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RESUMO 

 

Yoshimatsu MMM. Desempenho cognitivo, motor e funcional em crianças e 

adolescentes com distrofia muscular de Duchenne [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: A ausência da distrofina na distrofia muscular de Duchenne (DMD) 

impacta múltiplos sistemas, como o sistema nervoso central e acarreta perda 

progressiva de força e capacidade funcional. Determinadas mutações genéticas 

podem apresentar quadros cognitivamente mais graves. Assim, é importante 

conhecer se tais genótipos interferem na função motora e cognitiva desses pacientes. 

OBJETIVO: Comparar o desempenho cognitivo, motor e funcional de crianças e 

adolescentes com DMD e típicas; comparar o desempenho de indivíduos com DMD 

com mutações genéticas anterior e posterior ao exon 44 (grupos upstream e 

downstream) e investigar possíveis correlações entre as variáveis de desempenho 

dos mesmos. MÉTODO: Foram aplicados os instrumentos: MFM e Vignos, teste de 

fluência verbal, teste de repetição de dígitos, vocabulário, cubos e o Inventário de 

Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI) em crianças com DMD e do grupo 

controle. RESULTADOS: Houve diferença significativa na Fluência Verbal, Cubos, 

Vocabulário e Repetição de dígitos em ordem direta (p˂ 0,001) e na independência 

funcional (p˂ 0,001). Quanto ao grupo DMD upstream e downstream, houve diferença 

entre os grupos nos testes de Fluência Verbal e Vocabulário e não houve diferença 

no desempenho motor e funcional. Foram encontradas correlações entre todas as 

variáveis motoras e de independência funcional. CONCLUSÃO: O desempenho 

cognitivo, motor e funcional mostrou-se deficiente nos indivíduos com DMD e pior 

quando a mutação era anterior ao exon 44.  

Descritores: Cognição; Distrofia muscular de Duchenne; Estudos de associação 

genética; Atividade motora; Avaliação da deficiência; Atividades cotidianas; Doenças 

genéticas ligadas ao cromossomo X. 

 

  



ABSTRACT 

 

Yoshimatsu MMM. Cognitive, motor and functional performance in children and 

adolescents with Duchenne muscular dystrophy [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

INTRODUCTION: The Duchenne muscular dystrophy (DMD) impacts multiple 

systems, such as the central nervous system, with progressive loss of strength and 

functional capacity. Certain genetic mutations can lead to cognitively more severe 

conditions. Thus, it is important to know whether such genotypes interfere in the motor 

and cognitive function of these patients. OBJECTIVE: Compare the cognitive, motor 

and functional performance of children and adolescents with DMD to typically children 

to compare the performance of individuals DMD with genetic mutations distal and 

proximal to exon 44 (downstream and upstream groups) and to investigate possible 

correlations between their performance variables. METHOD: we applied instruments: 

MFM and Vignos, verbal fluency test, digit repetition test, vocabulary, cubes and the 

Pediatric Assessment of Disability Inventory (PEDI) in children with DMD and in the 

control group RESULTS: There was a significant difference between the DMD and 

control groups in Verbal Fluency, Cubes, Vocabulary and Digit Repetition in direct 

order (p˂0.001) and in functional independence (p˂0.001). In upstream and 

downstream DMD group, there was a difference between the groups in the Verbal 

Fluency and Vocabulary tests and there was no difference in motor and functional 

performance. Correlations were found between all motor and functional independence 

variables. CONCLUSION: Cognitive, motor and functional performance proved to be 

deficient in individuals with DMD and worse when the mutation was prior to exon 44. 

