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Resumo 
Farias, IB. Caracterização clínica, genética e radiológica das disferlinopatias 
[tese]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2021.  

 

Objetivos: O objetivo primário desse estudo foi realizar a caracterização clínica de 
aspectos motores e não-motores relacionados a pacientes com diagnóstico de 
disferlinopatias acompanhados no setor de investigação de doenças 
neuromusculares da UNIFESP e avaliar se há diferença entre os fenótipos. Os 
objetivos secundários incluem: (i) caracterizar o efeito do tempo sobre a força 
muscular, escalas de funcionalidade e valores de creatinoquinase (CK); (ii) 
caracterizar a base genética; (iii) caracterizar os músculos com maior 
lipossubstituição em ressonância magnética de coxas e pernas (iv) Avaliar se há 
correlação entre a escala de funcionalidade e valores de creatinoquinase e 
lipossubstituição nos pacientes da amostra. Métodos: Foi realizado estudo 
retrospectivo dos prontuários de pacientes acompanhados no ambulatório de 
miopatias do setor entre janeiro de 1995 e dezembro de 2020. Os critérios de 
inclusão foram: (i) Identificação de variante definida como patogênica em 
homozigose ou heterozigose composta no gene Dysf; ou (ii) quadro clínico 
compatível com um dos fenótipos da doença e diminuição da expressão da disferlina 
em imunoistoquímica em biópsia muscular. Foram transcritos dos prontuários dados 
clínicos, história familiar, exames complementares e exames físicos. A força 
muscular foi graduada segundo a escala Medical Research Council. A classificação 
segundo o fenótipo foi realizada com base nas primeiras manifestações e 
avaliações. O grau de funcionalidade foi definido pela escala de Gardner–Medwin & 
Walton (GMW) modificada para disferlinopatias. A lipossubstituição em ressonância 
de coxas e pernas foi classificada segundo a escala de Mercuri. Para a avaliação da 
progressão, um modelo linear misto foi utilizado. Resultados: 23 pacientes de 21 
famílias distintas foram incluídos no estudo. 19 possuíam exame genético e 8 tinham 
exame de imagem arquivado em prontuário eletrônico. 16 foram classificados como 
distrofia muscular de cintura e membros autossômica recessiva 2, 4 como miopatia 
distal de Miyoshi tipo 1, 2 com comprometimento próximo-distal e 1 como hiperCK 
assintomática. A idade média de início da primeira manifestação foi 23,93 anos, 
sendo a diminuição da força na região proximal dos membros inferiores a mais 
comum (65,21%). A adução das coxas foi o movimento com menor força na primeira 
consulta (média=3,27). A flexão plantar foi o movimento com maior declínio na força 
(média=0,10 pontos na escala MRC por ano; p<0,001). O declínio funcional médio 
foi 0,2987 pontos na escala GMW por ano (p<0,001). As variantes mais comuns 
foram a c.6124C>T, p.Arg2042Cys e c.2643+1G>A, p.?(splicing), encontradas 3 
vezes cada. O valor médio da creatinoquinase na primeira avaliação foi 6096,58 
μmol/L, tendo o declínio médio sido estimado em 189,16 μmol/L por ano (p=0,02). 
Nos exames de imagem, os músculos glúteo mínimo, adutor longo e sóleo foram os 
com maior grau de lipossubstituição na pelve, coxas e pernas, respectivamente 
(média=2,56, 3,62 e 3,75 respectivamente). Não houve diferença estatística na idade 
de início, força, declínio motor, funcional, valores de creatinoquinase ou 
lipossubstituição em exames de imagem entre os fenótipos dos pacientes da 



 

 

amostra. Conclusões: Este estudo corrobora com achados recentes que propõe 
que as disferlinopatias não são doenças diferentes, mas sim um contínuo de uma 
única condição 



 

 

Abstract 
Farias, IB. Clinical, genetic and radiological characterization of 
dysferlinopathies [thesis]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2021.  

 

Objectives: The primary objective of this study was to carry out the clinical 
characterization of motor and non-motor aspects related to patients diagnosed with 
dysferlinopathy followed up in the neuromuscular disease investigation sector at 
UNIFESP and to assess whether there is a difference between the phenotypes. 
Secondary objectives include:(i) characterize the effect of time on muscle strength, 
functionality scales and serum levels of creatine phosphokinase (CK);(ii) characterize 
the genetic basis for the disorders;(iii) characterize the muscles with the highest 
liposubstitution on magnetic resonance imaging exam of the thighs and legs;(iv) 
Assess whether there is a correlation between the functionality scales and serum 
levels of creatinophosphokinase and liposubstitution. Methods: A retrospective study 
of the medical records of patients followed up at the myopathies clinic of the 
institution between January of 1995 and December of 2020 was performed. The 
inclusion criteria were:(i) Identification of a mutation defined as pathogenic in 
homozygosis or compound heterozygosis in the Dysf gene; or (ii) compatible clinical 
manifestations with one of the disease phenotypes and decreased expression of 
dysferlin in immunohistochemistry on muscle biopsy. Clinical data, family history, 
complementary exams and physical exams were transcribed from medical records. 
Muscle strength was graded according to the Medical Research Council scale. 
Classification according to the phenotype was carried out based on the first 
manifestations and evaluations. The degree of functionality was defined by the 
Gardner–Medwin & Walton (GMW) scale modified for dysferlinopathy. 
Liposubstitution in magnetic resonance imaging of the thighs and legs were classified 
according to the Mercuri scale. For the evaluation of progression, a mixed linear 
model was used. Results: 23 patients from 21 distinct families were included. 19 had 
a genetic test and 8 had imaging exam filed in the electronic medical record. 16 were 
classified as limb-girdle muscular dystrophy autosomal recessive 2, 4 as Miyoshi 
muscular dystrophy 1, 2 as proximo-distal onset and 1 as asymptomatic 
hyperCKemia. The mean age of onset was 23.93 years. Reduced proximal strength 
in the lower limbs was the most common first symptom (65.21%). Thighs adduction 
was the most affected movement in the first evaluation (mean strength=3.27). Plantar 
flexion was the movement with the greatest decline in strength (mean=0.10 points on 
the MRC scale per year; p<0.001). The average functional decline was 0.2987 points 
on the GMW scale per year (p<0.001). The most common mutations were 
c.6124C>T,Arg2042Cys and c.2643+1G>A, p.?(splicing), found 3 times each. The 
mean value of creatinophosphokinase in the first evaluation was 6096.58 μmol/L, 
with a mean rate of decline of 189.16 μmol/L per year (p=0.02). In imaging exams, 
the gluteus minimus, adductor longus and soleus muscles were those with the 
highest degree of liposubstitution in the pelvis, thighs and legs, respectively 
(mean=2.56, 3.62 and 3.75 respectively). There was no statistical difference in the 
age of onset, strength, motor and functional decline, serum creatinophosphokinase 
levels or liposubstitution in imaging exams between the phenotypes in the sample. 



 

 

Conclusion: This study corroborates with recent findings that proposes that 
dysferlinopathies are not different diseases, but a continuum of a single condition.



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



1 

 

1.1 INTRODUÇÃO  
 

As disferlinopatias são um grupo de doenças com início heterogêneo e 

estágios finais homogêneo. São condições autossômicas recessivas, causadas por 

variantes no gene responsável pela codificação da disferlina (DYSF) (Mendelian 

Inheritance in Man 603009), uma proteína que tem papel importante no tráfego 

transmembrana, fusão e no reparo da membrana celular muscular além de exercer 

papel na diferenciação dos mioblastos e no desenvolvimento do sistema de túbulos 

T (ANDERSON et al., 1999; HOFHUIS et al., 2017; LIU et al., 1998). 

O perfil de variantes nessa população costuma ser amplo e os principais 

fenótipos associados são a distrofia muscular de cintura e membros autossômica 

recessiva 2 (LGMDR2) (OMIM n. 253601) e a miopatia distal de Miyoshi tipo 1 (MM1) 

(OMIM n. 254130), clinicamente distinguíveis pelo envolvimento precoce da 

musculatura da cintura pélvica na forma LGMDR2 e distal nas pernas na forma MM1 

além de um fenótipo misto, no qual a doença se manifesta tanto com 

comprometimento proximal quanto distal em membros inferiores, chamado de 

fenótipo próximo-distal (ILLA, et al., 2001; IZUMI et al., 2020; JIN et al., 2016; NGUYEN 

et al., 2007; OKAHASHI et al., 2008). Menos frequente, mas já descritas, também são 

reconhecidas apresentações com hipercreatinemia (hiperCK) assintomática e 

miopatia distal com início no tibial anterior (OMIM n. 606768), (PARADAS et al., 2010). 

Encontra-se na literatura também alguns relatos isolados de miopatia axial e de 

início ao nascimento (PARADAS et al., 2009; SEROR et al., 2008). 

O padrão de acometimento muscular na ressonância magnética de músculos 

parece ser semelhante em todos os fenótipos sendo comum a combinação de 

envolvimento precoce dos músculos posteriores das pernas (gastrocnêmios mediais 

e sóleo), musculatura posterior das coxas (semimembranoso, semitendíneo e adutor 

magno), pélvica (tensor da fáscia lata e obturador externo), paraespinhais (multifidus 

e intercostais) e escapulares (subescapular e latíssimo do dorso) presentes na 

maioria dos pacientes (DIAZ-MANERA et al., 2018; PARADAS et al., 2010). 

Raros são os estudos em nosso meio que abordam a caracterização de 

aspectos clínicos, genéticos e radiológicos de pacientes brasileiros portadores de 

disferlinopatias. Há importante necessidade de detalhar diferentes aspectos 

relacionados a tais pacientes e relacionar às diferentes formas e subtipos, como a 

história natural, caracterização clínica neurológica, achados, radiológicos e 
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genéticos. 
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1.2 Objetivos  
 

São objetivos relacionados a este estudo:  

Objetivos principais:  

1. Caracterização clínica de aspectos motores e não-motores relacionados a 

pacientes com disferlinopatias. 

Objetivos secundários:  

1. Caracterização do efeito do tempo sobre a força muscular, escalas de 

funcionalidade e valores de creatinoquinase.  

2. Caracterização da base genética envolvida.   

3. Caracterização dos músculos com maior lipossubstituição em ressonância 

magnética de coxas e pernas de pacientes com disferlinopatias.  

4. Avaliar se há correlação entre a escala de funcionalidade e valores de 

creatinoquinase e lipossubstituição.



