave (EDSS maior ou igual a 6,5
). Os dados foram analisados através estatística descritiva, utilizando média, frequência relativa das respostas e porcentagem. 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: O nível de incapacidade de acordo com a EDSS obteve uma média de 4,7. 15 indivíduos foram classificados como Leve , 9
Moderados e 9 Graves. Um total de 307 atividades foram citadas como de difícil execução e 149 destas foram pontuadas com maior
importância pelos pacientes, sendo “autocuidado” (95) a categoria mais citada nos diferentes grupos, seguida de “produtividade” (28) e
“lazer” (26). A satisfação dos participantes, em relação ao seu desempenho nas atividades tidas como difíceis de realizar, é muito baixa.
Principalmente no grupo que contém incapacidade leve, que neste estudo, foi o grupo que apresentou maior insatisfação.

Conclusão: A COPM pode ser utilizada para identificar atividades de difícil execução e de grande importância para pessoas com EM,
possibilitando traçar estratégias terapêuticas individuais. Desta forma, reabilitação é então focada nas reais necessidades do indivíduo
podendo favorecer sua motivação e adesão ao tratamento, podendo gerar melhores resultados."
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