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RESUMO 

 
Albuquerque PS. Responsividade do domínio subir e descer escada da escala de 

avaliação funcional para distrofia muscular de Duchenne, no período de um ano 

[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Objetivo: Determinar a responsividade do domínio subir e descer escada da escala de 

avaliação funcional em distrofia muscular de Duchenne (DMD), no período de um ano. 

Método: Participaram do estudo 26 pacientes com DMD. A análise utilizou o Tamanho 

do Efeito (ES) e a Média Padronizada de Resposta (SRM). Resultados: Atividade de 

subir escada: o ES mostrou responsividade baixa nos intervalos de avaliação de 3 meses 

(0,26; 0,35; 0,13; 0,17), baixa a moderada em 6 meses (0,58, 0,48; 0,33), moderada em 

9 meses (0,70; 0,68) e alta em 1 ano (0,88). A análise com SRM mostrou 

responsividade baixa nos intervalos de avaliação de 3 meses (0,29; 0,38; 0,18 e 0,19), 

baixa a moderada em intervalos de 6 meses (0,59 e 0,51, 0,36), moderada em 9 meses 

(0,74 e 0,70) e alta em 1 ano (0,89). Atividade de descer escada: O ES apresentou 

responsividade baixa nos intervalos de avaliação de 3 meses (0,16; 0,25; 0,09; 0,08) e 6 

meses (0,48; 0,35; 0,18), baixa a moderada em 9 meses (0,59, 0,44) e moderada em 1 

ano (0,71). Análise com SRM mostrou responsividade baixa nos intervalos de 3 meses 

(0,25; 0,35; 0,12 e 0,09) e 6 meses (0,47; 0,38 e 0,21), moderada a baixa em 9 meses 

(0,62, 0,49) e moderada em 1 ano (0,74). Conclusão: A avaliação da atividade de subir 

escada, por meio da FES-DMD-D3, deve ser realizada em intervalos a partir de 9 

meses, pois a responsividade é de moderada a alta. A avaliação do descer escadas deve 

ser realizada anualmente, pois houve responsividade moderada somente a partir de 12 

meses. 

 

 

Descritores: distrofia muscular de Duchenne; avaliação da deficiência; 

modalidades de fisioterapia; destreza motora; doenças neuromusculares; 

medicina física e reabilitação. 

 
 
 



   

 
 

ABSTRACT 
 
 

Albuquerque PS. Responsiveness of the domain go up and down stair of the 

functional evaluation scale for Duchenne muscular dystrophy, in one year 

follow up [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2016. 

 
Objective: To determine the responsiveness of the domain up and down stair 

Functional Evaluation Scale for Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) in one year 

follow-up. Method: The study included 26 patients with DMD. The analysis used the 

Effect Size (ES) and Standardized Response Mean (SRM) tests. Results: Climbing 

stairs activity: the ES test showed low responsiveness in the 3-month evaluation 

intervals (0.26; 0.35; 0.13; 0.17), low to moderate at 6 months (0.58, 0 48; 0.33), 

moderate in 9 months (0.70, 0.68) and high in one year (0.88). The SRM analysis 

showed low response in the 3 month evaluation interval (0.29, 0.38, 0.18 and 0.19), 

moderate to low every 6 months (0.59 and 51, 0, 36), moderate in 9 months (0.74 and 

0.70) and high in one year (0.89). Down stairs activity: The ES test showed low 

responsiveness in the 3 month evaluation intervals (0.16; 0.25; 0.09; 0.08) and 6 months 

(0.48, 0.35, 0, 18), low to moderate at 9 months (0.59, 0.44) and moderate in 1 year 

(0.71). SRM Analysis showed low response at intervals of 3 months (0.25; 0.35; 0.12 

and 0.09) and 6 months (0.47, 0.38 and 0.21), low to moderate 9 months (0.62, 0.49) 

and moderate in 1 year (0.74). Conclusion: The assessment of stair climbing up should 

be performed in 9 months or longer intervals, when responsiveness is moderate to high. 

Going down stairs assessment should be performed annually, because moderate 

responsiveness was observed in 1 year interval. 

 

 

Descriptors: Duchenne muscular dystrophy; disability evaluation; physical 

therapy modalities; motor skills; neuromuscular diseases; physical and 

rehabilitation medicine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Distrofia Muscular de Duchenne 

 A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é caracterizada pela perda de força 

muscular progressiva, de forma generalizada e irreversível, associada à perda de 

funcionalidade, sendo os membros inferiores os primeiros afetados. Sua incidência é de 

1 para 3.500 nascimentos vivos do sexo masculino, não existindo variação geográfica 

nem étnica nesta proporção, sendo a prevalência de 1 em 18.000 homens1,2,3.   

É classificada como um distúrbio genético de caráter recessivo, ligado ao 

cromossomo X, ou seja, ligada ao sexo, ocasionado pela alteração do gene que codifica 

a proteína distrofina, essencial para a manutenção da membrana da célula muscular. O 

gene afetado está localizado no braço curto do cromossomo X, locus Xp211,2,3.  

A herança recessiva ligada ao sexo ocorre quando a mãe carrega o gene afetado 

em um dos seus dois cromossomos X e o transmite ao filho homem. Meninos, filhos de 

mães portadoras, têm 50% de chances de herdar a doença. Meninas, filhas de mães 

portadoras, têm 50% de chances de herdar o gene defeituoso, mas geralmente não 

desenvolvem a doença, desde que o cromossomo X herdado do pai possa compensar o 

defeituoso. Cerca de 2/3 dos casos são herdados da mãe e 1/3 ocorre por nova mutação 

sem que o gene tenha sido herdado1,2,3.  