 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  
 
2.1 As Ferlinas 
 

A disferlina é uma proteína transmembranar pertencente ao grupo das ferlinas, 

grupo que é composto também pela otoferlina, mioferlina, proteína 4 semelhante à 

Fer-1 (Fer1L4), proteína 5 semelhante à Fer-1 (Fer1L5) e proteína 6 semelhante à 

Fer-1 (Fer1L6). Esse grupo pertence a uma superfamília de proteínas com múltiplos 

domínios C2 (MC2D), que é composta por proteínas que possuem 2 a 7 domínios 

C2 (BULANKINA; THOMS, 2020). Um domínio C2 consiste em 100 a 130 

aminoácidos que frequentemente se ligam ao Ca2+ e a lipídios negativamente 

carregados, mediando assim interações com as membranas. Os constituintes desta 

superfamília, além de agirem como sensores de Ca2+, também agem como 

organizadores do tráfego vesicular, sinalização, transferência de lipídios e como 

enzimas para modificação de lipídios (BULANKINA; THOMS, 2020; LEK et al., 2010). 

As ferlinas são constituídas de 5 a 7 domínios C2 (nomeados de C2A à C2G) 

e um terminal C hélice transmembranar. São divididas em tipo 1 (disferlina, 

mioferlina e Fer1L5), quando possuem um domínio DYSF no centro da molécula, e 

tipo 2 (otoferlina, Fer1L4 e Fer1L6) quando não o possuem (ANDERSON et al., 1999).  

Elas são expressas numa ampla variedade de tecidos. A disferlina é expressa 

em todos os tecidos humanos, sendo mais intensamente presente no músculo 

esquelético, coração e rins, mas também já identificada no estômago, pulmão, útero, 

fígado, cerebelo, medula espinhal, células sangúineas e nervos periféricos 

(BERNATCHEZ et al., 2007; LEK et al., 2010; LEUNG et al., 2012; TURTOI et al., 2013). 

A mioferlina é amplamente presente nas células musculares em desenvolvimento 

nos mamíferos além do músculo esquelético maduro, coração, pulmão, epitélio das 

vias aéreas, endotélio vascular, placenta, pele, testículos e alguns tipos de neoplasia 

(ANDERSON et al., 1999; BULANKINA; THOMS, 2020; REDPATH et al., 2016). A 

tabela 1 sintetiza a expressão tecidual das ferlinas no ser humano. 

 

2.2 A disferlina 
 

A disferlina é uma proteína de 230 kilodaltons (kDa) que contém 7 domínios 
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C2 com afinidade variável ao Ca2+ (C2A e C2C são os mais sensíveis), que está 

localizada na membrana plasmática, em vesículas citoplasmáticas e nos túbulos-T 

(BULANKINA; THOMS, 2020). No músculo, acredita-se que desempenhe papel 

importante no reparo de lesões no sarcolema (BULANKINA; THOMS, 2020). A 

estrutura da disferlina foi ilustrada na figura 1A. 

Sendo um dos tecidos mais maleáveis do organismo, o músculo esquelético 

está constantemente se adaptando às demandas funcionais do organismo. Ao 

contrair, a fibra muscular estressa mecanicamente o sarcolema, resultando em 

microlesões. Para evitar extravasamento e morte de fibras musculares danificadas, é 

necessário que sejam reparados de forma rápida e eficiente, sendo desencadeado 

um fluxo de Ca2+ no sarcoplasma através da lesão que ativa um conjunto de 

proteínas sendo a disferlina um dos principais agentes (ABDULLAH et al., 2014). É 

postulado que a disferlina exerça seu papel durante o reparo da membrana, 

promovendo sua agregação e fusão por meio de suas interações desencadeadas 

por Ca2+ com fosfolipídios carregados negativamente (ANDERSON et al., 1999; 

BERNATCHEZ et al., 2007; BULANKINA; THOMS, 2020; LEK et al., 2010; LEUNG et al., 

2012; REDPATH et al., 2016; SCHUG et al., 2006; TURTOI et al., 2013).  

 
Tabela 1. Expressão tecidual das ferlinas no ser humano (MOE; GOLDING; BEMENT, 2015). 

Expressão tecidual das ferlinas no ser humano 

Ferlina Tecidos com expressão 

Disferlina Todos os tecidos. 

Mioferlina Músculo esquelético, coração, pulmão, epitélio das vias 

aéreas, endotélio vascular, placenta, pele, testículos e alguns 

tipos de neoplasia (mama, adenocarcinoma pancreático e 

carcinoma hepatocelular). 

Otoferlina Não identificada em células humanas, mas em células dos 

cílios internos da cóclea de mamíferos. 

Fer1L4 Estômago e ao redor de células neoplásicas (carcinoma de 

endométrio, carcinoma de células escamosas do esôfago, 

pulmão e carcinoma hepatocelular)  

Fer1L5 Miotúbulos e pâncreas 
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Fer1L6 Rins, estômago e coração 

 

Dependendo do tipo e diferenciação da célula além da extensão da lesão na 

membrana plasmática, existem diferentes maneiras de reparo ao dano como a 

contração da lesão na membrana, obstrução (ligação cruzada baseada em proteína 

de vesículas intracelulares ou organelas membranosas sem sua fusão), restauração 

da integridade da membrana plasmática por fusão de vesículas intracelulares, 

endocitose e externalização (DEMONBREUN et al., 2016b). A disferlina participa dos 

4 processos, seja na restauração da integridade da membrana plasmática e oclusão, 

no caso de lesões grandes (maiores que 4 µm) no sarcolema, no recrutamento de 

macrófagos para contração, na seleção de lisossomos para internalização e 

endocitose ou exocitóse de lesões menores (ANDERSON et al., 1999; BULANKINA; 

THOMS, 2020; REDPATH et al., 2016). 

Para realizar essas importantes tarefas a disferlina conta com proteínas 

“parceiras” que são: anexinas A1, A2 e A6 (ANXA1, ANXA2 e ANXA6 

respectivamente), proteínas ligadoras de Ca2+ e fosfatidilserina; AHNAK, que 

participa na regulação da homeostase de Ca2+ e na sinalização e estrutura do 

citoesqueleto; Proteínas músculo-específicas mitsugumina 53 (MG53) e caveolina 3, 

importantes para a nucleação do aparato de reparo do sarcolema, para regular o 

tráfego de disferlina de, e para a membrana plasmática; Afixina, que conecta as 

integrinas ao citoesqueleto; Proteína S100A4, uma proteína que participa na ligação 

do cálcio e no recrutamento de macrófagos; Vinculina, uma dineína citoplasmática 

que participa do transporte retrógrado de vesículas ao longo dos microtúbulos; e a 

tubulina A (CÁRDENAS et al., 2016). A figura 1B traz representação esquemática 

dessas interações. 

Acredita-se que a restauração da integridade da membrana plasmática ocorra 

da seguinte maneira: com a membrana plasmática rompida ocorre um grande influxo 

de cálcio para o interior da célula, causando a oligomerização e acúmulo da proteína 

MG53 que, por sua vez, recruta vesículas carreadoras de disferlina para local da 

lesão (CAI et al., 2009). Então, a disferlina promove a fusão e agregação de vesículas 

através de interações funcionais com a MG53 e a caveolina-3 (BULANKINA; 

THOMS, 2020; RAHIMOV; KUNKEL, 2013). Simultaneamente, mas independente 

da formação das vesículas, a ANXA6 intracelular, em conjunto com a disferlina, 
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recrutam sequencialmente a ANXA2 e ANXA1 para o local da lesão que agregam as 

vesículas intracelulares e formam uma endomembrana que é levada ao local da 

lesão, sendo esse transporte facilitado pela afixina e vinculina que reorganizam o 

citoesqueleto no local da lesão (MIDDEL et al., 2016). Por fim, a disferlina rearranja 

moléculas de fosfatidilserina resultando no recrutamento de macrófagos que, através 

de suas interações com a membrana e citoesqueleto, a contraem e selam a ferida 

(AL-QUSAIRI; LAPORTE, 2011; HOFHUIS et al., 2017; KERR et al., 2013; KERR; 

WARD; BLOCH, 2014). 

 
Figura 1. Representação esquemática da estrutura da disferlina (A) e de suas interações (B). 

Adaptado de (CÁRDENAS et al., 2016) 
 

Além do reparo da membrana plasmática, a disferlina também está envolvida: 

na formação e manutenção do sistema de túbulos-T, uma grande rede formada por 

invaginações da membrana plasmática que está envolvido na propagação do 

potencial de ação da membrana plasmática para a fibra muscular, levando à 

liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático e à contração muscular, na regulação 

da fadiga muscular, diferenciação muscular e tráfego intracelular (DEMONBREUN et 

al., 2011a; ZHANG et al., 2017); na diferenciação, crescimento e regeneração do 
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músculo esquelético ao participar no tráfego de hormônios do crescimento e por já 

ter sido identificada no complexo minion/myomerger, uma proteína fusogênica que, 

em conjunto com outras proteínas, provê a habilidade de formar sincícios para 

células miogênicas e não miogênicas (LIU et al., 1998).  

 

2.3 Genética e fisiopatologia das disferlinopatias 
 

O   gene DYSF está localizado no braço curto do cromossomo 2 na região 13 

(2p13), e contém 56 éxons codificando 2080 aminoácidos (NCBI, 2021).  A base de 

dados ClinVar cataloga, até o momento da redação desse tópico, 384 variantes 

nesse gene sendo 271 classificadas como patogênicas e 147 como provavelmente 

patogênicas, havendo grande variabilidade dependendo da amostra (NCBI, 2021).   

Em 2020, Izumi e colaboradores encontraram 90 variantes distintas num 

grupo de 209 pacientes de sua coorte realizada no Japão. Destes, 52,2% portavam 

variantes em homozigose e 46,9% em heterozigose composta. A variante mais 

comum foi a c.2997G>T, p.Trp999Cys (IZUMI et al., 2020).  

Com raras exceções, como no caso da Suíça, onde parece haver um efeito 

fundador, coortes de outros países também mostraram tal variabilidade (PETERSEN 

et al., 2015). Estudo com pacientes holandeses encontrou 32 variantes em 25 

pacientes sendo a mais comum a c.4765C>T, p.Arg1586* (TEN DAM et al., 2019). 

Nos Estados Unidos da América, 133 variantes foram identificadas em 167 

pacientes, apenas 10% delas em homozigose e a mais comum a c.2643 + 1G>A 

(NALLAMILLI et al., 2018a); Na américa latina, 39 variantes em 127 pacientes sendo 

a mais comum a c.5979dupA, p.Glu1994Argfs*3 (BEVILACQUA et al., 2020). 

