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Introdução e objetivos: A Esclerose Múltipla (EM) apresenta sinais e
sintomas que influenciam sobre a percepção de qualidade de vida dos
indivíduos. A Escala de Determinação Funcional da Qualidade de Vida
(DEFU) permite avaliar os fatores contextuais que de acordo com a CIF
interferem sobre a capacidade funcional. O objetivo deste estudo foi avaliar
a relação entre índice de funcionalidade e a percepção de qualidade de vida
de indivíduos com EM, e descrever as dificuldades no uso desta escala na
prática clínica.

Métodos: Estudo observacional do tipo transversal, realizados com 15
indivíduos com EM (12 mulheres e 3 homens), idade entre 24 e 56 anos,
sendo que 6 utilizavam cadeira de rodas para locomoção e 9 tinham marcha
independente. Para avaliar o estado de saúde dos indivíduos foi utilizada a
Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) e a percepção de
qualidade de vida foi avaliada pela DEFU. A DEFU é uma escala composta
por 7 domínios, incluindo mobilidade, sintomas, estado emocional, satisfação
pessoal, pensamento e fadiga, situação social e familiar, entre outros.Para a
análise dos dados foi realizada estatística descritiva das variáveis clínico-
demográficas e das variáveis de desfecho do estudo.

Resultado: Identifica-se que não existe uma correlação entre DEFU e EDSS
(r= -0,20, p=0,24), ou seja, a qualidade de vida de indivíduos com EM pode
estar relacionada a fatores ambientais e subjetivos do indivíduo e não
necessariamente relacionada aos aspectos relativos à doença. Além disso, ao
aplicar a DEFU, observa-se que a maioria dos indivíduos manifestavam
tristeza e choro principalmente durante o questionamento dos itens
presentes no domínio estado emocional, que incluem perguntas relacionadas
a fatores subjetivos e pessoais do indivíduo. Os principais domínios que
interferem sobre a percepção geral de qualidade de vida, são relacionados
aos fatores pessoais e ambientais.



Discussão e conclusão: A DEFU, apesar de ser uma escala comumente
descrita na literatura por apresentar alta confiabilidade e validade
adequada, não se correlaciona com o índice de incapacidade relacionado à
EM. Isso pode ocorrer devido ao fato que sinais e sintomas específicos não
necessariamente repercutem sobre a percepção de qualidade de vida
principalmente em indivíduos com doenças crônicas. Além disso, a DEFU
apresenta limitações relacionadas ao uso, que podem comprometer a sua
aplicação em ambiente clínico.
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