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 Resumo 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença grave degenerativa 

recessiva ligada ao cromossomo X caracterizada por fraqueza muscular progressiva com 

início na primeira infância resultando em declínio progressivo e irreversível de 

habilidades funcionais. O gene da DMD é considerado o mais longo nos seres humanos, 

com 79 éxons, e devido ao seu comprimento é altamente suscetível a mutações que 

resultam na ausência de distrofina. O estudo de estratégias motoras, marcha e mobilidade 

funcional complementam a avaliação desses indivíduos e permite interpretações ainda 

não descritas previamente, considerando aspectos genéticos e a evolução da doença. O 

objetivo principal deste estudo foi caracterizar a marcha e a mobilidade funcional de 

indivíduos com DMD nas deleções, duplicações e mutações de ponto no gene da 

distrofina. Foi realizado um estudo observacional de caráter longitudinal, com 40 

meninos entre 5 e 17 anos no Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares da 

UNIFESP. Os indivíduos foram avaliados individualmente em três momentos distintos 

no período de um ano (avaliação inicial, 6 e 12 meses) com as seguintes escalas/testes: 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Escala Vignos, Timed Up & Go (TUG), 

Caminhada de 10 metros (TC 10m) e Escala de avaliação funcional (FES-DMD-D4). Os 

resultados demonstram diferença entre a avaliação inicial e final no TC 10m e no número 

de passos, diferente da FES- DMD que mostrou piora progressiva ao longo de 12 meses. 

O grupo duplicação apresentou tempos de execução no TUG test e TC 10 m mantidos 

entre avaliação inicial e seis meses e o grupo mutação as alterações ocorrem de maneira 

gradativa no mesmo período. O estudo concluiu que os perfis de progressão de cada 

alteração gênica são distintos e também apresentam características de progressão 

diferentes conforme a localização dos éxons, o que possibilita avaliar estratégias 

intervenção específica para cada indivíduo com DMD. 

Palavras chave: Distrofia Muscular de Duchenne; mutação; fisioterapia: desvio 

de marcha: avaliação da deficiência; 
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Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a severe recessive degenerative disease 

linked to the X chromosome characterized by progressive muscle weakness beginning in 

early childhood with rapid progression resulting in a progressive and irreversible decline 

in functional abilities. The DMD gene is considered the longest in humans, with 79 exons, 

and due to its length it is highly susceptible to mutations that result in the absence of 

dystrophin. The study of motor strategies, gait and functional mobility complement the 

assessment of these individuals and allow interpretations not yet described previously, 

considering genetic aspects and the evolution of the disease. The main objective of this 

study was to characterize the gait and functional mobility of individuals with DMD in 

deletions, duplications and point mutations in the dystrophin gene. A longitudinal 

observational study was carried out, with 40 boys between 5 and 17 years old in the 

Neuromuscular Diseases Research Sector at UNIFESP. Individuals were assessed 

individually at three different times in the period of one year (initial assessment, 6 and 12 

months) with the following scales / tests: Mini-Mental State Examination (MMSE), 

Vignos Scale, Timed Up & Go (TUG), 10 meter walk (10m TC) and functional evaluation 

scale (FES-DMD-D4). The results show a difference between the initial and final 

assessment in the 10m TC and in the number of steps, unlike the FES-DMD which 

showed progressive worsening over 12 months. The duplication group presented 

execution times in the TUG test and the 10 m walk test maintained between the initial 

assessment and six months, and the mutation group presented changes gradually over the 

same period. The study concluded that the progression profiles of each genetic alteration 

are distinct and also present different progression characteristics depending on the 

location of the exons, which makes it possible to evaluate specific intervention for each 

individual with DMD. 

Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy; mutation; physiotherapy; gait deviation; 

disability assessment;
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1. Introdução 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é forma mais comum das 

distrofinopatias, é uma doença grave degenerativa recessiva ligada ao cromossomo X 

caracterizada por fraqueza muscular progressiva com início na primeira infância. Essa 

resulta em declínio progressivo e irreversível de habilidades funcionais afetando cerca de 

1/ 3.800-6.300 nascidos vivos do sexo masculino em todo o mundo (MARTINI et al., 

2014; WILLCOCKS et al., 2014, LIM, MARUYAMA, YOKOTA, 2017; OSORIO et al. 

2019). Sua progressão é rápida com meninos perdendo a capacidade de deambulação 

entre nove e 12 anos de idade (MARTINI et al., 2014; LIM, MARUYAMA, YOKOTA, 

2017).  

A DMD é causada por mutações no gene da distrofina que codifica a distrofina, 

que é uma proteína associada à membrana que liga a actina do citoesqueleto nas fibras 

musculares com a proteína extracelular circundante (MORAES, FERNANDES, 

MEDINA-ACOSTA, BUSHBY et al., 2014; LIM, MARUYAMA, YOKOTA, 2017). 

Essa proteína possui quatro domínios: um domínio N-terminal para ligar a actina, um 

domínio de haste principalmente para flexibilidade estrutural, um domínio rico em 

cisteína para facilitar interações proteína-proteína e um domínio C-terminal para ligação 

no complexo glicoproteico associado à distrofina no sarcolema. A perda dessa ligação da 

proteína no domínio C-terminal com o complexo glicoproteico, altera a permeabilidade 

do sarcolema predispondo-o a fadiga quando exposto ao estresse mecânico, assim como 

na ausência da distrofina (SACKLEY et al., 2009; ERVASTI, 2013; LIM, 

MARUYAMA, YOKOTA, 2017). 

O diagnóstico de DMD é realizado por meio de exame clínico, história familiar, 

dosagem sanguínea dos níveis de enzima creatinofosfoquinase (CK), análise do DNA e 

biópsia muscular (SANTOS et al., 2006). O aumento da CK definido como 2.000U/L ou 

mais, associado ao quadro clínico da DMD sugere o diagnóstico da doença e constitui a 

indicação do estudo genético do DNA. O teste genético de primeira linha para DMD deve 

ser uma técnica que avalia a variação do número de cópias para detectar grandes deleções 

de um ou mais éxons e duplicações. A Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 

(MLPA) e Microarray- based comparative genomichy bridization (aCGH) são técnicas 

para multiplexar a reação em cadeia da polimerase (PCR). O MLPA e aCGH permitem a 

identificação de maior número de deleções e detectam grandes duplicações, fornecendo 

melhor estimativa dos pontos de interrupção de mutação do que a PCR multiplex. 

Cuidados especiais devem ser tomados quando uma única exclusão de éxon é encontrada 



 

2 

 

na análise MLPA. Aparentemente, uma única exclusão de éxon na MLPA também pode 

ocorrer devido à mutação pontual ou morfismos no local de ligação da sonda e, portanto, 

um segundo teste de sequenciamento do éxon envolvido, deve ser feito para evitar 

resultados falso-positivos (SANTOS et al., 2006; MORAES, FERNANDES, MEDINA-

ACOSTA, 2011;ARAUJO et al., 2017). 

 A biópsia muscular também é utilizada para auxiliar no diagnóstico, 

especialmente em casos em que o exame de DNA não identifica a deleção do gene da 

distrofina, identificando as características da fibra muscular, sua distribuição, sinais de 

degeneração ou regeneração, além de avaliar a substituição de tecido muscular por fibroso 

(SANTOS et al., 2006; MORAES, FERNANDES, MEDINA-ACOSTA, 2011). 

Os sintomas iniciais da DMD como: atraso na caminhada, quedas frequentes, 

dificuldade de correr, alterações da marcha e/ou dificuldade em subir escadas são 

geralmente observados entre dois e cinco anos de idade (RYDER et. al. 2017; BLAKE et 

al., 2002). A DMD é caracterizada por padrões conhecidos de degeneração muscular 

progressiva, fraqueza muscular e compensações posturais (BIRNKRANT et al., 2018), 

estas alterações funcionais discretas caracterizam a fase pré-clínica da doença, evoluindo 

de forma progressiva e irreversível, com fraqueza muscular, déficit funcional, contraturas, 

deformidades e diminuição da capacidade vital respiratória. Acomete principalmente a 

musculatura esquelética, podendo atingir a musculatura cardíaca e o sistema nervoso 

(FACHARO, DE CARVALHO, DE MELO VITORINO, 2004). 

O quadro clínico também apresenta atrasos na aquisição de marcos do 

desenvolvimento motor, incluindo início tardio da marcha com sinais de instabilidade, e 

dificuldade em correr. Posteriormente, é evidenciado o início de pseudo-hipertrofia dos 

músculos da panturrilha, diminuição da força muscular, lordose lombar acentuada, 

marcha anserina e sinal de Gowers, evoluindo com diminuição de força muscular de 

membros inferiores (MMII) e contraturas articulares, progredindo então para o uso de 

cadeira de rodas (BOLAND et al.,1996; BLAKE et al., 2002).A partir do momento que o 

paciente depende da cadeira de rodas, certas complicações progridem mais rapidamente, 

incluindo escoliose e contraturas musculares levando a dependência funcional (BOLAND 

et al.,1996; BLAKE et al., 2002; RYDER, et al., 2017). 

 

1.1. Características gênicas na DMD 
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 O gene da DMD é considerado o mais longo nos seres humanos, abrangendo 

2,6milhões de base na região cromossômica Xp21 (braço curto do locus 21) com 79 éxons 

(porções de ácido desoxirribonucleico) de tamanho variado de 107pb (íntron 14) a> 

200kb (íntron 44). Ele é transcrito em um ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) de 

14kb e o ácido desoxirribonucleico (DNA) complementar de 11 kb e codifica uma 

proteína de 3685 aminoácidos de peso molecular 427 kiloDaltons (kDa).  Dessa forma, 

devido ao seu comprimento, é altamente suscetível a mutações (HOFFMAN, BROWN, 

KUNKEL, 1987; MUNTONI, TORELLI, FERLINI, 2003; ERVASTI, 2013). 

 A transcrição gênica da distrofina é controlada por três promotores regulados 

independentemente. Os promotores do cérebro (B), músculo (M) e Purkinje (P) que 

consistem nos primeiros éxons unidos a um conjunto comum de mais 78 éxons. Os nomes 

desses promotores refletem o principal local de expressão da distrofina, sendo assim, o 

promotor B direciona a expressão de distrofina principalmente em neurônios corticais e 

do hipocampo no cérebro, enquanto o promotor P é expresso com maior frequencia nas 

células cerebelares de Purkinje, e em menor concentração na musculatura esquelética. Os 

três promotores resultam em altos níveis de expressão na musculatura esquelética, 

cardiomiocitose em baixos níveis de algumas células da glia (BLAKE et al., 2002). 

 As mutações presentes na DMD, geralmente, resultam na ausência ou redução 

quase total de distrofina. O conhecimento da estrutura do éxon do gene tem sido possível 

em muitos casos para prever se o jovem do sexo masculino é propenso a desenvolver a 

doença. No entanto, há casos em que a deficiência completa de distrofina pode estar 

associada com um fenótipo relativamente benigno (BLAKE et al., 2002). 

 Na DMD, as mutações classificam-se, em geral, a três principais tipos: deleções, 

duplicações e mutações de ponto. Aproximadamente 60% a 65% dos casos de DMD são 

devido a deleções, que são fragmentação de um ou mais segmentos do gene, assim a 

informação genética para produzir a distrofina é incompleta, podendo acometer um ou 

mais éxons nos casos de DMD. As duplicações ocorrem quando há ganho de um ou mais 

segmentos do gene, assim ocorre excesso de informação genética para a produção de 

distrofina, e correspondem de 8 a 15% das mutações presentes nesta doença. As demais 

alterações correspondem a pequenas mutações. As mutações de ponto são aquelas que 

apresentam alterações de material genéticos em sítios específicos do gene e que também 

englobam as pequenas mutações (nonsense e frameshift) na DMD (HOFFMAN, 

BROWN, KUNKEL, 1987; XU et al., 2018). Na DMD, as pequenas mutações chamadas 

de nonsense acontecem quando o gene da distrofina tem "sinal de parada prematuro", 
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fazendo com que a distrofina não tenha sua formação concluída, formando uma proteína 

menor e na maioria das vezes incapaz de exercer sua função (HOFFMAN, BROWN, 

KUNKEL, 1987; BLAKE et al., 2002; XU et al., 2018). As mutações frameshift, também 

incorporam o grupo de pequenas mutações resultando na ausência completa da proteína,é 

causada por inserções ou deleções na sequência de DNA, de um número de nucleotídeos 

não divisível por três, sendo assim, as inserções  ou  deleções  referidas  podem  alterar  

o padrão de leitura, isto é o agrupamento dos códons, resultando numa tradução 

completamente diferente da original (BÖLÜM, PHILLIPS, WHISNANT,1995).  