Apesar de membros de mesmas famílias já terem sido descritos com 

fenótipos diferentes, algumas variantes parecem ser mais comuns em determinados 

fenótipos ou tenderem a desencadear sintomas mais precoce ou tardiamente 

(IZUMI et al., 2020). A variante em homozigose p.Trp999Cys parece estar mais 

associada com LGMDR2 e a c.3373del com MM1. Jás a variante A3443-33G parece 

estar associada com fenótipo mais brando e de lenta. As p.Tyr522* e p.Trp2045* 

parecem ter início mais precoce (18 e 15 anos respectivamente) enquanto as 

p.Trp999Cys e p.Asp1837Asn parecem iniciar mais tardiamente (34 e 36 anos 

respectivamente) (IZUMI et al., 2020; SINNREICH; THERRIEN; KARPATI, 2006). 

A incidência das disferlinopatias também é variável. Na índia, considerando 
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todas as miopatia de origem genética, ela parece ser a segunda mais comum, 

constituindo 27% da amostra estudada, sendo superada apenas pela miopatia com 

corpúsculos de inclusão hereditária (CHAKRAVORTY et al., 2020). Na Holanda, 

considerando apenas as distrofias musculares autossômicas recessivas e miopatia 

distal de Miyoshi, elas parecem constituir apenas 10% dos casos, sendo a quarta 

mais comum (TEN DAM et al., 2019). Nos Estados Unidos da América parece ser a 

segunda mais comum sendo as calpainopatias 1% mais frequentes (NALLAMILLI et 

al., 2018b). Na América Latina ela parece ser a mais comum distrofia muscular de 

cintura e membros autossômica recessiva, sendo responsável por 37,9% dos 

pacientes avaliados em estudo publicado recentemente (BEVILACQUA et al., 2020). 

No Brasil, parecem ser frequentes no estado da Paraíba, correspondendo a até 6,1% 

dos pacientes com deficiência motora de causa genética (PEQUENO, 2012). 

Tais variantes causam a diminuição ou perda da função e da expressão 

tecidual da proteína, sendo que 4 mecanismos já foram identificados como 

potenciais causadores das doenças: 

(i) Defeito no reparo da membrana do sarcolema das células musculares: 

A quebra da membrana plasmática leva ao influxo de Ca2+ e 

extravasamento dos conteúdos do interior da célula o que pode 

culminar com a destruição da fibra (DEMONBREUN et al., 2016a; 

HOGARTH et al., 2019). Além desse efeito direto, a ausência da 

disferlina leva ao acúmulo de ANXA2 no local da lesão, o que 

compromete o nicho regenerativo, um complexo sistema composto por 

células imunológicas, progenitores miogênicos e não miogênicos 

levando ao acúmulo progressivo de precursores fibro/adipogênicos que 

posteriormente se diferenciam em adipócitos, culminando com a 

lipossubstituição muscular (PROSSER et al., 2013; ZHIVOTOVSKY; 

ORRENIUS, 2011).  

(ii) Alteração da homeostasia do Ca2+: A alteração nesse sistema diminui a 

capacidade do sistema de túbulos-T se reparar, aumentando ainda 

mais a quantidade de Ca2+ no interior da célula podendo gerar 

extravasamento das moléculas armazenadas no retículo 

sarcoplasmático pelos receptores de rianodina, o que contribui também 

para a ativação de canais de Ca2+ mecano-sensíveis nos túbulos-T que 

aumentam a sinalização para formação de espécies reativas de 
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oxigênio, além de alterar a biogênese e plasticidade do sistema de 

túbulos T (DEMONBREUN et al., 2011b). 

(iii) Alteração na diferenciação e crescimento das células musculares: A 

disferlina é um importante componente no tráfego do receptor do fator 

de crescimento 1 semelhante à insulina (IGF1R) que, dentre as suas 

funções, atua na diferenciação de células musculares e seu 

crescimento (CONFALONIERI et al., 2003; SELCEN; STILLING; ENGEL, 

2001).  

(iv) Processos inflamatórios: As disferlinopatias frequentemente 

apresentam inflamação no tecido muscular e, não raramente, são 

diagnosticadas erroneamente como miopatias inflamatórias  (CHIU et 

al., 2009; COHEN; COHEN; PARTRIDGE, 2012; DEFOUR et al., 2017; 

NAGARAJU et al., 2008). Sua origem pode decorrer do extravasamento 

de moléculas como a ANXA1, sinalização pró-inflamatória natural de 

células musculares deficientes de disferlina, desregulação da secreção 

de citocinas ou ainda pela ativação de monócitos ou macrófagos 

deficientes de disferlina (MITCHELL; GROUNDS; PAPADIMITRIOU, 

1995; ROCHE et al., 2015). Apesar desses mecanismos propostos, ainda 

há dúvidas se a inflamação seja na verdade um epifenômeno da 

doença tendo em vista que é uma consequência natural de lesões na 

membrana plasmática (ILLA, ISABEL et al., 2001; NGUYEN et al., 2007; 

OKAHASHI et al., 2008). 

 

2.4 Manifestações clínicas  
Os fenótipos associados às variantes no gene DYSF são: MM1, LGMDR2, 

hiperCK assintomática, miopatia distal com início no tibial anterior e a forma de início 

proximal e distal simultaneamente (ILLA, ISABEL et al., 2001; IZUMI et al., 2020; JIN 

et al., 2016; NGUYEN et al., 2007; OKAHASHI et al., 2008). Há ainda alguns relatos 

isolados de miopatia axial, fenótipo escápulo peroneal, fenótipo “pseudo-metabólico 

e de início ao nascimento (NAKAGAWA et al., 2001; NGUYEN et al., 2007; PARADAS 

et al., 2009; SEROR et al., 2008).  

A frequência desses fenótipos é variável. Alguns estudos encontraram 

frequências iguais de MM1 e LGMDR2, outros evidenciaram maior frequência de 

LGMDR2, ou ainda, principalmente nos estudos asiáticos, a MM1 sendo a mais 
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comum (IZUMI et al., 2020; JIN et al., 2016; TEN DAM et al., 2019). 

Independente do fenótipo algumas características parecem ser comuns: 

costumam ocorrer e evoluir igualmente em ambos os sexos; a idade de início 

costuma ser entre a segunda e terceira décadas de vida; não há prejuízo no 

desenvolvimento intelectual ou motor, sendo que alguns até se sobressaem em 

atividades esportivas durante a infância; a progressão costuma ser semelhante, com 

exceção da forma com hiperCK assintomática e, aparentemente, a forma de início 

anterior distal, podendo não ser possível distingui-los em fases avançadas da 

doença; a perda da marcha independente costuma ocorrer entre décimo e décimo 

quinto ano após o início dos sintomas; contraturas incomuns; o coração e a 

musculatura respiratória são poupados na ampla maioria dos casos (IZUMI et al., 

2020; KLINGE et al., 2010; NGUYEN et al., 2007; ROSALES et al., 2010; SHIN et al., 

2015). 

A miopatia distal de Miyoshi tipo 1, também conhecida como distrofia 

muscular de Miyoshi tipo 1, se caracteriza pelo início da perda de força e atrofia na 

região distal posterior das pernas que é notada inicialmente tanto pelo paciente 

como ao exame físico como dificuldade para andar nas pontas dos pés e que 

progride para a parte posterior das coxas (NGUYEN et al., 2007).   

Ela foi inicialmente descrita em 1986 no Japão e foi o primeiro fenótipo 

reconhecido das disferlinopatias. Após a descoberta de duas outras alterações 

genéticas causando fenótipo semelhante (uma em 1998 no braço curto do 

cromossomo 10, ainda sem gene definido e outra inicialmente descrita em 2006 e 

tendo, em 2012 o gene da anoctamina 5 identificado como causador), foi subdividida 

em tipo 1, 2 e 3 (JAISWAL et al., 2007; LINSSEN et al., 1998; PENTTILÄ et al., 2012).  

Já a miopatia distal com início no tibial anterior se inicia com 

comprometimento dos músculos tibiais anteriores sendo evidente a dificuldade para 

flexionar os pés e marcha escarvante parecendo também progredir para região 

posterior das coxas, mas também parece afetar a região distal dos membros 

superiores, particularmente os flexores dos dedos (ILLA, ISABEL et al., 2001) 

A LGMDR2, antes denominada distrofia muscular de cintura e membros tipo 

2B ou LGMD2B, renomeada em 2018 no 229th workshop internacional da ENMC, 

sendo que o “R” representa o modo de herança (recessiva) e o 2 a ordem de 

descoberta da proteína afetada (segunda proteína identificada como causadora de 

distrofia muscular de cintura e membros) (STRAUB; MURPHY; UDD, 2018). Ela é 
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caracterizada pelo início do déficit de força na musculatura proximal dos membros 

inferiores, principalmente o iliopsoas, adutores do quadril, isquiotibiais e quadríceps, 

simétrica na maioria dos casos e sendo notada principalmente como dificuldade para 

se levantar e pela marcha com aumento da báscula de quadril (marcha miopática) 

(BASHIR et al., 1998; CHAKRAVORTY et al., 2020; UMAKHANOVA et al., 2017). Não 

é incomum também uma apresentação mista, com início proximal e distal na qual o 

paciente inicia o quadro tanto comprometimento da musculatura de cintura pélvica 

quanto das panturrilhas (fenótipo próximo-distal) (JIN et al., 2016; NGUYEN et al., 2007; 

PARADAS et al., 2010).  

Em 2008, Seror e colaboradores relataram um caso de miopatia axial. 

Tratava-se de uma paciente de 52 anos que tinha como principal queixa dor em 

região lombar. Sua força muscular foi considerada normal ao exame físico no qual 

também constataram leve hiperlordose lombar e cifoescoliose torácica. Exames 

complementares revelaram níveis elevados de creatinoquinase, lipossubstituição 

completa dos eretores da espinha em ressonância magnética (RM), ausência 

completa de disferlina em imunoistoquímica realizada em biópsia muscular e 

variante patogênica em homozigose no gene da disferlina (c.4081T>C, 

p.Cys1361Arg) (SEROR et al., 2008). Tal relato diferiu de publicação anterior na qual 

o paciente não só possuía alteração importante da mobilidade da coluna, ausência 

de coloração para disferlina e variantes patogênicas no gene, como também possuía 

evidência em exame físico e tomográfico do comprometimento da musculatura 

posterior das coxas (NAGASHIMA et al., 2004). 

Representando a minoria dos casos ainda é possível caracterizar as formas 

com apresentação: com hiperCK assintomática, caracterizada por aumento da CK 

sem perda da força muscular; forma escápulo-peroneal, que se inicia com escápula 

alada e pés caídos; forma pseudometabólica, relacionada à dor e edema da 

musculatura proximal ou distal das pernas, intolerância ao exercício e mialgia após 

esforço físico; e a forma congênita, descrita inicialmente em 2 irmãos que 

apresentaram hipotonia ao nascimento, atraso do desenvolvimento motor, 

diminuição da força principalmente na região proximal de membros inferiores e 

flexores do pescoço e RM de membros inferiores evidenciando edema nos 

isquiotibiais e gastrocnêmios mediais (NAKAGAWA et al., 2001; NGUYEN et al., 2007; 

OKAHASHI et al., 2008; PARADAS et al., 2009, 2010). 

