
Laís Uyeda Aivazoglou 

 

 

 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORPO INTEIRO EM PACIENTES 

COM MIOPATIA RELACIONADA A MUTAÇÕES NO GENE DA 

CALPAÍNA E CORRELAÇÃO COM DADOS CLÍNICOS E FUNCIONAIS 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de São Paulo 

– Escola Paulista de Medicina para obtenção do Título 

de Doutora em Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 

  



Laís Uyeda Aivazoglou 

 

 

 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORPO INTEIRO EM PACIENTES 

COM MIOPATIA RELACIONADA A MUTAÇÕES NO GENE DA 

CALPAÍNA E CORRELAÇÃO COM DADOS CLÍNICOS E FUNCIONAIS 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de São Paulo 

– Escola Paulista de Medicina para obtenção do Título 

de Doutora em Ciências. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Artur da Rocha C. Fernandes 

 

Coorientador: Prof. Dr. Júlio Brandão Guimarães 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 

 



 

 

 

Aivazoglou, Laís Uyeda 

Ressonância magnética de corpo inteiro em pacientes com miopatia 

relacionada a mutações no gene da calpaína e correlação com dados clínicos e 

funcionais / Laís Uyeda Aivazoglou. -- São Paulo, 2022. 

xii, 65f. 

 

Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de 

Medicina. Programa de Pós-graduação em Medicina (Radiologia Clínica). 

 

Título em inglês: Whole-body magnetic resonance imaging in patients with myopathy 

related to calpain gene mutations and correlation with clinical and functional data.  

 

1. Ressonância magnética. 2. Miopatia. 3. Calpaína. 4. Distrofia muscular de 

cinturas. 5. Calpainopatia. 



 

 iii 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

 

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA  

(RADIOLOGIA CLÍNICA) 

 

 

 

 

Chefe do Departamento: 

Prof. Dr. Hélio K. Yamashita  

 

 

Coordenadora da Pós-graduação: 

Profa. Dra. Suzan Menasce Goldman  

  



 

 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, João e Suemi, meus maiores exemplos 

e maiores motivadores. 

Aos meus irmãos, Marcos e Sílvia, pelo 

companheirismo e pela amizade. 

Ao meu marido, Xabier, pelo apoio incondicional. 

 

 



 

 v 

Agradecimentos 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Artur da Rocha Corrêa Fernandes, pelo exemplo, 

apoio incondicional e incansável colaboração em todas as etapas de minha formação 

como radiologista, desde 2012. 

Ao meu coorientador, Dr. Júlio Brandão Guimarães, pela valiosa contribuição 

científica, colaboração e disponibilidade. 

Aos docentes e colaboradores do Departamento de Diagnóstico por Imagem da 

EPM-UNIFESP, cuja expertise e generosidade contribuíram para minha contínua 

formação. 

Aos colegas da graduação, residência médica e especialização em Radiologia 

Musculoesquelética, por dividir as angústias e as conquistas de cada uma dessas 

etapas. 

Aos colegas radiologistas do Setor de Musculoesquelético, que despertaram em 

mim o interesse pela radiologia musculoesquelética e o hábito da constante atualização. 

Aos colegas radiologistas da UNIFESP-EPM, Dasa e Grupo Fleury, pela 

convivência, contínua troca de informação e companheirismo. 

Aos funcionários e ex-funcionários do Departamento de Diagnóstico por Imagem 

da EPM-UNIFESP pela ajuda de sempre, em especial Dra. Andrea Puchnik, Me. Renan 

Hiagon, Sra. Célia Virginia, Sra. Vivian Ferreira, Dra. Ilza Batista, Sra. Raimunda Oliveira, 

Sr. Ernandez Rodriguez, Sr. Julio Soares, Sr. Mauricio Chiappa e Sra. Dione Gagliardi. 

À Dasa por custear os exames de ressonância magnética de corpo inteiro que 

possibilitaram este estudo. 

Aos pacientes, em especial aos participantes deste estudo, que nos confiaram sua 

saúde e nos brindaram com aprendizado, a despeito das adversidades. 

À Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pelo incentivo e pelo apoio desta pesquisa, contribuindo assim, com os 

avanços da ciência e da Medicina. 

 



 

 vi 

Sumário 

 

Dedicatória ..............................................................................................................................................  iv 

Agradecimentos ....................................................................................................................................  v 

Listas ........................................................................................................................................................  viii 

Resumo ...................................................................................................................................................  xi 

  

1 INTRODUÇÃO 1 

1.1 Objetivos 2 

1.1.1 Objetivo geral 2 

1.1.2 Objetivos específicos 2 

  

2 REVISÃO DA LITERATURA 3 

2.1 Distrofias musculares de cinturas (DMC) 3 

2.2 Distrofia muscular de cinturas recessiva do tipo 1 (DMCR1) 3 

2.3 Avaliação por imagem nas doenças neuromusculares 4 

2.3.1 Ressonância magnética (RM) 5 

2.3.2 RM de corpo inteiro (RMCI) 5 

2.4 Aspectos de imagem por RM da DMCR1 6 

2.4.1 Acometimento da musculatura paravertebral posterior 6 

2.4.2 Sinal do pseudocolágeno 7 

  

3 MÉTODOS 9 

3.1 Critério de inclusão 9 

3.2 Critérios de exclusão 9 

3.3 Dados clínicos e funcionais 9 

3.4 Exames de RM 10 

3.4.1 Leitura dos exames de RM 11 

3.5 Análise estatística 13 

  

4 RESULTADOS 14 

4.1 Descrição da degeneração gordurosa na sequência T1 por região 16 

4.1.1 Membro superior 16 

4.1.2 Pescoço e tronco 17 

4.1.3 Membro inferior 21 

4.2 Associação entre ERM e dados clínicos e funcionais 26 



 

 vii 

  

5 DISCUSSÃO 28 

  

6 CONCLUSÕES 31 

  

7 ANEXOS 32 

  

8 REFERÊNCIAS 61 

  

Bibliografia consultada 64 



 

 viii 

Lista de figuras 

 

Figura 1  Representação esquemática da musculatura paravertebral .............................  7 

Figura 2  Sinal do sanduíche e sinal do pseudocolágeno ....................................................   8 

Figura 3  Fluxograma de seleção dos pacientes ....................................................................  14 

Figura 4  Imagens axiais T1 do tronco e membros superiores ...........................................  17 

Figura 5  Detalhe de imagem axial T1 do tronco  ...................................................................  19 

Figura 6  Gráficos de barras dos músculos paravertebrais .................................................  20 

Figura 7  Imagem axial T1 do tronco ..........................................................................................  21 

Figura 8  Imagens axiais T1 da pelve e coxas .........................................................................  22 

Figura 9  Imagem axial T1 das pernas .......................................................................................  23 

Figura 10  Representação esquemática anatômica dos achados da RMCI .....................  24 

Figura 11 Representação em cores (mapa de calor) do escore de RM ...........................  25 

   

 

   

   

   



 

 ix 

Lista de quadros e tabelas 

 

Quadro 1 Escala de Gardner-Medwin-Walton ..........................................................................  9 

