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Introducao: As alterações do desempenho na marcha e na cognição são características da progressão da doença de pacientes com
esclerose múltipla (EM). A marcha é uma das funções mais valorizadas pelos pacientes com EM e o comprometimento cognitivo é um
importante contribuinte para os reflexos na atividade profissional e pessoal.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi correlacionar a capacidade funcional através de teste de velocidade e desempenho da marcha com
os testes cognitivos da versão brasileira do instrumento breve para triagem do comprometimento cognitivo em paciente com EM
(BICAMS).

Método: CAEE – 0131.0.004.000-11. Quarenta pacientes com EM (31 mulheres, 77,5%), deambulantes, média de idade de 37,83±9,72
anos, escolaridade de 12,31±3,71 anos e média no escore da Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) de 2,66±1,05 (1,0-4,5)
participaram desse estudo. A avaliação do estado de incapacidade foi realizada através da EDSS, do Teste Caminhada Cronometrada de
25 pés (TC25) e do Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6). Vinte e três (57,5%) pacientes apresentaram incapacidade discreta (EDSS
1.0-2.5) e 17 (42,5%) incapacidade moderada (EDSS 3.0-4.5). Para a avaliação da capacidade cognitiva, os pacientes foram submetidos
às avaliações neuropsicológicas do BICAMS: velocidade de processamento cognitivo oral e escrito (VPC oral e escrita), memória verbal
(MV) e memória visual (MVS). A análise estatística foi realizada através do programa estatístico SPSS com nível de significância de
p<0,05.

Resultados: Correlação moderada negativa entre EDSS e VPC oral (r=-0,413; p<0,008), VPC escrita (r=-0,430; p=0,006) e MV (r=-
0,311; p=0,039) foram encontradas. O TC25 apresentou correlação moderada negativa com as formas de VPC oral (r=-0,293; p=0,001) e
escrita (r=-0,284, p=0,004). Já o TC6 correlação moderada positiva com MV (r=0,322; p=0,042). A análise de regressão múltipla
apresentou que o TC6 e VPC oral foram identificadas como as variáveis independentes significativas para o EDSS (r2 ajustado=0,462;
p<0,0001) em pacientes com EM.

Conclusão: Os testes de capacidades funcional e cognitiva apresentaram correlação moderada e foram preditores da progressão da EM.
Ambos os testes podem ser utilizados para o acompanhamento da evolução do paciente no tratamento fisioterapêutico e da progressão da
EM em nível ambulatorial."
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