Ao exame físico, algumas características podem sugerir esse grupo de 
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doenças. Nos membros superiores, a atrofia seletiva da metade distal do bíceps 

braquial pode fazer que, durante a contração ou relaxamento, seu formato lembre o 

de uma bola, assim sendo chamado de “boule du bíceps”. Apesar de são ser 

patognomônico da doença, sendo também observado nas distrofinopatias, 

sarcoglicanopatias, distrofia muscular fascio-escápulo-umeral e outras distrofias 

musculares de cinturas, algumas séries de caso descrevem sua presença em até em 

até 71% dos casos (EL SHERIF; HUSSEIN; NISHINO, 2020).  

No tronco, alguns pacientes, particularmente os com MM1 podem exibir o 

sinal da cabeça de bezerro, ou “Calf-Head Sign” na descrição original. Ao solicitar 

que paciente eleve seus braços com ombros abdusidos e braços fletidos a 90º a 

borda superior da cabeça seria formada pela atrofia proeminente dos deltoides, a 

inferior pela leve atrofia dos tríceps, os chifres pelos trapézios, as orelhas pela 

atrofia das bordas mediais e inferiores dos infraespinhais, parte do pescoço pela 

proeminência do processo espinhoso da escápula, parte do pescoço pela hipertrofia 

relativa dos latíssimos do dorso e rendondos menores. Essas características 

lembram duas cabeças de bezerro de costas uma para outra se encontrando ao 

nível da coluna (PRADHAN, 2006).  

Nos membros inferiores há uma tendência de acometimento mais precoce do 

terço proximal e distal com relativa preservação do terço médio dos vastos laterais e 

reto femorais o que faz com que o quadríceps assuma uma forma semelhante a um 

diamente durante a semiflexão das pernas sendo chamado de sinal do quadríceps 

em diamante (PRADHAN, 2008).  

Carreadores de variantes em heterozigose parecem poder também manifestar 

alguns sintomas. Em 2007, Illa e colaboradores descreveram 2 pacientes sem grau 

de parentesco. O primeiro paciente apresentava diminuição da força em região 

proximal de membros inferiores e fadiga aos 49 anos de idade. Sua CK era elevada, 

RM de coxas e pernas mostrava lipossubstituição dos músculos tensor da fáscia lata 

e gastrocnêmios mediais. Ele possuía um irmão com diagnóstico de LGMDR2 feito 

através de apresentação clínica, biópsia e teste genético que evidenciava 

heterozigose composta no gene DYSF. Sequenciamento do gene DYSF revelou 

apenas uma das variantes encontradas no irmão. O segundo paciente teve início 

distal em membros inferiores de dores musculares difusas aos 65 anos de idade. 

Também possuía níveis elevados de CK, mas sua RM de membros inferiores 

mostrava apenas pequenas áreas de edema nos tíbias anteriores. Ele possuía 2 
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filhos com diagnóstico de MM1, por terem diminuição distal da força em membros 

inferiores e variante em homozigose no gene (ILLA, I. et al., 2007). 

 

2.5 Exames complementares 
A CK costuma estar elevada. Seu valor médio varia entre os estudos, mas 

costuma estar entre 4 e 9 mil μmol/L, podendo variar de níveis normais até tão altos 

quanto 58.000 μmol/L (IZUMI et al., 2020; NGUYEN et al., 2007; PARADAS et al., 2010). 

Na eletroneuromiografia, o estudo de condução nervosa da não costuma 

revelar alterações e o estudo eletromiográfico com agulha revela, frequentemente, 

potenciais de ação de unidade motora com baixa amplitude e duração reduzida 

podendo também apresentar sinais de atividade espontânea como fibrilações e 

ondas agudas positivas (PETERSEN et al., 2015; UEYAMA et al., 2002). 

A avaliação morfológica no estudo histopatológico muscular tem como 

achados mais frequentes: aumento da variabilidade do tamanho das fibras, fibrose, 

necrose segmentar, proliferação de tecido conectivo endomisial e infiltrado 

inflamatório principalmente perivascular (ROSALES et al., 2010). A imunofenotipagem 

do infiltrado inflamatório e as colorações específicas para componentes do sistema 

imunológico costumam mostrar predomínio de macrófagos e células T auxiliares 

(helper), marcação positiva para complexo principal de histocompatibilidade classe I 

(MHC-I) junto à macrófagos, no sarcolema de fibras musculares necróticas e, 

ocasionalmente, em não necróticas (CENACCHI et al., 2005; CONFALONIERI et al., 

2003; GALLARDO, E et al., 2001; SELCEN; STILLING; ENGEL, 2001). Com a 

coloração oil red é possível observar pequenos depósitos lipídicos esparsos no 

citoplasma em alguns pacientes (GROUNDS et al., 2014). Curiosamente, caso seja 

utilizada a coloração vermelho do Congo, é possível identificar a presença de 

depósitos de proteína amiloide nas paredes dos vasos e no perimísio de muitos 

pacientes (ROSALES et al., 2010). A imunoistoquímica para disferlina costuma 

evidenciar deficiência (coloração fraca) ou ausência (ausência de coloração pelo 

método) da proteína no sarcolema, mas pode ter marcação positiva no citoplasma 

em grânulos esparsos, em fibras necróticas ou fibras em regeneração (PICCOLO et 

al., 2000). Em alguns casos, há a síntese residual da proteína e coloração positiva na 

imunoistoquímica mas negativa em outras técnicas como a western blot ou ainda, 

apresentar ausência de coloração por deficiência secundária de outras proteínas, já 

tendo sido observado em pacientes com variantes nos genes da distrofina, 
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sarcoglicanas, caveolina, calpaina, anoctamina e miotilina (GALLARDO, EDUARD et 

al., 2011; IZUMI et al., 2015; MATSUDA et al., 2001; PICCOLO et al., 2000; SAITO et al., 

2002; TAGAWA et al., 2003). 

Na ressonância magnética de músculos, as disferlinopatias mostram padrão 

de acometimento semelhante independentes do fenótipo. A combinação de 

envolvimento precoce dos músculos posteriores das pernas (gastrocnêmios mediais 

e sóleo), musculatura posterior das coxas (semimembranoso, semitendíneo e adutor 

magno), pélvica (tensor da fáscia lata e obturador externo), paraespinhais (multifidus 

e intercostais) e escapulares (subescapular e latíssimo do dorso) estão presentes na 

maioria dos pacientes (DIAZ-MANERA et al., 2018; PARADAS et al., 2010). 

Lipossubstituição na língua, musculatura cervical paraespinhal, bíceps braquial, 

músculos anteriores dos antebraços e vastos também podem ser observadas. Com 

a evolução da doença pode se observar lipossubstituição completa dos músculos 

supracitados, sendo os semimebranosos, gastrocnêmios e sóleos nos primeiros 10 

anos e os adutores magnos e vastos laterais até os 25 anos de doença (DIAZ-

MANERA et al., 2018). 

 

2.5 Diagnóstico e tratamento 
O diagnóstico é feito com base no quadro clínico compatível e exames 

complementares. A identificação de variantes em homozigose ou heterozigose 

composta pode ser desafiador, tendo em vista o grande número de variantes 

descritas e a ausência de pontos altamente propensos à variante (“hot spots”) sendo 

que de em 10 a 15% dos casos apenas uma variante causadora de doença é 

encontrada (KRAHN et al., 2011). Nesses casos, ou ainda em pacientes com 

características clínicas altamente sugestivas, o diagnóstico pode ser feito por 

avaliação da expressão da disferlina em tecido muscular por análise 

imunoistoquímica ou western blot ou por western blot em monócitos que se mostra 

ausente ou muito deficiente nos doentes  (FANIN, MARINA; ANGELINI, 2016; 

KRAHN et al., 2011).  

Até o momento não há tratamento medicamentoso para esse grupo de 

doenças. Uso de deflazacort não se mostrou superior ao placebo (WALTER et al., 

2013). Diminuição na velocidade de progressão com o uso de prednisona e 

rituximabe já foram descritos, mas o número de pacientes foi muito pequeno para se 

estabelecer nexo causal (1 paciente com melhora com uso em dias alternados de 
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prednisona e 2 pacientes com o uso de rituximabe) (LERARIO et al., 2010; 

TAKAHASHI, 2019). Nucleotídeos desenvolvidos para “pular” os éxons (exon 

skipping) 9, 29, 30 ou 34 se mostratam possíveis de serem realizados, mas não 

parece aumentar a expressão da disferlina em cultura de células derivadas de 

pacientes  (VERWEY et al., 2020). O inibidor de proteassomo EB1089, um análogo 

da vitamina D3, parece aumentar a expressão de disferlina nos miotúbulos e 

diminuir a inflamação, mas não mostrou melhora na capacidade de reparo da 

membrana muscular em cultura de células derivadas de pacientes (FERNÁNDEZ-

SIMÓN et al., 2020). O Antioxidante N-acetilcisteína se mostrou eficaz em diminuir o 

estresse oxidativo nos músculos quadríceps e gastrocnêmios além de aumentar a 

força de preensão nas patas de ratos (GARCÍA-CAMPOS et al., 2020). Em 

camundongos a injeção intraperitoneal de proteína MG53 recombinante aumenta a 

integridade da membrana sarcolemal (GUSHCHINA et al., 2017). Já a inibição da 

miostatina, proteína envolvida na limitação da hipertrofia muscular parece aumentar 

a massa muscular de camundongos, mas também aumentar os níveis de CK de 

alguns podendo ter efeitos prejudiciais (LEE et al., 2015).
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3 MÉTODOS  
 

Foi realizado estudo retrospectivo com revisão de prontuários físicos e 

eletrônicos de pacientes avaliados e acompanhados no ambulatório de miopatias, no 

Setor de Investigações de Doenças Neuromusculares da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), São Paulo, Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2020. 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP e 

aprovado em 19 de outubro de 2019 (n° CEP: 0925/2019, número do parecer 

3.650.820) (Anexos A e B).  

Foram incluídos pacientes que tenham preenchido critérios diagnósticos 

clínicos, genéticos e/ou histopatológicos descritos na literatura sendo eles: (i) 

Identificação de variante definida como patogênica em homozigose ou heterozigose 

composta no gene Dysf; ou (ii) quadro clínico compatível com um dos fenótipos 

descritos anteriormente (LGMDR2, MM1, próximo distal, miopatia distal com início 

no tibial anterior ou hiperckemia assintomática)  e diminuição severa ou ausência da 

expressão da disferlina em imunoistoquímica de biópsia muscular (FANIN, MARINA; 

ANGELINI, 2016; KRAHN et al., 2011).  