Descriptors: Cognition; Muscular dystrophy, Duchenne; Genetic association studies; 

Motor activity; Disability evaluation; Activities of daily living; Genetic diseases, X-linked.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Distrofia muscular de Duchenne 

 

Entre as doenças neuromusculares, a distrofia muscular de Duchenne (DMD) 

é a mais comum, sendo de origem genética, progressiva e ainda incurável. Acomete 

1 a cada 3.600 meninos nativivos. Trata-se de uma doença recessiva ligada ao 

cromossomo X, por isso acomete principalmente indivíduos do sexo masculino, 

embora sejam relatados casos em pacientes do sexo feminino 1–5  

A mutação ocorre no braço curto do cromossomo X, localizada na região Xp21, 

que codifica e é responsável pela formação da proteína distrofina (BLAKE et al., 2002, 

WAITE et al., 2009, NOZOE , AKAMINE, 2016). Esse é o maior gene descrito, com 

2,5 milhões de pares de bases, correspondendo a 0,1% do genoma humano ou 1,5% 

do cromossomo X. Contém 79 exons — porções do DNA envolvidas na codificação e 

síntese de proteínas — e, consequentemente, é a maior proteína do corpo humano, 

pesando 427 quilodaltons (KDa) 1–8. 

 

1.2. Função da distrofina  

 

A distrofina é uma proteína do citoesqueleto, presente em vários tecidos, como 

o musculo liso, órgãos, sistema nervoso central e, principalmente, nos músculos 

estriados esqueléticos. Ela constitui um complexo proteico que se prende ao 

citoesqueleto da musculatura esquelética, estabiliza a membrana do músculo e 

possibilita a ligação e o funcionamento das proteínas contráteis — actina e miosina — 

no sarcolema (membrana celular do músculo), protegendo-o das lesões ocasionadas 

pelo estresse gerado na contração muscular. A distrofina também regula a entrada de 

cálcio dentro da célula 9,10. 

A ausência da distrofina deixa o sarcolema desestruturado, levando ao 

rompimento do complexo actina-miosina, ocorrendo aumento da entrada de cálcio na 

célula e, consequentemente, a necrose das miofibrilas e, desta forma, das fibras 

musculares. Os processos secundários de regeneração muscular exacerbam a 
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progressão da doença, resultando na perda de musculatura. O tecido muscular é 

gradativamente substituído por tecido conjuntivo e gorduroso, levando à perda de 

funcionalidade muscular 11,12. 

 

1.3. Alterações genéticas 

 

O gene da DMD na região Xp21 do cromossomo X, onde ocorre a produção da 

distrofina, também sintetiza isoformas de distrofina — formas semelhantes à proteína 

distrofina — com tamanhos menores, que são todas denominadas pelo seu peso, 

como distroproteinas (Dp): Dp 260, Dp 140, Dp 116, Dp 71 6,13. 

Um promotor é uma região do DNA que inicia a transcrição de um gene. A 

distrofina é derivada de três promotores internos do gene da distrofina, que tem como 

nome o local de expressão (onde a proteína se localiza): principal, sendo B (Brain) 

expresso principalmente no córtex cerebral e hipocampo, P (Purkinje) expresso, 

predominantemente, nas células de Purkinje do cerebelo. O promotor M (Muscle) que 

tem maior expressão nos músculos e alguma expressão nas células da glia. As 

isoformas menores da proteína distrofina derivam de quatro promotores: R (Retina), 

B3 (Brain), S (Schwann cells) e G (General)14–20.  

A distrofina de peso 427 KDa tem expressão nos músculos esquelético e 

cardíaco dos três promotores (B, M, P). É encontrada no córtex e no hipocampo, 

expressa pelo promotor B; células da glia e neurônios corticais no período fetal, pelo 

promotor M e nas células de Purkinje, pelo promotor P. Sua falta acarreta 

comprometimento nesses locais 7,20,21. A isoforma Dp 260 é transcrita a partir do exon 

