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Carvalho EV. Avaliação da responsividade da escala de avaliação funcional 
para distrofia muscular de Duchenne – domínio marcha [Tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
 

Resumo 

 

A marcha é um importante biomarcador na evolução funcional das crianças 

com distrofia muscular de Duchenne (DMD). A escala de Avaliação Funcional - 

domínio marcha (FES-DMD-DOMÍNIO MARCHA) foi desenvolvida e teve sua 

confiabilidade demonstrada em estudo prévio. Atualmente, as escalas 

funcionais são necessárias para fundamentação da tomada de decisão clínica 

e como medidas de desfecho em pesquisas científicas e, para tanto, devem ser 

confiáveis, validas e responsivas. O objetivo do presente estudo foi determinar 

a responsividade da FES-DMD-domínio marcha no período de um ano, 

considerando suas três fases e o escore total. Trata-se de estudo 

observacional, longitudinal e retrospectivo. Foi estudada amostra de 160 

avaliações funcionais a partir de filmagens de 32 crianças com DMD (5 a 15 

anos). A atividade da marcha foi pesquisada com intervalos de avaliações de 3 

meses, totalizando 5 coletas (0, 3, 6, 9 e 12 meses). A responsividade foi 

analisada por meio dos testes estatísticos tamanho do efeito (TE) e resposta 

média padronizada (RMP). A responsividade nos intervalos de avaliação de 

três meses foi considerada de baixa a moderada para as três fases da escala 

(TE variando de 0.12 a 0.34 e MRP variando de 0.27 a 0.80); de baixa a alta 

para os intervalos de avaliação de seis meses (TE variando de 0.36 a 0.72 e 

MRP variando de 0.37 a 1.10); de moderada a alta para os intervalos de 

avaliação de nove meses (TE variando de 0.70 a 1.0 e MRP variando de 0.50 a 



 

 

 

 

1.43) e alta no período de avaliação de um ano (TE variando de 0.74 a 1.34 e 

MRP variando de 0.88 a 1.53). O domínio marcha da FES-DMD se mostrou 

responsivo a partir do intervalo de três meses, aumentado sua capacidade de 

resposta ao longo das avaliações em até 12 meses. Recomenda-se o uso da 

FES-DMD-domínio marcha a partir do intervalo de seis meses, que apresenta 

responsividade, no mínimo moderada para fins de pesquisa, embora seu uso a 

partir de intervalos de avaliação de três meses possa oferecer informações 

relevantes nas tomadas de decisão clínico-fisioterapêuticas. 

 

Descritores: distrofia muscular de Duchenne; atividade motora; marcha; 

medidas de associação, exposição, risco ou desfecho; exame físico; escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carvalho E.V. Evaluation of responsiveness of the functional rating scale 
responsiveness for children with Duchenne muscular dystrophy - gait 
domain [thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo"; 2017. 
 

Abstract 

 

March is an important biomarker in the functional evaluation of children with 

Duchenne muscular dystrophy (DMD). The Functional Scale Evaluation –march 

domain (FES-DMD-march domain) was developed and its reliability was 

demonstrated in a previous study. Currently, functional scales are necessary for 

the reasoning of clinical decision making and as an outcome measure in 

scientific research and to do so, must be reliable, valid and responsive. The aim 

of this study was to determine the responsiveness of the FES-DMD-march 

domain in a one year follow up, considering its three phases and the total score. 

It is an observational, longitudinal and retrospective study. A sample of 160 

functional assessments from filming of 32 children with DMD (5-15 years) was 

studied. The course of the activity was studied at three monthly intervals 

evaluations totaling 5 samples (0, 3, 6, 9 and 12 months). Responsiveness was 

analyzed by statistical tests named effect size (ES) and standardized response 

mean (SRM). The responsiveness in the three-month evaluation intervals 

analyzed was considered low to moderate for the three phases of the scale (ES 

ranging from  0:12 to 0:34 and SRM ranging from 0.27 to 0.80); varied from low 

to high for the six-months evaluation intervals (ES ranging from  0.36 to 0.72 

and SRM ranging from  0:37 to 1:10); varied from moderate to high for the nine-

month evaluation intervals (ES ranging from 0.70 to 1.0 and SRM ranging 



 

 

 

 

from  0:50 to 1:43) and was high in one year evaluation period (ES ranging from 

0.74 to 1.34 and  SRM ranging from 0.88 to 1.53). The domain march of the 

FES-DMD scale showed responsive from the three-month interval, increased 

their responsiveness during the evaluations within 12 months. It is 

recommended the use of FES-DMD-march domain from the six-month interval, 

which presents responsiveness, at least moderate, although its use from three-

month evaluation intervals may provide relevant information in clinical-

physiotherapeutic decision-making. 

 

Descriptors: muscular dystrophy, Duchenne; motor activity; gait; measures of 

association, exposure, risk or outcome; physical examination; scale 
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1. Introdução 

 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença degenerativa 

caracterizada por fraqueza muscular generalizada, progressiva e irreversível. É 

causada por mutações no gene da distrofina, localizado no segmento Xp21. A 

ausência dessa proteína na célula muscular leva a uma fragilidade do 

sarcolema, tornando as fibras musculares suscetíveis à degeneração durante 

ciclos repetidos de contração e relaxamento muscular. 1 Os primeiros sintomas 

são observados por volta dos cinco anos de idade quando a criança apresenta 

dificuldade para correr, subir e descer degraus. Esta dificuldade é causada pela 

fraqueza bilateral e simétrica dos músculos proximais, que se inicia a partir dos 

membros inferiores. Após a perda da marcha, a fraqueza muscular progride 

para os membros superiores e tronco, afetando o desempenho nas atividades 

de vida diária e a função respiratória. 2-4 

A incidência mundial da DMD é de cerca de 1 para 3.500 nascimentos 

vivos do sexo masculino, 5,6 não existindo variação geográfica nem étnica nesta 

proporção. A prevalência é de cerca de 1 em 18.000 homens. 7 

Aproximadamente 30% dos casos são de mutações, enquanto que, 70% são 

herdados por meio da mãe portadora. 6 

 As alterações no padrão da marcha nos pacientes com DMD têm como 

causa principal a fraqueza muscular, seguida pelas retrações 

musculotendíneas e deformidades articulares. Os movimentos compensatórios 

ocorrem por causa da readequação de sinergia de movimentos nos quadris, 

joelhos e tornozelos, com objetivo de manter as atividades funcionais. 8 Estas 
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adaptações biomecânicas explicam como as crianças com DMD são capazes 