Foram transcritos dos prontuários selecionados: idade, sexo, idade de início 

dos sintomas, naturalidade, queixa principal na primeira consulta, sintomas relatados 

nas consultas subsequentes, história familiar da doença confirmada ou com 

sintomas semelhantes em parentes de primeiro ou segundo grau (tios avôs e 

primos), histórico de consanguinidade, complicações cardíacas, respiratórias ou 

endocrinológicas documentadas durante todo o período de acompanhamento, 

valores de CK, resultado de exame genético (quando disponível), sendo contada a 

frequência de alelos encontrados e força muscular avaliada manualmente em todas 

as consultas pelos médicos residentes em neurologia do setor sob supervisão de 

neurologista especialista em doenças neuromusculates, realizadas segundo a 

escala Medical Research Council (MRC) (escala padrão utilizada no ambulatório) 

que a classifica como grau: 5, força normal; 4, movimento ativo contra gravidade e 

alguma resistência; 3, movimentação ativa contra gravidade; 2, movimentação ativa 

com eliminação da gravidade; 1, mínima contração; 0, sem contração (MEDICAL 

RESEARCH COUNCIL (GREAT BRITAIN); UNIVERSITY OF EDINBURGH. 

DEPARTMENT OF SURGERY., 1976). Nos casos nos quais foram classificadas 

com a versão modificada que contém gradações de “+” ou “- “, foi considerado 
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apenas o valor numérico. Os seguintes movimentos foram catalogados por estarem 

presentes em todos os prontuários: abdução dos braços, adução dos braços, flexão 

dos braços, extensão dos braços, flexão dos antebraços, extensão dos antebraços, 

flexão dos punhos, extensão dos punhos, flexão das coxas, extensão das coxas, 

abdução das coxas, adução das coxas, flexão das pernas, extensão das pernas, 

flexão plantar e dorsiflexão dos pés. 

Para classificação funcional, os pacientes foram graduados de acordo com 

informações contidas nas avaliações, segundo a escala de Gardner–Medwin & 

Walton (GMW) modificada para disferlinopatias, escolhida pelo fato de os itens que a 

compõe serem facilmente obtidos ao revisar os prontuários. Ela classifica a 

funcionalidade como: grau 0 = pré-clínico, hiperCkaemia, sem prejuízo para qualquer 

atividade; grau 1 = marcha normal, incapaz de correr livremente, mialgia, atrofia; 

grau 2 = dificuldade para andar na ponta dos pés, marcha miopática; grau 3 = 

fraqueza muscular evidente, sobe escadas com apoio; grau 4 = dificuldade para se 

levantar do chão, presença do sinal de Gowers; grau 5 = incapaz de se levantar do 

chão; grau 6 = incapaz de subir escadas; grau 7 = incapaz de se levantar da cadeira; 

grau 8 = incapaz de andar sem ajuda; grau 9 = incapaz de comer, beber ou sentar-

se sem ajuda (FANIN, M; ANGELINI, 2002). 

De acordo com o primeiro sintoma relatado, primeira avaliação no setor e 

também da ausência de progressão no caso da forma de hiperCK assintomática, 

foram classificados como: MM1, LGMDR2, hiperCK assintomática, miopatia distal 

com início no tibial anterior ou próximo-distal.  

Pacientes que possuíam ressonância de coxas e pernas arquivadas em seus 

prontuários digitais, tiveram a lipossubstituição na sequência T1 classificada, pelo 

autor do artigo, segundo a escala de Mercuri que a classifica em: 0 = aparência 

normal; 1 = áreas espalhadas de aumento de sinal; 2a = numerosas discretas áreas 

de aumento de sinal menor que 30% do volume; 2b = numerosas discretas áreas de 

aumento de sinal começando a confluir, 30% a 60% do volume; 3 = Aparência 

"lavada" por conta da confluência com músculo presente na periferia; 4 = aparência 

de estado final, completa lipossubstituição  conforme exemplo da figura 2 (MERCURI 

et al., 2007). Para a análise estatística, os graus 2a e 2b foram considerados como os 

valores 2 e 2,5 respectivamente. A avaliação foi feita com base em toda a extensão 

dos músculos, sendo avaliados os seguintes: iliopsoas, tensor da fáscia lata, sartório, 

glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, obturador interno, piriforme, quadrado 
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femoral, adutor longo, adutor magno, bíceps femoral cabeça curta, bíceps femoral 

cabeça longa, grácil, reto femoral, semimembranoso, semitendíneo, vasto intermédio, 

vasto lateral, vasto medial, extensor digital longo, fibular brevis, fibular longo, flexor 

digital longo, flexor longo do hálux, gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial, sóleo, 

tibial anterior e tibial posterior. 

 

 
Fonte: autoral 
Figura 2. Representação esquemática da classificação segundo a escala de Mercuri da 
lipossubstituição na sequência T1 em ressonância de coxas e pernas. 

 

A análise estatística foi realizada utilizando os softwares, Microsoft Excel 365 

e SAS university edition. Foram comparados entre os fenótipos a idade de início, 

valores de CK, GMW e força nos 16 movimentos catalogados na primeira consulta 

além da progressão da deterioração da força e CK e aumento no GMW. A 

correlação foi avaliada entre o GMW e valores de CK e entre a soma dos valores 

obtidos da escala de Mercuri (lipossubstituição total) e o GMW. O tempo de doença 

foi calculado através da subtração entre o ano da consulta e o ano relatado da 

primeira manifestação clínica. Foram também a avaliadas a progressão da doença 

durante todo o tempo de acompanhamento segundo o GMW e a força nos 16 

movimentos catalogados. O fenótipo hiperCK assintomática foi excluído das análises 

de progressão de força e GMW por ser, por definição, estático. 

Para as análises inferenciais, primeiramente os dados foram analisados com 

os testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk quanto a normalidade de suas 

distribuições o que guiou o uso de testes paramétricos ou não paramétricos quando 

eram normalmente ou não normalmente distribuídos respectivamente. 

Exemplo de imagens mercuri

0

2a
2b

3

4

1

• 0 = Aparência normal;
• 1 = Áreas espalhadas de aumento 

de sinal; 
• 2a = Numerosas discretas áreas 

de aumento de sinal menor que 
30% do volume; 

• 2b = Numerosas discretas áreas 
de aumento de sinal começando a 
confluir em 30% a 60% do volume; 

• 3 = Aparência "lavada" por conta 
da confluência com músculo 
presente na periferia;

• 4 = Aparência de estado final, 
completa lipossubstituição 
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 Para a comparação entre idade de início, GMW, força na primeira consulta e 

lipossubstituição na ressonância magnética de coxas e pernas entre os fenótipos, 

por os dados não serem normalmente distribuídos, foi utilizado o teste de Kruskal-

Wallis e, para a avalição da correlação entre dados contínuos, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Pearson quando tinham distribuição normal e 

Spearman quando não a tinham. 

Para a avaliação da progressão do GMW e força durante todo o período de 

acompanhamento, pela amostra ser desbalanceada no tempo entre as avaliações 

(consultas com intervalo irregular) e número de avaliações (alguns pacientes com 12 

avaliações e outros com 2), foi construído um modelo linear misto, por ser um 

método que consegue lidar com medidas repetidas desbalanceadas (HOFFMAN, 

2015). Para a construção desse modelo, inicialmente foi construído um gráfico de 

perfis individuais de cada variável segundo e tempo, tendo sido notado que o tempo 

tinha tanto um efeito fixo (a  maioria tinha piora funcional com o passar do tempo) 

quanto  aleatório (alguns pacientes pioram muito rapidamente e outros 

permaneceram estáveis por longos períodos). Por essa análise preliminar o modelo 

misto com efeitos fixo e aleatórios é o que melhor representa os dados, sendo ele 

utilizado. A estrutura de covariância foi escolhida após comparação entre os valores 

de Critério de Informação de Akaike (AIC) entre a não estruturada, simetria 

composta e componentes de variação, sendo utilizada a que obteve menor valor, ou 

seja, modelo melhor ajustado para aos dados utilizados (HOFFMAN, 2015). No caso 

dos modelos que tinham a força e o GMW como variável dependente, a estrutura de 

covariância utilizada foi a não estruturada e no caso da CK como variável 

dependente, a componentes de variação foi a que melhor se encaixou. O nível de 

significância adotado foi de 5%.
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4 RESULTADOS 
 

A revisão de prontuários médicos de pacientes em acompanhamento médico 

no Ambulatório de miopatias da UNIFESP revelou a presença de 23 pacientes que 

preenchiam os critérios de inclusão para o estudo sendo composto por 21 famílias 

distintas. Foram catalogadas 140 avaliações, uma média de 6 avaliações por 

paciente variando entre 2 e 13. O tempo médio de seguimento foi 9,13 anos 

(variando entre 1 e 24 anos). As características gerais da amostra foram resumidas 

na tabela 2. 

 
Tabela 2. Características gerais da amostra 

 Total (%)  

Sexo  

Masculino  11 (47,82) 

Feminino 12 (52,17) 

Naturalidade  

Bahia 2 (8,69) 

Minas Gerais 3 (13,04) 

Santa Catarina 2 (8,69) 

São Paulo 16 (69,56) 

Consanguinidade  

Sim 9 (39,13) 

Não 14 (60,86) 

História familiar  

Sim 12 (52,17) 

Não 11 (47,82) 

Método dianóstico  

Painel genético evidenciando 

variantes patogênicas em 

homozigose ou heterozigose 

composta 17 (79,91) 
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Quadro clínico compatível e 

deficiência expressiva ou ausência 

de disferlina em biópsia muscular 4 (17,39) 

Presença de variante patogênica 

em heterozigose simples e 

ausência de disferlina em biópsia 

muscular 2 (8,69%) 

Forma clínica  

LGMDR2 16 (69,56) 

MM1 4 (17,39) 

Próximo-distal 2 (8,69) 

Hiperckemia assintomática 1 (4,34) 

Legenda: LGMDR2: Distrofia muscular de cintura e membros autossômica recessiva 2; MM1: 
Miopatia distal de Miyoshi 1. 

 

O tempo médio entre o início dos sintomas e a primeira avaliação no setor de 

investigação de doenças neuromusculares da UNIFESP foi de 7,26 anos, variando 

entre 1 e 30 anos.  

A idade média de início dos sintomas foi 23,93 anos (variando entre 12 e 51 

anos), sendo que 43,47% (n = 10) estavam na terceira década de vida (entre 21 e 30 

anos), 39,13% (n = 9) na segunda década (entre 11 e 20 anos), 13,04% (n = 3) na 

quarta década (entre 31 e 40 anos) e 4,34% (n=1) na sexta (entre 41 e 60 anos. Não 

houve diferença estatística na idade de início dos sintomas entre os fenótipos na 

amostra (teste de Kruskal-Wallis com p = 0,809).  