Quadro 2 Escala de Brooke ............................................................................................................  10 

Quadro 3 Músculos avaliados por região ...................................................................................  11 

Quadro 4 Escala de Fischer ...........................................................................................................  12 

Quadro 5 Escala de Davis ...............................................................................................................  12 

Tabela 1  Dados clínicos, epidemiológicos e funcionais .......................................................  14 

Tabela 2  Medidas descritivas do escore de RM no membro superior .............................   16 

Tabela 3  Medidas descritivas do escore de RM no pescoço e tronco .............................   18 

Tabela 4  Medidas descritivas do escore de RM no membro inferior ................................   23 

Tabela 5  Medidas descritivas do ERM total e dividido por sexo ........................................   26 

Tabela 6  Correlação entre o ERM e as demais variáveis ....................................................   27 

 



 

 x 

Lista de abreviaturas e símbolos 

 

% Porcentagem 

CQ Creatinoquinase 

DMC Distrofia muscular de cinturas 

DMCD Distrofia muscular de cinturas dominante 

DMCR Distrofia muscular de cinturas recessiva 

DMCR1 Distrofia muscular de cinturas recessiva do tipo 1 

DMCR2 Distrofia muscular de cinturas recessiva do tipo 2 

DMCR12 Distrofia muscular de cinturas recessiva do tipo 12 

DP Desvio-padrão 

ERM Escore total de RM 

FOV Field-of-view 

GMW Escala de Gardner-Medwin-Walton 

IC Intervalo de confiança 

ID Número de identificação. Do paciente 

min Minuto 

mm Milímetro 

ms Milissegundo 

N Número de pacientes 

RM Ressonância magnética 

RMCI Ressonância magnética do corpo inteiro 

STIR Short-tau inversion recovery 

T Tesla 

TE Tempo de eco 

TR Tempo de repetição 

TI Tempo de inversão 



 

 xi 

 
Resumo 

 

Objetivo: Descrever os achados de ressonância magnética de corpo inteiro (RMCI) em 

uma coorte brasileira de distrofia muscular de cinturas do tipo R1 (DMCR1) e 

correlacioná-los com escores funcionais.  Métodos:  Foram recrutados pacientes com 

diagnóstico confirmado de DMCR1 em acompanhamento em três centros. Foram 

coletados dados clínicos e realizada uma avaliação funcional, composta pelas escalas 

Gardner-Medwin e Walton (GMW) e Brooke. Todos os pacientes foram submetidos a um 

estudo de RMCI (1,5T) com imagens axiais T1 e STIR. Cinquenta e um músculos foram 

avaliados de forma semiquantitativa em relação à degeneração gordurosa e ao edema 

muscular. Resultados: O grupo de estudo foi constituído por 18 pacientes. Todos 

apresentaram degeneração gordurosa muscular à RMCI, enquanto edema muscular foi 

encontrado apenas em um terço dos pacientes, em grau leve e em poucos músculos. Os 

maiores escores de degeneração gordurosa envolveram o serrátil anterior, eretores da 

espinha lombares, cabeça longa do bíceps femoral e semimembranáceo. Observou-se 

um gradiente descendente lateromedial e caudocranial de envolvimento dos músculos 

paravertebrais, com eretores da espinha significativamente mais afetados do que os 

músculos transversoespinais (p<0,05). Um aspecto listrado do músculo, denominado de 

"sinal de pseudocólageno", estava presente em 72% dos pacientes.  Houve correlação 

positiva entre o escore de ressonância magnética (RM) e GMW (Rho:0,83) e Brooke 

(Rho:0,53).  Conclusão: A degeneração gordurosa apresentou padrão de acometimento 

concordante com a literatura. O escore de RM se correlacionou às escalas funcionais. O 

gradiente descendente lateromedial e caudocranial de envolvimento dos músculos 

paravertebrais e o sinal de pseudocolágeno estavam presentes em nossa coorte.  
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Abstract 

 

Aim. To describe the whole-body magnetic resonance imaging (WBMRI) pattern in a 

LGMDR1 Brazilian cohort and to correlate the findings with functional scores. Methods. 

LGMDR1 patients under follow-up in three centers were referred for the study. Clinical 

data were collected and a functional evaluation was performed, consisting of Gardner-

Medwin and Walton (GMW) and Brooke scales. All patients underwent a WBMRI study 

(1.5T) with axial T1 and STIR images. Fifty-one muscles were semiquantitatively 

assessed regarding fatty infiltration and muscle edema. Results. The study group 

consisted of 18 patients. All of them presented muscle fatty degeneration at the WBMRI, 

while muscle edema was found only in one third, mild degree in a few muscles. The 

highest fatty infiltration scores involved the serratus anterior, lumbar erector spinae, 

biceps femoris long head and semimembranosus. There was a latero-medial and caudo-

cranial descending gradient of involvement of the paravertebral muscles, with erector 

spinae being significantly more affected than the transversospinalis muscles (p<0.05). A 

striped appearance that has been dubbed the “pseudocollagen sign” was present in 72% 

of the patients.  There was a positive correlation between the MRI score and GMW 

(Rho:0.83) and Brooke (Rho:0.53) scores. Conclusion The WBMRI pattern of muscle 

fatty degeneration is in agreement with the literature. The MRI score correlated with the 

functional scales. The latero-medial and caudo-cranial descending gradient of 

paravertebral muscle involvement and the pseudocollagen sign were present in our 

cohort. 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A distrofia muscular de cinturas (DMC) recessiva do tipo 1 (DMCR1) ou 

calpainopatia, inicialmente chamada de DMC tipo 2A, é a forma mais comum de DMC 

no mundo e uma das mais comuns no Brasil.(1) 

O padrão de acometimento muscular à ressonância magnética (RM) consiste em 

degeneração gordurosa simétrica predominante do compartimento posterior das coxas 

(isquiotibiais e adutores) e das pernas (cabeça medial do gastrocnêmio e sóleo).(2–5) 

Diversas distrofias musculares, tanto de cinturas como a distrofia 

facioescapuloumeral, apresentam um padrão semelhante de acometimento preferencial 

do compartimento posterior da coxa e glúteos, portanto a obtenção de imagens da 

metade superior do corpo poderia ser útil no diagnóstico diferencial.(2)  

Na literatura, os estudos de RM muscular em pacientes com DMCR1 somam, em 

conjunto, cerca de 100 pacientes no total, e a maioria incluiu apenas os membros 

inferiores,(3,4,6,7) enquanto poucos avaliaram membros superiores e musculatura 

paravertebral. (2,8,9) Além disso, estudos de imagem de pacientes de DMCR1 são 

incomuns fora da Europa.(3,10) 

No maior estudo de RM em DMCR1, uma coorte europeia, Barp et al descreveram 

um padrão de acometimento particular da musculatura paravertebral posterior, em que 

os músculos mais laterais apresentavam-se mais intensamente acometidos que os 

mediais.(2) Além disso, mencionaram a presença de um sinal de imagem até então 

considerado como altamente característico de outro tipo de miopatia hereditária, 

relacionada ao colágeno tipo VI,(11) descrevendo-o como “sinal do pseudocolágeno” nos 

pacientes de DMCR1. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Descrever os achados de RMCI na DMCR1 em uma coorte brasileira. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Correlacionar o escore de RM com dados clínicos e funcionais; 

