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RESUMO 

Santos ACC. Tradução, adaptação transcultural e validação da versão brasileira 
da medida de limitação nas atividades (ACTIVLIM) para pessoas com doenças 
neuromusculares [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2021. 

As doenças neuromusculares (DNM) envolvem lesões ou disfunções nos 
neurônios motores superior e inferior, nervos periféricos, junção mioneural 
(miastenias) e/ou músculos (miopatias). Cursam com fraqueza muscular e baixa 
resistência muscular. A ACTIVLIM foi desenvolvida a partir do conceito de 
limitações nas atividades, proposto pela Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). É autorreferida, com 22 itens de 
atividades diárias, graduados em três níveis (fácil, difícil e impossível). O 
presente estudo observacional transversal visou realizar a tradução, adaptação 
transcultural e validação da versão em português do Brasil da ACTIVLIM. 
Incluiu a tradução do inglês para o português, síntese das traduções, 
retrotradução, avaliação por um comitê de especialistas e pré-teste para 
verificação das propriedades psicométricas. Em seguida, foram recrutadas 268 
pessoas com diagnóstico de DNM para avaliação. Para a análise intra-
examinador, 60 indivíduos foram avaliados um mesmo fisioterapeuta com 
intervalo de um mês, tendo como coeficiente (ICC) 0,95. A consistência interna 
avaliou o instrumento como um todo, o valor de alfa de Cronbach foi de 0,94 
(classificado como alto). A correlação de Spearman foi utilizada para validar a 
consistência externa da escala. Houve forte correlação entre a ACTIVLIM e as 
escalas Vignos, Spencer & Archibald (r=-0,907), Brooke (r=-0,908) e Medida de 
Independência Funcional (r=0,864). Foram observadas correlações entre a 
força muscular (MRC) e a ACTIVLIM. Os coeficientes mais fortes entre força 
muscular e ACTIVLIM foram obtidos nos testes de correlação com a força 
proximal dos membros superiores (r=0,748) e com a força muscular proximal 
dos membros inferiores (r=0,793). Foi considerado p<0,017 para todas as 
correlações citadas. Aspectos muito relevantes das atividades da ACTIVLIM, 
como autocuidado e mobilidade, correlacionaram-se com escalas de 
incapacidade, independência funcional e força muscular. A versão em 
português do Brasil foi concluída e é apresentada no presente estudo. 

Descritores: Atividade motora; classificação internacional de funcionalidade 
incapacidade e saúde; doença dos neurônios motores; doenças 
neuromusculares; participação social. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Santos ACC. Translation, cross-cultural adaptation and validation of the 
Brazilian version of the activity limitation measure (ACTIVLIM) for people with 
neuromuscular disorders [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Neuromuscular diseases (NMD) involve lesions or dysfunctions in the upper and 
lower motor neurons, peripheral nerves, myoneural junction (myasthenia) and/or 
muscles (myopathies). NMD cause muscle weakness and low endurance. 
ACTIVLIM was developed based on the concept of activity limitations, proposed 
by the International Classification of Functionality, Disability and Health (ICF). It 
is self-reported, with 22 items of daily activities, graduated at three levels (easy, 
difficult, and impossible). This cross-sectional observational study aimed at 
translating, cross-cultural adapting and validating the Brazilian Portuguese 
version of ACTIVLIM. Translation from English to Portuguese, synthesis of 
translations, back-translation, evaluation by a committee of experts and pre-test 
to verify psychometric properties were the first steps. Then, 268 people with 
NMD were recruited for evaluation. For the intra-examiner analysis, 60 
individuals were evaluated by the same physiotherapist, with an interval of one 
month, with a coefficient (ICC) of 0,95. The internal consistency evaluated the 
instrument, with a Cronbach's alpha of 0,94 (classified as high). Spearman's 
correlation was used to validate the external consistency. There was a strong 
correlation between ACTIVLIM and the Vignos, Spencer & Archibald staging (r=-
0.907), Brooke classification (r=-0.908) and the Functional Independence 
Measure (r=0.864). Correlations between muscle strength measures (MRC) and 
ACTIVLIM were observed. The strongest correlation coefficient between muscle 
strength and ACTIVLIM was the upper limbs proximal strength (r=0.748) and 
lower limbs proximal (r=0.793); p<0.016 for all the correlations. The activities of 
ACTIVLIM, such as self-care and mobility, correlated with disability, functional 
independence, and muscle strength measures. The Brazilian Portuguese 
version has been completed and presented in this study. 

 

Descriptors: Motor activity; classification of functioning disability and health; 
motor neuron disease; neuromuscular diseases; social participation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As doenças neuromusculares (DNM) são um grupo de distúrbios que 

envolvem lesões ou disfunções nos neurônios motores superior e inferior, 

nervos periféricos, junção mioneural (miastenias) e/ou músculos (miopatias)(1). 

Apresentam como sintomas comuns fraqueza muscular, comprometimento da 

resistência muscular, atividade muscular involuntária (rigidez, miotonia, câimbra 

e fasciculação), perda sensorial, disfunção autonômica e comprometimento no 

controle dos movimentos voluntários(2). Podem evoluir com alterações na 

funcionalidade e impacto considerável no estado geral de saúde e na vida 

cotidiana. Dentre as possíveis limitações estão a dificuldade em desempenhar 

tarefas de autocuidado e na participação social, em relação à moradia, 

ocupação e renda(3). O impacto desses sintomas pode aumentar com o curso 

progressivo dessas doenças. Porém observa-se que, com a melhora nos 

critérios clínicos, há um crescente número de diagnósticos precoces de DNM. 

Portanto, a expectativa de vida também aumentou, bem como a demanda de 

reabilitação dessas pessoas(4). 

A reabilitação visa reduzir a vulnerabilidade da pessoa com deficiência e 

melhorar seu desempenho diário. Para isso, os profissionais de saúde devem 

aprofundar seus conhecimentos sobre potencialidades e incapacidades. 

Instrumentos e escalas para avaliação do estado de saúde e padronização do 

exame físico são ferramentas úteis para elaboração de programas de 

tratamento. A avaliação das atividades diárias é um dos métodos preferidos 

para avaliar a progressão das DNM(5). Funcionalidade é termo abrangente para 

funções e estruturas do corpo, atividades e participação. Denota aspectos 

positivos da interação entre o indivíduo (com determinada condição de saúde) e 

os fatores contextuais (ambientais e pessoais). A Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) fornece uma descrição de 

situações relacionadas às funções do ser humano e suas restrições e serve 

como uma estrutura para organização destas informações. De acordo com a 

CIF, o exame clínico e a avaliação da progressão da doença envolvem função e 

estrutura corporal (força muscular e amplitude de movimento), atividades diárias 

e participação social(6).  
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Muitas pessoas com miopatia reclamam de dificuldade de levantar da 

cadeira(7), subir escadas(8)(9) ou tomar banho(10). Pensando em mobilidade, 

autocuidado e atividades diárias, a medida de limitações nas atividades (activity 

limitations measure, ACTIVLIM) foi desenvolvida e validada por Vandelverde e 

colaboradores (2007). É composta por medidas autorreferidas de percepção 

sobre suas limitações de atividade. Como as medidas autorreferidas poderiam 

ser consideradas subjetivas e as avaliações poderiam ser influenciadas por 

fatores externos como cultura, nível educacional e emocional, os autores 

também realizaram a avaliação observacional e cronometrada de alguns. Isso 

permitiu a comprovação da eficácia da aplicação e objetividade da avaliação 

para pessoas com DNM(11).  

A ACTIVLIM é composta por 22 itens (em anexo). Há 14 itens comuns 

para todas as idades, quatro itens específicos para avaliação de adultos e 

outros quatro, específicos para avaliação de crianças. Pode ser respondida por 

pessoas com DNM, como distrofias, miopatias, neuropatias e doenças do 

neurônio motor. Tem como escore máximo 36 pontos e quanto maior a 

pontuação obtida, maior a independência funcional(12). Permite que 

pesquisadores e clínicos avaliem a progressão da doença, a eficácia dos 

dispositivos de assistência e de suporte pessoal e social, que representam 

importante intervenção para todas as DNM. Apresenta boa qualidade 

psicométrica e fácil aplicabilidade, baixo custo e pouco consumo de tempo para 

treinamento e aplicação(13). 

Considerando que a ACTIVLIM abrange aspectos funcionais muito 

relevantes, como autocuidado e mobilidade, faz-se necessária sua tradução, 

adaptação transcultural e validação da versão em português do Brasil. O 

presente estudo visou realizar essas etapas de tradução, adaptação e 

validação. A seguir, é apresentada uma revisão de literatura sobre os processos 

de validação e as DNM, para melhor fundamentação da incapacidade, 

funcionalidade e saúde dessas pessoas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Tradução, adaptação transcultural e validação de uma escala 

 
 Frequentemente, escalas e questionários são desenvolvidos na língua 

inglesa. Muitas vezes, são utilizados em populações diferentes daquelas para 

as quais foram originalmente criados. Nestes casos, deve haver um cuidado 

muito especial na preparação e na aplicação dos questionários, que não 

dependem somente de tradução, mas principalmente de adaptação de um 

cenário cultural para outro, para que mantenha seu potencial. Um exemplo 

encontrado na literatura: um questionário que pergunta para a população 

inglesa se o indivíduo olha para a direita antes de cruzar uma rua não faz 

sentido na Alemanha, onde o fluxo de carros se dá pelo sentido inverso. Por 

outro lado, justifica-se adaptar escalas e questionários já validados, uma vez 

que a adaptação é menos dispendiosa que a criação de um novo instrumento. 

O uso de instrumentos equivalentes facilita a comunicação e a troca de 

informação dentro da comunidade científica(14). 

 A adaptação de um instrumento é uma tarefa complexa, que exige 

planejamento e rigor quanto à manutenção do conteúdo, características 

psicométricas e validade para a população a quem se destina. Nesse processo, 

é necessário comprovar tanto as evidências acerca da equivalência semântica 

dos itens, quanto as evidências psicométricas da nova versão do 

instrumento(15). 

 De acordo com o guia da AAOS/IWH (Academy of Orthopedic 

Surgeons/ Institute for Work and Health), a adaptação transcultural de 

questionário auto- administrável para uso em outros países, culturas e/ou 

idiomas necessita de um método único a ser seguido para alcançar 

equivalências na tradução e adaptação entre o instrumento original e o idioma 

alvo a ser traduzido. Assim, são recomendados seis passos para a adaptação 

cultural de instrumentos na área da saúde: (l) traduções independentes; (2) 

síntese das traduções; (3) retrotraduções da síntese; (4) reunião de um comitê 

de peritos; (5) pré-teste; (6) submissão e aprovação da versão final(16).  

 Primeiramente é importante utilizar um método de tradução rigoroso 

para produzir uma versão do instrumento de origem que é equivalente à 
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original. Nesse contexto, a equivalência se refere à medição imparcial entre 

dois instrumentos traduzidos, de modo que quaisquer diferenças detectadas 

são os resultados de verdadeiras diferenças entre os grupos avaliados - e não 

diferenças inerentes à ferramenta de medição usada para coletar os dados. A 

equivalência é necessária por dois motivos: 1) a comparação de resultados de 

desfechos relatados por pacientes de diferentes grupos culturais; 2) 

agrupamento de dados coletados de pacientes em diferentes países, usando 

diferentes idiomas do mesmo instrumento em diferentes momentos(17).   