de caminhar o máximo de tempo possivel, mesmo que, com força muscular 

limitada. 9-11  

Durante a fase de apoio da marcha, os pacientes realizam aumento da 

flexão de joelho, o que é explicado por menor magnitude da força vertical de 

reação do solo e pela fraqueza dos músculos flexores do quadril (músculo 

iliopsoa) e extensores de joelho (músculo quadríceps). A fraqueza dos 

músculos extensores do joelho contribui para uma resposta à carga mais baixa, 

gerando flexão dos joelhos anormais. Esta compensação resulta no 

deslocamento anterior do centro de massa corporal. A resultante das forças de 

reação ao solo é diminuida e desviada para frente do joelho. 9,11-13 Como 

consequência, a estabilização da articulação é realizada por meio dos 

músculos flexores de joelho e das estruturas articulares. A insuficiente 

contração excêntrica dos músculos extensores do joelho, assim como a falta de 

controle do movimento de flexão, prejudicam os momentos finais dos membros 

inferiores durante a fase de apoio da marcha. 9,11-13  

Na fase de balanço da marcha da criança com DMD, a pelve apresenta 

excessiva inclinação, causada pela fraqueza dos músculos extensores de 

quadril (glúteo máximo) levando à hiperlordose lombar compensatória. 

Enquanto crianças saudáveis são capazes de manter a estabilidade e 

alinhamento pélvico, crianças com DMD elevam a espinha ilíaca ântero-

superior do membro em balanço como resultado da fraqueza dos músculos 

flexores (músculos psoas maior e ilíaco) e abdutores (músculos glúteo médio e 

minimo, sartório e tensor da fáscia lata) dos quadris. Este aumento da flexão e 
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abdução de quadril visa compensar a excessiva flexão plantar do tornozelo. 

Também ocorre movimento compensatório de inclinação contralateral do 

tronco. O aumento na curvatura lombar está associado a encurtamento 

muscular dos grupos flexores de quadril e fraqueza dos músculos abdominais. 

9,11-13 A diminuição na cadência e velocidade da marcha, assim como a redução 

do comprimento do passo e o aumento na base de apoio para manter o 

equilíbrio indicam a progressão da doença. 9,11-14 A maioria das crianças se 

tornam incapazes de deambular por volta dos 12 anos de idade, quando 

passam a utilizar cadeira de rodas. 10 

 A avaliação fisioterapêutica deve ser detalhada, gerando indicadores do 

estado funcional da criança. Faz parte da avaliação a história familiar e do 

paciente, a avaliação muscular, da amplitude articular e a avaliação funcional, 

postural e respiratória. A partir das informações obtidas na avaliação são 

estabelecidos objetivos terapêuticos individualizados para cada paciente. A 

FES-DMD avalia cinesiologicamente atividades funcionais de pacientes 

deambuladores com DMD, considerando suas fases e as especificidades da 

DMD. A escala é composta por quatro domínios, a saber, domínio 1 (D1)  – 

sentar e levantar da cadeira 15; domínio 2 (D2) – marcha 16; domínio 3 (D3) – 

subir e descer escadas 17 e domínio 4 (D4) – sentar e levantar do solo.18 Cada 

domínio da FES-DMD demonstrou excelente confiabilidade intra e 

interexaminadores. 15-18  

Nesta escala, os movimentos compensatórios são registrados e afetam 

o escore final. A FES-DMD-domínio marcha foca na avaliação da marcha e é 

divida em três fases, sendo fase I (fase de apoio) composta por cinco sub-
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fases: a fase II (fase de balanço) composta por três sub-fases, e a fase III (fase 

de movimentos compensatórios gerais) que é composta por seis sub-fases. 

Para o preenchimento e geração do escore total deve-se somar a nota das 

sub-fases, para obter o escore de cada fase. Posteriormente, somam-se os 

valores das fases, sendo que, quanto maior o escore pior é a função de 

locomoção – marcha. 16  

 Especificamente a FES-DMD-domínio marcha apresentou confiabilidade 

interexaminador de aceitável (ICC 0.74) a excelente (ICC 0.95 – 0,98) e 

confiabilidade intraexaminadores excelente (ICC 0.92 – 0.99) para as diferentes 

fases da escala.16 

A coleta de dados da FES-DMD foi inserida dentro de uma rotina 

tecnológica especifica. A escala utiliza a filmagem das atividades e observação 

indireta de forma sistemática, diminuindo o tempo de coleta, impondo menor 

sobrecarga física ao paciente e reduzindo o tempo de trabalho do avaliador. Os 

dados podem ser coletados utilizando o software da escala, que permite 

pareamento do filme e da ficha de coleta dos dados na mesma tela do 

computador e fornece relatório descritivo dos movimentos compensatórios, e 

dos dados por fases, sub-fases e escore total, além de permitir a criação de 

banco de dados e imagens. 19 

 Uma das propriedades psicométricas de um instrumento é a 

responsividade, também conhecida como capacidade de resposta ou 

sensibilidade para mudanças. A responsividade corresponde a uma medida 

estatística adequada para avaliar mudanças na capacidade funcional, no 

estado de saúde, ou na percepção sobre o estado de saúde. A responsividade, 
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também é utilizada para medir mudança clinicamente importante que o sujeito 

desenvolve em resposta a uma intervenção terapêutica efetiva ao longo do 

tempo, para interpretar mudanças de pontuação de determinado instrumento, 

ou entre medidas diferentes e para caracterizar o curso clínico dos distúrbios. 

Além da responsividade as escalas funcionais devem ter excelente qualidade 

psicométrica, incluindo a confiabilidade, validade, reprodutibilidade, linearidade 

e unidimensionalidade. 20-25 

Existem diversas abordagens para avaliar a responsividade, mas 

atualmente não há consenso sobre o melhor método a ser usado. Além disso, 

a maioria dos testes atuais disponíveis para os pacientes com DMD não 

permitem medições quantitativas de alterações funcionais, a exemplo das 

Escalas de Brooke 26 e Vignos 27, que fornecem um grau ou estágio da 

condição atual do paciente ao invés de informações quantitativas a respeito do 

estado funcional do paciente.28  

Faz-se necessário, em continuidade aos estudos, avaliar a 

responsividade dos diferentes domínios da escala FES-DMD para utilização na 

prática clínica e de pesquisa científica.  