30 e tem maior expressão na retina, cérebro e músculo cardíaco (pelo promotor R) e 

sua alteração resulta em comprometimento oftálmico. A isoforma Dp 140, transcrita a 

partir do exon 44, consiste no terminal C distal da distrofina; é expressa 

predominantemente no desenvolvimento fetal do cérebro e, também, na medula 

espinhal e nos rins (por meio do promotor B3) durante toda a vida. A isoforma Dp 116, 

transcrita a partir do exon 55, derivada do promotor S, tem expressão principalmente 

nas células de Schwann que aparecem nos nervos periféricos de adultos. A Dp 71, 

transcrita a partir dos exons 62 e 63, é derivada do promotor G, tendo sua expressão 
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nos neurônios do córtex, hipocampo, bulbo olfatório, glândula pituitária, células tronco 

embrionárias, rins, retinas, músculo cardíaco e pulmões 6,15,21,22. 

Angelo et al. (2011) identificaram que indivíduos distróficos, com mutações 

envolvendo a Dp 140 (transcrita a partir do exon 44), apresentaram casos mais graves 

e com diferentes padrões de forças e deficiências cognitivas, quando comparados a 

pacientes com mutações em porções mais proximais do gene da distrofina, ou seja, 

que não envolveram o exon 44 23,24 . 

 

 

Figura 1. Representação dos sítios de transcrição da distrofina e suas isoformas. 

 

Quando uma mutação ocorre anteriormente ao exon de referência, é chamada 

de usptream e quando ocorre após um exon de referência, é chamada de downstream. 

Essa nomenclatura foi convencionada para melhor compreensão da localização 

genética 6,13. As mutações upstream se encontram mais proximais e as downstream 

mais distal no gene da distrofina. 

As mutações causam a interrupção precoce da tradução, podendo ser 

mutações nonsense ou de alteração no padrão de leitura genética, deleção, 
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multiplicação ou mutação de ponto, que é uma mutação em um determinado sítio de 

bases do DNA. Isso faz com que a distrofina não seja produzida corretamente 2,25. 

 

1.4. Desempenho cognitivo 

 

O Quociente de Inteligência (QI) de um terço dos meninos com DMD é menor 

que a população normal. O QI médio deles é de 80, sendo que em um indivíduo normal 

é 100 26,27. Há evidências de que a deficiência mental está primariamente relacionada 

ao tipo e localização da mutação gênica. As mutações mais distais do gene codificador 

da distrofina e a ausência de algumas isoformas da distrofina, especialmente a Dp71 

e a Dp140, são iniciadas entre os exons 62 e 63 e upstream — ou seja, anterior — ao 

exon 44 e parecem estar relacionadas à deficiência cognitiva mais grave 22,28. 

A literatura relata déficits importantes de aprendizagem em processos verbais 

e desenvolvimento da linguagem, razões abstratas e habilidades matemáticas, 

comparados à população normal. O QI verbal é mais afetado que as habilidades 

executivas (domínio do qual faz parte flexibilidade de pensamento, planejamento e 

autorregulação de processos mentais e comportamentais). Estudos relatam que o QI 

se estabiliza com a idade 12,29–31. 

Pode ocorrer a diminuição da atenção seletiva, limitação de vocabulário, 

deficiência de leitura, de memória verbal, de memória de curto prazo e da memória 

operacional. Além das alterações cognitivas, os meninos com DMD apresentam 

alterações comportamentais, tais como hiperatividade, transtornos do espectro autista 

e transtorno obsessivo compulsivo, que têm gravidade variada e podem afetar a 

interação social 27,30,32. Nas últimas décadas, a atenção ao desenvolvimento dessa 

população vem aumentando, porém ainda pouco se conhece sobre as manifestações 

psicocognitivas e como elas afetam o desempenho funcional nas atividades cotidianas 

27,33. 