 Após o processo de tradução do instrumento da língua original para o 

idioma-alvo, o pesquisador deve possuir, pelo menos, duas versões do 

instrumento traduzido. Nesta fase, inicia-se o processo de síntese das versões. 

Sintetizar as versões de um instrumento significa comparar as diferentes 

traduções e avaliar as suas discrepâncias semânticas, idiomáticas, conceituais, 

linguísticas e contextuais, com o objetivo de se chegar a uma versão única. 

Nesse processo, é comum encontrar duas possíveis fontes de complicações: 

(1) traduções complexas que possam dificultar a compreensão da população a 

quem se destina o instrumento ou (2) traduções demasiadamente simplistas 

que subestimam o conteúdo do item. Escolhas inapropriadas são identificadas e 

resolvidas mediante discussão entre os juízes (experts na área a que o 

instrumento se propõe a avaliar), juntamente com os pesquisadores 

responsáveis pela adaptação do instrumento(15). 

 A figura 1(abaixo) explica o passo a passo até elaboração da versão 

final, quando se inicia o pré-teste, para avaliar as propriedades psicométricas 

do instrumento. Os principais aspectos que serão avaliados são a confiabilidade 

e a validade do instrumento de medida, a partir de teste estatísticos para 

analisar a estabilidade, consistência interna, validade de conteúdo e de 

constructo (Figura 1).  
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Figura 1: Fluxograma de Beaton - Passo a passo do processo de tradução, adaptação 

transcultural e validação de uma escala. Fonte: Borsa et al. 2012.  

 A avaliação da estabilidade pode ser realizada pelo método de teste-

reteste. Tal procedimento consiste na aplicação de uma mesma medida em 

dois momentos. O uso desse método requer que o fator a ser medido 

permaneça o mesmo nos dois momentos dos testes e qualquer mudança no 
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escore pode ser causada por erros aleatórios: por exemplo, se um indivíduo 

conclui uma pesquisa e a repete em alguns dias, é desejável que os resultados 

sejam similares. O coeficiente de correlação intraclasse (intraclass correlation 

coefficient, ICC) é um dos testes mais utilizados para estimar a estabilidade de 

variáveis contínuas, pois leva em consideração os erros de medida(18). 

 A consistência interna – ou homogeneidade – indica se todas as 

subpartes de um instrumento medem a mesma característica. A maioria dos 

pesquisadores avalia a consistência interna de instrumentos por meio do 

coeficiente alfa de Cronbach. Ele reflete o grau de covariância entre os itens de 

uma escala. Dessa forma, quanto menor a soma da variância dos itens, mais 

consistente é considerado o instrumento. Apesar de o coeficiente alfa de 

Cronbach ser o mais utilizado na avaliação da consistência interna, ainda não 

há consenso quanto a sua interpretação. Embora estudos determinem que 

valores superiores a 0,7 sejam os ideais, algumas pesquisas consideram 

valores abaixo de 0,70 – mas próximos a 0,60 – como satisfatórios(18). 

 Nos manuais de psicometria, costuma-se considerar que um teste é 

válido se mede o que supostamente deve medir. O que se quer dizer com esta 

definição é que, ao se medirem os comportamentos (itens), que são a 

representação física do traço latente, está se medindo o próprio traço latente. 

Tal suposição é justificada se a representação comportamental for legítima. 

Esta legitimação somente é possível se existir uma teoria prévia do traço que 

fundamente que a tal representação comportamental constitui uma hipótese 

dedutível dessa teoria. A validade do teste (este constituindo a hipótese), então, 

será estabelecida pela testagem empírica da verificação da hipótese. Em 

avaliações da validade de critério, os pesquisadores testam a validade de uma 

medida comparando-se os resultados da medida com um ‘padrão-ouro’ ou 

critério estabelecido. Se o teste-alvo mede o que pretende medir, então seus 

resultados devem concordar com os resultados do ‘padrão-ouro’ ou do critério. 

Seja qual for o construto avaliado, é considerado válido quando seus escores 

correspondem aos escores do critério escolhido(18)(19)(20). 

 A validade de construto testa se o instrumento consegue representar 

adequadamente o construto teórico que busca medir e a validade de 

critério mede o quanto o instrumento é capaz de predizer um desempenho ou 
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comportamento específico de uma pessoa. Já a validade de conteúdo avalia se 

o instrumento consegue medir uma amostra representativa de um domínio 

específico e finito de comportamentos (20). 

 

2.2  Doenças neuromusculares  

 

 Sob a denominação genérica de doenças neuromusculares (DNM), 

agrupam-se diferentes afecções, decorrentes do acometimento primário da 

unidade motora, composta pelo motoneurônio medular, raiz nervosa, nervo 

periférico, junção mioneural e músculo(21) (Figura 2). Atualmente, existem mais 

de 800 DNM descritas na literatura, associadas a mais de 400 genes alterados. 

Esses distúrbios afetam cerca de 37 em cada 10.000 pessoas e compartilham a 

fraqueza muscular progressiva como principal característica(22). As DNM são 

classicamente avaliadas por mensuração das enzimas musculares, como a 

creatinofosfoquinase, além da eletroneuromiografia (ENMG) e da biópsia 

muscular, ou ainda por marcadores moleculares(23). 

A ENMG fornece informações sobre a natureza do processo subjacente 

(neurogênica vs. miopática) e sobre a duração e distribuição da doença. A 

biópsia muscular no diagnóstico de certas doenças neuromusculares, apesar de 

algumas limitações, continua insubstituível. A concordância entre ENMG e 

biópsia muscular varia amplamente entre os estudos, devido às diferenças no 

desenho do estudo (critérios de inclusão, tamanho da amostra e origem, 

representação relativa das doenças na amostra etc.). A maioria dos estudos 

estabelece um diagnóstico final com base em dados clínicos (história médica e 

exame neurológico), em conjunto com os dados bioquímicos (enzimas 

musculares) e estudos de condução, sem levar em consideração dados de 

ENMG ou biópsia muscular(23). 

Nas crianças, a maior parte destas afecções é geneticamente 

determinada, sendo as DNM adquiridas bem mais raras do que em adultos. Na 

década passada, inúmeros avanços na área da genética molecular vieram 

facilitar o diagnóstico e o aconselhamento genético, inclusive possibilitando 
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técnicas de diagnóstico fetal(21). Com a elucidação da causa genética das 

primeiras DNM, foram criados bancos de dados para registrar a gama de 

mutações e variações de genes mais comuns, associados ao fenótipo das 

DNM. O desenvolvimento de terapias altamente específicas de mutação, como 

salto de exon, mediado por antisense, resultou na compreensão da 

necessidade de detectar a mutação, além dos dados clínicos. Mais 

recentemente, a rápida expansão de novas abordagens de sequenciamento, 

permitindo que todo o genoma, ou a totalidade da região codificadora de 

proteínas do genoma (o exoma) fossem analisados, revelou a verdadeira 

extensão da variação genética interindividual e resultou em novos registros 

focados na descoberta de genes, coletando dados fenotípicos padronizados e 

acessíveis, para a contextualização dos dados genômicos(22)(24). 

 Quando o sistema motor é lesado, em qualquer uma de suas partes 

(unidade motora ao músculo), geralmente o resultado é a atrofia muscular. 

Exceções a essa regra ocorrem quando o nervo motor está disfuncional, mas 

ainda intacto, como ocorre nas doenças desmielinizantes, como as neuropatias 

periféricas, ou doenças da junção neuromuscular (miastenia gravis). Nesses 

casos, um achado comum é a perda sensorial(1). Os reflexos tendíneos são 

uma boa indicação de disfunção no sistema nervoso periférico (SNP) e se 

encontram reduzidos quando há lesão ou disfunção em aferências sensoriais 

do músculo, que inervam os fusos musculares, ou eferências motoras, do 

neurônio motor espinhal para o músculo. Mesmo sem lesão nervosa ou 

disfunção, a fraqueza muscular de qualquer causa também pode reduzir o 

reflexo do tendão a esse músculo. As exceções a esta regra são esclerose 

lateral amiotrófica (ELA) ou outras doenças que impactam o trato 

corticoespinhal, pois irão produzir hiperreflexia (1)(25) (Figura 2). 

Classificação neuroanatômica das DNM e doenças mais comuns: 

• Corno anterior da medula – doenças do neurônio motor  

• Nervo – neuropatias hereditárias e adquiridas  

• Junção neuromuscular - miastenia gravis e congênita  

• Músculo – distrofias e miopatias  
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Figura 2: Topografia (referências anatômicas): Regiões que podem ser afetadas 

nas doenças neuromusculares. 

Existem muitos distúrbios hereditários que afetam o sistema 

neuromuscular(26). Abordaremos nessa revisão os mais frequentes e os que 

são relativamente raros, mas foram abordados no presente estudo: 

 

• Doenças do neurônio motor  

A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença genética, que envolve a 

degeneração das células do corno anterior na medula espinhal e neurônios 

motores nos núcleos do tronco encefálico inferior. A mutação genética 

causadora é geralmente herdada em um padrão autossômico recessivo, 

interrompendo a produção da proteína do neurônio motor de sobrevivência. 

Embora primeiramente descrito clínica e patologicamente em bebês com 

paralisia motora, alterações na proteína SMN (survivor motor neuron), e no 

curso clínico, fornecem a base para sua classificação. A AME tipo I é a forma 

mais comum e grave, afetando bebês no nascimento, ou após alguns meses, 

resultando em fraqueza e morte por falência respiratória. A AME tipo II é uma 

forma intermediária, com início dos sintomas entre 6 e 18 meses de idade. 
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Essas pessoas podem se sentar independentemente, mas não adquirem a 

marcha. A AME tipo III tem início variável entre a infância e a adolescência, com 

capacidade de deambular durante parte desse período e expectativa de vida 

próxima da população geral. A AME tipo IV é a forma mais rara, com início no 

final da adolescência ou na fase adulta e taxas mais lentas de progressão da 

fraqueza muscular. Todas essas apresentações têm reflexos diminuídos ou 

ausentes, fraqueza muscular proximal e dificuldade respiratória progressiva, 

como características clínicas compartilhadas(27). 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença caracterizada pela 

perda progressiva de neurônios motores da medula espinhal, tronco encefálico 

e córtex motor. Manifesta-se clinicamente por fraqueza, fasciculações e atrofia 

muscular progressiva (sinais de acometimento do neurônio motor inferior), 

associadas a sinais de lesão da via piramidal (acometimento do neurônio motor 

superior). Por definição, ELA é uma doença do neurônio motor, com 

envolvimento de ambos os motoneurônios (superior e inferior)(25). 

A sintomatologia costuma começar a partir da sexta década de vida, 

embora estejam descritos inícios em quase todas as idades, com fraqueza 

progressiva, indolor e assimétrica, num membro, designando-se esta forma 

como ELA de início espinhal. Em cerca de 20% das pessoas, os primeiros 

sintomas são bulbares, com disartrodisfonia, disfagia e fasciculações da língua, 

com evolução posterior para o quadro espinhal. Estes apresentam pior 

prognóstico do que aqueles com início espinhal, com sobrevida média de dois 

anos. O envolvimento da musculatura respiratória, manifestado por dispneia e 

ortopneia, origina uma síndrome ventilatória restritiva, que evolui para falência 

respiratória. Embora seja, habitualmente, uma complicação tardia da ELA, em 

cerca de 3-5% das pessoas, essa é a forma de apresentação da doença, com 

tempo médio de sobrevida de 1,4 anos. Outro fenótipo é a paralisia bulbar 

progressiva, caracterizada pela prematura degeneração seletiva dos neurônios 

motores bulbares, com ou sem envolvimento dos feixes córtico-bulbares, 

condicionando o aparecimento precoce de disfagia e disartria, tendo rápida 

progressão e pior prognóstico(1)(27). 
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• Neuropatias periféricas  

Neuropatia periférica é uma condição clínica comumente definida como 

disfunção ou degeneração dos nervos periféricos, podendo comprometer todo o 

trajeto, da medula espinhal até a periferia. Os sinais e sintomas estão 

relacionados ao tipo de fibra nervosa que está acometida e podem ocorrer 

múltiplas etiologias e doenças concomitantes.  Acredita-se que 2,4% de toda 

população tenha algum tipo de neuropatia, sendo 8% a partir dos 55 anos de 

idade. As causas mais comuns são diabetes mellitus, alcoolismo, 

imunodeficiências, quimioterapia e doenças hereditárias(28). 