 Os sintomas iniciais envolvem a perda da força muscular caracterizada pela 

dificuldade de correr, subir escadas, quedas frequentes e pseudo-hipertrofia de 

panturrilhas, causada pela fibrose de fibras musculares, infiltração de gordura nos 

músculos e proliferação de colágeno. Inicialmente a debilidade é mais proximal do que 

distal, e o comprometimento é bilateral e simétrico1,2,3,4.  
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1.2 Avaliação da função motora  

Para avaliar a funcionalidade de pacientes com DMD, especialmente quando 

consideramos a análise fisioterapêutica, faz-se necessário a caracterização detalhada dos 

movimentos envolvidos na atividade pesquisada, a fim de gerar informações que 

fundamentarão a tomada de decisão clínica5,6.  

Na literatura existem diferentes escalas de avaliação que são amplamente 

utilizadas na prática clínica, com enfoques diferentes e algumas vezes, complementares.  

A escala Hammersmith Functional Motor avalia habilidades motoras globais. 

Seus autores realizaram uma análise longitudinal e transversal das informações geradas 

pela escala, aplicada em pacientes com distrofia muscular de Duchenne (DMD), que 

permitiu estabelecer o perfil da progressão natural da doença, e serve como referência 

para acompanhamento das atividades funcionais destes pacientes7
.  

A Motor Function Measure Scale (MFM) avalia a função motora de forma 

ampla enfatizando a análise dos segmentos axial, proximal e distal, por meio de 

domínios8,9. Já a Escala Funcional de Brooke avalia pontualmente a funcionalidade de 

membros superiores de pacientes com diversos tipos de doenças neuromusculares10.  

A escala Gait Stairs Gowers Chair (GSGC) é a expansão da clássica escala 

classificatória de Gowers, e mede o tempo de execução das atividades funcionais de 

andar 10 metros, subir 4 degraus, passar da posição sentada para o chão e da posição 

sentada na cadeira para ortostatismo11.  

A North Star Asssessment é uma escala para pacientes que deambulam e 

consiste de atividades tais como, levantar e sentar da cadeira, subir degraus, caminhar, 

manter o equilíbrio apoiando-se em um membro inferior e correr, dentre outras tarefas 

que avaliam funcionalidade e equilíbrio12.  

 

3 



   

 
 

A Egen Klassifikation (EK) foi desenvolvida com o objetivo de quantificar o 

grau de limitação funcional de pacientes com DMD e amiotrofia espinhal progressiva, 

especificamente para cadeirantes13. 

O The 6-minute walk test, também indicado para pacientes com DMD. Tem 

como objetivo verificar a distância percorrida em durante a caminhada em 6 minutos. 

São relevantes a força muscular e a amplitude de movimento de tronco e membros 

inferiores, e a capacidade de realizar movimentos compensatórios sobrepondo às 

limitações físicas. Estão implícitas as variáveis de função cardiopulmonar14. 

Por fim, a FES-DMD, que avalia de forma descritiva os movimentos 

compensatórios que vão se instalando à medida que a força muscular vai diminuindo. É 

composta por quatro domínios, a saber, domínio 1-sentar e levantar da cadeira; domínio 

2-marcha; domínio 3-subir e descer escada e domínio 4-sentar e levantar do solo5,15. 

 

1.3 Escala de Avaliação Funcional FES-DMD 

Diante da escassez de escalas que avaliam especificamente cada atividade 

funcional, especificidade e presença de movimentos compensatórios, foi elaborada a 

Escala de Avaliação Funcional para pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne 

(FES-DMD). Depois de elaborada, foi analisada quanto à confiabilidade intra e 

interexaminador, e apresentou excelente repetibilidade e reprodutibilidade5. 

A FES-DMD utiliza a filmagem das atividades. Esta ação diminui o tempo de 

coleta, impõe menor cansaço para o avaliador e para o paciente, e gera dados (escores e 

imagens) permanentes5.  

Para o processo de filmagem são posicionadas três câmeras, cada uma em um 

tripé, de modo que todo o corpo do paciente seja visualizado. Uma câmera é 

posicionada perpendicularmente, na distância do ponto médio do espaço delimitado 
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(plano sagital) e duas câmeras são posicionadas no início e fim do percurso na escada 

(plano frontal). O tempo de execução das tarefas é cronometrado5. 

O uso do tempo de execução de cada atividade funcional da FES-DMD está 

baseado em estudo piloto com 15 crianças de 6 a 10 anos de idade. As crianças foram 

filmadas realizando atividades funcionais em 5 avaliações durante um ano, com 

intervalos de três meses. O tempo de realização de cada atividade foi cronometrado e 

identificou-se relação entre o tempo de realização da manobra de Gowers e as outras 

atividades funcionais pesquisadas15. 

A elaboração da FES-DMD teve sua confiabilidade analisada e, após isto, se fez 

necessário inserir a escala em uma rotina tecnológica pertinente para o armazenamento 

destes dados de forma organizada e segura15.  

O grupo de pesquisa do Laboratório de Fisioterapia e Comportamento da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, juntamente com a empresa 

Softnet desenvolveu o software FES-DMD-DATA, elaborado para criar um prontuário 

único que organiza os filmes e dados de cada domínio da escala, gerando um relatório 

que compila todos os dados coletados e observações do fisioterapeuta16.  

 

 

 

Figura 1: Tela do software FES-DMD-DATA referente ao domínio 3, subir     escada. 

Vista do filme simultâneo às fichas de preenchimento. 
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Figura 2: Tela do software

 

O domínio 3 da Escala de Avaliação Funcional para distrofia muscular de 

Duchenne, a FES-DMD-D3, 

escada e a de descer escada

A avaliação do subir escada está dividida em cinco fases, sendo fase I ou de 

preparo - ortostatismo, composta por três itens, fase II ou de propulsão, composta por 

oito itens, fase III ou de balanço 

– membros inferiores, composta de 3 itens, e fase V ou de suporte, composta de quatro 

itens17.  