  Não há relação simples evidenciada entre o tamanho da deleção e a evolução 

clínica resultante da doença, e os efeitos sobre o fenótipo não dependem sobre a extensão 

de uma deleção ou duplicação, mas se ocorre a interrupção ou não do quadro de leitura 

(MUNTONI, TORELLI, FERLINI, 2003).  

O ácido ribonucleico (RNA) da distrofina é processado produzindo variedades de 

genes transcritos codificando um conjunto de isoformas da proteína. A distrofina 

traduzida do maior gene transcrito é uma proteína do citoesqueleto, em forma de 

bastonete, encontrada na superfície interna das fibras musculares. Ela constitui 

aproximadamente 0,002% do total de proteínas presentes no músculo estriado e forma 

parte do complexo glicoproteína distrofina que constitui a ponte entre o citoesqueleto 

interno (actina F) e a matriz extracelular (HOFFMAN, BROWN, KUNKEL, 1987). 

1.2.  Tratamento na DMD 

A maioria das práticas para o tratamento da DMD é, na melhor das hipóteses, 

paliativa, destinada a lidar com problemas musculares, respiratórios e saúde cardíaca 

típicos da DMD. Destes, o tratamento com corticosteróide é a opção mais eficaz para 

pacientes.  Em ensaios clínicos de longo prazo envolvendo pacientes tratados com 

corticosteróides: prednisolona / prednisona ou deflazacort® relataram melhora da força 

muscular e da função respiratória, entretanto, essas melhoras foram temporárias - a 

progressão da doença foi apenas adiada – e o tratamento foi associado a uma série de 

efeitos secundários, por exemplo, ganho de peso, fraturas ósseas, catarata (KIM et 

al.,2015; LIM, MARUYAMA, YOKOTA, 2017). 

 O Ataluren®, medicamento recentemente usado no tratamento de pacientes com 

DMD, é uma droga de primeira classe com objetivo de realizar um “códon de parada 

prematura” ou um “sinal de parada prematura” no gene da distrofina, porém não atua em 
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todos os tipos de mutações da doença (BUSHBY et al., 2014). A atividade do 

medicamento foi demonstrada de forma independente previamente em algumas revisões 

(DU et al., 2013; WELCH et al., 2013) de múltiplos modelos de doença abrangendo 

diferentes sistemas de órgãos, incluindo modelos de distrofinopatia, demonstrando que 

os pacientes com distrofinopatia que utilizaram Ataluren produziram distrofina 

(BUSHBY et al., 2014). 

Outra via terapêutica promissora é a éxon skipping, utilizando 

oligonucleotídeosantisense (AOs), podendo restaurar o quadro de leitura removendo o 

éxon mutante do pré-RNAm da DMD permitindo a produção de proteína distrofina 

truncada, mas parcialmente funcional. A maioria dos pacientes com DMD possuem 

mutações do tipo deleção, e 20% delas são passíveis de “pular” o éxon 51. Essa terapia 

atualmente enfrenta grande desafio, pois sua eficácia observada em pacientes tem sido 

muito baixa, apesar de efeitos terapêuticos significativos terem sido demonstrados em 

muitos estudos em animais (ECHIGOYA et al., 2017). 

Outra estratégia de tratamento ainda não liberada no Brasil, mas que poderá fazer 

modificações na progressão evolutiva desses indivíduos e repercutir na função motora e  

marcha é a terapia genética, e cujo objetivo é realizar uma cópia funcional do gene nas 

células distróficas, ou reparar o gene danificado de modo que produza produto suficiente 

para alterar o fenótipo distrófico. As limitações no desenvolvimento da terapia genética 

são: a necessidade de atingir diferentes músculos, otimização da via de administração, a 

necessidade de uma expressão mais prolongada do transgene, a possível ocorrência de 

resposta imune ou de fibrose e a prevenção de lesões versus substituição/reparação das 

fibras musculares necróticas (MUIR &CHAMBERLAIN, 2009; TROLLET et al., 2009). 

A abordagem deve ser multidisciplinar e adaptada ao perfil do paciente e de seu 

estágio de evolução clínica. A fisioterapia é fundamental a fim de melhorar a qualidade 

de vida dos indivíduos com DMD (OSÓRIO et al., 2019). Os objetivos do tratamento 

fisioterapêutico visam melhorar a capacidade em adquirir melhor controle sobre seus 

movimentos, equilíbrio e coordenação geral, retardar a fraqueza da musculatura da 

cintura pélvica e escapular, corrigir o alinhamento postural (em pé, sentado, deitado ou 

durante os movimentos), equilibrar o trabalho muscular, evitar a fadiga, desenvolver a 

força contrátil dos músculos respiratórios e o controle da respiração pelo uso correto do 

diafragma, prevenir o encurtamento muscular precoce e, principalmente, retardar a 
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evolução clínica e prevenir complicações secundárias como contraturas e deformidades 

(FACHARO, DE CARVALHO, DE MELO VITORINO, 2004; DA SILVA 

&FAGUNDES, 2012) alguns casos, cirurgias corretivas e órteses auxiliam no tratamento 

(DA SILVA &FAGUNDES, 2012). 

Os comprometimentos musculares e articulares tornam-se visíveis com a 

progressão da doença fazendo com que a necessidade de dispositivos auxiliares, como as 

órteses, aumente conforme ocorra a piora do estado funcional. É importante que as órteses 

sejam prescritas no tempo adequado, especialmente no início do curso da doença e após 

o diagnóstico para prevenir limitações e contraturas articulares, a fim de manter a 

deambulação independente o maior tempo possível, e melhorar o equilíbrio e a 

mobilidade funcional (ALEMDAROĞLU et al., 2014). Embora as órteses de joelho-

tornozelo-pé ou knee-ankle-footorthoses (KAFO) possam ajudar a prolongar a marcha, 

no estágio de deambulação tardia de alguns meninos com DMD, seu uso está associado 

a uma velocidade de caminhada reduzida, maior dificuldade em subir escadas e a 

necessidade de assistência manual para evitar quedas (TOWNSEND, TAMHANE, 

GROSS, 2015). As órteses do tipo tornozelo-pé ou ankle-footorthoses (AFO) envolvem 

quase todo o tornozelo e são indicadas para o controle de pé e tornozelo flácidos. Este 

tipo de órtese apresenta custo mais baixo e é esteticamente mais aceita pelos pacientes 

(CARBONERO, ZAGO; CAMPOS, 2012). O uso de. AFO em repouso tanto diurno 

quanto noturno ajudam a manter ou retardar a perda do comprimento da musculatura 

flexora plantar do tornozelo, e é uma forma importante de cuidado para meninos com 

DMD. No entanto, a AFO articulada (por exemplo, polipropileno), geralmente não é 

recomendada para deambulação em meninos com DMD, porque falha em fornecer 

estabilidade de joelho e restringe o uso de estratégias ativas de tornozelo para equilíbrio 

em ficar de pé e andar. O peso adicional da AFO tradicional pode desafiar ainda mais os 

músculos enfraquecidos do quadril e pode exacerbar a microlesão dos extensores do 

joelho enfraquecidos durante a fase de carregamento excêntrico da marcha 

(TOWNSEND, TAMHANE, GROSS, 2015). 

1.3. Marcha de pacientes com DMD 

A marcha é uma habilidade contínua e cíclica, em que há a transferência de peso 

de um membro inferior para outro, tendo como objetivo projetar o corpo para frente (DOS 

PASSOS et al., 2016). 
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Após adquirir a marcha o indivíduo com DMD, decorrente da evolução da doença, 

adota estratégias motoras para manter o corpo na vertical, dentre as quais podemos citar: 

a base alargada, o aumento do balanço da pelve e dos membros superiores (MMSS). As 

manifestações clínicas englobam as dificuldades para deambular, subir e descer escadas, 

e levantar-se e devido a pseudo-hipertrofia muscular com retração do tendão do calcâneo, 

tende-se a andar com os dedos dos pés, isso pode estar relacionado com o desequilíbrio 

da musculatura agonista e antagonista na fase de deambulação, na qual, em torno dos 10 

anos de idade, a velocidade da marcha é reduzida a 29% do normal (ARAUJO et al., 

2014; OSÓRIO et al., 2019). 

Entre 4 e 8 anos, o declínio progressivo é caracterizado por decréscimo de força e 

de habilidades motoras adquiridas (OSÓRIO et al., 2019). Por volta dos 7 anos, os 

indivíduos com DMD apresentam combinação de fraqueza muscular do glúteo máximo 

e rigidez dos quadris que levam à presença de lordose lombar e excesso de inclinação 

anterior da pelve. A fraqueza muscular do quadríceps afeta o padrão do joelho na resposta 

a carga, levando a hiperextensão que provavelmente representa uma tentativa de manter 

a estabilidade do corpo enquanto compensa a fraqueza muscular de quadríceps. A flexão 

plantar excessiva do tornozelo durante a fase de balanço em pacientes com DMD é 

compensada pelo aumento da flexão e abdução do quadril (D’ANGELO et al., 2009).  

A velocidade e cadência são semelhantes aos de indivíduos saudáveis. No entanto, 

o comprimento da passada é reduzido e a largura do passo é aumentada para melhorar o 

equilíbrio (D’ANGELO et al., 2009). ARAÚJO etal. (2014) avaliaram e caracterizaramos 

parâmetros espaciais e temporais do ciclo da marcha em pacientes com DMD em 

diferentes níveis de estadiamento, e verificaram que o comprimento da passada é 

reduzido, assim como o comprimento do passo em DMD, devido ao enfraquecimento 

muscular gradual de glúteos predispondo a inclinação anterior de pelve e realização de 

movimento excessivo da cintura pélvica (ARAÚJO et al., 2014). 

O estudo de Rays (2018), após avaliar 31 indivíduos com DMD, observou que 

durante a avaliação das características da marcha, observadas pelo teste TUG (Timed Up 

& Go) e o teste de caminhada de 10 metros (TC 10 m), correlacionadas com a avaliação 

do estadiamento da doença por meio da Escala Vignos, mostrou que estratégias motoras 

em fases específicas da marcha são evidenciadas mesmo em paciente com Vignos 1. Nas 

fases de apoio e resposta à carga da marcha foi observada diminuição do apoio em médio 

pé e aumento do apoio em ante-pé e inversão do tornozelo simultaneamente à progressão 

da doença. Na fase de balanço terminal, há fraqueza muscular de flexores e abdutores de 
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quadril, aumento da báscula da pelve e inclinação do tronco para a manutenção do passo, 

sendo visível também o aumento gradativo da hiperlordose, anteriorização da cabeça e 

apoio externo para realização da marcha e manutenção do equilíbrio durante a avaliação 

do tronco e pelve. Já em relação ao nível de controle de tronco durante a marcha, 

percebeu-se que o aumento da rotação interna de quadril está associado à diminuição do 

controle de tronco, e ainda que o aumento do deslocamento látero-lateral, da base de 

sustentação e do impulso com o tronco para auxiliar a marcha (RAYS et al., 2018).O 

Vignos é uma das escalas mais amplamente utilizadas para classificar o estadiamento da 

doença e descreve atividades  funcionais que  envolvem os membros inferiores (MMII), 

e sua facilidade e simplicidade na análise do desempenho muscular geral (DE 

CARVALHO et al., 2015; CAPELINI et al., 2017), sua pontuação de 1 a 3 se refere a 

pacientes que deambulam sem auxílio externo e sobem escadas sem auxílio; andam e 

sobem escadas com auxílio do corrimão; e aos que andam mas necessitam de auxílio 

maior que 25 segundos. Pontuação de 4 a 6 se refere a pacientes que deambulam, mas 

não sobem escadas; deambulam sem auxílio externo, mas não sobem escadas e não se 

levantam sozinhos da cadeira; e os que deambulam apenas com auxílio externo, como o 

uso de órteses. A pontuação de 7 a 10 a classificação se aplica após a perda da marcha 

(VIGNOS, SPENCER, ARCHIBALD, 1963). 

