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Introdução e objetivos: As mucopolissacaridoses (MPS) são caracterizadas
pelo acúmulo intra-lisossômico de glicosaminoglicanos, levando ao
surgimento de manifestações clínicas progressivas e perdas contínuas de
funções biológicas e orgânicas que podem levar à incapacidade funcional,
diminuição de mobilidade e prejuízos na qualidade de vida (QV). O objetivo
foi estudar possível associação entre mobilidade e QV em crianças e
adolescentes com MPS.

Métodos: Estudo descritivo e transversal, com amostra composta por 14
participantes (faixa etária de 2-18 anos) com diagnóstico de MPS, do Tipo I
(n=2), Tipo II (n=4), Tipo IV (n=2) e Tipo VI (n=6). Realizado no Instituto
Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira (Rio de Janeiro/Brasil). Foi aplicado aos responsáveis o questionário
PEDI, documentando suas capacidades na área funcional de mobilidade.
Após, foi aplicado o questionário sobre QV - PedsQL 4.0 referente aos
aspectos capacidade física, emocional, social e atividade escolar.

Resultado: A hipótese do estudo foi confirmada, demonstrando haver
correlação de Pearson significativa de 69% (p=0,005*) entre o domínio
mobilidade e qualidade de vida. Notou-se forte correlação significativa de
78% entre a subescala capacidade física com o domínio mobilidade
(p=0,0008*) e de 63% entre a subescala atividade escolar com o domínio
mobilidade (p=0,015*). O estudo apresentou também correlação de Pearson
negativa significativa de 78% entre a subescala capacidade física e o grau
de assistência do cuidador (p=0,0008*), de 72% entre a subescala atividade
escolar e assistência do cuidador (p=0,003*) e de 74% entre o escore total
do PedsQL e a assistência do cuidador (p=0,002*).

Discussão e conclusão: Como foi possível perceber pelos resultados
obtidos neste estudo, a mobilidade influenciou diretamente a QV das
crianças e adolescentes com MPS da amostra estudada, o que demonstra a
importância da abordagem de reabilitação ser realizada de forma precoce,



objetivando a aquisição de benefícios funcionais e de mobilidade que
garantam uma melhor QV a esta população.
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