O primeiro sintoma mais comum foi diminuição da força na região proximal 

dos membros inferiores (n = 15; 65,21%) seguido pela diminuição da força distal em 

membros inferiores (n = 3; 13,04%), dor em membros inferiores (n = 2; 8,69%), 

diminuição da força no membro inferior direito (n = 1; 4,34%), quedas frequentes (n 

= 1; 4,34%) e um dos pacientes trouxe como queixa a constatação, em exame 

laboratorial de rotina, de níveis elevados de creatinoquinase. A manifestação 

extramuscular mais comum foi dor e fadiga, presentes em 11 (47,83%) e câimbras (n 

= 5; 21,74%). 
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A complicação mais comumente observada foi hipotireoidismo (n = 6; 

26,08%), seguida por hipertensão arterial sistêmica (n = 5; 21,73%) e dislipidemia (n 

= 2; 8,69%). Como complicação cardíaca, respiratória e gastrointestinal, a apneia 

obstrutiva do sono foi observada em 3 pacientes (13,04%) e apenas 1 (4,34%) 

apresentou cardiomiopatia e arritmia cardíaca no período que foram acompanhados 

no setor. 

Nos 19 pacientes que realizaram painel genético para distrofias musculares 

de cintura e membros, foi observado um número igual de homozigoses e 

heterozigose compostas (n = 8; 42%), 2 (10,52%) heterozigose simples e 1 (5,26%) 

dupla homozigose num paciente com conhecido histórico de consanguinidade.  18 

variantes distintas foram identificadas na amostra sendo que a c.6124C>T, 

p.Arg2042Cys (encontrada em 1 paciente com fenótipo LGMDR2, 1 com 

comprometimento próximo-distal e 1 hiperck assintomática) e c.2643+1G>A, 

p.?(splicing) (observada em 3 com fenótipo LGMDR2) foram as mais comuns. As 

demais variantes encontradas foram resumidas na tabela 3. 

O valor médio da CK na primeira avaliação foi 6096,58 μmol/L (mínimo = 

1070; máximo = 12640; desvio padrão = 3579,88) não tendo havido diferença entre 

os fenótipos (teste de Kruskal-Wallis com p = 0,466). 

 
Tabela 3. Variantes encontradas na amostra em ordem decrescente quanto à frequência. 

Variante Consequência  Número de pacientes e fenótipos em que foram 

encontradas 

c.6124C>T p.Arg2042Cys 3 (1 LGMDR2, 1 HiperCK assintomática e 1 Próximo-distal) 

c.2643+1G>A  p.?(splicing) 3 (LGMDR2) 

c.2422 ins p.Arg808Profs*57  2 (LGMDR2) 

c.2996G>A p.Trp999* 2 (1 LGMDR2 e 1 MM1) 

c.792+1G>A p.?(splicing) 2 (1 LGMDR2 e 1 MM1) 

c.5429G>A p.Arg1810Lys 2 (LGMDR2) 

c.1379_1381del p.Arg460del 1 (LGMDR2) 

c.3112C>T p.Arg1038Ter 1 (LGMDR2) 

c.2810+1G>A p.?(splicing) 1 (LGMDR2) 

c.5999G>A p.Arg2000Gln 1 (LGMDR2) 
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c.1566C>G p.Tyr522* 1 (MM1) 

c.2875C>T p.Arg959Trp 1 (LGMDR2) 

c.2901dup p.Met968Hisfs 1 (LGMDR2) 

c.5320dupC p.Leu1774Profs*54 1 (LGMDR2) 

c.5537G>A p.Gly1864Asp 1 (LGMDR2) 

c.1168G>A p.Asp390Asn 1 (LGMDR2) 

c.4577A>C p.Lys1526Thr 1 (LGMDR2) 

c.2077del  p.His693Thrfs*4 1 (MM1) 

Legenda: LGMDR2: Distrofia muscular de cintura e membros autossômica recessiva 2; MM1: 
Miopatia distal de Miyoshi 1. 

 

Dentre a força nos 16 movimentos catalogados, o mais acometido na primeira 

consulta foi a adução das coxas (média = 3,27 pontos na escala MRC) e o menos 

acometido foi a flexão dos punhos (média = 4,59 pontos na escala MRC). Não houve 

diferença estatística entre os fenótipos na força na primeira consulta de todos os 

movimentos avaliados (teste de Kruskal-Wallis com p > 0,05 em todos os 16 

movimentos). O acometimento foi simétrico na grande maioria dos pacientes (n=20; 

86,95%) sendo que dos 3 casos em que uma diferença maior ou igual à 1 ponto na 

escala MRC entre os lados (todos com fenótipo LGMDR2), essa diferença foi 

encontrada em apenas 1 grupamento muscular. A tabela 4 resume os achados nos 

demais movimentos. 

 
Tabela 4. Força muscular na primeira consulta nos 16 movimentos em ordem decrescente. 
Valores referentes à gradação de força segundo a escala Medical Research Council. 

Movimento Média da força Valor 

mínimo 

encontrado 

Valor máximo 

encontrado 

Desvio padrão 

Adução das coxas 3,27 1 4 0,94 

Extensão das coxas 3,36 1 5 1,00 

Flexão das coxas 3,41 1 5 0,96 

Abdução das coxas 3,41 1 5 1,05 

Flexão das pernas 3,41 1 5 1,10 
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Extensão das pernas 3,50 1 5 1,10 

Dorsiflexão dos pés 3,64 2 5 1,05 

Flexão plantar 
3,91 2 5 0,97 

Extensão dos 
antebraços 

4,14 2 5 0,94 

Abdução dos braços 
4,18 2 5 0,96 

Adução dos braços 
4,18 2 5 0,96 

Flexão dos braços 
4,18 2 5 0,96 

Extensão dos braços   
4,18 2 5 0,96 

Flexão dos antebraços 
4,18 2 5 0,96 

Extensão dos punhos 
4,59 3 5 0,67 

Flexão dos punhos 
4,59 3 5 0,67 

 

Oito pacientes, 5 com fenótipo LGMDR2 e 3 MM1 possuíam ressonância de 

coxas e pernas arquivadas em seus prontuários digitais. O tempo médio entre o 

início dos sintomas e a realização do exame foi 13,87 anos (mínimo = 6; máximo = 

24; desvio padrão = 6,29). O GMW médio no ano da realização da imagem foi 6 

(mínimo = 2; máximo = 8; desvio padrão = 2,56). Os músculos glúteos mínimos 

(média = 2,56; desvio padrão = 1,67), adutores longos (média = 3,62; desvio 

padrão=0,74) e sóleos (média = 3,75; desvio padrão = 0,46) foram, em média, os 

mais acometidos na pelve, coxas e pernas, respectivamente. Não houve diferença 

estatística entre os fenótipos no grau de lipossubstituição em nenhum dos músculos 

avaliados (teste de Kruskal-Wallis com p > 0,05 em todos os músculos). Levando em 

consideração todos os músculos avaliados, o sóleo, adutor longo, vasto medial, 

glúteo mínimo e gastrocnêmio medial foram, em média, mais afetados (média = 

3,75, 3,62, 3,62, 3,56 e 3,5; desvio padrão = 0,46, 0,74, 0,51 e 0,53 

respectivamente). O envolvimento foi predominantemente simétrico, sendo a média 

de músculos com diferença de 1 ponto ou mais na escala de Mercuri entre os lados 

(assimetria) de 2,5 (variando entre 0 e 6). A figura 3 ilustra com mapa de calor (heat 

map) a lipossubstituição nas 8 ressonâncias avaliadas assim como a média de 

acometimento e a figura 4 traz exemplos de imagens dos 8 pacientes. 
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Figura 3. Mapa de calor (heat map) da lipossubstituição em ressonância magnética de coxas e 
pernas avaliada na sequência T1 e classificada segundo a escala de Mercuri nos pacientes da 
amostra. LGMDR2: Distrofia muscular de cintura e membros autossômica recessiva 2; MM1: 
Miopatia distal de Miyoshi 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representação do 
acometimento médio
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Figura 4. Imagens selecionadas das ressonâncias magnéticas de coxas e pernas na sequência 
T1 dos 8 pacientes avaliados. Os pacientes 1, 8, 9, 19 e 23 iniciaram com o fenótipo LGMDR2 e 
os pacientes 10, 18 e 20 com MM1. Algumas imagens tiveram suas proporções alteradas para 
melhor ajuste da composição do quadro. 

 

 A progressão tanto do GMW quanto da força nos movimentos catalogados e 

da CK não foi estatisticamente diferente entre os fenótipos segundo o modelo linear 

misto utilizado (teste do tipo 3 para efeitos fixos com p > 0,05 em todas as variáveis). 

A progressão média estimada do GMW para todos os fenótipos foi 0,2987 pontos na 

escala a cada ano de doença (IC = 0,1953 – 0,4020; p < 0,001). A figura 5 mostra 

essa tendência no gráfico de pontos dos valores de GMW previstos pelo modelo de 
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acordo com o tempo de doença com linha de regressão e intervalo de confiança de 

95%. 

 

Figura 5. Gráfico de pontos com linha de regressão dos valores preditos pelo modelo linear 
misto para o GMW de acordo com tempo de doença em anos. GMW = escala de Gardner–
Medwin & Walton modificada para disferlinopatias 

 Dentre os movimentos estudados, a flexão plantar foi o que teve declínio mais 

rápido e a flexão dos punhos o mais lento (média de queda de 0,10 pontos na escala 

MRC por ano IC = -0,149 – -0,065; p < 0,001 para flexão plantar; média de queda de 

0,05 pontos na escala MRC por ano IC = -0,078 – -0,028; p = 0,0001 flexão dos 

punhos). Os demais valores encontrados foram descritos na tabela 5. 

 

 

 

 

 

Intervalo de confiança de 95% Regressão Predito
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Tabela 5. Deterioração da força muscular (escala MRC) pelo tempo de doença em anos 
segundo modelo linear misto. 