• Avaliar o padrão de acometimento da musculatura paravertebral e 

• Avaliar a presença do sinal do pseudocolágeno. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Distrofias musculares de cinturas (DMC) 

 

As DMC constituem um grupo grande e heterogêneo de miopatias hereditárias 

caracterizadas por fraqueza muscular predominantemente proximal, elevação dos níveis 

séricos de creatinoquinase (CQ), alterações degenerativas musculares nos exames de 

imagem e alterações distróficas na biópsia muscular.(12)  

A prevalência estimada das DMC é de 1,63 por 100.000 habitantes segundo a 

metanálise mais recente, que incluiu estudos epidemiológicos provenientes da Europa, 

da Ásia e da África.(13) 

As DMC são classificadas em dois grupos principais segundo a herança genética: 

DMC autossômica dominante (DMCD) e DMC autossômica recessiva (DMCR), sendo 

numeradas sequencialmente de acordo com a ordem de descrição na literatura. As 

DMCR são mais frequentes que as DMCD.(14) 

 

2.2 Distrofia muscular de cinturas recessiva do tipo 1 (DMCR1) 

 

A DMCR1 (em inglês: limb-girdle muscular dystrophy type R1 - LGMDR1) é o 

subtipo mais comum de DMC no mundo e apresenta uma prevalência especialmente 

aumentada em algumas regiões específicas, como a ilha da Reunião (território francês 

no Oceano Índico), Guipúscoa (País Basco) e em comunidades Amish nos Estados 

Unidos.(15) No Brasil, a DMCR1 e a DMCR2 são os dois subtipos mais comuns, cada 

uma representando cerca de 30% dos casos de DMC.(1) 

A causa da DMCR1 consiste na presença de variantes patogênicas (“mutações”) 

do gene CAPN3, localizado no braço longo do cromossomo 15, que codifica a proteína 

calpaína. Mais de 400 variantes patogênicas já foram descritas.(16–18) 

O nome “calpaína” provém da fusão entre as palavras “cálcio” e “papaína”, por se 

tratar de uma protease ativada por cálcio. Encontra-se presente na unidade estrutural da 

fibra muscular, o sarcômero, em sua maioria ligada à titina (proteína mais abundante no 
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corpo humano), e desempenha diversos papéis, incluindo o processo de remodelação 

do sarcômero.(19) 

A apresentação clínica da DMCR1 mais comumente se inicia na segunda década 

de vida, porém pode ocorrer desde a infância até após os 60 anos. O quadro clínico é 

caracterizado por fraqueza muscular simétrica de predomínio proximal acometendo 

inicialmente a musculatura proximal dos membros inferiores, com evolução lentamente 

progressiva para a musculatura proximal dos membros superiores e a musculatura axial. 

Os músculos da face e do pescoço são em geral poupados e as contraturas, quando 

presentes, predominam no tríceps sural. A perda da deambulação costuma ocorrer após 

15 a 25 anos do início dos sintomas. A gravidade do acometimento muscular varia 

significativamente entre os pacientes, ainda que sejam portadores das mesmas variantes 

patogênicas.(14,15,20) 

O aconselhamento genético adequado, a intervenção em complicações tratáveis 

e as considerações prognósticas dependem de um diagnóstico preciso.(21) O 

diagnóstico diferencial entre os subtipos de DMC se baseia na imuno-histoquímica 

muscular e no diagnóstico genético.(1) Terapias específicas estão em fase pré-clínica de 

estudo.(18)  

 

2.3 Avaliação por imagem nas doenças neuromusculares 

 

O uso de métodos de imagem no contexto das doenças neuromusculares vem 

crescendo substancialmente nas últimas décadas e podem auxiliar em diferentes fases 

do manejo clínico destes pacientes:(22)  

• Na fase pré-diagnóstica, o reconhecimento de padrões típicos do envolvimento 

muscular na imagem auxilia a estreitar os diagnósticos diferenciais, direcionando 

o estudo genético;(6,23,24) 

• No caso de necessidade de biópsia, pode-se utilizar a imagem na identificação do 

melhor local para a coleta da amostra, reduzindo a taxa de falsos negativos. 

Preconiza-se escolher um ventre muscular que apresente padrão de edema 

muscular e que não esteja acentuadamente substituído por gordura;(23,25) 
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• No seguimento clínico dos pacientes e potencialmente como medida de desfecho 

em ensaios clínicos, especialmente no caso de métodos de imagem 

quantitativos;(22,23,26) 

• Na correlação entre genótipo e fenótipo, auxiliando na interpretação da 

patogenicidade de novas variantes genéticas que são crescentemente 

identificadas pelas técnicas de sequenciamento de nova geração.(6) 

 

2.3.1 Ressonância magnética (RM) 

 

Nos últimos anos, a RM vem sendo crescentemente utilizada como um auxílio no 

diagnóstico das miopatias hereditárias. A RM é um método livre de radiação ionizante e 

fornece alta resolução de contraste e ótimo detalhamento anatômico, permitindo uma 

avaliação completa da musculatura em relação à forma, tamanho, volume, degeneração 

gordurosa e edema.(6,24) 

As alterações inflamatórias são vistas como padrão de edema (alta intensidade 

de sinal) nas sequências STIR, T2 com saturação de gordura e difusão, enquanto a 

degeneração gordurosa se traduz em aumento da intensidade de sinal nas sequências 

ponderadas em T1.(27) 

Nas miopatias hereditárias, a degeneração gordurosa é o achado mais comum, 

mas pode haver padrão de edema, que possivelmente precede as alterações 

degenerativas.(23) 

 

2.3.2 RM de corpo inteiro (RMCI) 

 

A RMCI vem ganhando importância no cenário das doenças neuromusculares nos 

últimos anos.(22,28)  

A obtenção de imagens do corpo inteiro proporciona uma visão global, permitindo 

uma avaliação “cartográfica” que auxilia na identificação de padrões específicos de 

acometimento de determinadas miopatias. Esse método não-invasivo é capaz de 

evidenciar envolvimento inicial de grupos musculares clinicamente assintomáticos e 
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pode ser realizada de maneira sequencial para avaliação de resposta a tratamento. 