A avaliação do descer escadas está dividida em quatro fases, sendo fase I ou de 

preparo – ortostatismo, composta

cinco itens, fase III ou de balanço, composta de dez itens, e fase IV ou de suporte, 

composta de nove itens17.  

Para obtenção dos 

obtenção do escore de cada fase

escores das fases para obtenção do escore final da atividade.

melhor o desempenho funcional do paciente

 

software FES-DMD-DATA referente relatório da FES

Escala de Avaliação Funcional para distrofia muscular de 

D3, é composta por duas partes, ou seja, a avaliação do subir 

escada e a de descer escada17.  

avaliação do subir escada está dividida em cinco fases, sendo fase I ou de 

ortostatismo, composta por três itens, fase II ou de propulsão, composta por 

oito itens, fase III ou de balanço - pelve, composta por sete itens, fase IV ou de balanço 

embros inferiores, composta de 3 itens, e fase V ou de suporte, composta de quatro 

A avaliação do descer escadas está dividida em quatro fases, sendo fase I ou de 

ortostatismo, composta de três itens, fase II ou de propulsão, composta d

cinco itens, fase III ou de balanço, composta de dez itens, e fase IV ou de suporte, 

 

obtenção dos escores, deve-se somar a nota dos itens de cada fase, 

obtenção do escore de cada fase de cada uma das atividades pesquisadas, e somar os 

escores das fases para obtenção do escore final da atividade. Quanto menor a nota 

melhor o desempenho funcional do paciente17.  

 

 

relatório da FES-DMD. 

Escala de Avaliação Funcional para distrofia muscular de 

é composta por duas partes, ou seja, a avaliação do subir 

avaliação do subir escada está dividida em cinco fases, sendo fase I ou de 

ortostatismo, composta por três itens, fase II ou de propulsão, composta por 

pelve, composta por sete itens, fase IV ou de balanço 

embros inferiores, composta de 3 itens, e fase V ou de suporte, composta de quatro 

A avaliação do descer escadas está dividida em quatro fases, sendo fase I ou de 

de três itens, fase II ou de propulsão, composta de 

cinco itens, fase III ou de balanço, composta de dez itens, e fase IV ou de suporte, 

de cada fase, para 

sadas, e somar os 

Quanto menor a nota 
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Quadro 1: Escala FES-DMD D3, domínio 3, subir escada. 

Fernandes LAY, Caromano FA, Hukuda ME, Escorcio R, Carvalho EV. Elaboration and reliability of functional 
evaluation on going up and down steps scale for Duchenne muscular dystrophy. Rev Bras Fisioter. 2014;14:518-26. 
 

 
1. FASE DE PREPARO – ORTOSTATISMO 

Pé eqüino 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

Base alargada 
presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

·sem assistência 0 

Observações
: 
 
 

 

·  auxílio de uma mão 1 

. auxílio das duas mãos 2 

. auxílio de um antebraço 3 

. auxílio dos dois 
antebraços 

4 

Realiza movimentos 
de compensações 

corporais 

presente 
 

ausente 

Somar um ponto para 
cada compensação 

2. FASE DE PROPULSÃO 

Flexão de cabeça 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 

Extensão de 
cabeça 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 

Hiperlordose 
lombar 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

Flexão anterior do 
tronco 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
Extensão do tronco 
presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 

Rotação do tronco 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 

Flexão lateral do 
tronco 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

·sem assistência 0  pt 

  

·  auxílio de uma mão 1  pt 

. auxílio das duas mãos 2  pt 
. usa as mãos para 

impulsionar o corpo 
3 pt 

. auxílio de um antebraço 4 pt 

. auxílio dos dois 
antebraços 

5 pt 

Realiza movimentos 
de compensações 

corporais 

presente 
 

ausente 

Somar um ponto para 
cada compensação 

  

3. FASE DE BALANÇO – PELVE 
PELVE 

 

Flexão 
coxofemoral 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
Rotação interna 

coxofemoral 
presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 

Rotação externa 
coxofemoral 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 

Elevação unilateral 
da pelve 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
Joelho em balance fletido 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
Abdução coxofemoral 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
Pé em balance em 

flexão dorsal 
presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
 

 
 

 

4. FASE DE BALANÇO  - MMII 
PERNA 

 
Pé em balance desenvolve apoio 

lentamente sobre o degrau (tateando) até 
posicionar todo o pé. 

 
presente (  )       1 pt 

 

Tornozelo em balance em extensão 
presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
Pé toca várias vezes o degrau antes de completer o 

movimento 
presente (  )  1 pt 

  

5. FASE  DE  SUPORTE 

Pé apresenta 
estabilidade 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

Usa os pés de 
forma alternada 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

Tronco estável e 
ereto 

presente   (  )  1 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 

Joelhos instáveis e/ou hiperextendidos 

(  ) 2pt  
 

 

Base alargada 
(  ) 1pt 

Sobe fazendo pausa 
em cada degrau 

(  ) 1pt 

Escolhe uma perna para subir sem successo 

(  ) 1 pt 
 

TEMPO DE 
SUBIDA 

(segundos)  
NOTA 

TOTAL 
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Quadro 2: Escala FES-DMD D3, domínio 3, descer escada. 

Fernandes LAY, Caromano FA, Hukuda ME, Escorcio R, Carvalho EV. Elaboration and reliability of functional 

evaluation on going up and down steps scale for Duchenne muscular dystrophy. Rev Bras Fisioter. 2014;14:518-26. 