  A classificação inicial se baseia na história clínica e exame físico. 

Estudos da velocidade de condução nervosa, como a ENMG, ajudam a localizar 

a lesão, o tipo de fibra e a determinar se é de característica axonal ou 

desmielinizante(23). O nervo periférico é constituído de fibras nervosas 

mielinizadas e amielínicas, envolvidas por tecido conjuntivo. É dividido em três 

compartimentos: endoneuro, perineuro e epineuro. As fibras nervosas do 

sistema nervoso periférico são envolvidas por células de Schwann, que 

produzem bainha de mielina. A mielinização permite maior velocidade de 

condução do impulso nervoso, por meio do mecanismo de condução saltatória, 

que se dá nos nodos de Ranvier(29). 

A sintomatologia se faz importante para direcionar o diagnóstico do tipo 

de neuropatia e sua etiologia. Os sintomas sensitivos são, frequentemente, os 

primeiros observados. Com a progressão da doença, surgem também os 

sintomas motores. Neuropatias puramente motoras são relacionados a casos 

inflamatórios autoimunes, como polirradiculoneurites agudas ou crônicas, 

neuropatia multifocal, neuropatia sensitiva motora multifocal desmielinizante 

adquirida, neuropatia desmielinizante distal simétrica e adquirida (DADS), 

neuropatia motora axonal aguda (AMSAN)(1). 

Neuropatias que iniciam ou são puramente sensitivas, estão relacionadas 

a distúrbios metabólicos, assim como algumas neuropatias hereditárias, como 

as sensitivas e autonômicas. As neuropatias sensitivas (ganglionopatias 

sensitivas) podem estar associadas às síndromes paraneoplásicas, uso de 
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medicações (quimioterápicos), ou doenças inflamatórias (Síndrome de Sjögren). 

Neuropatias com sintomatologia relacionada ao comprometimento de fibras 

finas (neuropatias de fibras finas, “small fiber neuropathies”) associam-se à 

amiloidose familiar progressiva (FAP), síndrome de Sjögren, diabetes mellitus, 

infecções, intoxicações por álcool ou medicamentos (antirretrovirais, por 

exemplo)(28). 

• Miastenias gravis e congênita  

A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune, mediada por 

autoanticorpos, que causa fraqueza do músculo esquelético, alterando a junção 

neuromuscular. Sintomas aparecem principalmente na adolescência e na idade 

adulta, sendo principalmente um distúrbio adquirido, mas há casos de 

apresentação na infância ou até congênita. O principal autoanticorpo causador 

de MG ataca o receptor de acetilcolina. Recentemente foram descritos 

autoanticorpos dirigidos contra a tirosina, com receptor específico do músculo. 

Os autoanticorpos estão presentes em 80% dos pessoas com MG(30).  

As formas de apresentação são oculares e generalizadas. Na miastenia 

gravis ocular, a fraqueza é limitada às pálpebras e músculos extraoculares. Na 

miastenia gravis generalizada, a fraqueza afeta os músculos oculares, dos 

membros, respiratórios e associados às funções bulbares. Cerca de 50% dos 

pacientes apresentam sintomas oculares como ptose e/ou diplopia e os demais 

desenvolverão a forma generalizada. Observa-se a perda da força contrátil dos 

músculos e uma sensação de cansaço. No entanto, a presença de fadiga 

muscular sem fraqueza muscular não é característica de MG. A principal 

característica é a fraqueza flutuante dos músculos afetados, que pode aparecer 

ao longo do dia, sendo mais comum no final do dia ou da noite, ou após o 

exercício. No início da doença, os pacientes podem ser assintomáticos ao longo 

do dia(31). 

• Miopatias e distrofias  

As miopatias são distúrbios neuromusculares progressivos, nos quais o 

principal sintoma é a perda de força muscular. Levam à perda de independência 

funcional e da qualidade de vida. Outros sintomas comuns são câimbras, 
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mialgia, rigidez, fadiga e espasmos. As alterações da estrutura e do 

metabolismo das células musculares causam fraqueza muscular, que, por sua 

vez, resulta em incoordenação motora e instabilidade postural(32)(8). Podem 

ser hereditárias ou adquiridas. O curso temporal, o padrão de fraqueza 

muscular e a ausência ou presença de antecedentes familiares ajudam a 

distinguir entre os dois tipos. Uma idade precoce de início, com uma duração de 

doença relativamente maior sugerem uma miopatia hereditária. Uma 

apresentação repentina ou subaguda, em uma idade mais tardia, é consistente 

com uma miopatia adquirida. As miopatias adquiridas podem ser classificadas 

como inflamatórias, tóxicas e associadas com condições sistêmicas. Dentre as 

miopatias hereditárias, estão as distrofias musculares, miopatias congênitas, 

mitocondriais e metabólicas(1)(21).  

Ao exame físico, muitos pacientes (especialmente aqueles com 

miopatias adquiridas) apresentam fraqueza muscular simétrica. Os reflexos 

tendíneos profundos se encontram preservados, a menos que haja fraqueza 

muito grave. Nas distrofias musculares, que tendem a se manifestar na infância 

ou na adolescência, as contraturas e deformidades esqueléticas (escápulas 

aladas, pés equinos e hipertrofia das panturrilhas) são frequentes, embora haja 

preservação sensorial(24). A maioria das miopatias se manifesta, inicialmente, 

com fraqueza dos músculos proximais. 

Algumas miopatias estão associadas a quadros atípicos de fraqueza, 

como a miosite por corpos de inclusão. Essa é uma miopatia inflamatória 

observada tipicamente em homens idosos, que causa fraqueza nos flexores dos 

dedos e no quadríceps. Nas miopatias metabólicas, associadas à rabdomiólise 

(definida como elevação da creatinofosfoquinase 10 vezes acima do normal), os 

pacientes podem relatar urina de cor de chá, especialmente após o exercício 

intenso. A rabdomiólise também pode ser vista com etiologias infecciosas e 

exposições a toxinas. 

A distrofia muscular é caracterizada por perda/ fraqueza muscular e 

classificadas pela ausência ou redução da expressão de proteínas associadas 

ao sarcolema, com várias classificações dentro de cada condição, dependendo 

das proteínas afetadas.  Apesar das diferenças moleculares e sintomáticas bem 
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estabelecidas entre as distrofias, as comparações diretas entre a força, 

tamanho muscular e as condições que influenciam o potencial das atividades 

ainda não foi sistematicamente abordado(33).  Dentre as distrofias mais 

comuns estão as distrofinopatias (distrofia muscular de Duchenne e distrofia 

muscular de Becker - DMD/ DMB), distrofia muscular de cinturas (DMC), 

distrofia fascioescápuloumeral (FSH), distrofia miotônica de Steinert ou tipo 1, 

distrofias congênitas, miopatia mitocondrial e miopatia inflamatória. 

-  Distrofinopatias: Distrofia muscular de Duchenne e Becker  

As distrofinopatias são um grupo de distúrbios musculares ligados ao X, 

sendo a distrofia muscular de Duchenne (DMD) a mais comum, seguida pela 

distrofia muscular de Becker (DMB). O fenótipo mais grave, DMD, geralmente 

se apresenta na infância, com uma série de problemas motores de 

desenvolvimento, enquanto a DMB tem início tardio e comprometimento 

cardíaco mais evidente. São recessivas, ligadas ao X, afetando principalmente 

os homens(34).  

Considerando as repercussões cardíacas, pulmonares e 

musculoesqueléticas, a mais afetada é a função motora. O defeito da distrofina 

leva à desorganização geral do complexo proteico a ela associado, resultando 

em maior suscetibilidade muscular a danos na membrana, causados por 

contrações dos miócitos. Na primeira infância, são descritos marcos motores 

atrasados, mais notadamente andar independente e ficar em pé do chão. A 

musculatura proximal é afetada causando dificuldade para subir escadas, pular, 

correr(35)(9).   

As novas abordagens tecnológicas e a equipe multidisciplinar têm 

contribuído para o aumento da sobrevida desses pacientes, podendo passar de 

duas décadas de vida. A progressão da doença ocorre com fraqueza muscular 

simétrica, primeiramente em cintura pélvica e membros inferiores, progredindo 

para tronco, cintura escapular e membros superiores. Estudos na população 

com DMD comprovaram que a avaliação baseada na função motora e trocas 

posturais é um bom indicador terapêutico, apontando as vulnerabilidades do 

paciente(13)(34). 



15 
 

- Distrofia muscular de cinturas  

 As distrofias musculares de cinturas (DMC) são um grupo heterogêneo 

de distúrbios genéticos, geralmente caracterizados por fraqueza da cintura 

pélvica e escapular. Com base na herança, há padrões autossômico dominante 

(DMC tipo 1), autossômico recessivo (DMC tipo 2), e formas ligadas ao X. O 

início ocorre tipicamente entre 10 e 30 anos. É caracterizada por fraqueza e 

atrofia dos músculos proximais dos membros superiores e inferiores, com perda 

progressiva da funcionalidade. A fraqueza muscular geralmente é simétrica, 

mas pode variar de acordo gene afetado(36).  

Para ser considerada uma forma de distrofia muscular de cinturas, a 

condição deve ser descrita em pelo menos dois familiares que apresentaram 

alteração da marcha independente, apresentam CPK elevado e alterações 

degenerativas com características distróficas do músculo ao exame de 

ressonância magnética e biópsia. Por se tratar de uma doença com inúmeras 

variações do padrão evolutivo, o sequenciamento genético é a melhor 

alternativa para o diagnóstico, uma vez que será capaz de identificar o gene e a 

proteína alterada. As calpainopatias são as mais prevalentes, seguidas por 

mutações nos genes para disferlina, colágeno VI, sarcoglicana, anoctamina 5 e 

proteína relacionada com fukutina (FKRP)(37). 

-  Distrofia fascioescápuloumeral  

A distrofia fascioescápuloumeral (FSHD) possui um padrão de herança 

autossômica dominante e é terceira forma de distrofia muscular hereditária mais 

comum, após as distrofias de Duchenne e Miotônica (de Steinert)(26). Dentre 

as formas de FSHD, a FSHD1, autossômica dominante é a mais prevalente 

(95%). Resulta da perda de um subconjunto de unidades repetidas na matriz de 

repetição de macrossatélites D4Z4 (cromossomo 4q35), que leva a uma 

produção aberrante de DUX4. A função respiratória pode estar envolvida, 

fornecendo um padrão restritivo e o tamanho menor de D4Z4 está associado a 

uma forma mais grave, com início precoce da doença. A prevalência estimada é 

de 1/8000.  (38). 
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A FSHD geralmente inicia com fraqueza da musculatura facial, com 

acometimento dos músculos orbicular dos olhos, zigomático e orbicular da 

boca. A musculatura da face evolui de forma lentamente progressiva. Os 

músculos serrátil anterior, rombóide, trapézio médio e grande dorsal, 

responsáveis pela estabilização das escápulas, são acometidos em fases 

iniciais da doença. Devido à fraqueza e atrofia muscular, os indivíduos tendem 

à diminuição dos movimentos da cintura escapular e falta de fixação dos 

membros superiores, com escápulas aladas. De acordo com a evolução da 

doença, pode haver fraqueza da musculatura abdominal e do músculo tibial 

anterior. Cerca de 20% dos pacientes acometidos com esse tipo de distrofia 

evoluem como cadeirantes(39). 