No presente estudo foram observadas crianças executando a atividade 

da marcha em terreno plano por 10 metros em intervalo de tempo de três 

meses em um período de um ano. Foi considerado o número de 

compensações gerado nas três fases da escala FES-DMD-domínio marcha 

que resultou em escore para cada fase e o escore total. As estratégias motoras 

foram necessárias para manutenção da atividade. Diante disto algumas 
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hipóteses foram levantadas com objetivo de sustentar os achados encontrados 

neste estudo: 

1- O número de compensações aumenta ao longo do tempo;  

2- O intervalo de tempo de três meses é o ideal para aplicação e 

resposta, seja ela, como medida de desfecho ou acompanhamento 

da evolução, da FES-DMD-domínio marcha; 

3- A classificação moderada de capacidade de resposta da FES-DMD-

domínio marcha corresponde a responsividade do intervalo de tempo 

ideal.     
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2. Objetivo  

 

Primário 

Avaliar a responsividade da FES-DMD-domínio marcha em crianças com 

distrofia muscular de Duchenne no período de um ano. 

 

Secundário 

Definir o intervalo de tempo necessário para observação de resposta 

funcional na FES-DMD-domínio marcha. 

Identificar qual é a informação gerada pela FES-DMD-domínio marcha a 

cada três meses. 

Descrever a evolução clínica do grupo estudado, de acordo com o 

escore gerado pela FES-DMD-domínio marcha. 
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3. Método 

 

Este estudo adotou o delineamento experimental observacional 

retrospectivo.  

 

3.1 Participantes 

Foi estudado, por meio da Escala de Avaliação Funcional (FES-DMD-

domínio marcha) e seu software (FES-DMD-DATA), uma amostra de 160 

avaliações funcionais a partir de filmagens de 32 crianças com diagnóstico 

molecular de DMD com idade média de 9,5 ± 2,7, altura média de 1,59 ± 0,19 

m e o peso médio de 60,5 ± 10,4 Kg, realizando a atividade da marcha, 

avaliadas a cada três meses, em um período de um ano.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo - processo 435/13 (Anexo A).  

 Foram incluídos na amostra os filmes com visualização de todos os 

segmentos corporais (cabeça, tronco, membros superiores e membros 

inferiores) e filmes nos quais a criança era capaz de deambular no mínimo dez 

metros no plano frontal e sagital. Os filmes com problemas técnicos, como 

iluminação inadequada, foram excluídos. 

 

3.2 Local 

Os filmes dos pacientes executando as atividades funcionais gerados no 

Laboratório de Miopatias do Instituto de Biociências da USP (Anexo B) foram 
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analisados no Laboratório de Fisioterapia e Comportamento do Curso de 

Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. 

 

3.3 Procedimento 

A atividade filmada e avaliada consistiu em caminhar por 10 metros no 

plano em velocidade confortável. Foram posicionadas três câmeras, cada uma 

em um tripé de 1 metro de altura. Uma câmera foi posicionada 

perpendicularmente a 3 metros de distância do ponto médio do espaço 

delimitado (plano sagital). Duas câmeras foram posicionadas a 2 metros do 

início / fim dos 10 metros da trajetória (plano frontal).  

A FES-DMD-domínio marcha foi aplicada pelo primeiro autor, utilizando 

o software desenvolvido para facilitação do uso escala (FES-DMD-DATA). O 

pesquisador recebeu previamente o treinamento da utilização do software e 

seu manual de utilização. O software FES-DMD-DATA domínio marcha 

permitiu o pareamento do filme e o controle manual do filme de modo que o 

pesquisador pausasse e/ou reiniciasse as imagens a qualquer momento 

desejado para melhor observação dos segmentos corporais. A FES-DMD-

DATA gerou relatórios que enumeraram as atividades funcionais e suas 

compensações, além da somatória dos escores das fases e o escore total. 

Durante a análise dos filmes o pesquisador reviu as imagens o número de 

vezes que julgou necessário para uma maior compreensão dos elementos 

biomecânicos envolvidos, e assim, gerar uma pontuação mais fidedigna.  
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O software apresentou a tela em dois planos, um à esquerda para 

execução do filme e outra à direita, com as fichas e as opções de 

preenchimentos. A ficha da fase de apoio consistiu de abas com as seguintes 

subfases: contato inicial, respostas as cargas, apoio médio, apoio terminal e 

pré-balanço e as opções de preenchimentos com as compensações dos 

complexos articulares de tornozelo, joelho e quadril.  

Na ficha da fase de balanço as abas com as seguintes subfases 

consistiram em balanço inicial, balanço médio e balanço terminal, e as opções 

de preenchimentos com as opções de compensações dos seguimentos de 

tornozelo, joelho e quadril. 

A ficha da fase de movimentos compensatórios gerais que consistiu em 

abas dos seguintes componentes: base de sustentação, tronco, dissociação de 

cinturas, cabeça, apoios e balanço dos membros superiores, com suas 

respectivas opções de preenchimento dos movimentos compensatórios.  

O software FES-DMD-DATA forneceu o valor absoluto do número de 

compensações registradas, escore final de cada fase e subfase, e o escore 

total da escala.   

A avaliação retrospectiva de 12 meses gerou 5 avaliações com 

intervalos de 3 meses (0, 3, 6, 9 e 12).  

 

3.4 Análise dos dados 

Os dados foram analisados por meio do programa SPSS versão 20.0. 

Para avaliar a normalidade da distribuição da amostra foi utilizado o teste de 
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Kolmogorov-Smirnov (KS). Os dados descritivos foram apresentados em 

valores absolutos, média e desvio padrão.  

Não há consenso do melhor método estatístico para analisar a 

responsividade. Diferentes testes são utilizados para analisar a capacidade de 

resposta, entre eles os testes de tamanho do efeito (TE) e a média de resposta 

padronizada (MRP). Autores discutem que a MRP refletem melhor as 

mudanças quando comparado ao TE, outros garantem a eficiência do TE, 

entretanto sugerem que esses dados devem ser analisados com cuidados e 

associados a outros testes estatísticos. 23,29-32 

Sendo assim, para a análise da responsividade foi realizado os testes de 

TE e a MRP. O TE foi calculado utilizando a fórmula: TE=(Mx-M0)/DPbasal, 

onde o M0 é a média do escore inicial ou basal, Mx é a média do escore de 

acompanhamento e o DPbasal é o desvio padrão do escore inicial ou basal.  

 A MRP foi calculada por meio da fórmula: MRP=(Mx-M0)/DP(Mx-M0), 

onde o M0 é a média do escore inicial ou basal, Mx é a média do escore de 

acompanhamento e o DP(Mx-M0) é o desvio padrão da diferença da média do 

escore de acompanhamento com a média do escore inicial ou basal.  

 Os testes do TE e MRP foram classificados segundo os critérios de 

Cohen, que preconizam que, valores ≥0,20 a <0,50 indicam uma baixa 

responsividade, valores entre ≥0,50 e <0,80 indicam uma responsividade 

moderada e valores ≥0,80 refletem uma alta responsividade. 33 

Foi utilizado o teste de variância ANOVA One-way de medida repetidas 

para verificar as diferenças significativas nas médias dos escores da FES-

DMD-domínio marcha em relação às avaliações. Testes post-hoc de Turkey 
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foram utilizados para localizar os pares específicos entre os quais essa 

diferença foi significativa. 