 
1. FASE DE PREPARO – ORTOSTATISMO 

Hiperlordose lombar 

(   ) 1 pt 

Base alargada 

presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

·sem assistência 0  pt 

Observações: 
 

 

·  auxílio de uma mão 1  pt 

. auxílio das duas mãos 2  pt 

. auxílio de um antebraço 3  pt 

. auxílio dos dois antebraços 4  pt 

Realiza movimento de 
compensação corporal 

presente 
ausente 

Somar um ponto para 
cada compensação 

2. FASE DE PROPULSÃO 

Flexão da cabeça 

 

(  ) 1pt 

 

Extensão da cabeça 

(  ) 2pt 

 

 

Flexão do tronco 
 

(  ) 1 pt 
 

Rotação do tronco 

(  ) 1 pt 

 

 

·sem assistência 0  pt 

  

·  auxílio de uma mão 1  pt 

. auxílio das duas mãos 2  pt 

. auxílio dos punhos 3 pt 

. auxílio dos antebraços 4 pt 

. auxílio usando joelhos 5 pt 

. auxílio usando ombros 6 pt 

Realiza movimento de 
compensação corporal 

presente 
ausente 

Somar um ponto para 
cada compensação 

  

3.  FASE DE BALANÇO 

QUADRIL 

Flexão coxofemoral 

presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 
Rotação interna 

coxofemoral 
presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 

Extensão coxofemoral 

presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 

Joelho de  balanço em 
flexão 

presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 
Elevação unilateral do quadril 

presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 
Joelho de balanço em extensão 

presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 
Pé de balanço em 

flexão dorsal 
present (  )       0 pt 
no present (  )  1 pt 

 
 

 
 

 
 

Toque do pé de balance 
 

Pé equino 
presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 
Membro inferior toca uma vez no degrau 

(  ) 0 pt 
 

Membro inferior toca mais de uma vez no degrau até 
estabilizar 

(  ) 1pt 

 
 

 

4.      FASE  DE  SUPORTE 

Apoio dos pés em 
estabilizado no degrau 

presente   (  )  0 pt 
ausente    (  )  1 pt 

 

Apoio dos pés em 
equinismo 

presente   (  )  1 pt 
ausente     (  ) 0 pt 

Apoio dos pés com flexão dos joelhos 
Presente  (  ) 0 pt 

Ausente  (  ) 1 ponto 
Apoio dos pés com extensão ou hiperextensão dos joelhos 

presente   (  )  2 pt 
ausente    (  )  0 pt 

 
 

 

Desce a escada 
usando somente um 
pé para se deslocar 

para frente 

( ) 1 pt 

Desce usando as duas 
pernas 

(   ) 0pt 

Faz pausa em cada 
degrau da escada 

(  ) 1pt 

 

Desce os degraus aos pulos, com uma ou as duas pernas 

(  ) 1pt 

Realiza rotação do tronco durante a descida 

(  ) 1pt 

  

TEMPO DE 
DESCIDA 

(segundos)  
NOTA 

TOTAL 
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1.4 A atividade de subir e descer escada  

Estudos apontam que a idade média encontrada para o aprendizado do subir 

escada foi de 10,9 meses e para descer de 12,5. Segundo a análise do autor, é mais fácil 

subir do que descer escada e/ou o aprendizado do subir é mais precoce do que o de 

descer18. 

Subir e descer escada são atividades motoras complexas que demandam 

sinergismo e estabilidade muscular de grandes grupos. Pesquisas limitam-se à análise de 

quedas na descida, do aprendizado do subir e do descer em função da idade, ou ainda do 

tempo de execução desta atividade18.   

O estudo mais amplo sobre aspectos cinesiológicos do subir e descer escada foi 

realizado em 1988. Os autores descreveram esta atividade em adultos saudáveis, 

tornando-se referência para estudos posteriores19.  

Foram analisados o movimento do subir e do descer escada de três homens 

normais, de peso e alturas similares. Cada homem foi avaliado oito vezes, totalizando 

24 análises. Foi utilizada uma escada com cinco degraus. Foram coletados dados 

eletromiográficos de todos os músculos dos membros inferiores, e pesquisado o 

desempenho em plataforma de força19.  

Este estudo teve como objetivo analisar as fases cinemáticas e biomecânicas 

normais durante o deslocamento de forma detalhada, tanto na atividade em subida como 

na descida de escada. Os resultados encontrados mostram que o ato de subir e descer 

escada pode ser dividido em fases, e esta atividade é “similar” à marcha apesar da maior 

magnitude19.  

O quadril sofre grandes variações; a cinemática do joelho é estereotipada e 

silenciosa; na subida as alterações físicas são precoces e, ao descer, são mais tardias; os 

extensores do joelho são bastante exigidos na subida; na descida ambos os extensores 
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do joelho e flexores plantares dos pés são bastante solicitados na absorção do impacto 

no solo apresentando contração “tardia” 19.  

Segundo McFadyen, a distância entre o pé ascendente e o pé descendente, 

promove certa transição ântero-posterior de força. A fase de subida se dá principalmente 

por ação ativa da extensão do joelho. O quadril sofre variação para o adequado controle 

do tronco tanto na subida como na descida de degraus. A subida se mostra mais 

complexa19.  

Do ponto de vista biomecânico as atividades de subir e descer escada são 

diferentes da atividade da marcha em superfície plana. As atividades cotidianas 

apresentam mudanças nas amplitudes de movimento de diferentes articulações, na 

atividade elétrica de músculos fásicos (cadeia extensora de membros inferiores) e em 

mudanças nas pressões plantares, em comparação com o andar no plano20,21,22.  

1.5 Responsividade da FES-DMD-D3 

Após a elaboração da FES-DMD17,23,24,25, análise de sua confiabilidade e o 

desenvolvimento de um software para sua aplicação16, fez-se necessário avaliar a 

responsividade da escala, ou seja, definir o intervalo de tempo adequado para indicação 

de avaliação funcional da FES-DMD e caracterizar seu comportamento para avaliar a 

evolução clínica de pacientes.  