- Distrofia miotônica de Steinert 

Distrofias miotônicas tipo 1 e tipo 2 são doenças autossômicas 

dominantes multissistêmicas progressivas, por causa de expansões de 

repetição de nucleotídeos instáveis, em DNA não traduzido. A mutação leva ao 

splicing incorreto de espécies de RNA mensageiro, que afeta muitos processos 

e leva à formação de um novo grupo de doenças, chamadas ‘spliceopatias’. 

Distrofias miotônicas tipo 1 e tipo 2 compartilham muitas características clínicas 

e genéticas. Distrofia miotônica tipo 1, também conhecida como distrofia de 

Steinert, é a distrofia muscular mais comum em adultos, com um amplo fenótipo 

clínico, variando da forma assintomática à forma grave, com risco de vida 

quando é congênita. A prevalência é de 3 a 15 para cada 100.000(40).   

O envolvimento dos músculos esqueléticos é caracterizado por um 

processo distrófico, causando fraqueza e por um defeito na excitabilidade da 

membrana muscular, causando miotonia. A miotonia de preensão sintomática 

frequentemente precede quaisquer sintomas de fraqueza. A principal 

característica é o padrão de fraqueza facial, com ptose, atrofia de temporal e 

perda de cabelo prematura, particularmente em homens, o que causa a 

aparência facial típica. A fraqueza no pescoço, particularmente em flexores, é 

comum, mas uma queda cabeça também pode ocorrer com fraqueza extensora. 

Os flexores longos dos dedos são afetados e causam problemas funcionais 

incapacitantes proeminentes. Fraqueza da dorsiflexão do tornozelo é comum e 
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é uma das /principais causas de quedas. A fraqueza muscular progride 

lentamente ao longo de vários anos, mas uma substancial fraqueza proximal é 

observada apenas tardiamente(41). 

- Distrofia muscular congênita  

As distrofias musculares congênitas são miopatias hereditárias 

geneticamente e clinicamente heterogêneas, com um modo de herança 

autossômico recessivo predominante. São caracterizadas por hipotonia 

congênita, atraso no desenvolvimento motor e início precoce de fraqueza 

muscular progressiva, associada a padrão distrófico na biópsia muscular. O 

padrão distrófico não é específico e compartilhado por qualquer tipo de distrofia 

muscular hereditária, embora possa ser variável quanto à quantidade de 

alterações histopatológicas(42). 

São tradicionalmente definidas por terem os sintomas logo ao 

nascimento, a idade exata de início pode ser difícil de definir em alguns casos, 

especialmente para as variantes mais brandas. As três categorias principais são 

comumente reconhecidas, cada uma das quais com características fenotípicas 

distintas e bem descritas: (1) colagenopatias (também conhecidas como 

miopatias relacionadas ao colágeno VI), incluindo Ullrich e miopatia de Bethlem, 

(2) merosinopatias (também conhecidas como deficiência de merosina, 

relacionadas à laminina α2 [LAMA2] e MDC1A) e (3) distroglicanopatias 

(também conhecidas como relacionadas à α-distroglicana), incluindo Fukuyama, 

doença músculo-olho-cérebro e síndrome de Walker-Warburg (43). 

Kang et al. (2015)(43) sugerem que a fraqueza muscular progressiva e a 

hipotonia são as manifestações clínicas mais comuns nas distrofias congênitas. 

Os níveis de creatinaquinase (CK) sérica são normais, mas não invariavelmente 

elevados. Estudos demonstram que hiperfrouxidão articular distal, hipotonia 

congênita e contraturas articulares são características associadas à 

colagenopatia. Achados clínicos de fraqueza congênita, níveis séricos elevados 

de CK e anormalidades do sinal da substância branca na ressonância 

magnética cerebral predizem o subtipo de merosinopatia. Padrões clássicos de 

fraqueza muscular, anormalidades estruturais do olho e anormalidades corticais 
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(frequentemente associadas com defeitos migracionais) são característicos de 

distroglicanopatias e preditivos de mutações em genes conhecidos para essas 

síndromes. Alterações relacionadas à laminina (LAMA) estão fortemente 

associadas à fraqueza extensora do pescoço. Em crianças com suspeita de 

distrofia congênita, as características clínicas podem predizer diagnósticos de 

subtipos e genes causadores. 

As formas individuais são raras, de modo que apenas centros 

especializados possuem a experiência e tecnologia diagnósticas para cobrir 

todos os subtipos. Não é raro que um paciente possa se apresentar para 

diagnóstico em uma idade mais avançada, porque um diagnóstico definitivo 

ainda não foi estabelecido, apesar do início congênito, ou porque o início/ 

reconhecimento dos sintomas foram atrasados. Várias pistas clínicas ajudam a 

chegar a um diagnóstico e, finalmente, o teste molecular deve ser feito, para 

melhor esclarecimento(44). 

 - Miopatia mitocondrial  

As disfunções mitocondriais ocorrem devido a mutações herdadas ou 

espontâneas no DNA mitocondrial (DNAmt) ou DNA nuclear (DNAn), levando à 

função anormal de proteínas ou moléculas de RNA, que se localizam nas 

mitocôndrias(45). Formam um grupo heterogêneo de distúrbios de fenótipos 

variáveis, que causam disfunção primária da cadeia respiratória mitocondrial. 

Múltiplos sistemas, como sistema nervoso central e periférico, sistema músculo 

esquelético, sistema cardíaco, endócrino, hematopoiético, gastrointestinal e 

óptico podem ser afetados, principalmente tecidos onde há mais gasto 

energético(45)(46). 

A prevalência dos distúrbios mitocondriais é de aproximadamente 1 em 

10.000 indivíduos, e em relação à prevalência de portadores da mutação no 

DNAmt, esse número cai para 1 em 200 indivíduos. Porém não há um 

consenso na literatura devido à ampla variabilidade estatística mundial.  As 

manifestações clínicas podem ocorrer em qualquer idade. Geralmente os 

fenótipos mais graves se apresentam mais precocemente e os mais leves se 
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apresentam tardiamente. É muito variável em relação aos sinais clínicos, 

gravidade e prognóstico (46). 

A intolerância ao exercício é uma característica clínica presente na 

miopatia mitocondrial, levando à baixa capacidade de esforço e rápida fadiga 

associada também à fraqueza muscular e atrofia. As miopatias mitocondriais 

são condições progressivas, que levam à incapacidade funcional significativa, 

afetando a qualidade de vida e podendo resultar em morte prematura(47). 

- Miopatia inflamatória 

As miopatias inflamatórias idiopáticas (MI), coletivamente denominadas 

de miosites, são um grupo heterogêneo de doenças que se caracterizam por 

fraqueza muscular crônica, baixa resistência muscular e por infiltrados de 

células inflamatórias no tecido muscular. Com base nas diferenças nas 

características clínicas e histopatológicas, foram, por muitos anos, 

subclassificadas em polimiosite, dermatomiosite e miosite por corpos de 

inclusão. 

A presença frequente de infiltrados de células inflamatórias com uma 

frequência elevada de linfócitos T no tecido muscular, juntamente com os 

autoanticorpos de ocorrência comum, sugere que se trata de doenças 

autoimunes. Não são apenas distúrbios musculares, pois outros órgãos são 

afetados, como a pele na dermatomiosite, e os pulmões, coração, articulações 

e trato gastrointestinal, tanto na polimiosite quanto na dermatomiosite, 

sugerindo que são doenças autoimunes sistêmicas(48) . 

A polimiosite é uma síndrome imunomediada secundária à imunidade 

celular defeituosa, mais comumente associada a outras doenças autoimunes 

sistêmicas. Raramente afeta pessoas com menos de 20 anos, com o início 

entre 30 e 60 anos. A fraqueza muscular proximal se desenvolve como uma 

miopatia subaguda, geralmente durante semanas a meses. Os pacientes 

apresentam perda de força dos flexores do pescoço e uma fraqueza simétrica 

nas extremidades superiores e inferiores proximais se desenvolvem 

lentamente.  Os músculos distais podem ser envolvidos, mas em menor grau. A 
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disfagia ocorre em um terço dos pacientes devido ao envolvimento orofaríngeo 

e esofágico. Os músculos extraoculares são poupados(49). 

 Indivíduos com dermatomiosite apresentam fraqueza muscular proximal 

e manifestações cutâneas, que se desenvolvem ao longo de semanas a meses. 

Porém, em alguns casos, pode haver pouco ou nenhum envolvimento muscular, 

sem elevação de enzimas musculares e da ENMG, ressonância magnética e 

biópsia muscular (casos hipomiopáticos ou formas amiopáticas de 

dermatomiosite). As características patogênicas da pele na dermatomiosite 

incluem erupção cutânea periorbital violácea, frequentemente edematosa e 

eritematosa, lesões nas superfícies extensoras das articulações. Normalmente, 

as enzimas musculares estão elevadas e ENMG revela um padrão miopático 

(motor miopático unidades com fibrilações e ondas agudas espontâneas). 

Como em outros tipos de miopatias inflamatórias, exames de ressonância 

magnética podem se revelar pela inflamação muscular ou necrose. Mialgia e 

prurido podem ser sintomas importantes(50).  

Miosite por corpos de inclusão (IBM) é um subconjunto das miopatias 

inflamatórias, mais comumente observado na população com mais de 50 anos, 

e é mais comum em homens. É uma miosite de início gradual e pode levar de 

meses a anos, desde o início dos sintomas, até que o diagnóstico seja 

feito.  Afeta os músculos proximais e distais, com quedas frequentes. Atrofia 

muscular e dificuldade para engolir são observadas. Está associada a 

alterações idênticas à polimiosite, mas também demonstra vacúolos revestidos 

e depósitos de beta-amiloide e ubiquitina. Está associada a outras doenças do 

tecido conjuntivo em cerca de 15% dos pacientes. Cerca de 30% dos pacientes 

podem ter marcadores específicos para miosite e os níveis séricos de CK são 

ligeiramente elevados. A ENMG pode mostrar alterações neurogênicas ou 

mistas neurogênicas e miopáticas(49)(50). 
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2.3 Avaliações de funcionalidade em doenças neuromusculares 

As DNM levam ao comprometimento progressivo da função pulmonar e 

motora, causando alterações funcionais e da qualidade de vida. A 

funcionalidade pode ser caracterizada pelas atividades essenciais para a 

manutenção do bem-estar psicológico e físico, que acabam por dar significado 

à vida. A atividade funcional ideal é classificada pelo paciente, de acordo com o 

que considera indispensável para melhor qualidade de vida, a qual se integra às 

funções cognitivas com as habilidades motoras. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. A 

qualidade de vida é considerada como um importante indicador de prognóstico 

e de evolução das doenças neuromusculares, a qual é utilizada como forma de 

avaliar o risco de adoecer, além de indicador válido e importante para os 

benefícios globais do tratamento(6).  