1.5. Desempenho motor 
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A função motora é a mais afetada na DMD. Os meninos com DMD adquirem a 

marcha por volta dos 18 meses e apresentam atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor. As dificuldades nas atividades funcionais ficam mais evidentes em 

torno dos três anos de idade. A doença tem sua progressão com fraqueza muscular 

simétrica, primeiramente em cintura pélvica e membros inferiores, e essa fraqueza 

ascende para tronco, cintura escapular e membros superiores. Entre 8 a 10 anos 

precisam de auxílio de recursos ortóticos e se tornam restritos à cadeira de rodas por 

volta de 12 anos de idade 9,10,34. 

Entre três e cinco anos começam as manifestações clínicas, evidenciadas por 

dificuldades nas habilidades funcionais já adquiridas anteriormente (sentar, levantar, 

subir e descer escadas, pular e correr). Além disso, a musculatura respiratória é 

acometida, levando à insuficiência respiratória crônica, e à fibrose, na musculatura 

cardíaca, com miocardiopatia dilatada 9,10,25,35–38.  

 

1.6. Desempenho funcional  

 

Embora ainda não haja cura, novas abordagens de tratamento e 

acompanhamento especializado médico, fisioterapêutico, fonoaudiológico, de terapia 

ocupacional, nutricional, psicológico, entre outros, vêm crescendo. O advento da 

tecnologia de suporte de vida tem contribuído para o prolongamento da vida (e da 

qualidade de vida) desses pacientes, passando de duas para três décadas de vida 

10,35,37,39. 

Conhecer as causas de morte e debilidades dessa população, em uma época 

na qual a expectativa de vida aumenta, não é suficiente para o planejamento de ações 

de saúde. Sendo assim, faz-se necessário um olhar terapêutico mais abrangente. 

Desse modo, é imprescindível avaliar o desempenho funcional, considerando não 

apenas as estruturas e funções do corpo, mas também o modo de inserção desses 

pacientes na sociedade. A interação entre as disfunções e deficiências, que levam à 

limitação nas atividades cotidianas e restrição da participação na sociedade; sem 

prescindir dos aspectos socioculturais, econômicos e ambientais deve ser observada 

40–42.  
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Com o passar dos anos, a diminuição do desempenho funcional, ou seja, na 

capacidade de realização das atividades cotidianas que requerem habilidades 

motoras progride juntamente com a fraqueza muscular 40,43. Por volta de três a cinco 

anos de idade, os indivíduos com DMD começam a apresentar o declínio funcional, 

perdendo habilidades motoras antes adquiridas, como subir e descer escada, 

levantar-se do chão e correr, enquanto as outras crianças da escola e da sociedade 

em geral continuam adquirindo novas habilidades do desenvolvimento motor. A 

fraqueza e a menor velocidade para mobilidade e trocas posturais faz com que 

participem menos de atividades que necessitam de força de membros inferiores, como 

escalar algum brinquedo no parquinho 41,43,44. 

Posteriormente, perdem a capacidade de deambular. A fraqueza ascende 

progressivamente para tronco e membros superiores em fases mais avançadas da 

vida, levando à incapacidade de autocuidado (alimentação, vestuário e higiene) 35,43,45. 

A diminuição do desempenho funcional tem impacto na limitação das atividades 

relacionadas à idade e, consequentemente, na participação na sociedade 41,43,46. 

Meninos com DMD apresentam menor envolvimento em tarefas que dependam 

de habilidades aprendidas em aulas — como natação, dança e arte — e atividades 

físicas — esportes coletivos e individuais. Por outro lado, demonstram maior 

envolvimento em tarefas recreativas — jogos de tabuleiros, videogames e jogos no 

computador — e tarefas de autoaperfeiçoamento — leitura, lição e tarefas domésticas. 

Com a evolução da doença, tornam-se dependentes para as atividades de vida diária, 

principalmente as que necessitam da realização de trocas posturais 41,45. 