A responsividade é uma medida estatística adequada para avaliar mudanças na 

capacidade funcional ou na percepção sobre o estado de saúde26. Para ser qualificada 

como responsiva, uma medida deve ter mudanças consistentes ao longo do tempo, ou 

ser comparada a outra medida de valor conhecido27. 

Recomendações sobre o melhor método de avaliação da responsividade de um 

instrumento ainda são necessárias28. Muitas abordagens estatísticas têm sido usadas, 

mas nenhuma é considerada padrão29,30.  
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A responsividade é avaliada usando diferentes indicadores, tais como, a análise 

do Tamanho do Efeito (ES) e a Média Padronizada de Resposta (SRM). Segundo 

Mehrholz et al. (2007)31, a SRM pode refletir melhor as mudanças individuais do que o 

ES. Já Samsa et al. (1999)32 relatam que o ES deve ser interpretado com cautela.  

A utilização do ES tem sido amplamente discutida na literatura e alguns autores 

têm recomendado que medidas de responsividade sejam associadas, por exemplo, 

calculando-se ES e SRM, para evitar erros de interpretação32.  

Neste estudo consideramos responsividade como um indicador da sensibilidade 

de um instrumento para detectar a mudança clínica ao longo do tempo com alteração 

estatisticamente significativa em um grupo experimental, relacionadas com a evolução 

da doença. 
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2. OBJETIVO 

 

1. Avaliar a responsividade do domínio 3 da escala de avaliação funcional para 

pessoas com Distrofia Muscular de Duchenne - atividades de subir e descer 

escadas, durante período de um ano;  

 

2. Identificar o intervalo de avaliação adequado para o uso da FES-DMD-D3. 
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3. MÉTODO 

 

 3.1 Tipo de estudo 

Estudo observacional, longitudinal e retrospectivo. Aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, processo 

435/13. (Anexo 1) 

 

 3.2 Amostra 

 Foi utilizado o banco de imagens cedido pelo Laboratório de Miopatias do 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Foram utilizados filmes de vinte 

e seis crianças com diagnóstico molecular de DMD, com classificação de 1 a 3 na 

Escala Vignos, média de idade de 8.1 ± 1.8 anos, peso médio de 40,8 ± 10,4 Kg e altura 

média de 1.39 ± 0.17 m.  

Cada criança foi avaliada 4 vezes no período de 1 ano, com intervalo de 

avaliação de 3 meses, proporcionando possibilidade de pesquisa nos períodos de 3, 6, 9 

e 12 meses. Foram excluídos do estudo pacientes que não realizaram 2 ou mais 

avaliações.  

 

 3.3 Local 

 Laboratório de Fisioterapia e Comportamento do Curso de Fisioterapia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

 

 3.4 Materiais 

 Software FES-DMD-DATA e banco de imagens. 
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 3.5 Procedimentos  

Foram avaliados, utilizando o software FES-DMD-DATA, 23 filmes da 

atividade de subir escada e 26 da atividade de descer escada.  

Para avaliar a responsividade foram considerados os intervalos de avaliação de 3 

meses (0 a 3, 3 a 6, 6 a 9 e 9 a 12 meses), de 6 meses (0 a 6, 3 a 9 e 6 a 12 meses), de 9 

meses (0 a 9 e 3 a 12) e de um ano (0 a 12 meses).  

Para estudo de responsividade da FES-DMD-D3 foram utilizados ES e SRM. 

Para o cálculo do ES33 foi utilizada a fórmula:  

ES = (Mx – M0)/ DPb. 

Mx é a média do escore da avaliação de seguimento no tempo x, M0 é a média do 

escore da avaliação no tempo 0 (inicial) e DPb é o desvio padrão da avaliação inicial.  

A análise por meio da SRM34 foi utilizou a fórmula:  

SRM = (Mx – M0)/ (DPMx - DPM0).  

O numerador é o mesmo do exemplo de ES e o denominador é o desvio padrão 

da diferença dos escores. 

A análise considerou os critérios de classificação de Cohen para os resultados de 

ES e SRM estabelecendo que, valores >0,20 a <0,50 indicam responsividade baixa, 

valores > 0,5 e < 0,8 indicam responsividade moderada e valores >0,8 refletem 

responsividade alta35.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Atividade de subir escada 

 

A Tabela 1 mostra os resultados da análise de responsividade utilizando ES em 

cada fase da atividade, considerando os intervalos de avaliação em meses e o escore 

total na atividade.  

 

   Tabela 1. Responsividade da FES-DMD-D3- subir escada utilizando ES. 

 
Avaliação 0 X 3 3 X 6 6 X 9 9X12 0 X 6 3 X 9 6 X 12 0 X 9 3 X 12 0 X 12 

Fases Intervalos de 3 meses Intervalos de 6 meses 9 meses 1 ano 

Fase1 preparo 0,42 0,14 0,02 0,09 0,54 0,17 0,11 0,57 0,28 0,66 

Fase 2 propulsão 0,30 0,38 0,17 0,13 0,74 0,55 0,33 0,93 0,70 1,09 

Fase 3 balanço pelve 0,20 0,14 -0,05 0,14 0,33 0,09 0,10 0,29 0,23 0,41 

Fase 4 balanço 0,44 0,20 0,37 0,14 0,11 0,51 0,50 0,44 0,61 0,56 

Fase 5 suporte 0,04 0,32 0,08 0,16 0,34 0,41 0,24 0,43 0,61 0,61 

Escore total 0,26 0,35 0,13 0,17 0,58 0,48 0,33 0,70 0,68 0,88 

 
Valores >0,20 a <0,50 indicam responsividade baixa, valores >0,5 e <0,8 indicam    

responsividade moderada e valores >0,8 refletem responsividade alta. 