 Alguns fatores podem ser cruciais na perda da funcionalidade. Os fatores 

extrínsecos incluem diminuição da capacidade de mover ativamente um 

membro em toda a sua amplitude de movimento, o posicionamento estático por 

períodos prolongados e o desequilíbrio da musculatura antagonista e agonista. 

Fatores intrínsecos incluem alterações fibróticas no músculo, resultando em 

extensibilidade reduzida e contraturas.  As contraturas dos membros inferiores 

são muito mais prevalentes do que as contraturas dos membros superiores(51).  

Anteriormente, a força muscular era o método mais usado para 

avaliação. Entretanto, a relação entre força muscular e função motora foi 

investigada apenas para pacientes com DMD, mas não para outras miopatias. 

Portanto, embora haja forte correlação entre força muscular e função motora na 

DMD, pacientes com outros diagnósticos podem apresentar diferentes 

desempenhos nas atividades diárias, mesmo que tenham a mesma força 

muscular(9)(52).  

A avaliação das atividades diárias, utilizando escalas funcionais é hoje 

um dos métodos mais usados para avaliar a progressão da doença(5).O uso de 
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escalas funcionais padronizadas e validadas tem o intuito de avaliar a 

progressão das DNM, a partir de análises de dados clínicos qualitativos, que 

são convertidos em uma escala numérica, fornecendo melhor objetividade para 

comparação. Com o surgimento das novas estratégias terapêuticas 

medicamentosas e seu alto custo, as escalas passaram a ser muito utilizadas, 

pela facilidade de monitorar a evolução motora(53).  

Alguns autores consideram a escala do Medical Research Council (MRC) 

um método estabelecido e confiável para avaliar a força muscular em DNM e 

em outras doenças do sistema nervoso. O grau de confiabilidade depende dos 

grupos musculares testados e do grau de força pontuado. A força mensurada 

na escala MRC em músculos isolados é convertida em equações, que unificam 

grupos musculares em uma pontuação total, de acordo com os músculos de 

interesse(54).  

Dentre as escalas mais utilizadas, estão a Vignos, Spencer e Archibald, 

Brooke, Egen Klassification (EK), Medida da função motora (MFM), 

Hammersmith Functional Motor Scale (HFME), Chop Intend, North Star 

Ambulatory Assessment (NSAA) e testes cronometrados.  

A escala de Vignos, Spencer e Archibald (1963) é composta por 10 itens 

pontuados de 0 a 10. Considerada padrão-ouro, é muito utilizada para 

graduação do estadiamento da doença, pois avalia marcha, capacidade de 

subir degraus e se levantar da cadeira. É um método simples e preciso (55). A 

escala de Brooke é composta por 6 itens, pontuados de 1 a 6, que avaliam a 

funcionalidade dos membros superiores, como realizar a flexão dos braços a 

cima da cabeça e levar as mãos à boca(56). Quanto maiores as pontuações na 

escala de Vignos, Spencer & Archibald e de Brooke, maiores são a gravidade e 

a dependência funcional. 

A Egen Klassification (2006) classifica a funcionalidade de pessoas que 

utilizam cadeira de rodas. Foi validada para o português, por Martinez et al. 

visando quantificar o grau de limitação funcional na DMD avançada. No 

processo de validação, foram estudados pacientes com atrofia muscular 

espinhal. Mostrou forte correlação com a força muscular, as contraturas 
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musculares, o tempo de uso de cadeira de rodas e a capacidade vital forçada. É 

um método útil na discriminação de níveis distintos de funcionalidade cotidiana, 

na DMD e atrofia muscular espinhal. Tem sido sugerido um papel auxiliar na 

tomada de decisão do melhor momento para introdução de ventilação mecânica 

com base na EK(57). 

 A Medida da Função Motora (MFM) visa avaliar quantitativamente a 

função motora. No Brasil, foi validada por Iwabe et al. em 2008. Tem 32 itens, 

incluindo avaliações estáticas e dinâmicas, divididas em três dimensões: 

Dimensão 1 (D1): posição em pé e transferências, com 13 itens; Dimensão 2 

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

motora distal, com sete itens, dos quais seis são referentes aos membros 

superiores(58). 

 A Hammersmith Motor Functional Scale (HMFS) foi desenvolvida para 

crianças com AME tipos II e III. Consiste em 20 itens que avaliam o controle 

cervical, de tronco, dos membros superiores e inferiores. Também avalia trocas 

posturais como rolar, sentar-se, erguer a cabeça em prono e supino, passar de 

sentado para deitado, deitado para sentado, sustentar o tronco em antebraços 

(prono), quatro apoios, arrastar e se manter em ortostatismo. A pontuação varia 

de 0 a 2 pontos em cada item (0: incapacidade de realizar a atividade, 1: realiza 

a atividade com algum suporte/ auxílio, 2 quando realiza a atividade 

completamente). A pontuação máxima obtida é de 40 pontos(59).  

 A Chop Intend (Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of 

Neuromuscular Disorders) foi desenvolvida para bebês com fraqueza muscular 

ou AME tipo 1. É composta por 16 itens que avaliam a movimentação 

espontânea e habilidades motoras. A pontuação atribuída a cada item vai de 0 

(sem movimento/ não realiza)  a 4 (realiza a atividade completamente), sendo 

que a pontuação total varia de 0 a 64 pontos(59). 

 A North Star Ambulatory Assessment (NSAA) é unidimensional e 

validada para meninos deambulantes com DMD. É adequada para estudos 

multicêntricos, e amplamente utilizada em ambientes clínicos e como medidas 

de desfecho secundário. Avalia o desempenho em pé, andando, ao se levantar 
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da cadeira, ao se levantar do chão (sinal de Gowers), ao subir e descer um 

degrau, correr e pular. A pontuação varia de 0 a 2 pontos (0: não realiza a 

atividade, 1: realiza de forma modificada e 2: realiza de forma independente). 

Permite que as atividades propostas sejam cronometradas para avaliar a 

progressão da doença (60). Inclui itens cronometrados, como o teste de 

caminhada de 10 metros e o levantar do chão (Gowers).  

 Um estudo realizado em 2010, sugeriu também a realização do teste de 

caminhada de 6 minutos, sendo considerado uma medida da capacidade 

funcional. O teste mede a resistência, refletindo assim aspectos importantes da 

função da vida cotidiana, já tendo sido usado em estudos com distrofia 

miotônica, doença de Pompe, atrofia muscular espinhal e neuropatias 

periféricas (61).  

 Em 2007, Vandervelde et al. elaboraram um questionário que explorava 

uma série de atividades de vida diária e as limitações ao realizá-las. O 

questionário ACTIVLIM foi construído a partir da percepção dos adultos e dos 

pais das crianças com DNM, sobre a dificuldade em realizar atividades de vida 

diária. Os 22 itens selecionados para a versão final do ACTIVLIM compartilham 

a mesma estrutura de escala de classificação ordenada, unidimensional e não 

apresenta nenhum item diferencial, funcionando em diferentes idades, sexos, 

comunidades e tipos de DNM(12). Essa escala será apresentada na integra 

mais à frente. 
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3. OBJETIVO 

 

 3.1 Objetivo primário   

 Realizar a tradução para o português do Brasil, a adaptação transcultural 

e a validação da medida de limitações nas atividades (activity limitations 

measure, ACTIVLIM). 

 

 3.2 Objetivo secundário  

 Avaliar a correlação entre a força muscular e as atividades propostas na 

ACTIVLIM.  
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4. MÉTODO 

 

 Esse estudo observacional transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade Medicina da Universidade 

de São Paulo – HC-FMUSP (número 3.264.694). Para a validação da medida 

de limitações nas atividades (activity limitations measure, ACTIVLIM), entramos 

em contato com a Unidade de Reabilitação e Medicina física da Université 

Catholique de Louvain para obter a autorização (em anexo) para tradução e 

adaptação transcultural.  

- Processo para tradução e adaptação transcultural  

A adaptação de um instrumento é uma tarefa complexa, que exige 

planejamento e rigor quanto à manutenção do conteúdo, características 

psicométricas e validade para a população a quem se destina. Nesse processo, 

é necessário comprovar tanto as evidências acerca da equivalência semântica 

dos itens, quanto as evidências psicométricas da nova versão do 

instrumento(15)  

Foram seguidas as seis etapas propostas por Beaton et al. (2000)(16): 1) 

tradução do inglês para o português por um fisioterapeuta e um tradutor 

juramentado, 2) sínteses das traduções, 3) retrotradução da versão sintetizada 

da ACTIVLIM, 4) revisão por um comitê de especialistas (fisioterapeutas) e 5) 

pré-teste para verificação das propriedades psicométricas, aplicado em 60 

pessoas com DNM. 

- Critérios de inclusão 

 Participaram desse estudo 268 pessoas que fazem acompanhamento no 

ambulatório de Neurologia do HC-FMUSP. Os diagnósticos foram atrofia 

muscular espinhal (AME), distrofia miotônica de Steinert, distrofias e miopatias 

congênitas, distrofia muscular de cinturas, distrofinopatias (distrofia muscular de 

Duchenne, DMD/ distrofia muscular de Becker, DMB), distrofia 

fáscioescapuloumeral, miopatia inflamatória, miopatia mitocondrial, neuropatias 

hereditárias e adquiridas, esclerose lateral amiotrófica (ELA) e miopatias em 
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investigação e miastenias. Os diagnósticos foram confirmados por testes 

genéticos. Também foram registrados idade e grau de escolaridade. As 

crianças foram abordadas por meio de seus pais, porém todas deram o 

assentimento para participar do protocolo de avaliação. 

- Escalas utilizadas para avaliação  

 A ACTIVLIM foi desenvolvida a partir do conceito de limitações de 

atividades, em consonância com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF). Trata-se de uma escala 

unidimensional, que contempla domínios de mobilidades, autocuidado e 

atividades domésticas. Envolve movimentos básicos do corpo, associados a 

atividades importantes nas quais as pessoas com DNM podem necessitar de 

auxílio de terceiros ou de algum tipo de apoio. Foi desenvolvida com base no 

modelo Rasch, que estima a dificuldade do item e o nível de atividade em uma 

escala linear comum, utilizando as respostas fornecidas a cada item, em um 

marco probabilístico(12). 

 A escala de Vignos, Spencer & Archibald é composta por 10 itens, 

pontuados de 0 a 10. É uma forma de classificação do estadiamento, por meio 

do desempenho em atividade funcionais, como marcha, subir e descer escada, 

capacidade de levantar-se da cadeira, manutenção da postura sentada e 

dependência de tecnologias assistivas(55). A escala de Brooke é composta por 

6 itens, a serem pontuados de 1 a 6. Avalia a funcionalidade dos membros 

superiores, como realizar a flexão dos braços acima da cabeça e levar as mãos 

à boca(56). Quanto maior a pontuação atribuída nas escalas de Vignos, 

Spencer & Archibald e de Brooke, maiores são a gravidade e a dependência 

funcional. 

 A Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento de 

avaliação da incapacidade de pacientes com restrições funcionais de etiologias  

variadas(55)(56)(62). O objetivo principal é avaliar a carga de cuidados 

necessários em uma série de atividades motoras e cognitivas da vida diária. É 

composta por 18 itens, divididos em domínios de autocuidado, locomoção, 

controle esfincteriano, comunicação e cognição social. Cada atividade recebe 
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pontuação de 1 (dependência total) a 7 (independência completa). A pontuação 

total pode variar de 18 a 126(62).  