Adicionalmente, ajuda a localizar o melhor local para a biópsia, bem como permite a 

identificação de achados em outros órgãos e sistemas.(29–31)  

O tempo de exame varia amplamente em função do protocolo utilizado, com 

relatos na literatura desde 29 a 90 minutos.(32–34) 

 

2.4 Aspectos de imagem por RM da DMCR1 

 

O padrão de acometimento muscular na DMCR1 consiste em degeneração 

gordurosa simétrica da região posterior da coxa (cabeça longa de bíceps femoral, 

semimembranáceo, adutores e semitendíneo), com relativa preservação do reto femoral, 

grácil e sartório. Os ventres musculares dos vastos da coxa são afetados em casos mais 

avançados. Na perna, a cabeça medial do gastrocnêmio e o sóleo estão 

preferencialmente envolvidos, com relativa preservação da cabeça lateral do 

gastrocnêmio, tibial posterior e do compartimento anterolateral.(2–4)  

No tronco e membros superiores, há mais degeneração gordurosa do latíssimo 

do dorso, serrátil anterior, subescapular, bíceps braquial, redondo maior e peitoral maior, 

com tendência a poupar deltoide e supraespinal.(2,8) 

 

2.4.1 Acometimento da musculatura paravertebral posterior 

 

Embora as miopatias sejam normalmente classificadas de acordo com o 

acometimento dos membros ou pares cranianos, o uso crescente da RM evidenciou que 

muitas delas apresentam um envolvimento significativo da musculatura paravertebral. 

Em alguns casos, por exemplo, de distrofia facioescapuloumeral ou miopatia por corpos 

de inclusão, a fraqueza na musculatura paravertebral pode ser a primeira queixa clínica; 

ainda assim, esse é um aspecto pouco explorado nas doenças neuromusculares em 

geral. A DMCR1 é uma dentre as várias miopatias com acometimento significativo da 

musculatura paravertebral.(9) 
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3 MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo transversal aprovado pelo comitê de ética médica (Plataforma 

Brasil n. 3138879).  

Foram recrutados pacientes com diagnóstico confirmado de DMCR1 em três 

centros de referência de doenças neuromusculares e foi obtido seu consentimento 

informado por escrito. 

 

3.1 Critério de inclusão 

- Pacientes com confirmação molecular de DMCR1, independentemente da idade. 

 

3.2 Critérios de exclusão 

- Impossibilidade de contato telefônico; 

- Escolha por não participar; 

- Condições que impossibilitassem o exame de RM. 

 

3.3 Dados clínicos e funcionais 

Os seguintes dados clínicos e epidemiológicos foram coletados a partir dos 

prontuários: sexo biológico, idade, idade de início dos sintomas, tempo de doença, níveis 

séricos de CQ no momento do diagnóstico e especificação das variantes patogênicas do 

gene CAPN3 definidoras do diagnóstico. 

No momento do estudo de RM, foi realizada pelo pesquisador L.U.A. uma 

avaliação funcional transversal, consistindo na escala de Gardner-Medwin-Walton 

(GMW) para avaliar a funcionalidade dos membros inferiores e a escala de Brooke para 

avaliar a funcionalidade dos membros superiores (Quadros 1 e 2). 

 

Quadro 1. Escala de Gardner-Medwin-Walton 

0 Normal 

1 Não consegue correr 
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2 Marcha alterada 

3 Sobe escadas com apoio das mãos 

4 Não consegue subir escadas 

5 Não consegue se levantar da cadeira 

6 Consegue andar com auxílio 

7 Não consegue andar 

8 Não consegue se locomover usando uma cadeira de rodas manual 

9 Não consegue se sentar sem apoio 

10 Acamado 

Referência: Barp A et al. J Neurol. 2019;267(1):45-56. 

 

Quadro 2. Escala de Brooke 

1 
Começando com os braços ao lado do corpo, o paciente consegue abduzir os braços 
em um círculo completo até se tocarem acima da cabeça 

2 
Consegue levantar os braços acima da cabeça somente se flexionar os cotovelos ou 
usar músculos acessórios 

3 
Não consegue levantar os braços acima da cabeça, mas consegue levar um copo de 
240 ml de água à boca 

4 Consegue levar as mãos à boca, mas não um copo de 240 ml de água 

5 
Não consegue levar as mãos à boca, mas consegue usar as mãos para segurar uma 
caneta ou pegar moedas de uma mesa 

6 Não consegue levar as mãos à boca e não tem uso funcional das mãos 

Referência: Brooke M et al. Neurology. 1989;39:475-481.  

 

3.4 Exames de RM 

 

Todos os pacientes foram submetidos a um protocolo de RM de corpo inteiro em 

um único aparelho de 1,5T (Magnetom Avanto, Siemens Healthineers, Erlangen, 

Alemanha) do Laboratório Delboni Auriemo – Grupo DASA, composto por sequências 

axiais T1 (TE: 19 ms, TR: 335 ms, FOV 480 mm, matriz 512 x 512, espessura de corte: 

7mm) e STIR (TE: 52 ms, TR: 2090 ms, TI: 160 ms, FOV 480 mm, matriz 512 x 512, 

espessura de corte: 7mm) adquiridas desde a base do crânio até os tornozelos, utilizando 

uma bobina de corpo. 

De forma a superar a limitação técnica de excursão incompleta da mesa de exame 

no aparelho de RM utilizado, o posicionamento dos pacientes foi realizado em duas 
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etapas: para a aquisição das imagens das pernas, os pacientes foram posicionados com 

os pés mais próximo ao centro do magneto (feet-first); para a obtenção das imagens do 

pescoço, tronco e coxas, os pacientes foram posicionados com a cabeça mais próxima 

do centro do magneto (head-first). 

O tempo total de aquisição do estudo de RM variou de 43 a 64 minutos (média: 

51 min; desvio padrão: 6 min). 

 

3.4.1 Leitura dos exames de RM  

 

As sequências T1 e STIR foram lidas por um radiologista musculoesquelético com 

5 anos de experiência na leitura de estudos neuromusculares de RM corpo inteiro 

(pesquisador: L.U.A.).  

Para detalhar diferenças no acometimento de partes distintas de um mesmo 

músculo, a avaliação de suas diferentes cabeças foi realizada por separado, por exemplo 

no caso das cabeças curta e longa do bíceps femoral, cabeças medial e lateral do 

gastrocnêmio e nos componentes do quadríceps femoral. Por outro lado, alguns 

músculos foram agrupados com o fim de adequar-se às limitações do protocolo de 

imagem em relação à orientação do plano de aquisição e à espessura dos cortes, 

evitando avaliar separadamente músculos muito pequenos e reduzindo o número de 

variáveis, como no caso do supraespinal e do infraespinal, avaliados em conjunto, assim 

como as diferentes cabeças do bíceps braquial e do tríceps braquial e os múltiplos 

componentes da musculatura paravertebral cervical. A musculatura paravertebral 

torácica e lombar foi dividida em dois grupos: os mais laterais (eretores da espinha) e os 

mais mediais (transversoespinais). Foram avaliados cinquenta e um músculos/grupos 

musculares (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Músculos avaliados por região 

Região Músculos 

Membro 
superior 

Deltoide, supraespinal e infraespinal (em conjunto), subescapular, bíceps 
braquial e tríceps braquial. 
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Pescoço e 
tronco 

Músculos paravertebrais cervicais, esternocleidomastóideo, trapézio, 
romboide maior, serrátil anterior, latíssimo do dorso, peitoral maior, peitoral 
menor, transversoespinais torácicos, eretores da espinha torácicos, reto do 
abdome, transverso e oblíquos interno e externo do abdome (em conjunto), 
psoas maior, transversoespinais lombares, eretores da espinha lombares e 
quadrado do lombo.  