Embora existam variações na evolução do quadro clínico, normalmente, os 

indivíduos com DMD não são capazes de andar após os 16 anos de idade (FACHARO, 

DE CARVALHO, DE MELO VITORINO, 2004). Além disso, na redução do 

desempenho do curso natural da macha em DMD, os indivíduos tendem a diminuir o 

percurso durante a caminhada e a aumentar o gasto energético proporcionalmente 

conforme a idade (BREHM et al., 2014).  

Hu & Blemker (2015) sustentam a hipótese de que os diferentes graus de 

contração excêntrica da musculatura dos MMII durante a marcha dos indivíduos com 

DMD pode contribuir para a progressão da degeneração seletiva do músculo. Essa 

degeneração muscular, em média, é mais severa na musculatura proximal do que na distal. 

Uma possível explicação para esta diferença seria que a degeneração muscular é induzida 

pela contração mais excêntrica dos músculos proximais necessários para as atividades 

diárias essenciais, consequentemente causando maior estresse (HU & BLEMKER, 2015). 

Ropars et al. (2016), por meio de análise de sinais de eletromiografia (EMG), 

caracterizaram mudanças na atividade muscular durante a marcha em 16 crianças com 

DMD, e verificaram que a atividade muscular do reto femoral, tibial anterior e 
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isquiotibiais ao longo do ciclo de marcha, é maior nessas crianças, consequentemente 

com gasto energético maior. Seus resultados confirmaram que os principais músculos dos 

MMII são hiperativos durante a marcha aumentando progressivamente, conforme a 

evolução da doença. A atividade dos músculos tibiais anteriores, isquiotibiais e reto 

femoral são aumentados provavelmente como respostas compensatórias, já que o 

comando motor está intacto nessas crianças (ROPARS et.al., 2016).  

O padrão cinemático característico da marcha de crianças com DMD sugere 

predomínio de fraqueza muscular proximal em comparação à distal, bem como a presença 

de contraturas musculares nos estágios mais avançados da doença.  Essas crianças 

apresentam desequilíbrio da força muscular em todas as articulações - os flexores do 

quadril permanecem mais fortes que os extensores; os flexores do joelho (isquiotibiais) 

permanecem mais fortes que os extensores (quadríceps), os flexores plantares do 

tornozelo permanecem mais fortes que os dorsiflexores. A coativação muscular, agonista-

antagonista, em crianças com DMD pode ser uma estratégia para aumentar a estabilidade 

ao redor das articulações do joelho e do tornozelo. A coativação dos músculos do joelho 

provavelmente ajuda a criança a manter o centro de gravidade atrás dos quadris e na frente 

dos joelhos. No entanto, a predominância desse mecanismo compensatório nos músculos 

proximais pode ter consequências negativas, como reduzir a eficiência do movimento 

articular e aumentar o custo energético da marcha (ROPARS et al., 2016). 

Vale ressaltar que uma característica comum da doença neuromuscular é a 

fraqueza e o desequilíbrio muscular provocando desvios posturais, em crianças com 

DMD a capacidade de controlar o centro de massa dentro da base de suporte é menor 

quando comparadas a crianças saudáveis com idades semelhantes, o que refletirá na 

marcha desses indivíduos (BAPTISTA et.al., 2014).  Barret et al. (1998) avaliaram o 

equilíbrio de 37 crianças saudáveis e 61 crianças com DMD divididas em dois grupos de 

acordo com a faixa etária (38 crianças entre 4 e 8 anos com deambulação independente e 

23 meninos deambulantes com uso de órteses entre 8 e 13 anos) com uma plataforma de 

força que mede as forças de gravidade do corpo e a aceleração. Nos estágios iniciais da 

doença entre as idades de 5 e 6 anos, a posição média do centro de gravidade era similar 

ao de crianças saudáveis, mas o grupo de crianças distróficas nas idades entre 8 e 9 anos 

apresentou deslocamento anterior do centro de gravidade altamente significativo na 

posição em pé sem órtese (BARRET et.al., 1988). 

Já foi demonstrado que existe correlação entre o tempo de perda de marcha e a 

idade em indivíduos com DMD com deleções em um ou mais éxons, duplicações com 
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limites de éxons definidos, ou pequenas mutações identificadas por sequenciamento. O 

estudo de Bello et al.(2016) verificou que 20 participantes com mutações no éxon 44 

apresentaram atraso na perda da marcha de aproximadamente dois anos, fato que já foi 

demonstrado em estudos semelhantes, como o de Pane et al. (2014)  em que pacientes 

com deleção do éxon 44 apresentaram melhor desempenho no Teste de caminhada de 6 

minutos (TC6min),  além disso, os pacientes com deleções que em torno do éxon 44 têm  

porcentagem significativamente maior de fibras revertentes e traços de expressão de 

distrofina de baixo nível do que aqueles com deleções em torno do éxon 51, podendo 

explicar o melhor desempenho no TC 6min (PANE et al., 2014; BELLO et al.,2016). 

Para os indivíduos com DMD a perda da marcha é um marco clinicamente 

significativo, pois é um indicador de progressão e gravidade do quadro. Essa gravidade é 

observada pela diminuição da pontuação em escalas de avaliação empregadas nesses 

indivíduos (ROPARS et al., 2016). A transição entre deambulação e a dependência da 

cadeira de rodas é seguida, em muitos casos, por rápido aumento de encurtamentos 

musculares, ganho excessivo de peso, aumento progressivo de escoliose, depressão e 

dependência psicológica após a perda da marcha independente, alterando diretamente a 

qualidade de vida desses indivíduos (KEMPEN et al., 2014). 

Em ambientes clínicos, a mudança do quadro funcional da DMD deve ser feita no 

contexto das capacidades do paciente, com consciência das limitações nas avaliações 

baseadas no esforço, potenciais interações com deficiências musculoesqueléticas, como 

contratura, e genética (BIRNKRANT et al., 2018). 

 

1.4. Avaliação da marcha e mobilidade funcional nos indivíduos com DMD 

 

A avaliação funcional inclui a análise dos padrões de movimento e avaliações 

padronizadas específicas para DMD (BIRNKRANT et al., 2018). A avaliação da marcha 

é fundamental para o estudo e tratamento de doenças que acometem o aparelho 

locomotor, como a DMD, contribuindo para a compreensão do mecanismo 

fisiopatológico inicial, direcionando o tratamento, auxiliando em planejamento cirúrgico, 

prescrição e adequação de órteses e recursos auxiliares de marcha, além de possibilitar a 

comparação pré e pós-tratamento em qualquer intervenção (SAAD, BATTISTELLA, 

MASIERO, 1996). 
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Martini et al. (2014) utilizaram a escala de avaliação funcional para DMD (FES-

DMD) e escala Vignos, para descrever e quantificar durante atividades funcionais 

(levantar do chão / sentar no chão e subir / descer degraus), afim de determinar a 

sequência da perda funcional de 80 crianças com DMD. A FES-DMD permite a 

identificação de estratégias motoras durante a avaliação da marcha. É uma escala 

observacional que integra outras tarefas funcionais, além da avaliação de marcha, como 

por exemplo, levantar/ sentar da cadeira e do solo, descer e subir escadas. Nessa escala, 

a avaliação da marcha objetiva identificar e marcar as estratégias motoras comumente 

observadas no paciente deambulante que refletem na progressão da DMD, mesmo quando 

as crianças ainda realizam as atividades funcionais (DE CARVALHO et al., 2019). Este 

domínio da escala permite também a avaliação detalhada dos movimentos de cada fase 

da marcha. Além disso, gera uma pontuação previamente parcial de cada fase da marcha 

e uma pontuação total, a qual pode ser mensurada de maneira independente, com 

propriedades psicométricas já testadas e validadas (DE CARVALHO et al., 2015; DE 

CARVALHO et al., 2019).  Portanto, o terapeuta pode identificar déficits motores 

específicos e ajudar o paciente a lidar com esses déficits (DE CARVALHO et al., 2015). 

A avaliação da marcha utilizando a FES-DMD mostrou excelente confiabilidade inter e 

intra-avaliadores, e correlação com idade, desempenho cronometrado e classificação de 

Vignos (DE CARVALHO et al., 2019).  

No estudo de Martini et. al (2014), as crianças com DMD avaliadas com a FES-

DMD apresentaram estratégias motoras mais evidentes durante a atividade de sentar e 

subir do chão em comparação com a etapa de subir e descer degraus devido maior 

variabilidade de movimentos necessários para realizar a atividade, deixando evidente que 

a avaliação por meio de estratégias motoras é um biomarcador para a perda de marcha. 

Além disso, o sentar e levantar do chão pareceu ser perdido antes de subir e descer 

degraus. Isso facilita a assistência profissional durante a fase de transição de 

deambulantes para cadeirantes. 

Martini et al.(2015), em estudo observacional, descritivo e retrospectivo, 

descreveram14 pacientes antes da perda de marcha por meio de avaliações do 

desempenho motor em atividades funcionais (Escala Vignos, Escala de avaliação 

funcional- FES e recursos de vídeo). Além disso, investigaram as possíveis relações entre 

o tempo de execução das atividades e as estratégias motoras utilizadas, mostrando que, 

com a progressão da fraqueza muscular, as crianças tiveram que lidar com a disfunção de 

equilíbrio e coordenação, aumentando o tempo de execução de movimentos, além de 
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compensações musculares e posturais, que permitiram maior manutenção de seu 

desempenho funcional. Notou-se que quanto maior o tempo necessário para subir e descer 

degraus, devido a progressão da fraqueza muscular, exige-se mais apoio de tronco e 

MMSS no corrimão, indicando a proximidade da perda de marcha (MARTINI et al., 

2015). 

Outros testes tem sido usados para avaliar a marcha, entre eles, o TC6 min,  que 

avalia a distância percorrida durante 6 minutos, mas não oferece informações sobre as 

estratégias motoras adotadas durante a tarefa, porém, é útil para avaliar os padrões de 

marcha de pacientes com DMD facilitando a avaliação da progressão funcional (DE 

CARVALHO et al., 2015), já que  em meninos com DMD o desempenho no TC6 min 

diminui com o aumento da idade, o que reflete a progressão da doença e aumento da 

incapacidade (KENNEDY et al., 2020). Kempen et al. (2014) avaliaram o gasto 

energético durante o TC6 min em crianças com diagnóstico de DMD com capacidade de 

deambular mais de 50 metros com ou sem auxílio, e constataram que o gasto energético 

da caminhada em meninos com DMD é muito elevado. 

O TC 10m passou a ser amplamente utilizado para avaliar a velocidade da marcha 

nas doenças neuromusculares, sendo uma medida sensível da progressão da doença de 

indivíduos deambuladores com DMD. O TC10m é uma medida facilmente obtida em 

indivíduos com DMD, e na prática clínica, é um preditor da progressão da DMD, e já foi 

demonstrado previamente que a progressão da doença em meninos com DMD 

correlaciona-se a velocidade mais lenta no TC 10m em meninos com mais de 7 anos 

(KENNEDY et al., 2020). 

Estudo realizado por McDonald et al., (2013) demonstrou que o desempenho em 

tempo > que 10-12 segundos está associado a alto risco de perda de deambulação ao longo 

de 12 meses, além disso, declínio de 10% na função de deambular no TC 10m demonstra 

ser um fator preditivo de tempo para perda de deambulação nos quatro anos subsequentes 

TC6 min também suporta a ideia de que mudança de 10% na distância percorrida é 

clinicamente significativa e preditiva de perda de deambulação, e quando o declínio é de 

aproximadamente 30m em média no desempenho do teste, o risco de declínio acentuado 

deste paciente será mais acentuado ao longo do ano subsequente (FISCHER et al., 2016). 