Em todas as análises, o nível de significância estabelecido foi de p<0,05.  
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4. Resultados 

 

Foram sujeitos deste estudo 32 crianças deambuladoras do sexo 

masculino, com o diagnóstico molecular de DMD. A pontuação na escala 

Vignos variou entre 1 e 3. Foi realizada a análise de 160 filmes, ou seja, 32 

filmes de cada avaliação (0, 3, 6, 9 e 12 meses).  

 Na Tabela 1 pode-se observar a média e desvio padrão do escore da 

FES-DMD-domínio marcha para a fase de apoio, fase de balanço, fase de 

movimentos compensatórios gerais e escore total da escala nas avaliações 0, 

3, 6, 9 e 12 meses e seus respectivos pares específicos. A média do escore da 

FES-DMD-domínio marcha tende a aumentar no grupo estudado no decorrer 

das avaliações no período de 12 meses para todas as fases, sendo mais 

evidente na fase de apoio (AV0 = 8.81 – AV12 = 13.34) e o total da escala 

(AV0 = 16.50 – AV12 = 25.53). O TE e MRP também estão apresentados na 

Tabela 1.  

A melhor responsividade, classificadas entre baixa e alta, segundo 

Cohen, foram encontradas nos intervalos de avaliação de 6 meses (TE 

variando entre 0.36 e 0.72 e MRP variando entre 0.37 e 1.10). 

 A análise das fases da FES-DMD-domínio marcha demonstrou menor 

responsividade da fase 2 em relação às demais fases (Tabela 1), indicando 

menor variabilidade no padrão motor nos períodos pesquisados. A 

responsividade para a FES-DMD-domínio marcha tende a aumentar com os 

intervalos de avaliações. Ainda na Tabela 1 pode-se observar diferença 

estatisticamente significante entre as avaliações da FES-DMD-domínio marcha 
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a partir das avaliações com intervalos de 6 meses para todos os intervalos 

pesquisados, exceto para a fase 2.  

Na Tabela 2 pode-se observar a frequência dos movimentos 

compensatórios na fase de apoio da FES-DMD-domínio marcha dos 32 

pacientes estudados no período de 12 meses. Ao longo de 12 meses é 

possível observar aumento da frequência dos movimentos compensatórios 

(Figura 1) e diminuição dos movimentos normais, por exemplo, o movimento de 

inversão de tornozelo da fase de contato, onde na avaliação inicial (AV 0) 

aparecem 4 pacientes realizando tal movimento, e na avaliação final (AV 12) 15 

pacientes utilizam deste movimento para deambular os 10 metros.   
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Tabela 1  Média do escore, TE e MRP obtidos a partir da FES-DMD-domínio marcha no intervalo de avaliação de um ano. 

AV= avaliação; DP= desvio padrão; TE= tamanho do efeito; MRP= média de resposta padronizada; * ANOVA ONE WAY sig. p<0.05

 FES-DMD-Domínio marcha 

AV Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

meses média±DP TE/MRP média±DP TE/MRP média±DP TE/MRP média±DP TE/MRP 

0 - 3 8.81±3.95 - 10.06±4.68 0.31/0.38 3.22±1.68 - 3.56±1.93 0.20/0.29 4.47±1.98 - 4.97±2.04 0.25/-0.41 16.50±6.73 - 18.59±7.93 0.31/0.52 

3 - 6 10.06±4.68 - 11.69±4.49* 0.34/0.58 3.56±1.93 - 3.84±2.08 0.14/0.28 4.97±2.04 - 5.66±2.08 0.33/0.51 18.59±7.93 - 21.19±7.85* 0.32/0.67 

6 - 9 11.69±4.49 - 12.25±4.53 0.12/0.27 3.84±2.08 - 4.41±2.46 0.26/0.34 5.66±2.08 - 6.38±2.39 0.34/0.46 21.19±7.85 - 23.06±8.35 0.23/0.53 

9 - 12 12.25±4.53 - 13.34±4.77* 0.24/0.58 4.41±2.46 - 5.22±2.43* 0.33/0.66 6.38±2.39 - 6.97±2.69 0.24/0.49 23.06±8.35 - 25.53±8.81* 0.29/0.80 

0 - 6 8.81±3.95 - 11.69±4.49* 0.72/0.91 3.22±1.68 - 3.84±2.08 0.37/0.37 4.47±1.98 - 5.66±2.08* 0.60/0.89 16.50±6.73 - 21.19±7.85* 0.69/1.10 

3 - 9 10.06±4.68 - 12.25±4.53* 0.46/0.76 3.56±1.93 - 4.41±2.46 0.43/0.48 4.97±2.04 - 6.38±2.39* 0.69/0.82 18.59±7.93 - 23.06±8.35* 0.56/0.99 

6 - 12 11.69±4.49 - 13.34±4.77* 0.36/0.63 3.84±2.08 - 5.22±2.43* 0.66/0.83 5.66±2.08 - 6.97±2.69* 0.62/0.66 21.19±7.85 - 25.53±8.81* 0.55/1.03 

0 - 9 8.81±3.95 - 12.25±4.53* 0.87/1.03 3.22±1.68 - 4.41±2.46 0.71/0.50 4.47±1.98 - 6.38±2.39* 0.96/1.03 16.50±6.73 - 23.06±8.35* 0.97/1.14 

3 - 12 10.06±4.68 - 13.34±4.77* 0.70/1.04 3.56±1.93 - 5.22±2.43* 0.85/0.96 4.97±2.04 - 6.97±2.69* 0.98/1.0 18.59±7.93 - 25.53±8.81* -1.0/1,43 

0 - 12 8.81±3.95 - 13.34±4.77* 1.14/1.31 3.22±1.68 - 5.22±2.43* 0.74/0.88 4.47±1.98 - 6.97±2.69* 1.26/1.15 16.50±6.73 - 25.53±8.81* 1.34/1.53 
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Tabela 2 Frequência das compensações da fase de apoio da FES-DMD-

domínio marcha nos intervalos de avaliações em um ano. 