Membro 
inferior 

Glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da fáscia lata, ilíaco, 
vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, reto femoral, adutor magno, 
adutor longo, adutor curto, grácil, sartório, semitendíneo, semimembranáceo, 
cabeça curta do bíceps femoral, cabeça longa do bíceps femoral, poplíteo, 
cabeça medial do gastrocnêmio, cabeça lateral do gastrocnêmio, sóleo, 
fibular longo, fibular curto, tibial anterior, tibial posterior, extensor longo dos 
dedos, extensor longo do hálux, flexor longo dos dedos e flexor longo do 
hálux. 

 

Os parâmetros avaliados em cada músculo foram o grau de degeneração 

gordurosa, pela escala visual semiquantitativa de Fischer(36) (quadro 4), e a intensidade 

do padrão de edema muscular, pela escala de 4 pontos de Davis(37) (quadro 5). 

 

Quadro 4. Escala de Fischer  

0 Músculo normal 

1 Discretas linhas com sinal de gordura de permeio ao músculo 

2 Degeneração gordurosa de até 50% do ventre muscular 

3 Degeneração gordurosa de mais de 50% do ventre muscular 

4 Degeneração gordurosa completa 

Referência: Fischer D et al. Neurology. 2008;71(10):758–65.  

 

Quadro 5. Escala de Davis  

0 Edema muscular ausente 

1 Leve edema muscular 

2 Moderado edema muscular 

3 Intenso edema muscular 

Referência: Davis WR et al. Rheumatology. 2011;50(12):2237–44. 
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A soma aritmética de todos os escores de T1 avaliados pela escala de Fischer 

resultou em um escore total de RM (ERM) para cada paciente. Também foram obtidas 

as somas dos escores dos músculos divididos pelas seguintes regiões mencionadas no 

quadro 3: membros superiores e membros inferiores. 

Finalmente, foi avaliada a presença ou ausência do sinal do pseudocolágeno no 

vasto lateral e no reto femoral.  

 

3.5 Análise estatística 

Foram utilizados os softwares R (versão 4.0.2, R Core Team, Viena, Áustria) e 

RStudio (versão 1.2.5033, R Studio PBC, Boston, EUA).(38,39) 

Inicialmente, foi realizada avaliação estatística descritiva.  O teste de Wilcoxon foi 

aplicado para verificar comportamentos distintos do ERM nos sexos feminino e 

masculino, nos grupos com presença ou ausência do sinal de pseudocólageno e na 

comparação entre os músculos eretores da espinha e os transversoespinais. Este teste 

específico foi escolhido devido ao tamanho relativamente pequeno da amostra e à 

distribuição não-normal. 

O coeficiente de correlação de Spearman (Rho) foi utilizado para avaliar a força 

da correlação entre o ERM e a idade, idade de início, duração da doença, nível de CQ, 

GMW e escala de Brooke, pois este coeficiente não depende da linearidade da 

associação entre as variáveis.  Os valores entre 0,5 e 0,7 foram considerados moderados 

e valores superiores a 0,7 foram definidos como forte correlação17.  

Foram considerados estatisticamente significantes valores de p < 0,05. 
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7 M 32 28 4 5550 2 2 c.328C>T; c.1468C>T 55 

8 M 38 25 13 1140 3 1 c.328C>T; c.1468C>T 111 

9 F 59 32 27 3200 6 4 c.1468C>T; c.245C>T 78 

10 F 40 22 18 800 2 3 c.550A>G; 
c.759_761delGAA 

119 

11 M 54 38 16 750 7 3 c.1468C>T; c.1468C>T 155 

12 F 13 3 10 6000 1 1 c.412dupC; c.631A>G 31 

13 F 15 12 3 5125 3 2 c.60delA; c.701G>A 116 

14 M 18 17 1 3675 1 2 c.1621C>T; 
c.2360_2361insTTCA 

43 

15 M 22 12 10 1100 1 1 c.245C>T; c.245C>T 61 

16 F 12 8 4 4500 4 1 c.2362_2363delAGinsT
CATCT; 

c.2362_2363delAGinsT
CATCT 

69 

17 F 47 25 22 600 1 4 c.1662G>A; c.550A>G 91 

18 F 68 34 34 1985 6 3 
c.1333G>A; c.1354-

21G>A 
142 

 

Todos os pacientes apresentaram degeneração gordurosa muscular na sequência 

T1 e o lado direito foi considerado para análise estatística devido à marcante simetria 

dos achados.  

Os maiores escores de degeneração gordurosa (mediana) foram observados no 

serrátil anterior, eretores da espinha lombares, cabeça longa do bíceps femoral e 

semimembranáceo. 

Os músculos mais poupados foram a musculatura paravertebral cervical, 

esternocleidomastóideo, transversoespinais torácicos, poplíteo, tibial posterior e flexor 

longo dos dedos. 

Nenhum paciente apresentou padrão de edema muscular moderado ou 

acentuado nas sequências de STIR. Seis pacientes apresentaram padrão de edema 

leve, achado este restrito aos membros inferiores: quadríceps (n: 2), gastrocnêmio (n: 3), 

tibial anterior (n: 3) e tibial posterior (n: 3). 
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4.1 Descrição da degeneração gordurosa na sequência T1 por região 

 

4.1.1 Membro superior  

 

Nesta região, o subescapular e o bíceps braquial (Figura 4) foram os músculos 

mais acentuada e frequentemente acometidos. Houve relativa preservação dos 

músculos deltoide, tríceps braquial, supraespinal e infraespinal. (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Medidas descritivas do escore de RM no membro superior 

Músculo Frequência* (%) Mediana Intervalo interquartil 

Deltoide 61.1% 1.0 0.0-3.0 

Supraespinal e infraespinal 77.8% 1.0 1.0-3.0 

Subescapular 100% 3.0 1.5-4.0 

Bíceps braquial 100% 3.0 2.0-3.8 

Tríceps braquial 61.1% 1.0 0.0-2.0 

* escore maior ou igual a 1. 
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Tabela 3. Medidas descritivas do escore de RM no pescoço e tronco 

Músculo Frequência* (%) Mediana Intervalo interquartil 

Músculos paravertebrais cervicais 16.7% 0.0 0.0-0.0 

Esternocleidomastóideo  27.8% 0 0.0-0.8 

Trapézio 72.2% 1.0 0.3-3.0 

Romboide maior 61.1% 1.0 0.0-3.8 

Serrátil anterior 100% 4.0 2.3-4.0 

Latíssimo do dorso 100% 3.0 3.0-3.0 

Peitoral maior 77.8% 1.5 1.0-3.8 

Peitoral menor 72.2% 1.5 0.3-3.8 

Transversoespinais torácicos  38.9% 0.0 0.0-1.0 

Eretores da espinha torácicos 72.2% 2.5 0.3-3.8 

Reto do abdome 61.1% 1.5 0.0-3.8 

Transverso e oblíquos do abdome 94.4% 2.0 1.0-3.0 

Psoas maior 55.6% 1.0 0.0-2.8 

Transversoespinais lombares 77.8% 2.0 1.0-3.0 

Eretores da espinha lombares 100% 3.5 3.0-4.0 

Quadrado do lombo 66.7% 2.0 0.0-3.8 

* escore maior ou igual a 1. 