A Medida da Função Motora (MFM) possibilita a avaliação de modo abrangente, 

das disfunções motoras proximais, distais e axiais, por meio de provas classificadas em 

três dimensões: Dimensão 1 (D1)- posição em pé e transferências, com 13 itens; 

Dimensão 2 (D2)- função motora axial e proximal, com 12 itens; Dimensão 3 (D3)- 



 

13 

 

função motora distal, com 7 itens, dos quais 6 são referentes aos MMSS (IWABE, 

MIRANDA-PFEILSTICKER, NUCCI, 2008; KEMPENet al., 2014). Por meio da MFM, 

Vuillerot et al. (2012) acompanharam e previram a perda de marcha um ano antes com 

dados da D1, que quando próximos a pontuação de 40% no escore deste domínio, 

tornaram-se biomarcadores para determinar este marco no desfecho dos pacientes 

(VUILLEROT et al., 2012). 

A análise tridimensional da marcha é amplamente aplicada em indivíduos com 

DMD e é considerada um potencial biomarcador de rastreio a progressão da doença 

podendo predizer o prognóstico, essa análise permitindo uma avaliação cinemática e 

cinética do padrão de marcha, o que possibilita  melhor  manejo clínico e apoia a avaliação 

de rotina desses indivíduos (ROMANO et al., 2019). 

A avaliação de estratégias motoras durante as tarefas funcionais pode permitir o 

reconhecimento de importantes alterações sinérgicas. Essa avaliação é capaz de prever a 

perda da capacidade de realizar atividades de vida diária. Já foi evidenciado que essa 

perda de atividades funcionais (sentar / levantar do chão e subir / descer degraus) aconteça 

12 meses antes da perda de marcha, portanto, conhecer quais tarefas seria perdidas 

primeiro, poderia ajudar os profissionais na prestação de assistência e orientações 

específicas (MARTINI et al., 2014). As limitações de atividades podem incluir 

dificuldade para caminhar longas distâncias, problemas de equilíbrio que podem afetar a 

estabilidade e a segurança ao caminhar e desempenho sobre diferentes tipos de terrenos 

e subida de degraus. As crianças com doenças neuromusculares geralmente relatam 

problemas com deambulação, equilíbrio deficiente, tropeços e quedas frequentes, 

aumento da fadiga e dificuldade em acompanhar os colegas (KENNEDY et al., 2020). 

Com o decorrer da progressão da DMD, percebe-se o surgimento de estratégias 

motoras com intuito de compensar a redução da força muscular e realizar as demandas 

funcionais, sendo a compensação definida como a aquisição de estratégias 

comportamentais para executar a tarefa (SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT, 

2010). 

As escalas de avaliação descritas acima têm por objetivo direcionar a reabilitação 

dos indivíduos com DMD, e incluem medidas de amplitudes de movimento passivas, 

extensibilidade muscular, postura e alinhamento, força muscular, função, qualidade de 

vida e participação em todas as atividades da vida diária.  

 

1.5. Justificativa 



 

14 

 

As alterações de padrões de movimento promovem diminuição da capacidade 

funcional, desequilíbrio muscular e assimetrias, com isso, os indivíduos com DMD 

traçam estratégias motoras para obter um padrão de movimento funcional por maior 

tempo. O estudo de estratégias motoras, marcha e mobilidade funcional pode 

complementar a avaliação desses indivíduos e trazer interpretações ainda não descritas 

previamente, considerando aspectos genéticos e a evolução da doença. Sabe-se que a 

marcha e a mobilidade funcional reduzem com a idade em indivíduos com DMD, e muitos 

estudos abordam estratégias terapêuticas no sentido de retardar a progressão de perda 

funcional e a dependência. Algumas dessas abordagens terapêuticas são direcionadas de 

maneira específica a diferentes tipos de alterações gênicas com isso, associando as 

observações clínicas nas quais existe heterogeneidade na progressão da doença 

independentemente da idade da criança, as avaliações de marcha e mobilidade funcional 

com grupos diferentes de alterações gênicas poderiam apresentar diferenças de 

progressão de funcionalidade, estratégias motoras e marcha. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Caracterizara marcha e a mobilidade funcional de indivíduos com Distrofia 

Muscular de Duchenne em deleções, duplicações e mutações de ponto no gene da 

distrofina. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Verificar a evolução da marcha e da mobilidade funcional em indivíduos com DMD 

decorrente de deleção no período de 12 meses.  

2.2.2. Verificar a evolução da marcha e da mobilidade funcional em indivíduos com DMD 

decorrente de mutação de ponto no período de 12 meses. 

2.2.3. Verificar a evolução da marcha e da mobilidade funcional em indivíduos com DMD 

decorrente de duplicação no período de 12 meses. 

2.2.4. Comparar as características da marcha e da mobilidade funcional de indivíduos 

com DMD decorrente de deleção e mutação de ponto.  

2.2.5. Descrever os padrões de estratégias motoras da marcha de indivíduos com DMD 

nas deleções, duplicações e mutações de ponto no período de12 meses. 
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3. Hipóteses 

As seguintes hipóteses foram consideradas neste estudo: 

Presume-se que indivíduos com DMD apresentem características de marcha e 

mobilidade funcional com perfis distintos de progressão conforme sua alteração genética. 

A velocidade e desempenho de marcha associados a mobilidade funcional de 

indivíduos com DMD decorrente de deleção apresentam progressão tardia em relação a 

indivíduos com mutação de ponto. 

Decorrente das diferenças no tempo de progressão funcional, pacientes com 

mutação de ponto adotam estratégias motoras mais previamente que os indivíduos com 

deleção. 
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4. Método  

4.1. Tipo de estudo  

Estudo observacional de caráter longitudinal 

4.2. Local do Estudo  

As avaliações foram realizadas no Ambulatório do Setor de Investigações nas Doenças 

Neuromusculares do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) situado na Rua Estado de Israel, 899, Vila Clementino, 

São Paulo- SP. 

4.3. Participantes do estudo 

Foram recrutados para o estudo pacientes com DMD em acompanhamento médico 

no Setor de Investigações nas Doenças Neuromusculares da UNIFESP, com idades entre 

5 e 17anos. Os participantes foram distribuídos em três grupos de acordo com o resultado 

do teste genético MLPA: grupo deleção, grupo duplicação e grupo mutação de ponto 

(nesse grupo especificamente fazem parte as mutações de ponto: frameshift e nonsense, 

e mutações do tipo intrônica). 

O tamanho da amostra foi adquirido pelo cálculo amostral a priori (programa 

G*Power 3.1.7) de acordo com a pontuação da mobilidade funcional (Tempo de 

realização do TUG) em pacientes com DMD (RAYS et al., 2018). O tamanho amostral 

foi de 30 indivíduos (Poder de 0,80; nível de significância de 0,05; e tamanho de efeito 

de 0,25), sendo 10 indivíduos em cada grupo. 

4.3.1. Critérios de inclusão  

Foram incluídos no estudo meninos a partir de 5 anos com DMD confirmada por 

diagnóstico genético (mapeamento genético/ biópsia muscular), deambulantes, ou seja, 

com Escala de Vignos ≤ 6, e com Mini Mental do Estado Mental (MEEM) a partir de 10 

pontos (VOOS et al., 2015),  cujos pais e/ou responsáveis  concordaram em participar da 

pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 9.1) e assinatura do Termo de Assentimento (TA) (APÊNDICE 9.2) pela 

criança ou adolescente participante. Ambos foram orientados em relação ao estudo e a 
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todos os procedimentos propostos. Todos os participantes que utilizavam órteses nas 

atividades de vida diária foram autorizados a utilizar seus dispositivos durante a execução 

programada dos testes, e os que faziam uso de corticosteróides e realizavam fisioterapia, 

também foram autorizados a participar do estudo. 

4.3.2. Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo os voluntários submetidos a procedimentos cirúrgicos 

prévios em MMII e/ou coluna vertebral no período de seis meses, presença de doenças 

ortopédicas e/ou neurológicas associadas, ou que apresentaram dificuldade para 

compreensão de comandos verbais simples, ou aqueles que por qualquer motivo 

interromperam a avaliação.  E ainda aqueles que não concordaram em participar das 

avaliações periódicas, ou que por algum motivo se recusaram a realizar alguma avaliação. 

4.4. Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo, número: 0177/2019 conforme Resolução Normativa 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (ANEXO 10.1). 

4.5.  Materiais e equipamentos  

•Uma câmera digital Sony® Cyber-shot 12.2 mega pixels 

•Um tripé TOMATE® MTG 3011 

•Uma cadeira com encosto e sem braços de altura ajustável Astra CB1  

4.6. Instrumentos de avaliação  

4.6.1. Avaliação Cognitiva 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), elaborado por Folstein em 

1975(LOURENÇO &VERAS, 2006), é um dos testes mais empregados e mais estudados 

em todo o mundo e permite a avaliação da função cognitiva e rastreamento de quadros 

demenciais (LOURENÇO & VERAS, 2006). Esse teste foi validado para a população 
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brasileira (BERTOLUCCI et al., 1994) (ANEXO 10.2), e é recomendado pelo consenso 

brasileiro da DMD para avaliar o desempenho cognitivo (ARAUJO et al., 2018). 

O MEEM é dividido em duas seções, a primeira delas que requer apenas respostas 

vocais e abrange orientação, memória e atenção com pontuação máxima de 21. A segunda 

parte testa a capacidade de nomear, seguir comandos verbais e escritos, escrever uma 

frase espontaneamente e copiar um polígono complexo, com uma pontuação máxima de 

9, sendo a pontuação máxima total igual a 30 (LOURENÇO &VERAS, 2006).O nível 

educacional é o principal preditor do desempenho do MEEM e, por isso, muitos autores 

não recomendam a adoção de um único escore para sugestão de déficit cognitivo,sendo 

fundamental considerar os níveis ou anos de escolaridade. Alguns estudos sugerem como 

pontos de cortede déficit cognitivo baseando-se na educação formal: para analfabetos, 13 

pontos; para indivíduos com baixa ou média escolaridade, 18 pontos; e, para aqueles com 

alto nível de escolaridade, 26 pontos (ANASTASI, 1977; BERTOLUCCI et al., 1994). 

Em nosso estudo estipulamos a pontuação mínima de 10 pontos, pois de acordo com 

estudo de Voos et al. (2015), a pontuação mínima de 10 pontos foi suficiente para a 

compreensão de comandos verbais simples. 

4.6.2. Avaliação Motora 

4.6.2.1 – Escala Vignos – estadiamento da doença 

A escalaVignos fornece dados de forma classificatória por meio do desempenho 

de funções motoras, graduando por fases o estadiamento da doença. Esta escala é tida 

como padrão ouro, e é muito utilizada para avaliar a progressão e/ou estadiamento da 

doença, por tratar-se de um método simples e de fácil aplicação. É composta por 10 itens 

a serem pontuados, entre 1 e 10 pontos. Quanto maior a nota obtida, pior é o desempenho 

funcional (VIGNOS&ARCHIBALD, 1960)(ANEXO10.3).Pontuações ≤ 6 indicam 

pacientes deambuladores, e pontuações ≥ 7 indicam pacientes não deambuladores. 

 

 

4.6.2.2. Timed Up& Go Test (TUG) 
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Para avaliar a mobilidade e o equilíbrio funcional,bem como a velocidade da 

marcha, o instrumento TUG mede, em segundos, o tempo que o indivíduo se levanta de 

uma cadeira padrão (sem braços), caminha a distância de 3 metros, vira, volta para a 

cadeira e senta-se novamente (PODSIADLO, RICHARDSON, 1991; WILLIAMS et al., 

2005).  

O teste TUG foi inicialmente desenvolvido para avaliação da funcionalidade de 

idosos. No entanto, considerando a praticidade do teste, o TUG tem sido frequentemente 

utilizado em uma variedade de indivíduos, tais como de crianças e adolescentes com 

paralisia cerebral (WILLIAMS et al., 2005), leucemia (MARCHESE; CHIARELLO; 

LANGE, 2004), fibrose cística (SOSA et al., 2012) e DMD (RAYS et al., 2018). O teste 

TUG correlacionou-se com a escala Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), 

ferramenta de avaliação projetada para examinar capacidade funcional e performance em 

crianças com deficiência (CARMAN; ROOK; RUPRECHT, 1999). 