 A avaliação de força muscular do Medical Research Council (MRC) 

consiste em graduar a força muscular de 0 a 5. Zero significa que não há 

contração muscular, 1 indica que há contração muscular, 2 é pontuado quando 

há movimento a favor da gravidade, 3 quando há movimento em toda a 

amplitude articular, contra a gravidade, 4 é atribuído quando vence resistência 

leve e 5 quando vence resistência manual máxima. Também calculamos os 

índices percentuais, utilizando a seguinte formula: MRC = força muscular total * 

100/ número de músculos testados * 5 (60). 

- Análise estatística  

 Para testar a consistência interna, foram avaliadas 60 pessoas, com 

intervalos de um mês entre a primeira e a segunda avaliação. Os participantes 

foram avaliados por um mesmo avaliador, nessas duas sessões, e, também, 

por um avaliador cego (na1ª avaliação). A análise estatística, foi feita com o 

software Statistica 13.0, incluiu análise teste-reteste (confiabilidade intra e 

interexaminadores); consistência interna e  externa (validade do 

constructo)(19). As confiabilidades intra e interexaminadores foram descritas 

pelos coeficientes de correlação intraclasse (ICC). Coeficientes superiores a 

0.80 foram considerados altos. 

 Para analisar a consistência interna, foi realizada a correlação entre os 

subitens da ACTIVLIM com o alfa de Cronbach, utilizando a calculadora virtual 

Cronbach Alpha – Free Statistics Software. A consistência interna reflete a 

homegeneidade do instrumento, indicando se seus itens medem a mesma 

característica, ou seja, a mesma variável(63). Quando os itens estão 

correlacionados, o valor de alfa se eleva. 

  A consistência externa (ou validade de constructo) foi avaliada por meio 

de coeficientes de correlação de Spearman, controlados por idade, investigando 

possíveis relações entre a ACTIVLIM, a Vignos, Spencer & Archibald, a Brooke 

e a Medida de Independência Funcional. Como foram feitas múltiplas 

correlações foi realizada a correção de Bonferroni no nível de significância 
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(0,050/3=0,017).  Testamos a correlação da força muscular (MRC) e as 

atividades propostas na ACTIVLIM. Coeficientes superiores a 0.80 foram 

considerados altos e valor de     p<0,017(19).  

 As análises foram realizadas com base no mapa conceitual apresentado 

pela CIF, sendo uma forma clara de demonstrar as correlações(64). 

 

Figura 3: Mapa conceitual para avaliação DNM baseado na CIF.  
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4. RESULTADOS 

 

A tabela 1, a seguir, apresenta a caracterização da amostra (tabela 1). 

Sexo n (%) 

Homens 148 (55%) 

Mulheres 120 (45%) 

    

Idade (6 a 78 anos)   

Crianças (6 a 15 anos, média 9,4 anos)                 25 (1%) 

Adultos (16 a 78 anos, média 42,4 anos) 243 (99%) 

Média geral 39,3 anos 

    

Escolaridade* (média 9,6 anos) 4 a 16 anos 

    

Estágio da doença   

Deambulador 226 (84%) 

Cadeirante 42 (16%) 

    

Classificação por diagnóstico   

AME 18 (7%) 

Distrofia miotônica de Steinert  32 (12%) 

Distrofia e miopatia congênitas  22 (8%) 

DMC 37 (14%) 

DMD/DMB 23 (9%) 

FSH 10 (4%) 

Miopatia inflamatória  16 (6%) 

Miopatia mitocondrial 33 (12%) 

Outros ** 77 (28%) 
                         *Em crianças consideramos a escolaridade dos pais  
                         **Neuropatias, miastenias, ELA, miopatias em investigação 

Tabela 1: Composição da amostra (sexo, idade, escolaridade e diagnósticos). 
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A tabela 2 apresenta a tradução e adaptação das 22 perguntas da medida 

de limitações nas atividades (Tabela 2). 

 Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? How difficult are the following activities? 

1 Vestir uma camiseta Putting on a T-shirt 

2 Lavar o corpo da cintura para cima Washing one´s upper body 

3 Vestir-se da cintura para baixo Dressing one´s lower body 

4 Tomar banho no chuveiro Taking a shower 

5 Sentar-se no vaso sanitário Sitting on the toilet 

6 Tomar banho de banheira (ou piscina) Taking a bath 

7 Descer escadas Walking downstairs 

8 Entrar e sair do box no banheiro Stepping out of a bathtub 

9 Abrir uma porta Opening a door 

10 Andar em locais planos fora de casa Walking outdoors on level ground 

11 Lavar o rosto Washing one´s face 

12 Pendurar um casaco no armário Hanging up a jacket on a hatstand 

13 Enxugar o rosto, as mãos e os braços Wiping one´s upper body 

14 Subir escadas Walking upstairs 

15 Carregar um pacote pesado Carrying a heavy load 

16 Entrar no carro Getting into a car 

17 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) Standing for a long time (± 10 min) 

18 Andar mais de um quilômetro Walking more than 1 kilometre 

19 Fechar uma porta Closing a door 

20 Pular num pé só Hopping on one foot  

21 Colocar uma mochila Putting on a backpack 

22 Correr Running 

Tabela 2: Tradução das questões da medida de limitações nas atividades (ACTIVLIM) 

  Na análise da confiabilidade intra e inter-examinadores, foram utilizados 

os resultados das 60 pessoas avaliadas por dois fisioterapeutas, com intervalo 

de um mês. Foram obtidos os coeficientes de correlação interclasse (ICC) de 

0,95 e 0,90, caracterizando excelente concordância intra e inter-examinadores, 

respectivamente. 

Para a consistência interna, o valor do alfa de Cronbach foi de 0,94, 

sendo classificado como alto, para o conjunto de questões. O valor de alfa de 

Cronbach de cada item (homogeneidade) também foi alto, variando entre 0,94 e 

0,95.  

 Para a consistência externa, foi utilizada a correlação de Spearman, 

corrigida por idade. Como foram feitas múltiplas correlações, foi realizada a 
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correção de Bonferroni no nível de significância (0,050/3=0,017). Os 

coeficientes mostraram forte correlação da ACTIVLIM com as escalas Vignos, 

Spencer & Archibald (r=-0,907), Brooke (r=-0,908) e MIF (r=0,864) (Tabela 3).   

Tabela 3: Coeficientes de correlação de Spearman com correção de Bonferroni.          

Brooke: Escala de Brooke. Vignos: Escala de Vignos, Spencer & Archibald. MIF: 

Medida de Independência Funcional. ACTIVLIM: medida de limitações nas atividades. 

Houve forte correlação entre a pontuação total da ACTIVLIM e o 

estadiamento da doença pelas escalas Vignos, Spencer & Archibald e Brooke 

(figuras 4 e 5). Quanto maior a pontuação, maior a independência funcional. 

Quanto menor a pontuação, maior a gravidade de sintomas e sua dependência 

nas atividades de vida diária.  

Figura 4: Correlação entre ACTIVLIM e Escala de Vignos, Spencer & Archibald. 

Variável Média Desvio- 

padrão 

Brooke Vignos MIF ACTIVLIM 

Brooke 3,47 1,97 1,000 0,850 -0,809 -0,908 

Vignos 2,03 1,24 0,850 1,000 -0,819 -0,907 

MIF 102,15 19,42 -0,809 -0,819 1,000 0,864 

ACTIVLIM 25,11 8,62 -0,908 -0,907 0,864 1,000 

ACTIVLIM = 38,56 - 3,87 * Vignos
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Figura 5: Correlação entre ACTIVLIM e escala de Brooke 

A Tabela 4 e as Figura 6 e 7 apresentam a correlação entre a força muscular 

(MRC) e a ACTIVLIM (Tabela 4, Figura 6 e 7). Houve correlação forte entre 

força muscular proximal dos membros superiores, inferiores e ACTIVLIM 

(r=0,748;            r= 0,793; p < 0,01). Os demais escores de força muscular 

apresentaram correlações moderadas com a ACTIVLIM.   

Tabela 4: Coeficientes de correlação de Spearman. ACTIVLIM: medida de limitações 

nas atividades. MRC: avaliação de força muscular do Medical Research Council. 

MMSS: membros superiores. MMII: membros inferiores. 

ACTIVLIM = 37,74 - 6,21 * Brooke
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Variável MRC 

tronco 

MRC MMSS 

proximal 

MRC MMSS 

distal 

MRC MMII 

proximal 

MRC MMII 

distal 

ACTIVLIM 0,602 0,748 0,512 0,793 0,059 
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Figura 6: Correlação entre ACTIVLIM e força muscular proximal dos membros 

superiores (MRC MMSS proximal) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Correlação entre ACTIVLIM e força muscular proximal dos membros 

inferiores (MRC MMII proximal)  
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        Pensando ainda no uso da ACTIVLIM para diferentes tipos DNM e 

também para uma melhor visualização dos resultados, fizemos subgrupos: 

AME, DMC, DMD/DMB, FSH, distrofia de Steinert, miopatia congênita, miopatia 

inflamatória, miopatia mitocondrial e outras (neuropatias, miastenias, esclerose 

lateral amiotrófica, distrofia emery-dreifuss, oculofaringea, etc). Investigamos 

possíveis correlações entre o MRC e a pontuação total na ACTIVLIM (figura 8).             

 

Figura 8: Correlação MRC e ACTIVLIM pareados por diagnóstico específico 
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5. DISCUSSÃO 

 O presente estudo realizou a tradução para o português do Brasil, a 

adaptação transcultural e a validação da medida de limitações nas atividades 

(activity limitations measure, ACTIVLIM). A abordagem baseada exclusivamente 

nas funções e estruturas corporais, na qual a força muscular é um método 

muito utilizado, ampliou-se dentro da proposta da CIF. Por isso, as atividades 

passaram a ocupar um lugar muito relevante na avaliação funcional. A CIF 

propõe uma visão mais ampla do que deve ser avaliado (função e estrutura, 

atividade, participação, fatores pessoais e ambientais), mas também permite o 

registro de aspectos específicos de cada doença, por isso, é adequada para 

DNM. A avaliação por meio de escalas funcionais, que é hoje um dos métodos 

preferidos para avaliar a progressão das DNM (5), pode ser complementada 

com a inclusão da ACTIVLIM, seguindo as recomendações da CIF de incluir a 

avaliação das atividades de vida diária. 

 O fluxograma de Beaton (16) se mostrou uma boa estratégia para a 

elaboração da versão brasileira da ACTIVLIM, seguido da avaliação da 

consistência interna e externa. Os ICC obtidos no teste–reteste do presente 

estudo, 0,90 entre examinadores e 0,95 em um mesmo examinador, indicam 

excelente concordância entre as avaliações. Nossos resultados são similares 

aos resultados apresentados no estudo original da ACTIVLIM, elaborado por 

Vandervelde e colaboradores (2007), 0,93 entre examinadores e 0,98 em um 

mesmo examinador (12). Além disso, os nossos resultados também concordam 

com os resultados obtidos na validação para o espanhol realizada por Pagola e 

colaboradores (2017) na Espanha, avaliando 135 adultos com miopatias, que 

apresentou como índice de confiabilidade inter-examinadores o valor de 0,96 

(65). Tais resultados corroboram a validade dos dados obtidos no presente 

estudo, demonstrando boa confiabilidade intra- e inter-examinadores. A 

consistência interna, avaliada por meio do Alfa de Cronbach, variou entre 0,94 e 

0,95. Os valores elevados obtidos demonstraram a homogeneidade entre as 

questões e a correlação entre cada uma delas.  

