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Introducao: Dentro da estrutura da CIF,""Corpo"" refere-se ao organismo humano, incluindo o cérebro e suas funções. As funções
mentais (cognição) estão incluídas nas funções do corpo. O componente “atividade” refere-se à execução de uma ação de um indivíduo.
Caminhada (marcha) está incluída no componente de atividade da CIF.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi correlacionar o desempenho das funções cognitivas através de testes de velocidade de
processamento cognitivo oral e escrito (VPC oral e escrito) com o desempenho das atividades de marcha de pacientes com esclerose
múltipla (EM).

Método: CAEE – 0131.0.004.000-11. Sessenta pacientes com EM (42 do sexo feminino), deambulantes, média de idade de 37,18±10,41
anos, escolaridade de 12,51±2,57 anos e média no escore da Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) de 2,73±1,09 (1,0-4,5)
participaram desse estudo. A avaliação do estado de incapacidade foi realizada através da EDSS. Para a avaliação das funções mentais de
cognição, os pacientes foram submetidos às avaliações neuropsicológicas de VPC oral e VPC escrito. Para a avaliação da atividade, os
pacientes foram submetidos ao Teste de Caminhada Cronometrada de 25 pés (TC25) e ao Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6). A
análise estatística foi realizada através do programa estatístico SPSS com nível de significância de p<0,05.

Resultados: Trinta e três pacientes (55%) apresentaram incapacidade discreta (EDSS 1.0-2.5) e 27 (45%) incapacidade moderada (EDSS
3,0-4,5). O TC25 apresentou correlação moderada negativa com as formas de VPC oral (r=-0,429; p=0,001) e escrita (r=-0,362,
p=0,004). Já o TC6 apresentou correlação moderada positiva com as formas oral (r=0,421; p=0,001) e escrita (r=0,398; p=0,002). A
análise de regressão linear múltipla identificou a VPC oral como variável preditiva e independente significativa para os testes TC25 (r2
ajustado=0,170; p<0,0001) e TC6 (r2 ajustado=0,163; p<0,001) em pacientes com EM.

Conclusão: O desempenho da atividade de caminhada está significativamente associado às funções cognitivas do componente de
estrutura e função do corpo em pacientes com EM. A avaliação de outros fatores e a direção dos relacionamentos dentro da CIF são
necessários para informar as estratégias de recuperação funcional."
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