O participante usa seu calçado regular e se fizer uso de dispositivos auxiliares para 

deambular ou equilibrar-se, poderá usar também (KARUKA, SILVA, NAVEGA, 

2011).O participante  é instruído que, na palavra “vai”, irá se levantar e caminhar com 

um ritmo confortável e seguro em uma linha a 3 metros de distância, virar, voltar para a 

cadeira e sentar-se novamente. O participante passa pelo teste uma vez antes de ser 

cronometrado para se familiarizar com o teste. Qualquer recurso com cronômetro poderá 

ser utilizado para medir o tempo de execução. A pontuação atribuída é o tempo gasto em 

segundos para completar o teste (PODSIADLO &RICHARDSON, 1991; KARUKA, 

SILVA, NAVEGA, 2011).  

Como parâmetro de avaliação, o tempo em segundos cronometrado teve como 

referência o contato da criança com o encosto da cadeira.  O estudo de Beliche et al. 

(2020) revelou que há diferença em aplicar o TUG quando o tempo é cronometrado com 

referência no contato do encosto e no contato do assento, porém, o desempenho 

apresentado pelos participantes é similar a outros estudos. Sendo assim, se faz necessário 

a padronização da metodologia a fim de garantir a confiabilidade e validade do estudo 

(BELICHE et al. 2020).Menos de 20 segundos para realização, corresponde a baixo risco 

para quedas, de 20 a 29 segundos, a médio risco para quedas e 30 segundos ou mais, a 

alto risco para quedas(NORDIN, ROSENDAHL, LUNDIN-OLSSON, 2006) (Figura 1). 
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Figura1 – TUG (Fonte: site do BTS bioengineering). 

4.6.2.3 – Teste de caminhada de 10 metros (TC10 m) 

O TC10m é um teste cronometrado em que se solicita ao indivíduo que ande o 

mais rápido possível em uma pista padronizada de 10 metros, de caráter cinemático 

quantitativo (variáveis tempo e distância) (TANAKA et al., 2007). O TC10 m foi o 

instrumento escolhido com a finalidade de avaliar a cinemática espacial e temporal da 

marcha, sendo aplicado em um local plano previamente demarcado com uma fita 

avaliando o percurso de 10 metros. Os participantes foram orientados a iniciar com os pés 

posicionados com seus dedos atrás da linha de partida e foram instruídos a caminhar em 

sua velocidade mais rápida pela linha sem apoiar-se até que seja dito o comando “parar”. 

Os participantes iniciam a caminhada 1,5m antes do início do percurso e a terminam 1,5m 

após os 10 m de percurso em velocidade usual, com o objetivo de terem tempo para 

acelerar e desacelerar (NOVAES, MIRANDA, DOURADO, 2011) (Figura 2). 

A partir do TC10m foi realizada análise qualitativa do padrão de marcha 

apresentado pelos indivíduos com DMD, essa avaliação qualitativa foi realizada por meio 

da visualização da filmagem realizada do teste, a partir do Domínio-4 da FES-DMD. Foi 

ainda avaliada a velocidade por meio de cronômetro e a cadência de cada participante 

através da visualização da filmagem. 
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Figura 2. Teste de caminhada de 10 metros (Fonte: NOVAES, MIRANDA, DOURADO, 2011; com edição 

do autor).  

4.6.2.4 – FES-DMD 

A FES-DMD objetiva quantificar estratégias motoras em atividades específicas, 

acompanhar e avaliar mudanças importantes nas sinergias musculares. É composta por 

quatro domínios que avaliam o desempenho durante: Domínio-1: sentar e levantar da 

cadeira; Domínio-2: subir e descer escadas; Domínio-3: sentar e levantar do chão; e 

Domínio-4: marcha. É uma escala sensível às mudanças funcionais ao longo do tempo, 

com capacidade de resposta consistente. O domínio-4 (FES-DMD-D4) fornece análise 

cinesiológica detalhada da marcha, descrevendo estratégias motoras durante 10 metros. 

Nesse domínio, a marcha foi avaliada no plano frontal - com espaço físico de 

aproximadamente 10 metros, em que foram observadas as estratégias motoras de tronco, 

cabeça, dissociação de cinturas e alterações da base de sustentação em todas as fases da 

marcha (ANEXO 10.4) (DE CARVALHO et al., 2019). De Carvalho et. al. (2019) 

correlacionaram o escore total da escala FES- DMD com a idade e tempo de desempenho, 

demonstrando que idades mais elevadas estão associadas à pior desempenho motor, assim 

como maior tempo de execução para caminhar 10 metros. 

4.7. Procedimentos 

Os participantes realizaram as avaliações em três momentos distintos: avaliação 

inicial, após 6 e 12 meses (Figura 3). 
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Figura 3. Fluxograma com método de avaliação, considerando periodização e os instrumentos utilizados. 

O projeto teve início após aprovação pelo comitê de ética em pesquisa. Os 

voluntários foram informados sobre a pesquisa e foram sanadas as possíveis dúvidas, os 

que concordaram em participar assinaram o TA e seus pais e/ou responsáveis o TCLE, só 

então, iniciaram as avaliações. 

Na avaliação inicial foi coletado dados pessoais, uso ou não de órteses, o tipo de 

alteração genética e a localização do éxon(s) por meio de laudo laboratorial de diagnóstico 

confirmado por exame genético. 

A avaliação cognitiva com o uso do MEEM foi a primeira a ser realizada por ser 

considerada critério de inclusão, já que para realizar os testes, os voluntários necessitaram 

da capacidade de entender comandos simples e se concentrar para a execução da tarefa 

motora proposta.  Em seguida, os voluntários que tiveram resultado superior ou igual a 

10, iniciaram as avaliações motoras.  

As avaliações motoras foram realizadas na sequência da avaliação cognitiva, 

iniciando com a VIGNOS, seguida por TUG, TC 10m e FES –DMD-D4, com intervalo 

de 5 minutos entre cada avaliação motora. Ao término das avaliações, os dados foram 

analisados seguindo as orientações de cada escala ou teste. As avaliações TUG, TC 10m 

e FES-DMD-D4 foram filmadas permitindo análise funcional da marcha e das estratégias 

motoras de cada segmento corporal (cabeça, tronco e membros) adotados pelos 

indivíduos no plano frontal. 

5.Análise de estatística 

Análise dos critérios 
de inclusão

AVALIAÇÃO

INICIAL

Anamnese,  MEEM, 
VIGNOS,TUG, 

TC10M, 

FES-DMD-D4

6 meses

TUG , TC10M,

VIGNOS, 

FES-DMD-D4

12 meses

TUG , TC10M, 
VIGNOS,

FES-DMD-D4
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A normalidade e a homogeneidade dos dados foram testadas por meio dos testes 

de Shapiro Wilk e Levene, respectivamente para as variáveis de desfecho: TUG inicial, 

TC 10m, Número de passos nos 10m e escore da FES. Após a realização desses testes foi 

realizada a ANOVA one way, para comparar os três grupos na avaliação inicial se os pré-

requisitos não foram atendidos empregou-se a correção de Welch,  

Foi realizada a análise de variância com medidas repetidas para o grupo deleção, 

a fim de verificar a evolução do desempenho da marcha e mobilidade funcional ao longo 

do tempo (avaliação inicial, 6 meses e 12 meses). No casos  em que  os pré-requisitos não 

serem atendidos, empregou-se a correção de Greenhouse. Foi aplicado o teste de 

Bonferroni como post hoc. 

Foi realizado o teste t pareado para verificar a evolução do desempenho na marcha 

e mobilidade funcional do grupo mutação de ponto ao longo de 6 meses. 

A evolução do desempenho da marcha e mobilidade funcional dos indivíduos do 

grupo duplicação e mutação de ponto ao longo do tempo (inicial, 6 meses e 12 meses) foi 

analisada de forma descritiva apenas. 

Os dados foram tabulados no programa Excel e analisado pelo software SPSS 

versão 24. Os valores p ≤ 0,05 foram considerados significativos. 
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6. Resultados 

  Foram recrutados 44 pacientes com DMD. No entanto, quatro foram excluídos, e 

40 pacientes com DMD que atenderam a todos os critérios de inclusão realizaram a 

avaliação (inicial). A segunda avaliação foi composta por 20 pacientes, pois 1 evoluiu 

com perda de marcha e 19 não compareceram para a avaliação previamente agendada.  

Após 12 meses, a amostra total foi constituída por 11pacientes, pois novamente 1 

participante evoluiu com perda de marcha e 8 não compareceram ao ambulatório na data 

agendada (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fluxograma dos participantes do estudo. Somente 11 pacientes completaram as três 

avaliações ao longo de 12 meses, sendo 1 indivíduo do grupo duplicação, 3 no grupo mutação de ponto e 

7 indivíduos no grupo deleção.  

-Cirurgia< 6 meses (1) 

-MEEM< 10(3) 

 

 

-Evoluiu com perda da marcha (1) 

-Não retornou para a segunda avaliação pré-

agendada(19) 

– Evoluiu com perda da marcha (1) 

- Não retornou para a terceira avaliação pré-

agendada(8) 

 

Excluídos:9 

Excluídos: 20  

Exclusões: 4 

44pacientes pré-selecionados 

 

40Voluntários pacientes incluídos 

Avaliação Inicial (1)-n=40 

 

Avaliação após 6 meses (2)-n=20 

Avaliação após 12 meses (3)-n= 11 
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Tabela 1- Caracterização da amostra em relação ao diagnóstico molecular- 

localização dos éxons; 
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A tabela 2 caracteriza os 40 pacientes incluídos na avaliação inicial em relação a 

idade, peso, IMC (índice de massa corporal), altura, e pontuação do MEEM apresentados 

em média e desvio padrão.  A tabela expõe os grupos de pacientes distribuídos em grupo 

duplicação, deleção e mutação de ponto, sendo o grupo duplicação com maior número de 

participantes. Em relação ao estadiamento da doença representado pela escala Vignos, 

apenas o grupo deleção apresentou Vignos 4 na avaliação inicial. No grupo duplicação 

predominou Vignos 1 e 2, no grupo deleção, Vignos 1, e no grupo mutação de ponto, 

predominam- pacientes com Vignos inicial 2. 
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Tabela 2: Caracterização da amostra em relação a idade, dados antropométricos, estadiamento da doença e tratamento 

 

 DUPLICAÇÃO DELEÇÃO MUTAÇÃO DE PONTO 

Idade (anos) 

MEEM 

Peso (Kg) 

Altura (m) 

IMC 

8,43±1,98 

18,43 ± 7,09 

31,22 ± 8,75 

1,26 ± 0,14 

19,05 ± 1,92 

9,00 ± 2,81 

20,64 ± 7,42 

32,19 ±15,34 

1,29 ± 0,20 

18,48 ± 3,70 

9,18±3,76 

16,91 ± 6,56 

30,55 ± 11,74 

1,27 ± 0,16 

18,08 ± 2,80 

Vignos 

1 

2 

3 

4 

N               % 

3             42,9 

3             42,9 

1            14,2 

-                 - 

N                   % 

8                 36,4 

6                27,3 

6                27,3 

2                  9,1 

N               % 

4               36,4 

5               45,4 

2               18,2 

-                   - 

 

 

 
 

Fisioterapia 

Órteses 

Medicação 

Deflazacort 

Predinizona 

DUPLICAÇÃO DELEÇÃO MUTAÇÃO DE PONTO 

 SIM                           NÃO SIM                          NÃO SIM                     NÃO 

 

N % N % 

6 85,7 1 14,3 

5 71,4 2 28,6 

    

5 74,4 2 28,6 

1 14,3 6 85,7 

 N % N % 

    16 72,7 6 27,3 

     3 13,6 19 86,4 

    

     5 22,7 17 77,3 

    16 72,7 6 27,3 

 

 

N % N % 

     7 63,3 4 36,4 

     1 9,1 10 90,9 

    

     2 18,2 9 81,9 

     5 45,5 6 54,5 

   

 

Legenda: N = número 
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Em relação às abordagens terapêuticas: a maioria dos pacientes realiza fisioterapia 

independente do grupo (Tabela 2). A maior parte dos pacientes do grupo duplicação 

utiliza órtese (71,4%), mas a maioria dos pacientes no grupo deleção e mutação de ponto 

não usam órtese (Tabela 2). Em relação ao uso de medicação, a maioria dos pacientes do 

grupo duplicação e deleção utilizam corticóides (deflazacorte/predinisona), e no grupo 

mutação de ponto a maior parte dos pacientes não utiliza medicação (Tabela 2). 
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Tabela 3: Caracterização da amostra para o tempo de desempenho no TUG, TC10 m, passos no TC 10 m 

 

 

Legenda: (n)-número de passos, (s) segundos, N= 40 indivíduos com DMD, DP (desvio padrão) 

 

 

 

A análise revelou que não há diferença entre os grupos duplicação, deleção e mutação de ponto em relação ao TUG durante a avaliação 

inicial, indicando que a mobilidade funcional dos indivíduos com DMD é muito similar (Tabela 3). Verifica-se também que não há diferença para 

o TC 10m, assim como para o número de passos nesse teste, indicando que os indivíduos com DMD apresentam tempo similar de execução (Tabela 

3). ANOVA também não revelou diferença entre os grupos para o escore da FES (Tabela 3). 