Fase de apoio 

   Tempo 

   0 3 6 9 12 

 

 

 

Contato 

Inicial 

Tornozelo Dorsiflexão 4 3 4 7 3 

 Flexão plantar (antepé e mediopé) 21 19 8 8 10 

 Flexão plantar (antepé) 7 10 20 17 19 

 Inversão 4 8 12 11 15 

Joelho Extensão 13 11 7 14 8 

 Flexão 19 21 25 18 24 

Quadril Flexão  32 32 31 32 32 

 Extensão 0 0 1 0 0 

 Associa rotação médial 18 18 19 19 22 

 

 

 

Respostas 

às cargas 

Tornozelo Posição neutra 8 4 0 0 0 

 Flexão plantar (antepé e mediopé) 17 20 18 12 11 

 Flexão plantar (antepé) 7 8 14 20 21 

 Inversão 1 8 8 12 17 

Joelho Extensão 14 15 22 24 22 

 Flexão 18 17 10 8 10 

Quadril Flexão  24 27 21 21 23 

 Extensão 8 5 11 11 10 

 Associa rotação medial 18 17 19 18 22 

 

 

 

Apoio 

Médio 

Tornozelo Posição neutra 0 0 1 0 0 

 Flexão plantar (antepé e mediopé) 21 24 11 11 10 

 Flexão plantar (antepé) 11 8 20 21 22 

 Inversão 3 7 10 11 18 

Joelho Extensão 21 20 21 21 18 

 Flexão 11 12 11 11 14 

Quadril Extensão 32 31 31 32 32 

 Associa rotação medial 18 17 19 19 22 

 

 

Apoio terminal 

Tornozelo Flexão plantar (antepé e mediopé) 32 32 32 32 32 

 Inversão 0 3 1 1 1 

Joelho Extensão 21 18 17 18 17 

 Flexão 11 14 15 14 15 

Quadril Extensão 32 31 32 32 32 

 Associa rotação medial 18 18 19 19 22 

 

 

 

Pré balanço 

Tornozelo Flexão plantar (antepé e mediopé) 32 32 32 32 32 

 Inversão 0 1 1 1 1 

Joelho Extensão 28 32 25 27 24 

 Flexão 4 0 7 5 8 

Quadril Extensão 32 31 31 31 31 

 Associa rotação medial 18 18 19 19 22 
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 Na Tabela 3 é possível observar a frequência dos movimentos 

compensatórios da fase 3 ou fase de balanço da FES-DMD-DOMÍNIO 

MARCHA. Observa-se na Tabela 3 que os movimentos compensatórios 

tendem a aumentar com as avaliações (Figura 1), por exemplo, o movimento 

de báscula de pelve para as subfases de balanço inicial, médio e terminal, 

onde inicialmente (AV0) o número de aparecimento das compensações é 

inferior à avaliação de 12 meses.  

 

Tabela 3. Frequência das compensações da fase de balanço da FES-DMD-

domínio marcha nos intervalos de avaliações em um ano. 

Fase de balanço 

   Tempo 

   0 3 6 9 12 

 

 

Balanço 

Inicial 

Tornozelo Flexão plantar 32 32 32 32 32 

 Outras compensações 0 0 0 0 1 

Joelho Flexão 32 32 32 32 32 

Quadril Extensão 22 24 20 18 18 

 Flexão 10 8 12 14 14 

 Associa a báscula 10 10 12 14 18 

 

 

Balanço 

Médio 

Tornozelo Flexão plantar 32 32 32 32 32 

 Outras compensações 0 0 0 0 0 

Joelho Flexão 32 32 32 32 32 

Quadril Flexão 32 31 31 33 32 

 Extensão 0 1 1 0 0 

 Associa a báscula 10 10 12 14 18 

 

 

Balanço 

Terminal 

Tornozelo Dorsiflexão 3 3 8 4 1 

 Flexão plantar 29 29 24 28 31 

Joelho Extensão 4 5 4 8 5 

 Flexão 28 27 28 24 27 

Quadril Flexão 32 31 31 32 32 

 Extensão 0 1 1 0 0 

 Rotação medial 5 5 7 8 11 

 Associa a báscula 10 10 12 15 18 
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Na Tabela 4, pode-se observar a frequência das compensações da fase 

de movimentos compensatórios gerais dos 32 pacientes estudados. Como 

exemplo, a subfase de base de sustentação, 18 pacientes apresentaram a 

base de suporte aumentada na AV0 e ao final do período estudado 22 

pacientes apresentaram esta mesma compensação. No histograma (Figura 1) 

também é possível observar aumento das compensações ao longo do tempo.  

 

Tabela 4. Frequência das compensações da fase de movimentos 

compensatórios gerais da FES-DMD-domínio marcha nos intervalos de 

avaliações em um ano. 

Fase de Movimentos Compensatórios Gerais 

  Tempo 

  0 3 6 9 12 

Base de Normal 14 12 11 11 10 

Sustentação Diminuída 0 1 0 0 0 

 Aumentada 18 19 21 21 22 

Tronco Alinhado 8 4 3 1 1 

 Anteriorizado 24 28 29 29 29 

 Inclinação lateral 17 18 22 24 25 

 Rotação 7 8 11 15 15 

Dissociação Presente 7 4 1 0 0 

de cinturas Ausente ou diminuída 25 28 31 32 32 

Cabeça Alinhada 26 31 29 26 26 

 Inclinada e/ou rotação  6 1 3 5 5 

 Flexão e/ou extensão 0 0 0 1 3 

Apoios Sem apoio dos MMSS 32 31 31 29 26 

 Com apoio do MS em MI 0 1 0 2 1 

 Com apoio dos MMSS em MMII 0 0 0 0 0 

 Com apoio externo do MS 0 0 1 0 1 

 Com apoio externo dos MMSS 0 0 0 1 4 

Balanço dos Balanço normal dos MMSS 4 1 1 1 0 

MMSS Impulso com os MMSS 28 31 31 31 32 

MS= membro superior; MMSS= membros superiores; MI= membro inferior; 

MMII= membros inferiores. 
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Figura 1. Histograma do escore da fase de apoio (fase 1), fase de balanço 

(fase 2), fase de movimentos compensatórios gerais (fase 3) e escore total da 

FES-DMD-domínio marcha. 
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5. Discussão 

 

Responsividade da FES-DMD-domínio marcha 

 

 O presente estudo avaliou a responsividade da escala FES-DMD-

domínio marcha em pacientes com DMD em um período de um ano, com 

intervalos de três meses.  

 A qualidade da marcha, medida pela pontuação da FES-DMD-domínio 

marcha, piorou significantemente ao longo do tempo, como esperado, em 

função do caráter progressivo e evolutivo da atividade no período de 12 meses.  

 A responsividade apresentou-se semelhante para todas as fases, exceto 

para a fase de balanço. Os resultados variaram entre baixa a alta 

responsividade para todas as fases da escala e inclusive para o escore total, 

desde os intervalos de avaliações de três meses até doze meses, o que 

demonstrou que a escala detecta mudanças no comportamento motor da 

atividade marcha ao longo do tempo, e pode ser utilizada com intervalos a 

partir de três meses, especialmente no acompanhamento clínico-

fisioterapêutico, enquanto que, para pesquisas, é mais confiável o uso de 

intervalos a partir de seis meses. 