No Brasil, a escolarização ainda costuma ser restrita. Na vida adulta, as 

oportunidades de emprego ainda são raras, pois, com a evolução da doença, 

necessitam de assistência em atividades de vida diária, além de terem a 

acessibilidade reduzida para encarar as muitas barreiras ambientais e a escassez de 

recursos tecnológicos. Devido às limitações físicas e cognitivas, as relações sociais 

também podem ser afetadas 42,47. 

Não há como desmembrar o desempenho funcional do desempenho cognitivo, 

pois a participação social requer habilidades cognitivas e motoras, tais como 

comunicação, capacidade de manter relações interpessoais e engajamento em 
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atividades educacionais, recreativas, laborais e na vida comunitária, mobilidade, 

capacidade de realização de cuidados pessoais e atividades domésticas 41,45,46,48. No 

entanto, a maior parte dos estudos ainda dissocia desempenho funcional, 

desempenho motor, capacidades cognitivo-motoras e atividades do cotidiano em 

protocolos de avaliação desses pacientes.  

 

2.  HIPÓTESES 

 

Esse estudo levanta três hipóteses:  

 

1. Crianças e adolescentes com DMD apresentam médias mais baixas e maior 

variabilidade no desempenho cognitivo, motor e funcional, quando comparadas 

com crianças sem diagnóstico de DMD (grupo controle), pareadas por idade. 

 

2. Dentre as crianças com DMD, aquelas que apresentam pior desempenho 

cognitivo, apresentam alterações em exons específicos. Além disso, aquelas 

que possuem quadro motor mais grave, também apresentam alterações em 

exons específicos. O desempenho cognitivo, motor e funcional de crianças e 

adolescentes com DMD dowstream 44 ou seja, posterior ao exon 44 é 

significativamente pior. 

 

3. O desempenho motor e o desempenho cognitivo estão relacionados com a 

independência funcional. Há correlações entre desempenho cognitivo, motor e 

independência funcional de crianças e adolescentes com DMD. 
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3. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 

 Na DMD ocorrem mutações genéticas que comprometem a produção da 

proteína distrofina, levando ao comprometimento de múltiplos sistemas, entre eles o 

sistema músculo-esquelético e o sistema nervoso. Com a progressão da doença, 

ocorre perda de capacidade funcional. A descrição do desempenho funcional, 

contudo, tem sido limitada principalmente às questões motoras. 

A maior parte das escalas funcionais apenas avalia aspectos motores, não 

contemplando a utilização de assistência nas atividades de vida diária, a necessidade 

de acessibilidade e de recursos ortóticos e tecnológicos, nem dos aspectos cognitivos, 

que não entram na descrição do desempenho funcional em atividades de vida diária, 

sendo apenas considerados para aspectos escolares e curriculares. Ademais, a 

literatura aponta que mutações mais distais podem cursar com quadros mais graves, 

principalmente quanto ao desempenho cognitivo. Portanto, torna-se importante saber 

se esses genótipos interferem na funcionalidade desses pacientes, determinando 

características de mobilidade, autocuidado e função social. 

Esse conhecimento integrativo pode complementar o raciocínio clínico na área 

de reabilitação. É necessário observar o paciente de forma mais abrangente, levando-

se em consideração não apenas o comprometimento dos sistemas do corpo 

isoladamente, mas o impacto desse comprometimento na limitação das atividades 

cotidianas e as restrições desses indivíduos em relação a sua participação na 

sociedade. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

1. Descrever o desempenho cognitivo, motor e funcional de crianças e 

adolescentes com DMD, comparando-as com crianças sem diagnóstico de 

DMD (grupo controle), pareadas por idade. 

 

2. Comparar o desempenho cognitivo, motor e funcional de crianças e 

adolescentes com DMD em dois grupos: upstream e dowstream 44 ou seja, 

com mutação anterior e posterior ao exon 44. 

 

3. Investigar possíveis correlações entre desempenho cognitivo, motor e 

independência funcional de crianças e adolescentes com DMD. 
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5. MÉTODO 

 

5.1. Delineamento do estudo 

 

Este estudo observacional transversal foi aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa da USP, sob o parecer número 2.874.199 (ANEXO 1). 

