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Introdução e objetivos: 
A DMD é uma doença de curso progressivo caracterizado por fraqueza muscular 
generalizada com perda da marcha entre 10 e 13 anos de idade, sendo que até o 
momento não existe cura e os pacientes dificilmente vivem após 30 anos de idade. O 
objetivo desta pesquisa foi de avaliar a qualidade de vida (QV) em paciente com DMD 
da cidade de Anápolis, por meio do Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé 
(AUQEI). 
 
Métodos: 
Fizeram parte do estudo os pacientes identificados no município de por meio de 
entrevistas com os médicos e fisioterapeutas da cidade. A amostra foi composta por 
todos os pacientes identificados no município, os quais aceitaram participar da pesquisa 
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo comitê de ética 
e pesquisa da universidade Unievangélica. Aplicou-se o questionário AUQEI, que busca 
analisar o entusiasmo da criança em relação às condições familiares, sociais, 
atividades, relacionamento interpessoal e laser. A pontuação máxima a ser obtida pelo 
questionário é de setenta e oito pontos, sendo que, pontuação abaixo de quarenta e oito 
pontos significa que o individuo possui baixa QV.  
 
Resultado: 
Foram identificados cinco pacientes com DMD no município. Os casos um e dois 
apresentaram score quarenta e dois, o caso três apresentou score trinta e três, o caso 
quatro teve score trinta e dois e o caso cinco score vinte e nove. Os casos um e dois 
tiveram melhor score em relação aos demais; o domínio que mais exerceu influência 
positiva. para tal resultado foi o domínio família, ambos pacientes fizeram uso de 
corticoterapia. O caso três apresentou menor resultado no domínio lazer; o caso quatro 
teve pior desempenho no domínio familiar. 
 
Discussão e conclusão: 
Na amostra pesquisada observamos que há um baixo índice de qualidade de vida. O 
domínio autonomia foi o que mais influenciou para o decréscimo da QV destes 
pacientes. O caso cinco que teve menor escore total, este paciente apresenta déficit 
cognitivo o que dificultou o entendimento do questionário.  
 
 
 
 
 
 
 
 