 

O domínio 3 da FES-DMD, subir escada, apresentou responsividade baixa nos 4 

intervalos de avaliação de 3 meses (0,26; 0,35; 0,13 e 0,17). Em intervalos de 6 meses a 

responsividade foi moderada em 1 intervalo (0,58) e baixa em 2 intervalos (0,48 e 0,33).  

Em avaliações de 9 meses a responsividade foi moderada nos 2 intervalos (0,70 

e 0,68). No intervalo de avaliação de 1 ano a responsividade foi alta (0,88). (Tabela 1) 
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A Tabela 2 mostra os resultados da análise de responsividade utilizando SRM 

em cada fase da atividade, considerando os intervalos de avaliação em meses e o escore 

total na atividade. 

 

Tabela 2. Responsividade da FES-DMD-D3 - subir escada utilizando SRM. 

 
Avaliação 0 X 3 3 X 6 6 X 9 9X12 0 X 6 3 X 9 6 X 12 0 X 9 3 X 12 0 X 12 

Fases Intervalos de 3 meses Intervalos de 6 meses 9 meses 1 ano 

Fase1 preparo 0,44 0,16 0,03 0,11 0,56 0,17 0,13 0,58 0,28 0,67 

Fase 2 propulsão 0,33 0,39 0,19 0,15 0,75 0,56 0,34 0,96 0,72 1,10 

Fase 3 balanço pelve 0,21 0,15 0,05 0,16 0,32 0,10 0,11 0,31 0,25 0,43 

Fase 4 balanço 0,46 0,23 0,39 0,14 0,13 0,53 0,50 0,44 0,62 0,56 

Fase 5 suporte 0,05 0,35 0,08 0,15 0,35 0,42 0,26 0,42 0,63 0,63 

 Escore total 0,29 0,38 0,18 0,19 0,59 0,51 0,36 0,74 0,70 0,89 

 
Valores >0,20 a <0,50 indicam responsividade baixa, valores >0,5 e <0,8 indicam    

responsividade moderada e valores >0,8 refletem responsividade alta. 

 

 

O domínio 3 da FES-DMD, subir escada, apresentou responsividade baixa nos 4 

intervalos de avaliação de 3 meses (0,29; 0,38; 0,18 e 0,19). Em intervalos de 6 meses a 

responsividade foi moderada em 2 intervalos (0,59 e ,51) e baixa em 1 intervalo (0,36). 

Nos intervalos de 9 meses a responsividade foi moderada (0,74 e 0,70). No intervalo de 

avaliação de 1 ano a responsividade foi alta (0,89). (Tabela 2) 
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4.2 Atividade de descer escada 

 

A Tabela 3 mostra os resultados da análise de responsividade utilizando ES em 

cada fase da atividade, considerando os intervalos de avaliação em meses e o escore 

total. 

 

Tabela 3. Responsividade da FES-DMD-D3- descer escada utilizando ES. 

 
Avaliação 0 X 3 3 X 6 6 X 9 9X12 0 X 6 3 X 9 6 X 12 0 X 9 3 X 12 0 X 12 

Fases Intervalos de 3 meses Intervalos de 6 meses 9 meses 1 ano 

Fase 1 preparo 0,27 0,27 0,06 0,02 0,55 0,33 0,09 0,61 0,35 0,64 

Fase 2 propulsão 0,38 0,11 0,09 0,03 0,59 0,19 0,13 0,72 0,22 0,77 

Fase 3 balanço 0,00 0,39 0,11 0,08 0,36 0,53 0,19 0,50 0,64 0,60 

Fase 4 suporte -0,08 0,22 0,05 0,13 0,12 0,29 0,19 0,18 0,48 0,34 

Escore total 0,16 0,25 0,09 0,08 0,48 0,35 0,18 0,59 0,44 0,71 

   
Valores >0,20 a <0,50 indicam responsividade baixa, valores > 0,5 e < 0,8 indicam       

responsividade moderada e valores >0,8 refletem responsividade alta. 

 

O domínio 3 da FES-DMD, descer escada, apresentou responsividade baixa nos 

4 intervalos de avaliação de 3 meses (0,16; 0,25; 0,09 e 0,08) e nos intervalos de 6 

meses (0,48; 0,35 e 0,18). Nos intervalos de avaliação de 9 meses a responsividade foi 

moderada em 1 intervalo (0,59) e baixa em outro intervalo (0,44). No intervalo de 

avaliação de 1 ano a responsividade foi moderada  (0,71). (Tabela 3) 
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A Tabela 4 mostra os resultados da análise de responsividade utilizando SRM 

em cada fase da atividade, considerando os intervalos de avaliação em meses e o escore 

total na atividade. 

 

Tabela 4. Responsividade da FES-DMD-D3 - descer escada utilizando SRM. 

 
Avaliação 0 X 3 3 X 6 6 X 9 9X12 0 X 6 3 X 9 6 X 12 0 X 9 3 X 12 0 X 12 

Fases Intervalos de 3 meses Intervalos de 6 meses 9 meses 1 ano 

Fase 1 preparo 0,31 0,32 0,15 0,04 0,58 0,35 0,11 0,63 0,38 0,66 

Fase 2 propulsão 0,42 0,15 0,12 0,06 0,61 0,21 0,15 0,74 0,24 0,79 

Fase 3 balanço 0,20 0,42 0,16 0,12 0,38 0,55 0,20 0,52 0,66 0,63 

Fase 4 suporte 0,12 0,25 0,07 0,15 0,15 0,31 0,21 0,20 0,50 0,36 

Escore total 0,25 0,35 0,12 0,09 0,47 0,38 0,21 0,62 0,49 0,74 

   
Valores >0,20 a <0,50 indicam responsividade baixa, valores > 0,5 e < 0,8 indicam           

responsividade moderada e valores >0,8 refletem responsividade alta. 