  Todos os participantes receberam um Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido sobre o estudo assinado por seus pais e responsáveis, após completa 

ciência do estudo (ANEXO 2). 

 

5.2. Local do estudo  

 

O protocolo de avaliação dos participantes com DMD foi aplicado no Setor de 

Investigação de Doenças Neuromusculares (SIDNM) da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP/ EPM). Quanto ao grupo controle, o protocolo foi realizado na EMEF 

Prof. Duarte de Almeida.     

 

5.3. Amostra 

 

Foram avaliados 175 crianças e adolescentes com DMD do sexo masculino e 

50 indivíduos sem diagnóstico de DMD para o grupo controle, entre 6 a 16 anos de 

idade. Dos 175 pacientes, 143 responderam a todo o protocolo cognitivo, todos 

responderam o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (Pediatric 

Evaluation Disability Inventory, PEDI) e 126 tinham a mutação definida como 

duplicação, mutação intrônica ou deleção (com o exon de mutação definido). As 

mutações de ponto foram consideradas como o número do exon anterior ou 

subsequente — o exon mais próximo. 

Foram excluídos do estudo: os voluntários com déficits cognitivos, visuais e/ou 

auditivos que impossibilitassem a aplicação do protocolo de pesquisa; crianças 

menores de 6 anos e maiores de 16 anos e voluntários sem análise genética ou com 

mutações indefinidas para a análise dos grupos upstream, downstream 44. 
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5.4. Materiais 

 

Para a avaliação cognitiva foram necessários: caneta esferográfica, uma ficha 

de avaliação com o protocolo de avaliação, livro de estímulos e cubos que são 

materiais da Escala de inteligência Wechsler para crianças (WISC III). Avaliação da 

independência funcional: Caneta esferográfica, questionário Pediatric Evaluation 

Disability Inventory (PEDI, Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade). 

Já, para a avaliação motora, recorreu-se a: caixa, folha de papel em branco 

formato A4, folha de cartolina sobre o qual está desenhado um quadrado de 5 cm de 

lado, dividido em 9 quadrados iguais. Um CD colocado sobre uma folha de cartolina, 

maca, cadeira, um corredor de 10 metros, uma linha traçada em solo, com 6 metros 

de comprimento e 2 de largura, dez moedas de 10 centavos, uma bola de tênis, 

cronômetro. E o manual da escala Vignos para estadiamento da DMD.  

 

5.5. Procedimentos  

 

Foram aplicados os instrumentos de avaliação, individualmente, em uma única 

avaliação. A coleta desses dados foi realizada entre os meses de janeiro de 2019 a 

fevereiro de 2020.  

O desempenho motor foi avaliado por meio dos seguintes instrumentos: Medida 

de Função Motora (MFM) e Vignos. A MFM é uma avaliação padronizada e validada 

para doenças neuromusculares, que avalia a função motora, por meio de 32 itens, 

incluindo avaliações estática e dinâmica, que analisam o aspecto geral das funções 

motoras proximais, axiais, distais e posição de pé e transferências. (ANEXO 3) 49. 

A escala Vignos avalia o estadiamento, isto é, a gravidade do quadro motor de 

distrofias musculares, classificando o nível de independência funcional motora com 

escore de 1 a 10, sendo dez restrito ao leito. Logo, quanto menor o escore, maior a 

independência motora e vice-versa (ANEXO 4) 50. 

 Para a avaliação do desempenho funcional, foi realizada uma entrevista com 

os responsáveis, na qual foi aplicado o questionário Pediatric Evaluation Disability 

Inventory (PEDI, Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade). O PEDI avalia 
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a independência funcional em tarefas e situações cotidianas e a necessidade de 

auxílio para a realização delas. Foram feitas perguntas sobre autocuidado, mobilidade 

e função social contendo 197 itens com respostas fechadas, pontuando 0, se a criança 

não consegue realizar a tarefa, e 1, se o for capaz (ANEXO 5) 51. 