 

  Duplicação Deleção Mutação de Ponto  

  Avaliação inicial 

(n=7) 

Avaliação inicial 

(n=22) 

Avaliação inicial 

(n=13) 

Comparação entre os 

grupos  

  Média ± DP       Média ± DP       Média ± DP       ANOVA 

TUG (s)   12,71 ± 7,73 13,27 ± 5,19 9,63 ± 2,24 
 

F2,39=1,884, p=0,166 

 

TC10m (s)   11,28 ± 4,64 10,59 ± 2,46 9,54 ± 1,69 
 

F2,39=0,927, p=0,405 
 

PassosTC10m (n)   22,85 ± 5,42 20,77 ± 2,86 19,27 ± 3,28 
 

F2,39= 2,230, p=0,122 

 

FES Escore   13,42 ± 13,46   14,72 ± 15,13 6,90 ± 8,76 
 

F2,39= 1,272, p=0,292 
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Tabela 4: Média e desvio padrão das variáveis TUG, TC 10m, Passos no TC 10 m e escore FES nos diferentes momentos de avaliação 

para o grupo DMD deleção. O grupo foi composto por 22 indivíduos na avaliação inicial, 13 na avaliação após 6 meses e 7 indivíduos na 

avaliação após 12 meses. 

 

 

N= 7 indivíduos com DMD grupo deleção, DP (desvio padrão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação inicial  

 

 

 

 

 

   Avaliação 6 meses 

 

 

 

 

 

         Avaliação 12 meses 

 

  Média ± DP       Média ± DP Média ± DP       
Diferença intragrupo 

p 

TUG (s)   12,14 ± 2,67 11,71 ± 2,21 15,71 ± 8,51 
    Inicial <12meses 

 

TC10m (s)   8,85 ± 1,21 11,42 ± 2,76 12,00 ± 1,73 
    Inicial <12meses  

 

PassosTC10m N)   19,00 ± 2,16 21,57 ± 1,61 22,28 ± 1,79 
    Inicial <6 meses     

  

FES Escore    9,57 ± 12,19          17,42± 13,22 23,00 ± 16,73  Inicial <12meses  

                     Mediana Mediana Mediana 

Vignos                          2            3 
      
     3 
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A análise de variância com medidas repetidas revelou que não há efeito do tempo 

sobre a mobilidade funcional, observada pelo desempenho no TUG (F1,056;6,33=3,022, 

p=0,130) durante o período de 1 ano quando a DMD decorre da deleção (Tabela 4). 

A análise revelou que há efeito do tempo para o desempenho no teste de 

caminhada de 10 metros (F1,708;10,245=6,404, p=0,018). Esse efeito foi entre a avaliação 

inicial e avaliação após 12 meses (p=0,023), indicando que o desempenho piora ao longo 

do tempo, mas não entre avaliação inicial e 6 meses (p=0,179), e entre 6 meses e 12 meses 

(p= 1,00) (Tabela 4).Nota-se para o número de passos durante o teste de caminhada, que 

também há efeito do tempo (F1,66;9,997= 5,846, p=0,023), indicando que esse aumenta com 

o passar do tempo, e esse aumento após 12 meses (p=0,050), mas não após 6 meses 

(p=0,168), ou entre 6 e 12 meses (p=1,000) (Tabela 4). 

O desempenho verificado pelo escore da FES modifica-se ao longo tempo 

(F1,064;6,381= 10,387, p=0,016), ou seja, o escore aumenta ao longo do tempo, e, portanto, 

o desempenho da marcha dos indivíduos com DMD piora. O teste post hoc de Bonferroni 

revelou que 6 meses após a avaliação inicial o desempenho piorou (p=0,050), assim como 

após 12 meses da avaliação inicial (p=0,050), mas mantem-se similar entre as avaliações 

de 6 e 12 meses (p=0,071) (Tabela 4). 
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Tabela 5: Média e desvio padrão das variáveis TUG, TC 10m, Passos no TC 10m e escore FES nos diferentes momentos de avaliação 

para o grupo DMD mutação de ponto; 

N= 5 indivíduos com DMD grupo mutação de ponto 

 

A Tabela 5 revela a comparação do desempenho nos testes TUG, TC 10m, passos TC 10 e FES Escore dos indivíduos com DMD mutação 

de ponto em dois momentos de avaliação (inicial e após 6 meses), indicando que não houve efeito do tempo para esse grupo (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

  Avaliação inicial 
Avaliação após 6 meses 

1 
 

  Avaliação inicial Avaliação após 6 meses  

  Méd ± DP       Méd ± DP       Teste t pareado 

TUG (s)   9,60 ± 2,60 11,00 ± 2,12 t4= -2,33, p=0,080 

TC10m (s)   9,20 ± 0,83 10,20± 1,09 t4=- 1,414, p=0,230 

PassosTC10m- (N)   19,20 ± 4,49 20,40 ± 3,84 t4 = -2,058, p=0,109 

FES Escore   3,80 ± 3,89 7,20 ± 9,65 t4= -1,162, p=0,310 

  Mediana Mediana  

Vignos  2 2  
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Tabela 6: Frequência de alterações compensatórias de acordo com a FES nos três momentos de avaliação (inicial, 6 meses e 12 meses) dos 

indivíduos com DMD do grupo deleção e mutação; 
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A tabela 6 aponta que não houve aumento da frequência compensatória em relação a base de sustentação no grupo mutação no período de 

12 meses, o que difere dos resultados apresentados pelo grupo deleção, em que observamos 4 pacientes com base de sustentação aumentada após 
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6 meses e 5 pacientes após 12 meses. Vale destacar que após 12 meses (avaliação 3), 1 paciente do grupo deleção apresentou o tronco inclinado e 

rodado. E ainda um paciente do grupo mutação apresentou o tronco alinhado mais anteriorizado. Dos 5 pacientes do grupo deleção que 

apresentavam alinhamento de tronco na avaliação inicial, apenas 1 manteve o tronco alinhado na avaliação 3. O grupo mutação não apresentou 

alterações compensatórias ao longo de 12 meses na avaliação de apoio e balanço de MMSS, No grupo deleção, apenas 1 paciente avaliado 

necessitou de apoio do MS em MI durante a avaliação 2 e 3, e referenciando o balando de MMSS,  2 pacientes evoluíram com balanço de MMSS 

após 6 meses da avaliação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 5 ilustra o desempenho do paciente com DMD do grupo duplicação nos três momentos de avaliação (inicial, 6 meses e 12 meses). 

O tempo de execução do TUG teste TC 10m foram mantidos após a avaliação de 6 meses, mas aumentou na avaliação após 12 meses, já o número 

de passos apresentou uma inclinação gradual assim como o escore FES.  
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Figura 5:Representação gráfica do paciente com DMD do grupo duplicação nos três momentos de avaliação. a- Desempenho no TUG, b- 

desempenho no TC10 m, c- número de passos, d – FES escore. Neste grupo, a avaliação inicial foi composta por 7 indivíduos, após 6 meses apenas 

2 indivíduos participaram do estudo e apenas um participante conclui as três avaliações após 12 meses. 
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Figura 6: 

Representação 

gráfica dos três pacientes com DMD do grupo mutação de ponto nos três momentos de avaliação. 3a- Desempenho no TUG, 3b- desempenho no TC10 m, 3c- número de passos, 

3d – FES escore. No grupo mutação de ponto, as alterações são crescentes de forma gradativa a partir da avaliação inicial em todas as avaliações com ascensão mais evidente 
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após os 6 meses de avaliação – feita em média e desvio padrão. Neste grupo, foram incluídos na avaliação inicial 11 indivíduos, na avaliação após 6 meses participaram 5 

indivíduos e apenas 3 indivíduos concluíram as avaliações após 12 meses.
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7. Discussão  

 

A principal proposta deste estudo foi caracterizar a marcha e a mobilidade 

funcional de indivíduos com DMD distribuindo os participantes em três grupos conforme 

suas alterações gênicas (grupos deleções, duplicações e mutações de ponto). 

Posteriormente, verificar a evolução da marcha e mobilidade funcional dos três grupos ao 

longo de 12 meses, além de comparar as características encontradas e descrever os 

padrões de movimentos compensatórios durante a marcha no mesmo período, entre os 

grupos deleção e mutação de ponto. 

Nossas avaliações iniciais não revelaram diferença entre os grupos duplicação, 

deleção e mutação de ponto em relação ao TUG, indicando que a mobilidade funcional e 

tempo de execução dos indivíduos DMD independente do grupo são muito similares. No 

entanto, longitudinal acompanhamento desses indivíduos ao longo do tempo demonstra 

que é possível observar por meio de avaliação clínica diferenças no tempo de progressão 

entre as alterações gênicas como presumido em nossas hipóteses.  Esses achados 

corroboram com o estudo de Haber et al. (2021), que por meio da análise de dados 

genéticos e clínicos, quantificou e associou a idade e a perda da deambulação de acordo 

com o tipo de alteração gênica em meninos com DMD no início da infância em um estudo 

de coorte não sendo observado diferenças na progressão de perda de deambulação entre 

mutação de ponto, deleção e duplicação. Contudo, observou-se que éxons skipping 8 e 44 

a perda da marcha acontece mais tardiamente.  

 Nossos achados, indicam que ao longo de 12 meses é possível observar a 

diminuição no comprimento da passada em indivíduos com DMD no três grupos 

avaliados, além do aumento de tempo no TC10 m, em que crianças avaliadas com tempo 

maior de desempenho de 12 segundos na execução do teste estavam classificados 

funcionalmente com Vignos entre 3 e 4, ou seja, mais próximos da perda da marcha, com 

exceção de duas crianças com Vignos 1 do grupo deleção que apresentam tempo maior 

que 12 segundos no teste de caminhada. Nossos achados corroboram com o estudo de 

Henricson et al. 2021, em que foi observado tempo de caminhada de 10 metros maior 

que12 segundos, indicando aproximadamente 90% de chance de perder a locomoção 

durante o ano seguinte. Araújo et al. (2014)  avaliaram e caracterizaram os  parâmetros  

espaciais  e  temporais  do  ciclo  da marcha em pacientes com DMD em diferentes níveis 

de estadiamento, e verificaram que o comprimento da passada é reduzido, assim como o 

comprimento do passo devido ao enfraquecimento muscular gradual de glúteos 
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predispondo a inclinação anterior de pelve e realização de movimento excessivo da 

cintura pélvica, o que também foi demonstrado por Goudriann et. al.( 2018), por meio de 

análise da marcha em três dimensões, observaram que o toque do  solo com médio e ante 

pé diminuiu o torque durante a fase de apoio, do comprimento do passo e da  velocidade  

da  marcha. 