 A ACTIVLIM foi elaborada a partir da percepção dos adultos e dos pais 

de crianças com DNM sobre as dificuldades em realizar as atividades de vida 
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diária (12). Dentre os 22 itens que a compõem, há questões relacionadas ao 

vestuário, higiene pessoal, habilidades manuais, marcha, subir e descer 

escadas, que são comuns para adultos e crianças. Ainda há 4 itens para 

maiores de 16 anos: carregar um pacote pesado, entrar no carro, andar mais de 

um quilômetro e ficar em pé por muito tempo. Há quatro itens para crianças 

entre seis e 15 anos: fechar uma porta, pular em um pé só, colocar uma 

mochila e correr. Essa possibilidade de avaliação de todas as faixas etárias é 

de grande importância na prática clínica com DNM, permitindo o seguimento 

longitudinal, que abrange o ciclo de vida. Isso permite acompanhar um mesmo 

indivíduo por muitos anos, ou comparar pessoas de diferentes faixas etárias, 

com o mesmo diagnóstico de um tipo de DNM, para descrever a variabilidade 

clínica de cada doença. 

 Na validação da consistência externa, nossos resultados foram similares 

aos apresentados no estudo que deu origem à versão final da ACTIVLIM, que 

apresentou correlações com as escalas Vignos, Spencer & Archibald (r=-0,83), 

Brooke (r=-0,63) e MIF (r=0,85)(12). Na validação para língua espanhola, os 

resultados apresentados foram r=-0,83 para Vignos, Spencer & Archibald, r=-

0,54 para Brooke e r=0,87 para MIF (65). Coeficientes maiores ou iguais a 0,80 

são considerados fortes e os achados apresentados corroboram os achados no 

presente estudo: Vignos, Spencer & Archibald (r=-0,907), Brooke (r=-0,908) e 

MIF (r=0,864). As escalas Vignos, Spencer & Archibald e Brooke são 

inversamente proporcionais à ACTIVLIM. Quanto maior a funcionalidade, 

medida pela ACTIVLIM, menor a incapacidade, medida pelas escalas Vignos, 

Spencer & Archibald e Brooke. A ACTIVLIM soma ao protocolo que utiliza MIF, 

Vignos, Spencer & Archibald e/ou Brooke porque fornece muitas informações 

sobre as atividades de vida diária. Além disso, solicita o relato de como o 

paciente percebe cada uma das tarefas, o que é de extrema importância para o 

raciocínio clínico e a tomada de decisão sobre quais tarefas (e quais sinergias 

musculares envolvidas nessas tarefas) devem ser priorizadas durante o treino 

motor nas terapias. 

 Dentre os itens relacionados aos membros inferiores, as pessoas 

apresentaram maior dificuldade em descer escadas, andar em locais planos 
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fora de casa, subir escadas, ficar em pé por muito tempo e andar mais de um 

quilômetro. Quanto mais limitações nessas atividades, mais grave a 

incapacidade, de acordo com o estadiamento proposto por Vignos, Spencer & 

Archibald. Os itens vestir uma camiseta, lavar o corpo da cintura para cima, 

lavar o rosto, pendurar um casaco no armário e enxugar o rosto, as mãos e os 

braços estão relacionados aos membros superiores. Uma vez que os indivíduos 

apresentam limitação da amplitude de movimento e da força muscular dos 

membros superiores, apresentam maior incapacidade, refletida pelo 

estadiamento da Brooke. 

 Apesar da MIF e a ACTIVLIM apresentarem forte correlação, essas duas 

escalas possuem objetivos diferentes. A MIF avalia aspectos da saúde e a 

participação nas atividades e na sociedade (62). A ACTIVLIM avalia a 

dificuldade na execução de atividades de vida diária e não permite a pontuação 

com auxílio de terceiros, porém, permite que a pessoa realize compensações. A 

pontuação é atribuída de acordo com a percepção de desempenho em cada 

uma das atividades(11). 

 A utilização de movimentos compensatórios durante a execução de 

tarefas é a maneira típica que pessoas com DNM empregam para lidar com a 

fraqueza muscular progressiva dos músculos antigravitacionais. A perda da 

capacidade excêntrica da musculatura dos membros inferiores está fortemente 

correlacionada com a perda da marcha. Observamos, com frequência, a 

presença de pé equino, base alargada em bipedestação, inclinação e 

anteriorização da pelve, hiperlordose lombar, elevação e rotação interna e uso 

dos membros superiores e tronco. Tais movimentos são realizados para facilitar 

a execução de atividades em pé e na marcha (9). Anteriormente a relação entre 

força muscular e função motora era investigada apenas em pacientes com DMD 

(56). No presente estudo houve forte correlação da força muscular e função 

motora na DMD e também nas demais doenças neuromusculares.   

 A ACTIVLIM avaliou a percepção do desempenho na realização das 

atividades propostas, permitindo a realização de compensações. Uma vez que 

músculos antigravitacionais foram os mais afetados pela progressão da 

fraqueza muscular, movimentos associados com o uso dos membros superiores 
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e tronco foram utilizados para facilitar a execução das atividades. Um estudo 

realizado por Vandervelde e colaboradores (2008) avaliou a relação da 

deficiência motora e limitações nas atividades nas DNM. Para isso, avaliou a 

força muscular e a ACTIVLIM. Apresentou moderada correlação entre a força 

muscular proximal e a realização das atividades de vida diária. O recrutamento 

de flexores de ombro e cotovelo teve grande importância nas atividades como 

lavar o rosto e vestir uma camiseta. As forças dos flexores de quadril e joelho 

se correlacionaram com as atividades de entrar e sair do banheiro e subir 

escada (10). O exame físico, incluindo a mensuração da força muscular por 

resistência manual, é uma ferramenta útil para diagnosticar a vulnerabilidade 

dos indivíduos em programas de reabilitação. Entretanto, ainda pouco se sabe 

sobre as dificuldades dos pacientes nas atividades de vida diária(52). Por esse 

motivo, os fisioterapeutas devem usar a ACTIVLIM como parte de seu protocolo 

de avaliação clínica. 

 Estudos prévios com pessoas com DMD utilizaram protocolos com 

dinamometria e teste muscular de resistência manual (TMM) para avaliação da 

força muscular. Observou-se que a dinamometria registrava o pico de força 

apresentado, enquanto o TMM evidenciava aspectos clínicos, como vencer a 

gravidade. Um estudo prévio realizado pelo nosso grupo evidenciou que um 

fisioterapeuta com experiência em DNM apresenta grande confiabilidade e 

reprodutibilidade no TMM (52)A dinamometria tem se mostrado mais útil no 

monitoramento da intensidade da força muscular durante os exercícios (66) 

 Em 2015, Nunes et al. (52) descreveram forte correlação da força 

muscular proximal e distal dos membros inferiores na Dimensão 2 da Medida da 

Função Motora (MFM). A força proximal e distal dos membros inferiores é 

importante para a estabilidade do tronco enquanto indivíduos realizam 

transferências, atividades que são propostas na Dimensão 2 da MFM. Em 

nosso estudo encontramos forte correlação entre a força muscular proximal de 

MMII e MMSS (r=0,748, p<0,001; r=0,793, p<0,001). Levando em consideração 

que as atividades propostas na ACTIVLIM são cotidianas, faz-se importante a 

estabilidade do tronco superior e inferior para permitir atividade como pendurar 
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um casaco no armário, subir ou descer escadas e até mesmo para a marcha 

(8).  

 Bakker et al. (67) demonstraram que o MRC é capaz de fornecer boas 

referências para o prognóstico da marcha em DMD. Quando os extensores de 

quadril são classificados como grau 2 ou menor e os dorsiflexores são 

classificados como menores que grau 4, há um maior risco de perda da marcha 

em um período de aproximadamente dois anos. A combinação do MRC e a 

ACTIVLIM é sensível a pequenas mudanças em um curto período de tempo, 

podendo assim facilitar o prognóstico ao longo do curso da doença. Estudos 

futuros deverão investigar essa responsividade das duas escalas associadas. 

 Levando em consideração a percepção de cada pessoa em cada 

atividade da ACTIVLIM e o processo de reabilitação baseado na atenção 

centrada no paciente e na família, amplia-se o foco de observação e o horizonte 

das intervenções terapêuticas em busca da integralidade. O empoderamento de 

pacientes e familiares para efetiva participação na definição de objetivos 

terapêuticos é primordial no processo de reabilitação (68)(69). Existem 

evidências que os pacientes que são envolvidos na definição dos objetivos 

terapêuticos apresentam maior adesão ao programa de reabilitação. Um estudo 

apresentou como resultado final maior taxa de melhora em habilidades 

funcionais, dor, amplitude de movimento e força muscular no grupo em que teve 

envolvimento na elaboração do desfecho terapêutico. Tais resultados também 

foram encontrados para independência funcional e autocuidado em pacientes 

com variadas condições de saúde (70)(71). 
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6.  CONCLUSÃO 

 As atividades propostas na ACTIVLIM (autocuidado e mobilidade), 

apresentaram forte correlação com as escalas de incapacidade (Vignos, 

Spencer & Archibald e Brooke) e independência funcional (Medida de 

Independência Funcional). Após conclusão do processo de tradução, adaptação 

transcultural e validação, apresentamos na integra a versão brasileira da 

ACTIVLIM no presente estudo.  

 A força muscular proximal dos membros superiores e inferiores avaliada 

pela escala do Medical Research Council, apresentou forte correlação com as 

atividades propostas no questionário ACTIVLIM, podendo ser considerada 

como um marcador no declínio da funcionalidade em indivíduos com DNM.    
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ANEXO 1 – Autorização Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Autorização da Autora 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título da pesquisa: Avaliação física e funcional em pacientes com 

miopatias 

Pesquisador principal: Ana Carolina Costa Santos  

Pesquisador orientador: Dra. Mariana Callil Voos  

Instituição: Divisão de Clínica Neurológica, Hospital das Clínicas, Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

 

Convido o senhor/ a senhora para participar voluntariamente deste 

estudo. Essa pesquisa tem o objetivo de descrever o desempenho físico e 

funcional de pacientes com miopatias. 

Vamos realizar dois questionários sobre suas tarefas de vida diária, com 

duração média de 20 minutos e sua pontuação final reflete a gravidade da sua 

doença e grau de dependência nas atividades de vida diária. Em seguida será 

realizada a avaliação da sua força muscular. Você deverá fazer alguns 

movimentos com seus braços, pernas e cabeça. Essa parte também tem 

duração de 10 minutos.  

Não há prejuízos à saúde e nenhum dano físico ou desconforto durante a 

realização dos testes. Durante os testes de equilíbrio, o senhor/ a senhora 

usará um colete preso ao teto, para garantir sua segurança em caso de quedas. 

Por outro lado, o protocolo pode aumentar seus conhecimentos da sua função 

motora e respiratória. Ao final da avaliação o senhor/ a senhora receberá 

orientações para manter sua função respiratória e motora. O senhor/ a senhora 

possui o direito de saber sobre os resultados parciais das pesquisas, ou de 

resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Em caso de você concordar em participar desse estudo, esse termo 

especial conhecido como termo de Consentimento Livre e esclarecido deve ser 

assinado. Isso significa que você concorda em fazer parte do grupo de 

pacientes dessa pesquisa. Se por algum motivo você não autorizar o uso dos 
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seus dados no trabalho, não haverá problemas, pois, seu tratamento no 

ambulatório continuará normalmente, sem nenhum prejuízo no seu 

acompanhamento. 

