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Introducao: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), doença caracterizada por fraqueza muscular progressiva, resulta em
comprometimentos funcionais que prejudicam a qualidade de vida. A funcionalidade pode ser avaliada por escalas funcionais, sendo a
Medida da Função Motora (MFM) uma das mais utilizadas na DMD.

Objetivos: Analisar o impacto da idade sobre a funcionalidade de adolescentes com DMD por meio da escala MFM.

Método: Foram analisados dados de 60 adolescentes com DMD (14,83±1,9 anos), os quais foram divididos em dois grupos
considerando a mediana da idade: G1 (valores abaixo da mediana; n=26; 13,08±1,1 anos) e G2 (mediana e valores acima; n=34;
16,18±1,1 anos). Estes, foram avaliados pelos três domínios da escala MFM: D1 - posição em pé e transferências, D2 - função motora
axial e proximal e D3 - função motora distal. Para a comparação entre os grupos, como os dados não apresentaram distribuição normal,
foi utilizado o teste Mann-Whitney com nível de significância de 5% (CAEE: 68504417.2.0000.5402).

Resultados: Maiores valores para o domínio D2 da escala foi observado para o G1 (78,31±22,29 vs. 66,50±23,21, p=0,04), o que sugere
que quanto maior a idade, maior o comprometimento funcional de tronco e a instabilidade de membros superiores e inferiores. Não
foram observadas diferenças entre os grupos para os domínios D1 (19,72±24,39 vs. 11,01±23,25, p=0,06) e D3 (83,70±13,88 vs.
80,81±14,71, p=0,46).

Conclusão: Os resultados sugerem que o comprometimento funcional no tronco e nos membros superiores e inferiores aumentam com a
idade. Processo nº 2017/13683-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)."
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