 

O domínio 3 da FES-DMD, descer escada, apresentou responsividade baixa nos 

4 intervalos de avaliação de 3 meses (0,25; 0,35; 0,12 e 0,09) e nos intervalos de 6 

meses (0,47; 0,38 e 0,21). Nos intervalos de avaliação de 9 meses a responsividade foi 

moderada em 1 intervalo (0,62) e baixa em outro intervalo (0,49). No intervalo de 

avaliação de 1 ano a responsividade foi moderada  (0,74). (Tabela 4) 
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4.3 Média e Desvio Padrão das atividades de subir e descer escada 

 

A Tabela 5 mostra a média e o desvio padrão do escore total da FES-DMD-D3, 

considerando os intervalos de avaliação pesquisados, em meses. 

 

Tabela 5. Média e desvio padrão das atividades de subir e descer escada. 
 

ATIVIDADE DE SUBIR ESCADA ATIVIDADE DE DESCER ESCADA 

FES0(T) FES3(T) FES6(T) FES9(T) FES12(T) FES0(T) FES3(T) FES6(T) FES0(T) FES12(T) 

12,82 14,17 15,82 16,43 17,34 11,84 12,65 14,15 14,69 15,23 

5,09 4,65 4,57 5,32 5,85 4,76 5,78 5,90 6,49 6,99 

 
Média e o desvio padrão, considerando os intervalos de avaliação em meses e o escore 

total na atividade. 
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5. DISCUSSÃO 

Nosso estudo permitiu determinar o período de avaliação com responsividade da 

FES-DMD-D3 por meio de ES, SRM e classificação de Cohen. Optamos por utilizar 

mais de um indicador estatístico, ES e SRM, por não haver consenso na literatura sobre 

a melhor medida28,29,30.  

Com relação à atividade de subir escada utilizando ES, a responsividade foi 

baixa em intervalos de avaliação de 3 meses. Em 6 meses a responsividade foi de baixa 

à moderada, em 9 meses moderada, e no intervalo de 1 ano a responsividade foi alta. 

 Quando utilizado SRM os dados apresentaram o mesmo comportamento, ou 

seja, a escala mostra responsividade baixa a partir de intervalos de avaliação de 3 meses 

com aumento progressivo até atingir responsividade alta em intervalos de 1 ano. 

Resultado semelhante foi encontrado em estudo sobre a responsividade da atividade de 

sentar e levantar da cadeira da FES-DMD.36 

Já na atividade de descer escada tanto utilizando ES como SRM, foi observado 

responsividade baixa em intervalos de 3 e 6 meses, atingindo responsividade baixa à 

moderada em 9 meses e moderada em 1 ano.  

As diferenças entre as atividades de subir e descer escada podem ser explicadas 

de acordo com estudos anteriores. O estudo de elaboração e análise de confiabilidade da 

FES-DMD-D3 mostrou que o tempo de subir escada tinha forte correlação com o escore 

obtido na análise da atividade, e o mesmo não ocorria com o descer escada17.  

Os autores arguiram que descer escada pode ser menos difícil do que subir, 

quando se considera a ação da gravidade favorecendo o movimento17. Porém, descer 

escada requer controle excêntrico de extensores de quadril/joelhos e, com a diminuição 

de força muscular e de amplitude de movimento de dorsiflexão/flexão plantar de 

tornozelo, a atividade se torna insegura e perigosa37.  
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Portanto, as estratégias motoras observadas no descer escada são mais variáveis, 

já que alguns pacientes utilizam a ação da gravidade e diminuem o controle do 

movimento de descida, assumindo maior risco de quedas e outros aumentam o número 

de movimentos compensatórios e o tempo, assegurando maior segurança. A maior 

variabilidade de resposta ao descer escada resulta no maior desvio padrão e, portanto, 

em menor ES e SRM, ou seja, menor responsividade. 

O estudo de Martini e colaboradores também encontrou correlação moderada 

entre tempo e movimentos compensatórios ao subir e descer escada. Houve correlação 

moderada do escore de subir escada com a Escala Vignos e relação fraca do subir 

escada com a idade do paciente37.  

Também foi observada forte correlação dos tempos de subir e descer com o 

tempo da marcha, além de forte correlação do número de movimentos compensatórios 

na FES-DMD do subir com o descer degraus, sobretudo com a proximidade de perda da 

marcha17.  

A evolução do tempo e dos movimentos compensatórios é similar para subir e 

para descer escada, embora haja aumento mais expressivo do tempo, quando comparado 

ao aumento dos movimentos compensatórios para subir e descer escada37. 

A FES-DMD-D3 foi elaborada com base no estudo de Mac Fadyen e Winter que 

descrevem que subir escada requer contrações concêntricas do joelho e do tornozelo 

para as fases de propulsão e balanço. As demandas de estabilidade são maiores nas fases 

de apoio em um único membro, quando o membro inferior do balanço está avançando 

para o próximo passo19.  

Já o descer escada, ocorre por meio de contrações excêntricas, de desaceleração, 

dos músculos extensores de quadril, joelhos e tornozelos, que controlam a posição do 

corpo em relação à gravidade19. 
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 Em estudo mais aprofundado sobre o tempo e os movimentos compensatórios 

das atividades de subir e descer escada, concluíram que crianças na faixa etária 

aproximada de 7 anos de idade, precisam de mais tempo para subir degraus e menos 

tempo para descer devido à falta de controle excêntrico e a ação da gravidade37.  