Em qualquer etapa da pesquisa, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. A principal 

investigadora é a fisioterapeuta Ana Carolina Costa Santos, que pode ser 

encontrada no telefone (11) 99491-5479 e no e-mail 

fisioanacarolcosta@gmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5o andar – tel: (11) 

2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 26611549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 

voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Não há 

despesas pessoais para o voluntário em qualquer fase do estudo. Também não 

há compensação financeira relacionada a sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. É garantida 

a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e de deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 

na Instituição. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante 

tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 

legalmente estabelecidas. As informações pessoais coletadas serão utilizadas 

apenas para fins científicos e de pesquisa. 

Fui informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim. Eu discuti com a fisioterapeuta Ana Carolina Costa Santos sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Entendi que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. Ficaram claros para 

mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as 

garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este 

termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

Assinatura do participante           Assinatura do responsável 

Data__/__/__              Data__/__/__  

 

___________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo  

Data__/__/__  

 

NOME:................................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE No : .................................. SEXO : .M (  ) F (  ) 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  TELEFONE: DDD (.....)..........................  

 

RESPONSÁVEL  LEGAL (menores):...................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)........................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:............................................SEXO: M (  ) F (  ) 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  TELEFONE: DDD (.......) ....................... 
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Anexo 4 – Escalas de Vignos, Spencer & Archibald e Brooke 
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Anexo 5 – Medida de Independência Funcional 

 
Nome:________________________________________Data:___________________ 

  

                         Atividade de:  Pontuação  

A Alimentação  

B Higiene Pessoal   

C Banho   

D Vestuário – tronco superior   

E Vestuário – tronco inferior   

F Uso do sanitário   

G Controle vesical   

H Controle intestinal   

I Transferência leito/cadeira / cadeira de rodas   

J Transferência vaso sanitário   

K Transferência banheira/ chuveiro   

L Locomoção ( marcha / cadeira de rodas )   

M Escadas   

N Compreensão (audição / visão )  

O Expressão   

P Interação social   

Q Resolução de problemas   

R Memória   

 

 

7. Independência completa 
6. Independência modificada 
5. Supervisão ou preparação 
4. Assistência com contato mínimo  
3. Assistência com contato moderado  
2. Assistência com contato máximo 
1. Assistência com contato total  
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Anexo 6 – Instruções para aplicação da ACTIVLIM 
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Anexo 7 – Medida de limitações nas atividades (ACTIVLIM)  

Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 1  

Nome:________________________________________________________Data:___________ 
 

 

 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? Impossível Difícil Fácil ? 

1 Vestir uma camiseta     
2 Lavar o corpo da cintura para cima     
3 Vestir-se da cintura para baixo     
4 Tomar banho no chuveiro     
5 Sentar-se no vaso sanitário     
6 Tomar banho de banheira (ou piscina)     
7 Descer escadas     

8 Entrar e sair do box no banheiro     
9 Abrir uma porta     

10 Andar em locais planos fora de casa     
11 Lavar o rosto     

12 Pendurar um casaco no armário     

13 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

14 Subir escadas     

 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

15 Carregar um pacote pesado A     

16 Entrar no carro A     

17 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     

18 Andar mais de um quilômetro A     

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões com "?" 

19 Fechar uma porta C     

20 Pular num pé só C     

21 Colocar uma mochila C     

22 Correr C     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 2 

 
Nome:________________________________________________________Data:___________ 

 

Qual a sua dificuldade nas seguintes 
atividades? 

Impossível Difícil Fácil ? 

1 Entrar e sair do box no banheiro     
2 Pendurar um casaco no armário     
3 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     
4 Tomar banho no chuveiro     

5 Vestir uma camiseta     

6 Vestir-se da cintura para baixo     

7 Sentar no vaso sanitário     

8 Subir escadas     

9 Andar em locais planos fora de casa     

10 Lavar o rosto     

11 Descer escadas     

12 Tomar banho de banheira (ou piscina)     
13 Abrir uma porta     

14 Lavar o corpo da cintura para cima     
 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

15 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     

16 Andar mais de um quilômetro A     

17 Entrar no carro A     

18 Carregar um pacote pesado A     

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões com "?" 

19 Correr C     

20 Fechar uma porta C     

21 Colocar uma mochila C     

22 Pular num pé só C     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 3  

 
Nome:________________________________________________________Data:__________ 

 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 
próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 
responda as próximas questões com "?" 

15 Entrar no carro A     

16 Carregar um pacote pesado A     

17 Andar mais de um quilômetro A     

18 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

19 Pular num pé só C     

20 Fechar uma porta C     

21 Colocar uma mochila C     

22 Correr C     

 
 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? 
Impossível Difícil Fácil ? 

1 Pendurar um casaco no armário     

2 Abrir uma porta     

3 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

4 Vestir-se da cintura para baixo     

5 Entrar e sair do box no banheiro     

6 Tomar banho no chuveiro     

7 Lavar o corpo da cintura para cima     

8 Subir escadas     

9 Sentar no vaso sanitário     

10 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

11 Vestir uma camiseta     

12 Lavar o rosto     

13 Andar em locais planos fora de casa     

14 Descer escadas     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 4  

 
Nome:________________________________________________________Data:_______________ 

 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? Impossível Difícil Fácil ? 

1 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

2 Entrar e sair do box no banheiro     

3 Descer escadas     

4 Abrir uma porta     

5 Vestir uma camiseta     

6 Sentar no vaso sanitário     

7 Lavar o corpo da cintura para cima     

8 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

9 Tomar banho no chuveiro     

10 Vestir-se da cintura para baixo     

11 Subir escadas     

12 Andar em locais planos fora de casa     

13 Lavar o rosto     

14 Pendurar um casaco no armário     

 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

15 Carregar um pacote pesado A     

16 Entrar no carro A     

17 Andar mais de um quilômetro A     

18 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

19 Correr C     

20 Fechar uma porta C     

21 Colocar uma mochila C     

22 Pular num pé só C     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 5 

 
Nome:________________________________________________________Data:_______________ 

 

 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

19 Pular num pé só C     

20 Correr C     

21 Colocar uma mochila C     

22 Fechar uma porta C     

 

 
 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? 
Impossível Difícil Fácil ? 

1 Sentar no vaso sanitário     

2 Vestir-se da cintura para baixo     

3 Entrar e sair do box no banheiro     

4 Tomar banho no chuveiro     

5 Subir escadas     

6 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

7 Pendurar um casaco no armário     

8 Andar em locais planos fora de casa     

9 Lavar o rosto     

10 Descer escadas     

11 Vestir uma camiseta     

12 Abrir uma porta     

13 Lavar o corpo da cintura para cima     

14 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

15 Andar mais de um quilômetro A     

16 Carregar um pacote pesado A     

17 Entrar no carro A     

18 Ficar em pé por muito tempo (± 10 
min) 

A     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 6  

 
Nome:________________________________________________________Data:_______________ 

 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

19 Pular num pé só C     

20 Colocar uma mochila C     

21 Fechar uma porta C     

22 Correr C     

 
 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? 
Impossível Difícil Fácil ? 

1 Vestir uma camiseta     

2 Descer escadas     

3 Tomar banho no chuveiro     

4 Sentar no vaso sanitário     

5 Entrar e sair do box no banheiro     

6 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

7 Lavar o corpo da cintura para cima     

8 Lavar o rosto     

9 Abrir uma porta     

10 Vestir-se da cintura para baixo     

11 Pendurar um casaco no armário     

12 Andar em locais planos fora de casa     

13 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

14 Subir escadas     

15 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     

16 Carregar um pacote pesado A     

17 Andar mais de um quilômetro A     

18 Entrar no carro A     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 7  

 
Nome:________________________________________________________Data:_______________ 

 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? 
Impossível Difícil Fácil ? 

1 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

2 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

3 Lavar o corpo da cintura para cima     

4 Lavar o rosto     

5 Vestir-se da cintura para baixo     

6 Vestir uma camiseta     

7 Sentar no vaso sanitário     

8 Andar em locais planos fora de casa     

9 Descer escadas     

10 Abrir uma porta     

11 Pendurar um casaco no armário     

12 Subir escadas     

13 Entrar e sair do box no banheiro     

14 Tomar banho no chuveiro     

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

19 Pular num pé só C     

20 Colocar uma mochila C     

21 Correr C     

22 Fechar uma porta C     

 
 
 

15 Entrar no carro A     

16 Andar mais de um quilômetro A     

17 Carregar um pacote pesado A     

18 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 8  

 

Nome:________________________________________________________Data:_______________ 

 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? 
Impossível Difícil Fácil ? 

1 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

2 Sentar no vaso sanitário     

3 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

4 Tomar banho no chuveiro     

5 Descer escadas     

6 Andar em locais planos fora de casa     

7 Subir escadas     

8 Vestir uma camiseta     

9 Abrir uma porta     

10 Lavar o corpo da cintura para cima     

11 Pendurar um casaco no armário     

12 Vestir-se da cintura para baixo     

13 Lavar o rosto     

 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

15 Entrar no carro A     

16 Carregar um pacote pesado A     

17 Andar mais de um quilômetro A     

18 Ficar em pé por muito tempo (± 10 
min) 

A     

 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

19 Fechar uma porta C     

20 Colocar uma mochila C     

21 Pular num pé só C     

22 Correr C     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 9 

 

Nome:________________________________________________________Data:_______________ 

 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? 
Impossível Difícil Fácil ? 

1 Pendurar um casaco no armário     

2 Entrar e sair do box no banheiro     

3 Subir escadas     

4 Sentar no vaso sanitário     

5 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

6 Andar em locais planos fora de casa     

7 Tomar banho no chuveiro     

8 Descer escadas     

9 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

10 Lavar o corpo da cintura para cima     

11 Lavar o rosto     

12 Vestir uma camiseta     

13 Abrir uma porta     

14 Vestir-se da cintura para baixo     

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

15 Entrar no carro A     

16 Carregar um pacote pesado A     

17 Andar mais de um quilômetro A     

18 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

 

19 Pular num pé só C     

20 Correr C     

21 Fechar uma porta C     

22 Colocar uma mochila C     
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Medida de Limitações nas Atividades 
Versão em Português (Brasil) – Ordem 10 

 

Nome:________________________________________________________Data:_______________ 

 

Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor responda as 

próximas questões. Para avaliar uma criança (idade 6 -15), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

Para avaliar uma criança (idade 6-15), por favor responda as próximas 

questões. Para avaliar um paciente adulto (idade 16-80), por favor 

responda as próximas questões com "?" 

19 Correr C     

20 Fechar uma porta C     

21 Pular num pé só C     

22 Colocar uma mochila C     

 

 

Qual a sua dificuldade nas seguintes atividades? 
Impossível Difícil Fácil ? 

1 Sentar no vaso sanitário     

2 Tomar banho de banheira (ou piscina)     

3 Vestir-se da cintura para baixo     

4 Entrar e sair do box no banheiro     

5 Vestir uma camiseta     

6 Descer escadas     

7 Andar em locais planos fora de casa     

8 Tomar banho no chuveiro     

9 Lavar o corpo da cintura para cima     

10 Enxugar o rosto, as mãos e os braços     

11 Abrir uma porta     

12 Lavar o rosto     

13 Subir escadas     

14 Pendurar um casaco no armário     

15 Carregar um pacote pesado A     

16 Andar mais de um quilômetro A     

17 Entrar no carro A     

18 Ficar em pé por muito tempo (± 10 min) A     
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