Segundo a classificação utilizada neste estudo, para a fase de apoio e 

fase de movimentos compensatórios gerais, a prevalência da responsividade 

foi de moderada a alta, não só nos intervalos das avaliações de 0 a 6, mas 

também nos intervalos de 3 a 9 e 6 a 12 meses, o que confirmou a 

responsividade no intervalo de seis meses. Uma observação é que no intervalo 
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de 6 a 12 meses a responsividade foi classificada moderada, o que é justificado 

pelo fato das crianças atingirem o máximo de movimentos compensatórios 

contemplados na escala, neste período da avaliação.  

Para a fase de balanço a responsividade foi classificada de baixa a alta 

nos intervalos de tempo de seis meses, com prevalência a baixa 

responsividade, sendo essa resposta diferente quando comparada com a fase 

de apoio e a fase de movimentos compensatórios gerais que foi de moderada a 

alta responsividade. Nos intervalos de 0 a 6 meses e de 3 a 9 meses a 

responsividade foi classificada em baixa, e alta para os intervalos de avaliações 

entre 6 a 12 meses, o que provavelmente pode ser justificado pelo fato dos 

pacientes com DMD apresentarem menos movimentos compensatórios na fase 

de balanço, exceto na subfase de balanço terminal onde o membro avaliado 

tem que avançar e se preparar para o início da fase de apoio com o contato 

inicial. 11 

Na fase três da FES-DMD-domínio marcha foram pontuadas as 

compensações relacionadas principalmente à movimentação de tronco, 

cinturas, cabeça e membros superiores, bem como a posição do indivíduo em 

relação à base de sustentação e a necessidade de apoios. A responsividade foi 

de moderada a alta a partir dos intervalos de avaliações de seis meses para a 

fase três da escala. Foi possível observar precocemente as compensações 

nesta fase a partir do tempo zero, a exemplo na subfase de dissociação de 

cinturas na qual 78% dos pacientes já apresentavam ausência ou dissociação 

de cinturas diminuída na avaliação 0 e ao final de um ano, 100% dos pacientes 

apresentaram essa compensação. 9, 11-14 
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Intervalo entre de avaliações e fatores que influenciam na 

responsividade da FES-DMD-domínio marcha 

 

Poucos são os estudos que analisam a responsividade de escalas 

funcionais para os pacientes com doenças neuromusculares e não foi 

encontrado nenhum estudo específico para pacientes com DMD que avaliasse 

a responsividade de um instrumento para avaliação da marcha. 

No presente estudo o instrumento avaliado apresentou responsividade a 

partir de seis meses, com dados classificados em alta mantendo-se para até 12 

meses. O fato da escala FES-DMD-domínio marcha ser especifica para a 

atividade da marcha e para crianças com DMD podem ter influenciado na alta 

capacidade de resposta da escala a partir de 6 meses, diferentemente do 

estudo de Groot et al. 34 que analisaram a responsividade de quatro 

instrumentos de avaliação funcional, não específicos para pacientes com 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), a saber, Medida de Independência 

Funcional (MIF), Rehabilitation Activities Profile (RAP), índice de Barthel e 

Frenchay Activities Index com seguimento de um ano. Os pesquisadores 

encontraram, segundo o TE, moderada responsividade para seis meses e alta 

em 12 meses para a MIF, índice de Barthel e RAP. 

Em nosso estudo os escores de todas as fases da FES-DMD-domínio 

marcha aumentaram ao longo das avaliações sem grandes discrepâncias nos 

valores de DP e testes estatísticos minimizaram os erros e garantiram a real 

resposta dos testes de responsividade. Sendo assim, mostraram-se 

estatisticamente significativos os escores da fase 1, fase 3 e total da escala 
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para os tempos à partir do 6 meses, exceto para alguns pares da fase 2. No 

presente estudo, não só o TE foi analisado, mas também a MRP que 

apresentou valores superiores ao TE e assim melhor classificados, segundo 

Cohen, talvez pelo fato da MRP considerar o desvio padrão da diferença entre 

o escore da avaliação inicial e o da avaliação de acompanhamento e o TE 

somente o desvio padrão do escore da avaliação inicial.  

Esta informação corrobora com o achado do estudo de Vandervelde et 

al.(2009) 23 que investigaram a responsividade do questionário ACTIVLIM em 

relação a evolução natural da doença no que se diz respeito as limitações 

funcionais em pacientes com doenças neuromusculares (DNM). Os pacientes 

foram avaliados em dois tempos, 21±4 meses entre as avaliações. Os autores 

identificaram que o nível funcional global dos pacientes com DNM diminuem 

significantemente após 21±4 meses e o TE e MRP foram de 0,25 e 0,57, 

respectivamente, no geral. A mudança nas medidas das atividades foram 

maiores em pacientes com DMD do que em pacientes com Distrofia Miotonica 

(DM) ou com Charco Marie Tooth (CMT), confirmando a deterioração na função 

destas doenças, sendo a DMD rapidamente progressiva quando comparada 

com os outros grupos de DNM. Os pesquisadores observaram que o TE, 

quando comparado os grupos, foi idêntico nos grupos de DMD e DM (0,41 e 

0,40, respectivamente), porém estes valores não refletem a mesma alteração 

na média do escore da escala utilizada (1,18 e 0,77 respectivamente), 

justificando que o TE é sensível ao desvio padrão (DP) das pontuações iniciais 

e nos dados apresentados o DP do grupo de DMD foi maior que do grupo de 
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DM (DP 2,90 e 1,93, respectivamente). Consequentemente, o TE do grupo 

DMD não refletiu a proporcionalidade em sua maior mudança. 32,35  

A velocidade da evolução da doença e a especificidade da atividade 

podem influenciar na capacidade de resposta do instrumento. No presente 

estudo, foi analisada a marcha em pacientes com DMD.  

A DMD apresenta evolução rapidamente progressiva, do ponto de vista 

funcional, comparado a outras doenças neuromusculares, na atividade marcha, 

sendo assim o período proposto no presente estudo de 12 meses, foi o 

suficiente para observar responsividade a partir da terceira avaliação.  