Movimento Média da 

deterioração 

(pontos/ano) 

P Intervalo de confiança (pontos/ano) 

Flexão plantar 
-0,1078 <.0001 -0.1499 -0.06567 

Flexão das coxas     
-0,1038 0.0004 -0.1545 -0.05313 

Extensão das coxas     
-0,1015 <.0001 -0.1428 -0.06026 

Dorsiflexão dos pés 
-0,09935 <.0001 -0.1396 -0.05913 

Adução das coxas     
-0,09764 <.0001 -0.1288 -0.06652 

Adução dos braços 
-0,09724 <.0001 -0.1252 -0.06925 

Flexão dos braços 
-0,09692 <.0001 0.1227 -0.07115 

Abdução dos braços      
-0,09331 <.0001 -0.1195 -0.06716 

Extensão dos braços  
-0,09033 <.0001 -0.1182 -0.06242 

Extensão das pernas     
-0,09022 0.0001 -0.1297 -0.05073 

Flexão dos antebraços  
-0,08615 <.0001 -0.1122 -0.06006 

Extensão dos 
antebraços  

-0,07928 <.0001 -0.1004 -0.05815 

Flexão das pernas     
-0,07924 <.0001 -0.1116 -0.04684 

Abdução das coxas     
-0,06484 0.0198 -0.1183 -0.01138 

Extensão dos punhos 
-0,05059 0.0004 -0.07558 -0.02560 

Flexão dos punhos 
-0,05048 0.0001 -0.07283 -0.02813 

 

Os valores de CK, decaíram em média 189,16 μmol/L por ano de doença (IC 

= -353,86 – -24,470; p = 0,02). A figura 6 mostra essa tendência no gráfico de 

pontos dos valores de CK previstos pelo modelo de acordo com o tempo de doença 

com linha de regressão e intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 6. Gráfico de pontos com linha de regressão dos valores preditos pelo modelo linear 
misto do valor CK (μmol/L) de acordo com tempo de doença em anos. CK = Creatinoquinase 

A avaliação da correlação entre GMW e os valores de CK e GMW e a soma 

dos valores obtidos na escala de Mercuri por paciente (lipossubstituição total) foi 

feita através da correlação de Pearson tendo em vista que, para essa análise, os 

dados eram normalmente distribuídos. Foi encontrada correlação decrescente fraca 

ao  nível  de  significância α= 0,05  (r  =  -0,457 ,  gl  =  50,  p  =  0,001,  teste  

bilateral) entre o GMW e os níveis de CK e correlação crescente forte ao nível de 

significância α= 0,05  (r  =  0,761 ,  gl  =  8,  p  = 0,28,  teste  bilateral) entre a 

lipossubstituição total e o GMW. 
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5 DISCUSSÃO  

 
As disferlinopatias são um grupo de doenças com início heterogêneo e 

estágios finais homogêneo, que costumam se manifestar entre a segunda e terceira 

décadas de vida e possuem perfil genético variado (IZUMI et al., 2020; LIU et al., 

1998). A distrofia muscular de cintura e membros autossômica recessiva 2 

(antigamente denominada distrofia muscular de cintura e membros  tipo 2B, ou 

LGMD2B), a miopatia distal de Miyoshi tipo 1 e a forma de início proximal e distal 

simultaneamente são os principais fenótipos desencadeados pelas variantes no 

gene DYSF, havendo grande sobreposição entre eles, principalmente quando 

avaliada a lipossubstituição na ressonância magnética de músculos, onde parecem 

representar um contínuo da mesma doença (DIAZ-MANERA et al., 2018; ILLA, 

ISABEL et al., 2001; IZUMI et al., 2020; PARADAS et al., 2010). 

Esse estudo corrobora ainda mais com tais características. A amostra teve 

leve predomínio feminino (n=12; 52,17%), achado que diverge de Nguyen e 

colaboradores em 2007 e converge com a amostra de Shin e colaboradores em 

2015 (NGUYEN et al., 2007; SHIN et al., 2015). A maioria dos pacientes (n=19; 82,6%) 

teve o primeiro sintoma iniciado entre a segunda e quarta décadas de vida, tendo 

início, em média, aos 23,93 anos, não tendo havido diferença estatisticamente 

significante entre os fenótipos, característica também observada por Izumi e 

colaboradores e Nguyen e colaboradores em 2020 e 2007 respectivamente (IZUMI 

et al., 2020; NGUYEN et al., 2007).  Diferente desses autores, nos quais a MM1 foi 

mais frequente na amostra de Izumi e teve frequência igual a LGMDR2 na de 

Nguyen, mas semelhante aos achados de Ten Dam e colaboradores em 2019 e 

Shin e colaboradores em 2015, o fenótipo LGMDR2 foi o mais frequente na amostra 

(n=16; 69,56%) (SHIN et al., 2015; TEN DAM et al., 2019).  

Também de acordo com os estudos supracitados, muitos (n=11; 47,83%) 

apresentavam queixa de dor e fadiga. Complicações cardíacas e respiratórias foram 

raras durante o seguimento. Apenas 1 paciente (4,34%) desenvolveu cardiomiopatia 

e arritmia cardíaca e 3 (13,04%) desenvolveram apneia obstrutiva do sono. A baixa 

incidência de tais complicações também já foram descritas anteriormente 

(FUSCHILLO; TORRENTE; BALZANO, 2010; IZUMI et al., 2020). 

Apesar de ser uma doença de padrão de herança autossômico recessiva, 
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60,86% (n=14) não possuíam histórico de consanguinidade e 12 (52,17%) relatavam 

ou possuíam histórico familiar de disferlinopatias ou sintomas compatíveis com as 

doenças. A constatação de números iguais de homozigose simples e heterozigose 

compostas (n=8; 42%) corrobora com a veracidade das informações colhidas e vão 

de encontro com os achados de estudos já citados mas diferem das amostras 

estudadas nos Estados Unidos da América por Nallamilli e colaboradores em 2018 e 

Petersen e colaboradores, na Suíça em 2015 onde os pacientes que possuíam 

variantes em homozigose corresponderam à 10% e 69% da amostra 

respectivamente (NALLAMILLI et al., 2018a; PETERSEN et al., 2015).  Também de 

acordo com a maioria dos estudos já citados, encontramos um grande número de 

variantes (25 variantes, dessas 19 foram distintas), sendo as mais comuns a 

c.6124C>T, p.Arg2042Cys e a c.2643+1G>A, p.?(splicing), encontrada em 3 

pacientes cada. A variante c.6124C>T, p.Arg2042Cys foi encontrada em 1 paciente 

com fenótipo LGMDR2, 1 com comprometimento próximo-distal e 1 hiperck 

assintomática, já todos os possuíam a variante c.2643+1G>A, p.?(splicing) 

possuíam o fenótipo LGMDR2. Nenhuma destas variantes havia sido descrita como 

a mais frequente em outras amostras, mas são observadas frequentemente nos 

pacientes com disferlinopatias  (HARRIS et al., 2016; KRAHN et al., 2009). 

Os valores de creatinoquinase variaram entre 1070 e 12640 μmol/L (média = 

6096,56 μmol/L; desvio padrão = 3579,88 μmol/L), semelhante aos valores 

encontrados por Harris e colaboradores em 2016 dentre outros autores (HARRIS et 

al., 2016). Semelhante aos achados de Nguyen e colaboradores em 2007, não houve 

diferença estatística nos valores entre os 3 fenótipos da amostra (NGUYEN et al., 

2007). Através da utilização de modelo linear misto foi possível estimar que, na 

amostra estudada, os valores de CK diminuíram, em média, 189,16 μmol/L por ano 

de doença (IC = -353,86 – -24,470 μmol/L/ano; p = 0,02). Apesar de o declínio na 

CK com o passar do tempo ser bem documentada na literatura, tal taxa de declínio 

não é descrita utilizando metodologia estatística semelhante (MAHJNEH et al., 2001; 

PARADAS et al., 2010). 

Ao avaliar os resultados obtidos na análise da força muscular na primeira 

consulta a adução das coxas foi o movimento com pior desempenho (média = 3,27 

pontos na escala MRC; desvio padrão = 0,94) e a flexão dos punhos a com melhor 

(média = 4,59 pontos na escala MRC; desvio padrão = 0,67), não sendo 

estatisticamente diferentes entre os fenótipos, achados semelhantes aos de Harris 
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em 2016 (HARRIS et al., 2016). Quando avaliado o ritmo de progressão, a flexão 

plantar foi o movimento com declínio mais rápido da força (0,10 pontos na escala 

MRC por ano IC = -0,149 – -0,065; p < 0,001) e a flexão dos punhos a com 

diminuição mais lenta (média de queda de 0,05 pontos na escala MRC por ano IC = 

-0,078 – -0,028; p = 0,0001), sem diferença estatística entre os grupos. Apesar de 

não descrever o ritmo de progressão, Klinge e colaboradores descreveram em 2010 

padrão semelhante de piora mais intensa na musculatura flexora plantar e menos 

intensa em flexores dos punhos (KLINGE et al., 2010).  

O ritmo de deterioração funcional na amostra foi, em média 0,2987 pontos na 

escala GMW por ano (IC = 0,1953 – 0,4020; p < 0,001) não tendo sido observada 

diferença estatística entre os fenótipos. Tal achado é semelhante ao encontrado por 

Argov e colaboradores em 2000 cuja deterioração média estimada foi 0.21 pontos da 

escala GMW por ano de doença (ARGOV et al., 2000). 

Semelhante aos achados de Diaz-Maneja em 2018, os músculos sóleo, 

gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral foram os com maior grau de 

lipossubstituição nas pernas, não tendo sido observada diferença estatística entre os 

fenótipos estudados (DIAZ-MANERA et al., 2018). Diferente desse estudo, onde na 

pelve os músculos mais acometidos foram o tensor da fáscia lata, glúteo mínimo e 

obturador externo e nas coxas o adutor magno, semimembranáceo e semitendíneo, 

mas semelhante aos achados de Díaz em 2016, os músculos mais acometidos na 

pelve foram o glúteo mínimo (média = 3,56; desvio padrão = 0,62), tensor da fáscia 

lata (média = 2,56; desvio padrão = 1,67) e quadrado femoral (média = 2,56; desvio 

padrão = 1,34)  e nas coxas o adutor longo (média = 3,62; desvio padrão = 0,74) e 

vasto medial (média = 3,62; desvio padrão = 0,51) (DÍAZ et al., 2016; DIAZ-MANERA 

et al., 2018). Tais diferenças podem ser atribuídas ao fato do pequeno tamanho da 

amostra (8 pacientes) e por estarem, em média, em estágios avançados da doença 

(GMW médio de 6). 

Em 2010, Angelini e colaboradores descreveram correlação crescente entre a 

lipossubstituição em exames de imagem e escala funcional. Na presente  amostra 

houve correlação crescente forte entre os valores do GMW a e lipossubstituição total 

ao nível de significância α= 0,05  (r  =  0,761 ,  gl  =  8,  p  = 0,28,  teste  bilateral) 

(ANGELINI et al., 2011). Também houve correlação decrescente fraca entre os 

valores de GMW e os valores de CK ao  nível  de  significância α= 0,05  (r  =  -0,457 ,  

gl  =  50,  p  =  0,001,  teste  bilateral), que, apesar de não ter sido encontrada 
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durante a revisão da literatura publicação que estabeleça tal correlação diretamente, 

a correlação com o tempo de doença  e, consequentemente, a piora funcional, já é 

conhecida (PARADAS et al., 2010). 