 

Observou-se um gradiente descendente lateromedial e caudocranial de 

envolvimento dos músculos paravertebrais posteriores, em que os músculos 

paravertebrais lombares apresentavam maior degeneração gordurosa do que os 

torácicos, e os músculos eretores da espinha (mais laterais) estavam mais afetados do 

que os transversoespinais (mais mediais), aspecto mostrado na Figura 5. 
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Figura 11. Representação em cores (mapa de calor) do escore T1 de 
cada músculo avaliado.  
Abreviaturas: memb.: membro; mm.: músculos; paravert.: paravertebrais; torác.: 
torácicos; transv.: transverso; abd.: abdome; lomb.: lombares; c.: cabeça; degen.: 
degeneração. 
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4.2 Associação entre ERM e dados clínicos e funcionais 

 

A média do ERM foi de 102,9 (DP: 46,4), variando de 31 a 180. Foi realizado o 

teste de Wilcoxon para verificar comportamentos distintos do ERM em relação ao sexo, 

não sendo encontrada diferença estatística (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Medidas descritivas do ERM total e dividido por sexo. 

 Categoria N Média DP Mín-Máx Valor p 

ERM  18 102,9 46,4 31-180 - 

Sexo 
Masculino 9 110,0 55,7 43-180 

0,7304 
Feminino 9 95,8 36,8 31-142 

Abreviaturas: ERM: escore de ressonância magnética; N: número de participantes; DP: desvio-padrão; 
Mín: mínimo; Máx: máximo. 

 

As correlações positivas mais fortes foram encontradas entre a escala GMW e o 

ERM total e entre GMW e a soma dos escores dos membros inferiores (Tabela 6), 

significando que um maior escore de degeneração gordurosa muscular se correlacionou 

com uma maior limitação funcional dos membros inferiores. Também foi encontrada 

correlação positiva entre a escala de Brooke com o ERM total e o a soma dos escores 

dos membros superiores. 
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Tabela 6. Correlação entre o ERM e demais variáveis 

Variáveis  Rho IC 95% Valor p 

ERM e idade 0,63 0,59-0,67 0,0049* 

ERM e idade de início dos sintomas 0,28 0,22-0,33 0,2666 

ERM e tempo de doença 0,69 0,66-0,72 0,0014* 

ERM e CQ -0,58 (-0,62)-(-0,53) 0,0130* 

ERM e GMW 0,83 0,81-0,85 <0,0001* 

ERM e Brooke  0,53 0,48-0,57 0,0253* 

Soma dos escores dos MMII e GMW 0,83 0,81-0,85 <0,0001* 

Soma dos escores dos MMSS e Brooke  0,54 0,49-0,58 0,0208* 

* valores estatisticamente significantes. 

Abreviaturas: ERM: escore de ressonância magnética; IC: intervalo de confiança; CQ: 
creatinoquinase; GMW: Gardner-Medwin Walton; MMII: membros inferiores; MMSS: 
membros superiores. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O padrão de acometimento da DMCR1 à RMCI encontrado no nosso estudo é 

concordante com as descrições encontradas na literatura, tendo como principal achado 

de degeneração gordurosa simétrica que acomete preferencialmente o compartimento 

posterior da coxa, compartimento posterior da perna, musculatura axial, do tronco e 

compartimento anterior do braço. (2,3) 

A definição de um padrão consistente de imagem na DMCR1, o aumento da 

disponibilidade da RM de maneira geral e a disseminação desse conhecimento poderia 

auxiliar na diminuição do longo tempo que decorre entre o estabelecimento do quadro 

clínico até o diagnóstico, em média de 5 anos.(15) 

A maior parte dos estudos de imagem em miopatias avaliou os membros 

inferiores, permitindo a identificação de padrões de acometimento característicos de 

algumas doenças. No entanto, além da DMCR1, são várias as miopatias com 

acometimento preferencial do compartimento posterior das coxas e das pernas, por 

exemplo DMCR2, DMCR12, miopatia relacionada a LMNA, entre outras.(5) Desta forma, 

o estudo dos membros superiores e dos músculos do tronco pode auxiliar no diagnóstico 

diferencial.(2)  

O acometimento do compartimento posterior da coxa, bíceps braquial, serrátil 

anterior e latíssimo do dorso são características compartilhadas entre a DMCR1 e a 

distrofia facioescapuloumeral. Alguns aspectos que podem favorecer a DMCR1 nessa 

diferenciação são: preservação do trapézio e do peitoral maior, acometimento do 

subescapular, simetria e a prática ausência edema muscular. Em contrapartida, a 

distrofia facioescapuloumeral acomete precocemente trapézio, poupa o subescapular, 

apresenta acometimento geralmente assimétrico e com presença de edema 

muscular.(8,40) 

Outro diagnóstico diferencial importante é a doença de Pompe (glicogenose tipo 

II), que tem tratamento específico com terapia de reposição enzimática. Ambas afetam 

o compartimento posterior da coxa. No entanto, na doença de Pompe, latíssimo do dorso, 

bíceps braquial e a musculatura das pernas tendem a ser afetados apenas em estágios 

avançados, ao contrário da DMCR1.(32) 
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Feng et al propuseram um critério diagnóstico para DMCR1 consistindo em 

acentuada degeneração gordurosa da cabeça longa do bíceps femoral com preservação 

do extensor longo dos dedos, com sensibilidade de 76,00% e especificidade de 90,48%, 

em um estudo de RM de membros inferiores com 32 pacientes DMCR1 e um pequeno 

grupo controle de 21 pacientes com 5 diferentes diagnósticos, sendo necessários 

estudos mais robustos para adotar esse critério.(3) 

Como dado novo, que não encontramos menção na literatura, descrevemos o 

padrão de acometimento da musculatura abdominal, com leve predomínio da 

degeneração gordurosa nos músculos mais laterais, ou seja, oblíquos interno e externo 

do abdome e transverso do abdome (frequência de acometimento: 94,4%; mediana do 

escore: 2.0), em comparação com o reto do abdome (frequência de acometimento: 

61,1%; mediana do escore: 1.5). 

A correlação entre o ERM e as escalas funcionais GMW e Brooke é consistente 

com estudos anteriores em DMCR1 e em outras distrofias musculares, sugerindo a 

potencial aplicação futura da RM como medida de desfecho em ensaios clínicos e o 

possível uso das escalas funcionais como critério de suporte para estratificação de 

coorte.  