Vuillerot et al. (2012) 36 analisaram a responsividade da escala de 

Medida de Função Motora (MFM) em 152 pacientes com diagnóstico de DNM, 

dentre eles 41 com diagnóstico de DMD. No grupo de DMD, aos 12 meses, 

todos os domínios apresentaram mudanças significativas, a MRP para o 

domínio 1 (em pé e transferência) foi de 0,41, para o domínio 2 (capacidade 

motora axial e proximal) foi de 0,68, para o domínio 3 (capacidade motora 

distal) de 0,30 e o escore total foi de 0,91. Os autores concluíram que a MFM 

tem uma responsividade em um período de doze meses, entretanto para DNM 

lentamente progressiva esse período é curto para detectar mudanças no 

estado funcional, sugerindo períodos superiores há dois anos. Este estudo 

apresenta limitação na amostragem, com predominância de pacientes no grupo 

de DMD, comparado aos outros grupos, até pela representatividade que esta 

doença tem no grupo das DNM.  

Vuillerot et al.(2013) 37 analisaram a responsividade da MFM em 

pacientes com Amiotrofia Espinhal Progressiva (AMEP), em duas avaliações, 
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com intervalo de tempo de 6 meses e média de seguimento de 25.8±18.9 

meses, foram avaliados 3 grupos de pacientes com AMEP. Os pacientes com 

tempo de seguimento inferior a 6 meses demonstraram pouca variação nos 

escores, já nos grupos com seguimento superior a seis meses, os pacientes 

com AMEP tipo II (n=12) apresentaram o MRP de 0,20, 1,29, 0,51 e 0,60 para 

os domínios D1, D2, D3 e escore total, respectivamente, os pacientes com 

AMEP tipo III de todas as idades (n=19) apresentaram o MRP de 0,28, 0,19, 

0,03 e 0,14, para os domínios D1, D2, D3 e escore total, respectivamente, e 

por fim, para o grupo de AMPE tipo III com idade entre 10 e 15 anos, pacientes 

na fase de perda de marcha (n=10), apresentaram MRP de 0,94, 0,27, 0,12 e 

0,87, para os domínios D1, D2, D3 e escores total, respectivamente. Os 

autores recomendam acompanhamento superior a6 meses, com objetivo de 

obter estimativas mais precisas de progressão da função motora e a análise 

dos domínios de forma isolada. Achados semelhantes ao presente estudo em 

relação ao tempo de responsividade.  

A sensibilidade às alterações, ou a responsividade da MFM, também foi 

testada em um grupo de 102 pacientes com doença de Charcot-Marie-Tooth 

(CMT), que foram submetidos ao teste com intervalos de pelo menos seis 

meses entre a primeira e a segunda avaliação. 38. A média de tempo entre as 

avaliações foi de 20±11,8 meses, variando entre os subtipos de CMT. A 

responsividade foi baixa (MRP<0,50) para todos os subtipos de CMT e para 

todos os domínios da MFM (D1, D2, D3 e total), exceto para o tipo CMT 2 no 

D1 que se mostrou moderada (MRP 0.68), baixa para o D3 (MRP 0,50) e alta 

para o total da escala (MRP 0.85) na média de intervalo de 27.3±17. Diante 
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disto os autores concluíram que a MFM não deve ser utilizada em intervalos 

curtos quando aplicada em pacientes com CMT. Ambos os diagnósticos, DMD 

e CMT, apresentam uma grande variabilidade clínica 39,40, porém a DMD em 

menor proporção quando comparado ao CMT, assim como em relação à 

velocidade da progressão, a CMT é caracterizada por uma lenta progressão, 

diferente dos pacientes com DMD, o que provavelmente resultou em 

responsividade baixa ou ausente da escala (MFM) em curtos períodos de 

tempo para a CMT. No presente estudo, foram encontrados valores de 

moderada a alta responsividade a partir de seis meses.  

Outra questão é em relação ao tempo de intervalo entre as avaliações 

que foram variadas entre os subtipos de CMT, dificultando a análise. No 

presente estudo foi estabelecido o mesmo intervalo de tempo para todos os 

pacientes, tornando assim, o método mais controlado.  

A responsividade de outros domínios da FES-DMD também foi testada. 

Em metodologia semelhante ao nosso estudo a atividade de sentar na cadeira 

apresentou de baixa a moderada responsividade (TE 0,22-0,49/MRP 0,32-0,54) 

e a atividade de levantar da cadeira de baixa a alta (TE 0,45-0,62/MRP 0,50-

0,96) responsividade, ambas no tempo de seis meses, em um grupo de 

pacientes com DMD. 41 Corroborando com os achados do presente estudo que 

a responsividade foi de moderada a alta para as fases 1, 3 e total da escala e 

de baixa a alta para a fase 2, ambas no intervalo de seis meses.  

Podemos observar que o grau de comprometimento motor em 

determinada fase da atividade influência diretamente na responsividade, assim 

como em nosso estudo em que a responsividade foi menor na fase de balanço, 
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no estudo de Hukuda (2014) 41 a atividade de sentar apresentou menores 

valores de TE e MRP em relação à atividade de levantar da cadeira quando 

comparado a outras fases das escalas.  

Assim como a fase de balanço da marcha, o sentar na cadeira pode 

apresentar menos compensações, apesar de exigir maior controle excêntrico a 

criança pode se jogar ao realizar a atividade, o que pode influenciar na 

responsividade.  

Mayhew et al.(2013) 42 examinaram a responsividade da escala North 

Star Ambulatory Assessment em 198 meninos com diagnóstico de DMD em 

relação à idade e regime de corticóide e observaram diferença no TE, tanto no 

que diz respeito à idade, como ao regime de corticóide, apresentando um TE 

de 0.57 no regime diário do grupo de 3 a 5 anos e um TE de 0.63 no grupo de 

5 a 6 anos, e no grupo de regime intermitente um TE de 0.90 e 0.39 para o 

grupo de idade de 3 a 5 anos e 5 a 6 anos, respectivamente.  

Sabe-se que algumas intervenções, seja ela física, como a reabilitação e 

o uso de órteses e/ou com tratamento clínico, têm mudado o curso natural da 

DMD. 43, 44, 45,46 Tais intervenções podem influenciar na capacidade de resposta 

dos instrumentos avaliados e assim limitar os estudos. No presente estudo foi 

avaliada a capacidade da resposta da escala frente ao curso clínico dos 

distúrbios e não mediante a intervenção terapêutica, embora todos os 

pacientes estivessem sob monitoramento e intervenção clínica padrão e 

atendimento fisioterapêutico semanal. Nos estudos de Vuillerot (2012) 36 

pacientes recebiam somente tratamento de reabilitação ou, tratamento 

fisioterapêutico, nutricional e suporte ventilatório. 37 No estudo de Vandervelde 
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(2009) 23 os pacientes não receberam nenhum tratamento físico ou 

medicamentoso. 