Já crianças com idade aproximada de 10 anos aumentam o tempo de descer 

degraus porque são mais criteriosas com relação ao risco de quedas e também já estão 

em um estágio mais avançado da doença. Isso significa que o paciente leva mais tempo 

para elaborar qual é a melhor estratégia e movimento compensatório para descer escada 

considerando o risco de quedas17,37.  

Em nosso estudo a média de idade da amostra era de 8.1 ± 1.8 anos, e durante a 

coleta de dados observamos o mesmo comportamento relatado no estudo acima, ou seja, 

pacientes mais jovens levaram menos tempo para descer escada devido à falta de 

controle excêntrico e a ação da gravidade e os mais velhos aumentaram o tempo de 

devido ao risco de quedas, elaborando mais estratégias para a descida. 

Encontramos que, os movimentos compensatórios mais comuns foram a flexão e 

a rotação do tronco com apoio dos membros superiores no corrimão. Podemos inferir o 

aumento mais progressivo da responsividade ao longo do tempo, na fase de propulsão, 

tanto na atividade de subir (0,30, 0,38, 0,17, 0,13, 0,74, 0,55, 0,33, 0,93, 0,70 e 1,09) 

como na atividade de descer escada (0,33, 0,39, 0,19, 0,15, 0,75, 0,56, 0,34, 0,96, 0,72, 

1,10). 

Outras escalas também foram estudadas quanto à sua confiabilidade e 

responsividade. Uma das mais utilizadas em pacientes com DMD é a MFM que foi 

aplicada em um grupo de 41 pacientes, e demonstrou grande responsividade no 

intervalo de um ano, usando como método estatístico o SRM38.  
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No presente estudo também foi observada alta responsividade para a atividade 

de subir escada no período de 1 ano. Acreditamos que a semelhança nos resultados 

deste estudo com o nosso se deva ao fato de que os dois avaliaram pacientes com DMD,  

com piora significativa na função motora no intervalo de um ano.  

Resultado similar foi encontrado em estudo com 43 pacientes de Esclerose 

Lateral Amiotrófica demonstrando responsividade alta da Medida de Independência 

Funcional, Índice de Barthel e Rehabilitation Activities Profile, a partir de 1 ano, com 

probabilidade de aumento da responsividade conforme o aumento do acompanhamento 

longitudinal39.  

A MFM também foi aplicada em pacientes com  atrofia muscular espinhal no 

seguimento de 6 meses, demonstrando responsividade moderada para o tipo 2 da 

patologia e grande responsividade para o tipo 3, deixando claro, o quanto a evolução de 

uma doença específica afeta o resultado da análise de responsividade40,41.   

Outro estudo que analisou a responsividade de doenças neuromusculares e 

correlacionou com a agressividade da doença utilizou o questionário ACTIVLIM42. 

Foram avaliados 132 pacientes com doenças neuromusculares. Os principais 

grupos eram de pacientes com DMD, Charcot-Marie-Tooth e Distrofia Miotônica. Esse 

questionário consiste de 22 atividades de vida diária42. 

Foi concluído que o mesmo tem boa sensibilidade, e as mudanças mais 

significativas foram em pacientes com DMD devido à agressividade da doença42.  

Os resultados deste estudo coicidiram com o estudo de Allard e colaboradores 

(2014), que concluíram que a agressividade da doença está intimamente relacionada 

com mudanças mais significativas. O estudo acompanhou 102 pacientes com Charcot-

Marie-Tooth por pelo menos 6 meses42. 
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Outra pesquisa avaliou a responsividade da Escala North Star Ambulatory 

Assessment acompanhando 198 pacientes com DMD em uso de corticoterapia. O estudo 

examinou a responsividade da escala em relação à idade e ao regime de uso de 

corticóide concluindo que a responsividade variou de baixa a alta apenas em crianças de 

3 a 6 anos43. Não podemos comparar este estudo com o presente estudo porque o 

mesmo possui intervalos de avaliação relacionados ao regime diário e intermitente de 

corticoterapia. 

Uma limitação do presente estudo foi o fato de não termos mais dados da 

amostra para melhor caracterização, apesar de julgarmos a mesma como homogênea, 

pois os pacientes tinham o mesmo diagnóstico, escore de acordo com a Escala Vignos 

de 1 a 3 e realizaram 4 avaliações no período de 1 ano.  

De acordo com Vuillerot (2013), uma amostra de pacientes homogênea com 

progressão lenta da doença, exigem estudos com tempo de seguimento maior, assim 

como o aumento do número de pacientes estudados40. 

No caso do uso da FES-DMD-D3, o acompanhamento do aparecimento dos 

movimentos compensatórios foi possível a partir de intervalos de avaliação de 3 meses, 

embora com responsividade baixa. Para o fisioterapeuta, pequenas mudanças no 

comportamento motor indicam a necessidade de reorganização da intervenção. 

Desta forma, independente das avaliações formais em intervalos de avaliações 

pré-estabelecidos, segundo análises de responsividade, a observação constante das 

atividades devem ser realizadas de rotina.  

 A análise de responsividade da FES-DMD-D3 sugere que a utilização da escala 

para atividade de subir é indicada em intervalos de avaliação de 9 meses e 1 ano. Já a 

atividade de descer escada é indicada para avaliações de 1 ano, no acompanhamento 

longitudinal da função motora de pacientes com DMD. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A escala FES-DMD D3 se mostrou responsiva a partir de intervalos de avaliação 

de 3 meses. A atividade de subir escada mostrou responsividade moderada em 

intervalos de avaliação de 9 meses e alta em intervalo de 1 ano, podendo ser aplicada a 

partir de 9 meses em ensaios clínicos e na prática clínica.  

Já a atividade de descer escada apresentou responsividade moderada em 

intervalos de 1 ano, podendo ser usada anualmente na avaliação funcional de pacientes 

com DMD. 
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ANEXO 1 - Aprovação no Comitê de Ética da Instituição 
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