As vantagens do uso da RM nesse cenário seriam o caráter não-invasivo do 

método, a possibilidade de individualização de cada músculo avaliado e a menor 

necessidade de colaboração do paciente. Nos testes de força manuais, além de 

dependerem mais da colaboração do paciente, mede-se a força de um determinado 

grupo formado por vários músculos com funções agonistas (por exemplo, ao avaliar a 

flexão do joelho, incluem-se os isquiotibiais de forma conjunta, enquanto na RM podem 

ser avaliados de forma separada o bíceps femoral, semitendíneo e o 

semimembranáceo).(2,26,41) 

Em relação ao padrão de envolvimento da musculatura paravertebral posterior, o 

acometimento dos eretores da espinha e a preservação dos transversoespinais foi 

observado em nossa coorte, em concordância com a coorte europeia, o que pode estar 

relacionado clinicamente ao predomínio de hiperlordose em detrimento da escoliose 

nessa doença.(2)  

O estudo do acometimento da musculatura axial nas miopatias é um campo a ser 

desbravado, especialmente com a maior disponibilidade da RMCI, uma vez que tem 
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potenciais implicações clínicas e impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes. 

Indivíduos saudáveis também apresentam degeneração gordurosa da musculatura 

paravertebral relacionada ao envelhecimento, que progride de medial para lateral, ao 

contrário do observado na DMCR1 e em alguns pacientes com distrofia 

facioescapuloumeral.(9) Além disso, na prática radiológica diária, em que os exames de 

RM de coluna são parte considerável do volume de trabalho, o conhecimento do padrão 

de degeneração gordurosa relacionado ao avanço da idade em contraponto a padrões 

patológicos pode ser útil na interpretação de casos. 

O sinal do pseudocolágeno estava presente em 72% de nossos pacientes, uma 

frequência mais elevada do que a relatada na literatura, de 51%(2) e 33%(11), o que 

pode ser devido o longo tempo de doença e gravidade dos nossos pacientes, uma vez 

que o acometimento do quadríceps na DMCR1 costuma acontecer em fases mais 

avançadas da doença. Independentemente de sua frequência, a grande importância 

desse achado é conscientizar radiologistas e neurologistas de que não se trata de 

achado altamente específico de miopatias relacionadas ao colágeno-VI, sendo 

encontradas na literatura algumas referências deste sinal em outras miopatias, não 

somente na DMCR1, mas também em pequeno número de pacientes com DMCR2, 

miopatia relacionada ao gene LMNA e distrofinopatia.(2,11,42) 

Nosso estudo tem várias limitações. Uma limitação relativa foi o tamanho da 

amostra, considerando-se a raridade da doença. Para evitar aumentar o tempo de 

exame, não incluímos sequências quantitativas e obtivemos imagens axiais da base do 

crânio e não de toda a cabeça; a língua e os músculos faciais (parcialmente incluídos) 

não foram avaliados em termos de degeneração gordurosa ou edema. Embora os 

músculos faciais geralmente não sejam afetados nesta doença, informações sobre a 

degeneração gordurosa da língua poderiam ser interessantes na diferenciação com a 

doença de Pompe. Além disso, contamos com apenas uma leitura das imagens, não 

sendo realizada avaliação intra ou interobservador, baseando-nos no uso estabelecido 

das escalas visuais semiquantitativas como método não invasivo reprodutível(23) e 

correlacionável às alterações histológicas(43). Outra limitação é que alguns pacientes 

com os maiores escores de RM apresentavam doença de longa data e, nesses casos, a 

identificação de um padrão de envolvimento pode ser desafiadora devido ao 

envolvimento grave e difuso. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O padrão de acometimento muscular nessa coorte brasileira de DMCR1 é 

concordante com os dados disponíveis na literatura. 

O ERM se correlaciona às escalas funcionais GMW e Brooke.  

O gradiente descendente lateromedial e caudocranial de envolvimento dos 

músculos paravertebrais e a presença do sinal de pseudocolágeno foram observados 

em nossa coorte.  
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	Aim. To describe the whole-body magnetic resonance imaging (WBMRI) pattern in a LGMDR1 Brazilian cohort and to correlate the findings with functional scores. Methods. LGMDR1 patients under follow-up in three centers were referred for the study. Clinic...
	1 INTRODUÇÃO
	2 REVISÃO DA LITERATURA
	3 MÉTODOs

	Referência: Barp A et al. J Neurol. 2019;267(1):45-56.
	Referência: Brooke M et al. Neurology. 1989;39:475-481.
	3.4 Exames de RM
	Todos os pacientes foram submetidos a um protocolo de RM de corpo inteiro em um único aparelho de 1,5T (Magnetom Avanto, Siemens Healthineers, Erlangen, Alemanha) do Laboratório Delboni Auriemo – Grupo DASA, composto por sequências axiais T1 (TE: 19 m...
	De forma a superar a limitação técnica de excursão incompleta da mesa de exame no aparelho de RM utilizado, o posicionamento dos pacientes foi realizado em duas etapas: para a aquisição das imagens das pernas, os pacientes foram posicionados com os pé...
	O tempo total de aquisição do estudo de RM variou de 43 a 64 minutos (média: 51 min; desvio padrão: 6 min).
	3.4.1 Leitura dos exames de RM

	As sequências T1 e STIR foram lidas por um radiologista musculoesquelético com 5 anos de experiência na leitura de estudos neuromusculares de RM corpo inteiro (pesquisador: L.U.A.).
	Para detalhar diferenças no acometimento de partes distintas de um mesmo músculo, a avaliação de suas diferentes cabeças foi realizada por separado, por exemplo no caso das cabeças curta e longa do bíceps femoral, cabeças medial e lateral do gastrocnê...
	Os parâmetros avaliados em cada músculo foram o grau de degeneração gordurosa, pela escala visual semiquantitativa de Fischer(36) (quadro 4), e a intensidade do padrão de edema muscular, pela escala de 4 pontos de Davis(37) (quadro 5).
	Quadro 4. Escala de Fischer
	Referência: Fischer D et al. Neurology. 2008;71(10):758–65.
	Quadro 5. Escala de Davis
	Referência: Davis WR et al. Rheumatology. 2011;50(12):2237–44.
	A soma aritmética de todos os escores de T1 avaliados pela escala de Fischer resultou em um escore total de RM (ERM) para cada paciente. Também foram obtidas as somas dos escores dos músculos divididos pelas seguintes regiões mencionadas no quadro 3: ...
	Finalmente, foi avaliada a presença ou ausência do sinal do pseudocolágeno no vasto lateral e no reto femoral.
	3.5 Análise estatística

	Foram utilizados os softwares R (versão 4.0.2, R Core Team, Viena, Áustria) e RStudio (versão 1.2.5033, R Studio PBC, Boston, EUA).(38,39)
	Inicialmente, foi realizada avaliação estatística descritiva.  O teste de Wilcoxon foi aplicado para verificar comportamentos distintos do ERM nos sexos feminino e masculino, nos grupos com presença ou ausência do sinal de pseudocólageno e na comparaç...
	O coeficiente de correlação de Spearman (Rho) foi utilizado para avaliar a força da correlação entre o ERM e a idade, idade de início, duração da doença, nível de CQ, GMW e escala de Brooke, pois este coeficiente não depende da linearidade da associaç...
	Foram considerados estatisticamente significantes valores de p < 0,05.
	4 RESULTADOS