 

Informações geradas pela FES-DMD-domínio marcha e evolução 

clinica funcional 

 

Por meio da FES-DMD-domínio marcha foi possível observar as 

compensações durante a marcha dos pacientes com DMD e, do ponto de vista 

clínico, essas informações se tornam necessárias para traçar estratégias 

terapêuticas. Provavelmente, do ponto de vista de força muscular, ao longo dos 

12 meses, essas crianças apresentaram piora da fraqueza, entretanto 

mantiveram a atividade por meio do aumento do número de compensações 

visto que no período do estudo nenhuma criança foi excluída por ter perdido a 

capacidade de deambular. Essa hipótese pode ser comprovada por Vuillerot et 

al. (2010) 47 que afirmam que durante a fase de deambulação as escalas de 

habilidade funcionais são medidas incompletas para avaliar a progressão da 

doença, exatamente pelo fato dos pacientes, apesar do declínio da força 

muscular, continuarem a realizar as atividades por meio dos movimentos 

compensatórios, postergando assim as atividades funcionais por um tempo 

mais prolongado.  

Iannaccone et al. (2000) 48 afirmaram, em estudo prospectivo no qual 

analisaram força muscular em pacientes com AMEP, que nenhum dos 

pacientes perderam a força muscular, mas tiveram alguma perda na função 

motora durante o período de observação. As explicações para essa perda de 
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função não foram determinadas no estudo. Os autores afirma que a diminuição 

da função motora pode ser causada por fatores que não sejam somente a 

perda de força.  

Martini et al. (2014) 8, complementada por Zanoteli (2014) 49, contribui 

para o tema afirmando que a análise qualitativa dos movimentos 

compensatórios durante as atividades funcionais auxiliam no reconhecimento 

das alterações de movimentos sinérgicos, com a finalidade de compensar a 

fraqueza muscular e manter a demanda da funcionalidade.  

No presente estudo, o grupo dos pacientes estudados apresentou a 

média de idade de 9 anos, sendo assim, todos os pacientes já apresentavam 

movimentos compensatórios desde o início do estudo. O número de 

aparecimento das compensações tende a aumentar com o passar do tempo, 

sendo mais evidente nas fases de apoio e de movimentos compensatórios 

gerais. Na fase de balanço os movimentos compensatórios mais evidentes 

foram: a persistência da plantiflexão de tornozelo e flexão de joelhos no 

balanço final e a presença da báscula da pelve em todas as subfases. Estes 

achados corroboram com os descritos por D’Angelo et al. (2009) 11 que 

compararam 21 pacientes com DMD com um grupo de crianças saudáveis, 

com idade média de 7.4 anos e evidenciaram durante a marcha uma excessiva 

anteroversão pélvica e na fase de balanço a plantiflexão excessiva, o aumento 

da flexão e a báscula do quadril.  

A velocidade e a cadência da marcha em crianças com DMD mostraram-

se similares das encontradas em crianças saudáveis, visto que ocorre uma 

redução no comprimento do passo e um aumento em sua largura, em 
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detrimento de uma maior base de suporte 11, compensação também 

encontrada no presente estudo.  

Sienko Thomas et al.(2010) 50 caracterizaram o padrão da marcha em 

um grupo de 43 crianças com DMD com idade média de 7.5 anos, por meio de 

análise cinemática, Escala de Medida de Função Motora Grossa (MFMG), 

tempo de execução da atividade de andar 10 metros e subir 4 degraus. 

Observaram três grupos de comportamento (leve, moderado e grave) com 

diferenças sutis nos movimentos das articulações do quadril, joelho e tornozelo. 

Dentre as compensações observadas se destacam a diminuição da flexão do 

quadril na fase de apoio até a fase de balanço, associada a uma adução e 

rotação interna e ligeira diminuição da flexão dos joelhos na resposta a carga 

com queda do tornozelo durante a fase de balanço. Os três grupos 

apresentaram a tendência de realizar os mesmos movimentos compensatórios, 

porém em graus diferentes de amplitude de movimento. Na fase precoce da 

doença as alterações na marcha são sutis consistindo em deslocamentos do 

tronco, perda do movimento de flexão de joelhos na fase de resposta as cargas 

e ausência do apoio de calcanhar na fase de contato inicial. 9,11,51 O Movimento 

em menor amplitude da flexão dos joelhos na fase de contato inicial é um 

mecanismo compensatório frente à fraqueza muscular do quadríceps, 

enquanto que o aumento da flexão dos joelhos durante o balanço é um 

mecanismos compensatório para a fraqueza dos dorsiflexores, o que resulta na 

incapacidade de conseguir realizar a dorsiflexão completa de tornozelo durante 

a fase de balanço.  
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Esses movimentos compensatórios descritos pelos autores corroboram 

com os encontrados no presente estudo. A aplicação da FES-DMD-domínio 

marcha, permitiu a observação destes movimentos compensatórios de forma 

clara. Na fase de apoio, na subfase de resposta a carga, o número de 

aparecimento da compensação de flexão de joelhos aumenta com o passar do 

tempo, assim como o movimento de rotação medial e o movimento de flexão 

plantar se fazem presente em toda a fase de balanço.  

Acreditamos que as informações geradas pela aplicação da FES-DMD-

domínio marcha possa ser útil para complementar os achados de outros 

instrumentos de avaliação, como avaliação da força muscular, da qualidade de 

vida e do desempenho em atividades da vida diária.  

 

Implicações do uso da FES-DMD-domínio marcha para prática 

fisioterapêutica 

 

A avaliação da capacidade de resposta de instrumentos de avaliação 

funcional é relevante para a clínica e para pesquisa.  

Os achados deste estudo contribuem com o refinamento de um 

instrumento de avaliação da marcha para criança com DMD de baixo custo e 

fácil acesso. Determinar o intervalo de tempo da aplicabilidade do instrumento 

facilita a tomada de decisão frente às estratégias terapêuticas, assim como, 

permite o uso dos dados gerados como medida de desfecho em pesquisa 

clínicas seja ela para testar intervenções terapêuticas ou acompanhar a 

evolução da doença. 
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4. Conclusão 

 

 O domínio marcha da FES-DMD se mostrou responsiva a partir do 

intervalo de três meses do tempo inicial entre as avaliações, aumentando sua 

responsividade ao longo do período de avaliação de doze meses com 

intervalos de três meses.  

Recomenda-se o uso da FES-DMD domínio marcha com maior 

responsividade, moderada, segundo classificação de Cohen, a partir do 

intervalo de seis meses com aumento gradual em nove e doze meses, ou 

intervalos maiores em situação de pesquisa, embora avaliações com intervalos 

de três meses possam gerar informações relevantes no acompanhamento 

clínico, especialmente na reabilitação, sendo possível observar aumento do 

aparecimento dos movimentos compensatórios, relevantes na caracterização 

do estado funcional destes pacientes.  
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa
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Anexo B – Autorização do banco de imagens 
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