Nossos resultados acompanham as características de marcha descritas pelos 

autores após 12 meses de avaliação, em que a redução do comprimento da passada é 

inversamente proporcional ao tempo de execução do TC 10m, seguido do aumento da 

frequência da inclinação e rotação pélvica (extensores e abdutores de quadril), oscilações 

de tronco, aumento de balanço de MMSS, inversão de tornozelo (fraqueza de 

dorsiflexores), alargamento de base de apoio e aumento da frequência de apoio em antepé 

(fraqueza de tibial anterior associado a encurtamento de tendão do calcâneo), 

características estas que se evidenciam acompanhando a progressão da doença. A perda 

da força muscular em extensores do quadril pode predizer a perda da deambulação na 

DMD, aumentando as estratégias motoras (ZANOTELI, 2014). Um aumento progressivo 

na variabilidade no comprimento e na largura da passada foram observados nos estudos 

de Rinald et al. (2020) justificando que esse alargamento progressivo da largura da 

passada é uma estratégia adaptativa útil para lidar com a diminuição da força muscular, 

redução do comprimento do passo e manutenção do equilíbrio dinâmico. 

Brogan et al. (2009) avaliaram a progressão da DMD relacionando a diferentes 

genótipos afim de observar mudanças por meio do TC 6 minutos em um período de 36 

meses em uma coorte de 92 pacientes deambuladores com DMD submetidos a análise 

dos éxons skipping44, 45, 51 e 53, e demonstraram que os indivíduos submetidos a éxons 

skipping 53 parecem apresentar declínio precoce que levam a perda de deambulação. O 

estudo aponta também que a diferença entre os subgrupos de diferentes éxons skipping 

não foi significativa em 12 meses, mas tornou-se significativa após24 e 36 meses. Em 

nosso estudo verificamos que a partir dos 6 meses é possível identificar no grupo deleção 

e mutação alterações dos padrões da marcha por meio da avaliação clínica com  TC10m, 

TUG e descrição das estratégias motoras correlacionadas ao nível de estadiamento da 

doença, possibilitando avaliar o  declínio funcional de cada paciente correlacionando sua 

alteração gênica e estratégias utilizadas, mas assim como no estudo de Brogan et al. 

(2009), uma amostra maior seria necessária para possível correlação das alterações 

gênicas com a progressão das alterações funcionais. 
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Em nossos resultados, o desempenho do TC10 min ao longo de 12 meses nos três 

grupos de alterações gênicas foram proporcionais ao aumento do tempo para execução do 

teste e maior o declínio funcional, refletido no aumento de números de estratégias motoras 

da FES- DMD, na classificação da Vignos e no aumento de número de passos, 

demonstrando a importância do teste cronometrado na avaliação funcional desses 

indivíduos, assim como também relatado por Arora et al. (2018), que dentre seus 

objetivos, propuseram verificar ao longo de 12 meses em 92 meninos com DMD as 

mudanças longitudinais no desempenho em testes funcionais frequentemente aplicados 

em ensaios clínicos, e observou em seus resultados que o TC10m pode ser ligeiramente 

mais sensível do que o TC6min em meninos tratados com corticosteróides com DMD 

entre 7 a 12,9 anos de idade, isso se deve ao tempo de duração do teste e sinalizando que  

desempenho no TC6min pode influenciar o aumento de estratégias compensatórias 

durante o percurso, propondo então a aplicabilidade do TC 10m  devido alta sensibilidade 

e forte valor preditivo. Já no estudo de Pane et al. (2014) foi aplicado o TC6min ao longo 

de 12 meses em 190 meninos com DMD deambuladores entre 3 e 15 anos, esses foram 

distribuídos sem grupos de acordo com as alterações gênicas (132- deleções, 15- 

duplicações e 44 mutações de ponto), os meninos com duplicações e mutações de ponto 

apresentaram melhores pontuações gerais do que aqueles com deleções no início do 

estudo, mas a diferença não foi significativa. Os autores também apresentaram como 

vantagem do estudo a inclusão de meninos com idade inferior a sete anos devido à 

preservação muscular. 

A heterogeneidade da amostra dos estudos de DMD em relação à idade, fenótipo, 

nível funcional, tratamentos realizados, etc, é uma das grandes limitações para o estudo 

funcional desses indivíduos,  em nossos resultados não consideramos o tempo e a 

utilização de corticosteróides, mas Sienko Thomas et al. (2010) caracterizaram os padrões 

de marcha em 43 meninos com DMD  entre 4 e 15 anos  que faziam uso de 

corticosteróides e os que não faziam, e assim como Pane et. al (2014), observaram que 

meninos mais velhos com DMD  que utilizavam corticosteróides apresentavam padrões 

semelhantes de marcha em relação aos mais jovens indicando a atuação medicamentosa 

na força muscular e no padrão de marcha, o que pode estar correlacionado ao tempo de 

exposição do medicamento, se fazendo necessário estudos associando o tempo de 

exposição medicamentoso e o desempenho funcional/marcha. 
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Por meio dos nossos achados, não foi possível analisar grupos distribuídos por 

genótipos, mas no grupo deleção constatamos o aumento do número de passos entre 6 e 

12 meses, além da piora do desempenho de marcha ao longo das três avaliações pela FES-

DMD e pelo TC 10m, em que foi possível realizar a análise de desempenho reduzindo a 

exposição a fadiga nesses indivíduos. Gaudreault et al. (2010) e Da Silva et al. (2017) 

relacionam o aumento do gasto energético durante a marcha com a tentativa do indivíduo 

com DMD manter uma cadência elevada a fim de compensar a redução de comprimento 

do passo e a redução da velocidade. Segundo Da Silva et al. (2017), as crianças com DMD 

necessitam aumentar seus esforços para a execução da marcha, devido ao aumento do 

recrutamento de unidades motoras e consequentemente, o aumento da demanda muscular 

para que haja o deslocamento. No estudo de Henricson et al. (2021), 17 indivíduos com 

idades entre 4 e 12 anos realizaram TC 6min,os autores relatam que os pacientes mais 

jovens, com idade aproximada aos 7anos,apresentam melhora ao longo do tempo nas 

medidas de desempenho funcional. Em nosso estudo indivíduos no grupo deleção com 

idades entre 9 e 13 anos apresentavam alterações de mobilidade funcional distintas 

relacionadas ao estadiamento da doença, apresentando desempenho semelhante nos testes 

aplicados no estudo de Henricson et al (2021), ou seja, não podemos considerar a idade 

inferior a 7anos uma vantagem, mas sim que a localização dos éxons podem influenciar 

no desempenho e progressão funcional independentemente da idade da criança com 

DMD. 

Nosso estudo por sua vez, identifica diferenças na progressão funcional 

correlacionadas às principais alterações gênicas , o que difere dos achados  de Magri et 

al.(2011) que por meio de análise retrospectiva de dados durante aproximadamente 7 e 9 

anos da história natural da progressão da doença de 205 indivíduos com DMD (121 

deleções, 25 duplicações, 17 mutações nonsense e 42 outras alterações gênicas), 

buscaram correlacionar o genótipo-fenótipo com os aspectos clínicos e características 

genéticas.No entanto, não observaram qualquer correlação entre tipo de alteração gênica 

e características clínicas justificando a ausência completa de proteína na DMD 

independentemente do tipo de mutação). Neste estudo retrospectivo de Magri et al. (2011) 

no grupo mutação foram encontradas diferenças no início precoce de comprometimento 

cardíaco e cognitivo, no grupo duplicação predominou-se o início de comprometimento 

cardíaco e respiratório, e os pacientes do grupo deleção com início mais precoce do 

comprometimento muscular e cardíaco).  
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O grupo mutação apresentou declínio funcional gradual ao longo de 12 meses, o 

desempenho dos indivíduos nos testes progredia conforme o estadiamento da doença 

avançava, associando ao aumento de número de passos, desempenho no TUG e no 

aumento de estratégias motoras descritas na FES-DMD. Outros autores, assim como Rays 

(2018), associaram a Vignos com os tempos para executar o TC10m e TUG refletindo o 

aumento do nível estadiamento da doença com pior desempenho nos testes 

(CARVALHO, et. al., 2014, RAYS ,2018). 

No grupo mutação de ponto tipo frameshift, duas crianças com 8 anos, que 

realizavam fisioterapia, apresentaram níveis diferentes de Vignos (1 e 2). A criança com 

Vignos 2 utilizava apoio de MMSS em MMII para realizar ortostase, inversão de 

tornozelo durante a fase de balanço da marcha e hiperlordose, além de aumento de 

balanço de MMSS; já a criança com Vignos 1 apresentou alterações posturais discretas 

durante os testes. Outras duas crianças com mutação de ponto tipo nonsense nos éxons 

32 e 37, na mesma faixa etária com Vignos 3, apresentaram estratégias semelhantes 

durante os testes, porém a criança com mutação no éxon 37 apresentou estratégias mais 

acentuadas como necessidade de apoio em MMII e auxilio do terapeuta para levantar e 

sentar, oscilações posturais durante o TC10m com dificuldade em se manter em linha reta 

durante o percurso e rotação interna de quadril mais evidentes do que as estratégias 

adotadas pela criança  com mesma mutação no éxon 32. Também houve diferenças 

funcionais em duas crianças avaliadas com mutação de ponto do tipo intrônica nos éxons 

50 e 64, em que a criança com mutação no éxon 50 adotou maior número de estratégias 

motoras para conclusão dos testes no mesmo nível de estadiamento da criança com 

mutação no éxon 64. 

Em ambos os grupos a frequência de estratégias motoras adotadas aumenta 

respectivamente ao estadiamento da doença, assim como o tempo de execução.  A 

retroversão pélvica durante a sedestação foi comumente observada desde o Vignos 1 no 

grupo mutação, seguida de cifose torácica e aumento de base de sustentação. Ambos os 

grupos utilizaram estratégias motoras semelhantes para se levantar da cadeira, utilizando 

apoio de MMSS em MMII, aumento de base de sustentação e apoio das mãos na parede 

quando necessário, mas apenas no grupo deleção com crianças com Vignos 3 e 4, foi 

observado aumento das oscilações de tronco durante o TC10m e tropeços, durante o TUG 
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teste essas crianças apresentaram oscilações de tronco e abertura de MMSS durante a 

rotação proposta no percurso. 

A hiperextensão de joelhos durante o TUG teste é evidente assim que os 

indivíduos se posicionam em ortostase, ambos os grupos desenvolveram essas estratégias 

motoras quase que simultaneamente com o apoio em antepé durante a resposta a carga, 

seguidos de rotação de quadril e exacerbação da hiperlordose para manutenção da postura, 

porém no grupo deleção isso ocorre com nível de estadiamento maior em comparação ao 

grupo mutação de ponto. A hiperextensão de joelhos pode ser explicada como um 

mecanismo compensatório para a fraqueza do quadríceps, e o aumento da flexão do joelho 

durante a fase de balanço é uma estratégia motora para a fraqueza dos dorsiflexores, 

impossibilitando a dorsiflexão completa durante o balanço (SIENKO THOMAS et al. 

2010). 

No grupo mutação de ponto, as crianças com Vignos 3 utilizaram mais estratégias 

motoras para concluir os testes, como alargamento de base, ajustes de tronco e pelve, e 

apoio na parede e cadeira antes de sentar não sendo necessário auxilio do terapeuta. Rays 

(2018) também observou que as crianças com DMD que apresentaram Vignos 1 tinham 

tempos para levantar da cadeira semelhantes aos de uma criança típica, enquanto o 

pacientes com Vignos 5  apresentaram  tempos  aumentados  com  incapacidade  de  

realizar  a atividade  sem  ajuda  de  terceiros, o que corrobora com a conclusão de Alkan 

et. al. (2017), em que o tempo do TUG aumenta conforme o nível funcional na DMD 

diminui. 