O protocolo de avaliação cognitiva foi realizado por meio dos testes Vocabulário 

e Cubos, da escala Wechsler de inteligência para crianças (WISC III), o teste de 

Fluência Verbal e o teste de Ordem de dígitos (ordem direta e ordem inversa) (ANEXO 

6). 

Os testes de Vocabulário e Cubos da escala Wechsler de inteligência para 

crianças (WISC III), cuja pontuação é subdividida pela faixa de idade, são aplicados 

em crianças de 6 a 16 anos de idade e consistem em uma série de perguntas e 

respostas padronizadas para a avaliação do potencial intelectual em diferentes áreas, 

como o nível de informação sobre assuntos gerais, interação com o meio ambiente e 

capacidade de solucionar problemas cotidianos 52,53.  

O teste de vocabulário é um teste de compreensão verbal, que reflete o nível 

educacional e o meio ambiente da criança, revelando autoconceito e alguns conceitos 

da vida familiar do paciente.  Avalia a habilidade de aprendizagem, a conhecimentos 

gerais, qualidade da linguagem, o nível de pensamento abstrato e o caráter dos 

processos de pensamento e memória semântica. O examinador lê as palavras do 

teste e pede para que o examinado explique qual o significado daquela palavra. Por 

exemplo, o examinador pergunta: O que é um relógio? A criança deve responder que 

é um objeto que mostra as horas. A pontuação varia de 0 a 2, dependendo da 

resposta. 

O subteste Cubos do WISC-III é um teste de execução e percepção motora e 

avalia a capacidade de análise, síntese e planejamento de coordenadas 

visuoespaciais, além de praxia construtiva. O examinador pede ao paciente que 

reproduza, com cubos de faces coloridas, desenhos dos quais mostra em um livro de 

estímulos. Para cada desenho, é padronizado um prazo para execução e o paciente 

recebe a pontuação, dependendo do tempo 54–57. 

O teste de FV consiste em nomear uma categoria semântica: o entrevistado é 

orientado a dizer o maior número de nomes de animais que recordar em um minuto. 

O examinador anota o conteúdo citado e controla o tempo, com um cronômetro. Esse 

teste avalia habilidades de autorregulação, memória semântica e operacional.  
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O teste Ordem de Dígitos é um teste que avalia memória de curto prazo, no 

qual o entrevistador pede ao paciente que repita uma série de números, 

primeiramente na mesma ordem proferida (OD) e depois na ordem inversa ao 

proferido pelo entrevistador. São propostas 12 sequências de dígitos, tanto na OD, 

quanto na OI. Cada sequência correta vale um ponto, podendo completar no máximo 

12 pontos para cada uma das duas modalidades (OD e OI) 58,59. 

Quanto à análise genética, os dados foram extraídos dos prontuários de 

pacientes do SIDNM. 

 

5.6. Análise estatística 

 

Para o cálculo amostral, foi utilizada uma calculadora online 

(powerandsamplesize.com/Calculators/Compare-k-Proportions/1-Way-ANOVA-

Pairwise). Determinou-se poder (1-β): 80% e erro tipo I: 5% para 8 testes utilizados 

nas comparações. A amostra calculada foi de 128. Para a análise estatística, foi 

utilizado o software Statistica Academic versão 13.0 — Disponível em http://www.stat 

soft.com.br/download.php. A normalidade dos dados foi checada por meio do teste de 

distribuição dos dados pelo teste de Kolmogorov–Smirnov. 