Vale ressaltar que esse foi um estudo retrospectivo. Os pacientes foram 

avaliados por profissionais diferentes, com tempo entre consultas e duração de 

doença irregulares assim como exames de imagem em diferentes aparelhos e em 

diferentes estágios de doença. Acreditamos também que por muitos pacientes terem 

não terem sido avaliados na abertura dos sintomas, o número de pacientes 

classificados como MM1 ou próximo-distal podem ter sido subestimados.
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6 CONCLUSÕES 

 

Nesse estudo é possível concluir que: 

1. O fenótipo mais comum namostra estudada foi LGMDR2. 

2. O perfil genético das doenças é heterogêneo. 

3. O início dos sintomas, força muscular, progressão, achados em 

exames de imagem e exames laboratoriais não diferiu entre os 

fenótipos. 

4. A amostra estudada de pacientes brasileiros com disferlinopatias se 

apresenta clínica, genética e radiologicamente semelhante a pacientes 

de amostras de outros países. 

Tais achados corroboram com estudos recentes que propõe que as 

disferlinopatias não são doenças diferentes, mas sim um contínuo de uma única 

condição. 
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Projeto CEP/UNIFESP n: 0925/2019 (parecer final)
Trata-se de projeto de Mestrado de Igor Braga Farias.
Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Acary Souza Bulle Oliveira
Projeto vinculado ao Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, Campus São Paulo, Escola Paulista de
Medicina, UNIFESP.

-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos
Riscos e  Benef íc ios"  foram re t i radas do arqu ivo In formações Bás icas da Pesquisa
(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1379761.pdf> postado em 14/08/2019).

APRESENTAÇÃO: As distrofias musculares de cinturas (sigla internacional LGMD em inglês, de limb-girdle
muscular dystrophy), antes descritas apenas como como um fenótipo clínico, são definidas como condição
um grupo heterogêneo de miopatias hereditárias caracterizadas por diminuição da força muscular das
cinturas escapulares e pélvicas.Elas podem ser classificadas em 2 grupos dependendo do padrão de
herança: tipo 1 (LGMD 1) quando autossômicas dominantes; e tipo 2 (LGMD 2) quando autossômica
recessiva. Os subtipos são identificados por uma letra do alfabeto que corresponde à ordem cronológica de
identificação do locus genético que desencadeia
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a doença. Hoje são descritos 8 subtipos de LGMD 1 e 26 tipos de LGMD 2A LGMD 2B, ou, de acordo com a
nova nomenclatura, LGMD R2 relacionada à disferlina é causada pela mutação no DYSF, gene que codifica
a disferlina. Os pacientes podem apresentar vários fenótipos clínicos incluindo a LGMD 2B com fraqueza
proximal, miopatia de Miyoshi com fraqueza distal dos músculos das pernas, envolvimento precoce dos
músculos do compartimento anterior das pernas, atrofia do bíceps com hipertrofia do deltoide, hipertrofia de
deltoide e panturrilhas, síndrome da espinha rígida e até hiperCKemia assintomática.1 Com a evolução da
doença muitas vezes esses fenótipos se sobrepõe. Poucos ainda são os estudos em nosso meio que
abordam a caracterização de aspectos clínicos, epidemiológicos, genéticos, radiológicos e neurofisiológicos
de pacientes com disferlinopatias.

HIPÓTESE: As disferlinopatias são comuns na população Brasileira e possuem fenótipo variado.

OBJETIVO PRIMÁRIO: O estudo clínico e genético de pacientes com disferlinopatias.

OBJETIVO SECUNDÁRIO: Caracterização dos principais achados radiológicos observados nos diferentes
fenótipos e delimitar correlações entre fenótipo clínico e achados de imagem muscular.

Objetivo da Pesquisa:

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador(a) declara:
RISCOS: pacientes não sofrerão quaisquer riscos tendo em vista que os dados serão extraídos de
prontuários e de consultas de rotina.
BENEFÍCIOS: Caracterização da clínica e achados em exames de imagem pode ajudar na identificação
precoce de tais pacientes, prevenção de possíveis complicações e determinação de alvos terapêuticos para
medicações eventualmente desenvolvidas para a doença.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

TIPO DE ESTUDO: Observacional
LOCAL: Setor de Investigações nas Doenças Neuromusculares da UNIFESP.
PARTICIPANTES: 50 pacientes
Critério de Inclusão: Serão incluídos pacientes que tenham base genética definida e conclusiva para
mutação no gene DYSF.
Critério de Exclusão: Pacientes que não estejam de acordo com a participação no estudo, conforme
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descrição do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
PROCEDIMENTOS: Será realizado estudo clínico descritivo retrospectivo e prospectivo após revisão de
prontuários de pacientes com histórico de acompanhamento prévio e atual no Ambulatório de Miopatias, no
Setor de Investigações nas Doenças Neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
São Paulo, Brasil.

(mais informações, ver projeto detalhado).

1-Foram apresentados adequadamente os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do
cadastro CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma.
2-Outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil:
a) Ofício CoEP do HSP-HU/UNIFESP nº 205/2019 (Declaração de Instituição e Infraestrutura;
Altorizacaocoep.pdf; 25/06/2019).
3– O modelo do TCLE foi apresentado pelo pesquisador (TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de
Ausência; TermodeConsentimentoLivreeEsclarecido.pdf ; 25/06/2019).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações.
Recomendações:

Resposta ao parecer consubstanciado do CEP Unifesp número 3.588.128 de 20 de Setembro de 2019.
PROJETO APROVADO.

PENDÊNCIA 1. Consta na Plataforma Brasil que “Tamanho da Amostra no Brasil: 50”, e logo no campo
“Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro” são mencionados apenas 40
participantes no grupo em que serão realizados os exames físico neurológicos. Por favor, esclarecer quais
procedimentos serão realizados com os demais participantes (n=10).

RESPOSTA: alterado o número de participantes no campo “Grupos em que serão divididos os participantes
da pesquisa neste centro” para 50.
        Justificativa: erro de digitação

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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 “Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro” 50

PENDÊNCIA 2. Na metodologia foi mencionado que a pesquisa será realizada por meio de consultas aos
prontuários, porém na divisão dos grupos foi indicado que haverá intervenção: Exame físico neurológico.
Favor esclarecer.

RESPOSTA: Alterado campo de intervenção para “revisão de prontuário”.
        Justificativa: Exame físico neurológico é realizado com rotina do atendimento e não será uma
intervenção realizada pelo estudo. Como tal dado consta no prontuário, a intervenção foi mudada.

* Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro

ID Grupo
Nº de Indivíduos
Intervenções a serem realizadas
Ações

Pacientes
50
Revisão de prontuário médico

PENDÊNCIA 3. No TCLE são indicados os dados do Dr. Paulo Victor Sgobbi de Souza e do Dr. Wladimir
Bocca Vieira de Rezende Pinto como Investigadores Assistentes Secundários. Por favor, enviar
declarações, assinadas por estes Assistentes Secundários, nas quais conste que eles concordam em
participar da coleta de dados e estão cientes dos procedimentos da pesquisa.

RESPOSTA: Retirados como Investigadores Assistentes Secundários Dr. Paulo Victor Sgobbi de Souza e
do Dr. Wladimir Bocca Vieira de Rezende Pinto

PENDÊNCIA 4. Quanto ao cronograma, adequar:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br
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Bairro: CEP:
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VILA CLEMENTINO
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PENDÊNCIA 4.1. As informações dadas no formulário de submissão da Plataforma Brasil devem ser as
mesmas informadas no projeto detalhado. Por favor, adeque o cronograma para que contenha as mesmas
etapas e datas do cronograma informado no projeto detalhado.

RESPOSTA: corrigidas datas

PENDÊNCIA 4.2. O cronograma informado no formulário de informações básicas indica que parte do estudo
já será iniciada antes da aprovação do protocolo (Atendimento de pacientes no ambulatório de miopatias +
Revisão de prontuários – início 01/08/2019). Favor corrigir o formulário. Lembramos que nenhum estudo
pode ser iniciado antes da aprovação pelo CEP/UNIFESP (Norma Operacional CNS nº 001 de 2013, item
3.3.f).

RESPOSTA: corrigidas datas

Identificação da Etapa
Início (dd/mm/aaaa)
Término (dd/mm/aaaa)
Ações

Revisão de dados clínicos, histopatológicos e neurorradiológicos em prontuários ativos
14/10/2019
14/09/2020

Solicitação de exames complementares pertinentes (estudos neurofisiológicos, neuroimagem e testagem
genética, se necessário)
14/10/2019
14/09/2020

Atendimento clínico no Ambulatório de Doenças Neuromusculares ¿ UNIFESP/EPM
14/10/2019
14/09/2020
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Aplicação seriada das escalas clínicas próprias do estudo e outras que se mostrarem eventualmente
necessárias
14/10/2019
14/09/2020

Seguimento clínico dos casos ativos
14/10/2019
14/09/2020

Redação da dissertação de Mestrado
14/09/2020
14/10/2020

Inclusão de novos participantes que preencham critérios de inclusão
14/10/2019
14/09/2020

PENDÊNCIA 5. É necessário refazer o TCLE e submeter nova versão na Plataforma Brasil. Seguir as
orientações que constam na página do CEP/Unifesp em Evite pendências – Problemas com o TCLE veja
como elaborar http://www.cep.unifesp.br/cep/wp-content/uploads/2019/08/Modelo_TCLE_CEP_Unifesp.doc.

R E S P O S T A :  F o i  r e v i s t o  T C L E  c o m o  s o l i c i t a d o  n o  p a r e c e r .  A r q u i v o
“TermodeConsentimentoLivreeEsclarecido.pdf” foi substituído por “TCLEdisferlinopatias.pdf”

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais
(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma
Brasil.

Considerações Finais a critério do CEP:
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SAO PAULO, 19 de Outubro de 2019

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador(a))

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1379761.pdf

02/10/2019
09:57:56

Aceito

Outros respostaparecer.docx 02/10/2019
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Acary Souza Bulle
Oliveira
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TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
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Projeto Detalhado /
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Outros Folhacep.pdf 14/08/2019
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IGOR BRAGA
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Declaração de
Instituição e
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Altorizacaocoep.pdf 25/06/2019
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IGOR BRAGA
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Aceito
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Anexo B Aprovação Comissão de Educação e Pesquisa (CoEP) do 
Hospital São Paulo (HSP). 

  



 

 

Anexo C Parecer Relatório Final – Comissão de Ensino de Pós-

Graduação (CEPG) do Programa de Pós-Graduação em 

Neurologia/Neurociências da UNIFESP. 

 

 