	O grupo de estudo consistiu em 18 pacientes (fluxograma na Figura 1) provenientes de 15 famílias (uma das famílias contava com 3 irmãos – pacientes número 1, 2 e 3 – e outra família contava com 2 irmãos – pacientes número 7 e 8). Nove eram do sexo fem...
	Tabela 1. Dados clínicos, epidemiológicos e funcionais
	Todos os pacientes apresentaram degeneração gordurosa muscular na sequência T1 e o lado direito foi considerado para análise estatística devido à marcante simetria dos achados.
	Os maiores escores de degeneração gordurosa (mediana) foram observados no serrátil anterior, eretores da espinha lombares, cabeça longa do bíceps femoral e semimembranáceo.
	Os músculos mais poupados foram a musculatura paravertebral cervical, esternocleidomastóideo, transversoespinais torácicos, poplíteo, tibial posterior e flexor longo dos dedos.
	Nenhum paciente apresentou padrão de edema muscular moderado ou acentuado nas sequências de STIR. Seis pacientes apresentaram padrão de edema leve, achado este restrito aos membros inferiores: quadríceps (n: 2), gastrocnêmio (n: 3), tibial anterior (n...
	4.1 Descrição da degeneração gordurosa na sequência T1 por região
	4.1.1 Membro superior
	Nesta região, o subescapular e o bíceps braquial (Figura 4) foram os músculos mais acentuada e frequentemente acometidos. Houve relativa preservação dos músculos deltoide, tríceps braquial, supraespinal e infraespinal. (Tabela 2).
	Tabela 2. Medidas descritivas do escore de RM no membro superior
	* escore maior ou igual a 1.
	Figura 4. Imagens axiais T1 da região superior do tronco e dos membros superiores em paciente do sexo masculino de 31 anos com DMCR1. A. Degeneração gordurosa do subescapular bilateral (asteriscos pretos). B. Degeneração gordurosa do serrátil anterior...
	4.1.2 Pescoço e tronco
	Os músculos mais acentuadamente acometidos foram o serrátil anterior, os eretores da espinha lombares e o latíssimo do dorso (Figura 4B). Estavam poupados os músculos paravertebrais cervicais, esternocleidomastóideo, trasversoespinais torácicos, peito...
	Tabela 3. Medidas descritivas do escore de RM no pescoço e tronco
	* escore maior ou igual a 1.
	Observou-se um gradiente descendente lateromedial e caudocranial de envolvimento dos músculos paravertebrais posteriores, em que os músculos paravertebrais lombares apresentavam maior degeneração gordurosa do que os torácicos, e os músculos eretores d...
	Figura 5. Detalhe de imagem axial T1 do tronco na transição toracolombar evidencia preservação dos músculos transversoespinais (asterisco branco) e degeneração gordurosa completa dos músculos eretores da espinha (asterisco preto).
	Tal discrepância entre o envolvimento dos eretores da espinha e transversoespinais foi estatisticamente significante, com p: 0,0026 no segmento torácico e p: 0,0090 no segmento lombar. Os gráficos de barras (Figura 6) demonstram que os músculos transv...
	Figura 6. Gráficos de barras representando o escore de RM dos músculos paravertebrais posteriores torácicos e lombares.
	A parede abdominal estava moderadamente envolvida, com os músculos laterais (oblíquos internos e externos e transversos do abdome) ligeiramente mais afetados do que o reto do abdome (Figura 7).
	Figura 7. Imagem axial T1 do tronco na transição toracolombar. Degeneração gordurosa dos eretores da espinha (asteriscos pretos) com preservação dos transversoespinais (asteriscos brancos). Acometimento da parede lateral do abdome (setas brancas).
	4.1.3 Membro inferior
	Na pelve, os glúteos e o tensor da fáscia lata foram os músculos mais afetados, com discreto predomínio do glúteo mínimo. O músculo ilíaco estava relativamente poupado (Figura 8A).
	Nas coxas, o compartimento posterior estava preferencialmente envolvido em comparação com o compartimento anterior. O semimembranáceo e a cabeça longa do bíceps femoral foram os ventres musculares mais acentuadamente afetados, seguidos pelo semitendín...
	No quadríceps, o reto femoral e os vastos lateral, intermédio e medial apresentam comportamentos semelhantes, e o sinal do pseudocólageno (Figura 8B) estava presente em 13 dos 18 pacientes (72%). A média de ERM dos pacientes em que o sinal do pseudoco...
	Figura 8. Imagens axiais T1 da pelve e coxas. A. Acentuada degeneração gordurosa dos glúteos bilaterais (asteriscos pretos) e preservação dos ilíacos (asteriscos brancos). B. Sinal do pseudocolágeno no vasto lateral (setas brancas), acentuada degenera...
	Nas pernas, assim como nas coxas, o compartimento posterior estava preferencialmente envolvido em comparação com o compartimento anterior. A cabeça medial do gastrocnêmio (Figura 9) e o sóleo apresentavam acometimento mais acentuado, seguidos pela cab...
	Figura 9. Imagem axial T1 das pernas. Degeneração gordurosa da cabeça medial do gastrocnêmio (asteriscos) e do sóleo (cabeças de seta).
	Tabela 4. Medidas descritivas do escore de RM no membro inferior
	* escore maior ou igual a 1.
	A figura 10 traz uma compilação esquemática dos achados e a figura 11, uma representação em cores na forma de um mapa de calor (heatmap).
	Figura 10. Representação esquemática anatômica dos achados de RM de corpo inteiro.
	Abreviaturas: TR: trapézio; DEL: deltoide; IS: supraespinal e infraespinal; SS: subescapular; AS: serrátil anterior; LD: latíssimo do dorso; PM: peitoral maior; BB: bíceps braquial; TB: tríceps braquial; RH: romboide maior; TT: transversoespinais torá...
	Figura 11. Representação em cores (mapa de calor) do escore T1 de cada músculo avaliado.
	Abreviaturas: memb.: membro; mm.: músculos; paravert.: paravertebrais; torác.: torácicos; transv.: transverso; abd.: abdome; lomb.: lombares; c.: cabeça; degen.: degeneração.
	4.2 Associação entre ERM e dados clínicos e funcionais
	A média do ERM foi de 102,9 (DP: 46,4), variando de 31 a 180. Foi realizado o teste de Wilcoxon para verificar comportamentos distintos do ERM em relação ao sexo, não sendo encontrada diferença estatística (Tabela 5).
	Tabela 5. Medidas descritivas do ERM total e dividido por sexo.
	Abreviaturas: ERM: escore de ressonância magnética; N: número de participantes; DP: desvio-padrão; Mín: mínimo; Máx: máximo.
	As correlações positivas mais fortes foram encontradas entre a escala GMW e o ERM total e entre GMW e a soma dos escores dos membros inferiores (Tabela 6), significando que um maior escore de degeneração gordurosa muscular se correlacionou com uma mai...
	* valores estatisticamente significantes.
	Abreviaturas: ERM: escore de ressonância magnética; IC: intervalo de confiança; CQ: creatinoquinase; GMW: Gardner-Medwin Walton; MMII: membros inferiores; MMSS: membros superiores.
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