Os pacientes do grupo deleção não apresentam progressão tardia em relação ao 

grupo mutação de ponto como pressuposto, mas sim declínio funcional mais evidente 

após os 6 meses de avaliação, sugerindo declínio funcional tardio na fase mais branda da 

doença. Por meio de dados descritivos, também notamos que houve diferença de tempo 

de progressão funcional de pacientes com mutação de ponto e deleção, Bello et al. (2016)  

correlacionaram as diferentes alterações gênicas na DMD e a perda da deambulação 

independente em 212 crianças com idades entre 4 e  8 anos (14 duplicações/10 mutações 

frameshifit/ 16 mutações nonsense/ 172 deleções) e verificaram que 20 participantes com  

deleções no éxon 44 apresentaram  atraso na perda da marcha de aproximadamente dois 

anos, também relatado no estudo de Pane et. al. (2014)  melhor desempenho por 

participantes com deleção no mesmo éxon. Nosso estudo verificou que os pacientes do 
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grupo mutação de ponto antecedem as estratégias motoras quando comparados ao grupo 

deleção, a fim de garantir maior tempo de mobilidade funcional, refletindo em declínio 

gradual ao longo de 12 meses. 

O grupo duplicação é o menor avaliado em nosso estudo e apenas um indivíduo 

realizou todas as avaliações. A confiabilidade do TUG em pacientes com DMD foi 

evidenciada no estudo de Aras B., Aras O. & Karaduman (2011), nesse estudo o TUG foi 

aplicado em 23 crianças para avaliar equilíbrio e funções básicas de mobilidade. Neste 

grupo ficou mais evidente o desequilíbrio durante o TUG com necessidade de apoio 

externo durante mudança de direção para que não houvesse queda e também foi 

observado maior número de oscilações durante o TC10m, com   aumento de estratégias 

motoras durante a mudança de direção o sentar-levantar (TUG), assim como relatado no 

estudo de Sienko Thomas et al. (2010) ocorreu desequilíbrio durante a caminhada. 

Nossos achados indicaram maior frequência de apoio de antepé, hiperextensão de 

joelhos e hiperlordose lombar durante o TC10m. Rays (2018) relata em seu estudo que a 

fraqueza do músculo tibial anterior e encurtamento do tendão do calcâneo contribuem 

para o aumento das instabilidades em ortostase, aumentando a extensão de joelho afim de 

promover equilíbrio. 

Alkan et.al. (2017) avaliaram o equilíbrio estático e dinâmico em 69 crianças com 

idades entre 6 e 11 anos com diferentes níveis funcionais com DMD, dessas,52 crianças 

apresentavam Vignos de 1 a 3. O TUG foi utilizado para avaliar o equilíbrio e a mobilidade 

indicando que com o aumento da idade há piora funcional, e o tempo de execução do TUG 

aumentou conforme o Vignos. Isto também foi observado em nossos resultados, em que 

as crianças avaliadas com Vignos 2 e 3, apresentaram desequilíbrio durante o TUG com 

necessidade de apoio externo durante mudança de direção para que não houvesse queda, 

e apesar do desempenho dos testes semelhantes ao das crianças com Vignos 1, houve 

aumento do número de estratégias motoras durante troca postural de sentado para em pé 

durante o TUG, com necessidade de apoio de MSD em MID e aumento de base de apoio 

para ortostase, além de apoio na parede e novamente aumento de base de apoio para sentar 

ao término do TUG. Essas características também foram observadas em uma criança com 

duplicação dos éxons 45 ao 52, com 11 anos e Vignos 2 durante a avaliação inicial, em 

que não foram observadas alterações significativas durante o TC10m, mas assim como 

na duplicação de éxon 52, houve aumento de estratégias motoras durante a troca postural. 
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O aumento da frequência nos desvios da marcha pode ser explicado pelas estratégias 

motoras provenientes da fraqueza muscular com necessidade da alteração do centro de 

gravidade (SIENKO THOMAS et al. 2010).  

O presente estudo contribui para a investigação científica já que são escassas 

pesquisas que avaliam o desempenho funcional por meio de avaliação clínica, fornecendo 

dados descritivos sobre as estratégias motoras relacionadas a três tipos de alterações 

gênicas, especificando a abordagem terapêutica respeitando a progressão funcional de 

cada indivíduo com DMD. 

As limitações desse estudo incluem a heterogeneidade da amostra, sugerindo que 

em pesquisa futura haja homogeneidade entre o número de pacientes em cada grupo de 

alteração gênica. As avaliações foram realizadas em espaço limitado no Ambulatório de 

Doenças Neuromusculares da UNIFESP, não sendo possível realizar filmagens no plano 

sagital, o que limita a análise observacional da marcha, sugerindo também que as 

avaliações possam ser realizadas em outros ângulos em pesquisas futuras. A Pandemia 

causada pela SARS-CoV-2V é incluída como fator limitante do estudo devido a 

interrupção das avaliações presenciais, impossibilitando concluir as avaliações de alguns 

participantes ao longo dos 12 meses. 
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8. Conclusão 

 

O estudo concluiu que os perfis de progressão de cada alteração gênica são 

distintos e apresentam características de progressão o que possibilita avaliar estratégias 

de intervenção específica para cada indivíduo com DMD. 

Por meio da análise descritiva, foi possível observar que o grupo deleção 

apresentou declínio funcional com maior evidência após os seis primeiros meses, 

refletindo em indivíduos utilizando estratégias motoras mais desarmônicas para executar 

os testes.  

No grupo mutação, ao longo de 12 meses as alterações de estratégias motoras são 

predominantes em base de sustentação, seguida pelas estratégias em tronco. Diferente dos 

outros grupos, a marcha e mobilidade funcional evoluem de maneira gradual desde o 

início das avaliações, porém com aumento das estratégias motoras após os primeiros seis 

meses observados na FES, sugerindo que este grupo adota estratégias motoras mais 

precocemente em relação ao grupo deleção, podendo contribuir para que o grupo mutação 

de ponto se mantenha funcional por mais tempo. 

A análise observacional referente ao desempenho do grupo duplicação aponta que 

as estratégias motoras adotadas são notadas com maior evidência durante o sentar na 

cadeira e levantar no TUG e evoluem com maiores oscilações na mudança de direção no 

TC10m e durante a marcha do que outras alterações gênicas, indicando que esse grupo 

apresenta maiores alterações de equilíbrio conforme a progressão da doença. 

As frequências de estratégias motoras adotadas pelos grupos deleção e mutação 

de ponto aumentam respectivamente ao estadiamento da doença, assim como o tempo de 

execução.  Apoio de MMSS em MMII e aumento de base de sustentação foram às 

estratégias em comuns mais adotadas pelos grupos para levantar no TUG e rotação interna 

de quadril, inversão de tornozelo associadas à hiperlordose e redução da base de apoio 

foram observadas em todos os grupos progredindo conforme o grau de estadiamento da 

doença.   
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10. Apêndices 

 

10.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Nomedo voluntário: ____________________________________________  

Nome do responsável:___________________________________________  

Telefone para contato: ___________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________  

  

Estamos convidando o (a) Sr. (a) e seu filho(a) para participar desta pesquisa 

intitulada: “Característica da marcha e mobilidade funcional de indivíduos com Distrofia 

Muscular de Duchenne em diferentes mutações gênicas”.  As informações contidas neste 

documento foram fornecidas pela fisioterapeuta Cleide Daiana Silva Miguel vinculada 

à Universidade Federal de São Paulo com o objetivo de firmar acordo escrito, no qual o 

participante da pesquisa autoriza sua participação com o pleno conhecimento da natureza 

dos procedimentos e riscos a que será submetido.  

Objetivo do estudo: Caracterizar  a  marcha  e  a  mobilidade  funcional  de  

indivíduos  com  Distrofia muscular de Duchenne em deleções, duplicações e mutações 

de ponto.Descrição dos procedimentos: O participante da pesquisa realizará um 

teste em que realizará uma caminhada num percurso de dez metros, e outro teste com uma 

distância de três metros, onde serão avaliados a mobilidade, equilíbrio, velocidade de 

marcha. Todo procedimento será filmado e posteriormente, através da avaliação de 

imagens, as estratégias motoras durante a marcha serão descritos, acompanhando as 

mudanças musculares mais importantes. A filmagem será usada pela pesquisadora 

somente para analisar a marcha e mobilidade funcional.  

Descrição dos desconfortos e riscos esperados: O participante da pesquisa 

poderá sofrer riscos mínimos com leves desconforto durante ou após a aplicação dos 

testes.  

Benefícios para o participante: A aplicação dos testes servirá como 

ferramenta para o aumento do conhecimentodas alterações e do comprometimento de 

marcha e mobilidade funcional de indivíduos com Distrofia muscular de Duchenne nas 

deleções, duplicações e mutações de ponto. O voluntário possui o direito de saber sobre 

os resultados parciais das pesquisas, e quando o estudo for finalizado, serão informados 

sobre os principais resultados e conclusões obtidos no estudo.  

Após a leitura e assinatura deste termo de consentimento, será realizado uma 

avaliação. O voluntário realizará algumas atividades funcionais e cognitivas que serão 

exemplificadas pelo avaliador. A sua participação em nossa pesquisa não terá nenhum 

incomodo ou prejuízo, na qual me comprometo a seguir a Resolução 466/12 do CNS/MS, 

relacionada à Pesquisa com Seres Humanos, respeitando todos os seus direitos.  

Os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa se comprometem em utilizar os 

dados coletados somente para esta pesquisa. Estes dados poderão ser utilizados para fins 

científicos, aqui incluídos publicações e participações em congresso, nos limites da ética 

e do desenvolvimento honesto da pesquisa científica, não sendo divulgado a sua 

identificação ou de outros participantes em nenhum momento.  

Garantia de acesso à informação: Em qualquer etapa do estudo você terá 

acesso aos responsáveis por esta pesquisa para tirar qualquer tipo de dúvida. A principal 

pesquisadora é a fisioterapeuta Cleide Daiana Silva Miguel, que pode ser contatada 

através do telefone (11) 5571-3324 no Setor de Investigação das Doenças 
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Neuromusculares - UNIFESP/EPM, localizado na rua Estado de Israel, 899 - Vila 

Clementino. Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof. Franciso Castro 

de Castro,n ° 55,  CEP: 0420-050. Telefone: 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br.  

Acredito ter lido e entendido de forma clara e objetiva as informações acima 

descritas, descrevendo o estudo “Característica da marcha e mobilidade funcional de 

indivíduos com Distrofia Muscular de Duchenne em diferentes mutações gênicas”, 

discutido com mestranda/fisioterapeuta Cleide Daiana Silva Miguel sobre minha decisão 

de participar deste estudo.   

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso de tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo de perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste serviço.  

Todas as páginas desse termo deverão ser rubricadas pelo pesquisador e pelo 

participante da pesquisa, sendo entregue uma via para ambos.  

  

Data__ /__ /____  

  

________________________________________________________  

Nome do responsável pelo participante da pesquisa/representante legal  

  

________________________________________________________  

Assinatura  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.  

Data__ /__ /____  

________________________________________________________  

Nome do pesquisador principal  

  

________________________________________________________  

Assinatura  
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10.2. Termo de Assentimento (TA) 

Eu, _______________________________________________ aceito participar da 

pesquisa “Característica da marcha e mobilidade funcional de indivíduos com Distrofia 

Muscular de Duchenne em diferentes mutações gênicas” que avaliará o meu andar e 

minha mobilidade durante um curto percurso por meio de filmagem. Declaro que a 

pesquisadora Cleide Daiana Silva Miguel me explicou todas as questões sobre o estudo 

que vai acontecer. Compreendi que não sou obrigado (a) a participar da pesquisa, e que 

eu decido se quero ou não participar. Dessa forma, concordo livremente em participar 

sabendo que posso desistir a qualquer momento, se assim eu desejar, sem nenhuma 

punição. Participante da pesquisa  

_______________________________________________________________ 

Pesquisador responsável  

_______________________________________________________________São 

Paulo, _____ de _________________de 20__. 
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11. Anexos 

 

11.1. Parecer do Comitê de Ética 
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11.2. Mini- Exame do Estado Mental (MEEM) 
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11.3.EscalaVignos 
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10.4. Escala de avaliação funtional (FES-DMD-D4) 
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