Primeiramente, a amostra foi dividida em dois grupos: grupo DMD, isto é, de 

pacientes com DMD, e grupo controle. Foi realizada análise descritiva com médias, 

valores mínimos, máximos e desvios-padrão de todas as variáveis dos grupos DMD e 

controle; e, então, foram analisadas as diferenças no desempenho cognitivo, motor e 

funcional dos dois grupos. Realizaram-se análises de variância (ANOVA) para 

comparação dos grupos DMD e controle, e adotou-se o nível de significância 

alfa<0,05. 

Posteriormente, analisou-se apenas a amostra de indivíduos com DMD, que foi 

categorizada conforme a localização da mutação genética (exon) em dois grupos:  

grupo upstream e grupo downstream 44, para observar a correlação entre o exon de 

mutação e o desempenho cognitivo, motor e funcional. Foram realizadas análises de 

variância (ANOVA) para comparar os desempenhos dos grupos. O Teste de post hoc 

Tukey foi utilizado para descrever diferenças específicas. 

Por fim, para investigar possíveis correlações entre desempenho cognitivo, 

motor e independência funcional, o teste de correlação de Pearson (dados 
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paramétricos). A amostra foi ajustada por idade e os coeficientes de correlação foram 

classificados como fortes (r> 0,60), moderados (0,31 < r < 0,59) ou fracos (0,11 < r < 

0,30) 60  
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6. RESULTADOS 

 

Houve diferença significativa entre as idades (p<0,02), mas essa diferença teria 

favorecido o grupo DMD com relação aos aspectos cognitivos. 

 

6.1. Desempenho cognitivo, motor e funcional dos grupos DMD e controle 

As médias, valores mínimos, máximos e desvios-padrão da idade, Vignos, MFM 

total, domínio um (D1), domínio dois (D2) e domínio três (D3) da MFM, tarefa de 

Repetição de dígitos: ordem direta (OD) e inversa (OI), teste de Fluência Verbal (FV), 

Vocabulário, Cubos e a pontuação dos itens da PEDI (autocuidado, mobilidade e 

função social) dos grupos controle e DMD estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição das características da amostra e das variáveis de desempenho cognitivo, motor e 
funcional dos grupos Distrofia Muscular de Duchenne e controle. Os escores dos testes de Vocabulário e 
Cubos foram normalizados por idade e o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade foi normalizado 
pelos escores contínuos da escala. 

Os valores da medida de função motora foram apresentados em porcentagem. Os resultados 

destacados em negrito representam p<0,050.   

 
 

   DMD    Controle    

  Média Mínima Máx DP Média Mínima Máx DP P 

Idade 12,0 6,0 16,0 3,3 10,9 6,0 17,0 2,9 p = 0,02 

Vignos 5,6 1,0 9,0 2,3 - - - - - 

MFM (%) 58,4 5,1 100 23,1 - - - - - 

D1 (%) 29,5 0,0 100 33,0 - - - - - 

D2 (%) 76,9 5,6 100 23,7 - - - - - 

D3 (%) 79,4 0,0 100 19,1 - - - - - 

FV 11,9 1,0 20,0 4,0 16,5 7,0 27,0 5,5 p ˂ 0,05 

OD 7,1 1,0 24,0 3,2 8,6 3,0 12,0 1,7 p ˂ 0,05 

OI 3,5 0,0 32,0 3,2 4,4 0,0 15,0 2,2 p > 0,05 

Vocabulário 27,4 4,0 56,0 12,3 32,7 9,0 52,0 11,1 p ˂ 0,05 

Cubos 25,6 0,0 67,0 16,1 32,0 3,0 64,0 15,7 p ˂ 0,05 

Autocuidado 51,7 15,0 73,0 18,2 95,9 71,7 100 9,5 p ˂ 0,05 

Mobilidade 26,5 1,0 59,0 19,8 100,0 100,0 100 0,0 p ˂ 0,05 

Função Social 54,6 22,0 65,0 10,0 96,9 66,2 100,0 8,6 p ˂ 0,05 
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Os grupos DMD e controle foram comparados por meio de análise de variância 

(ANOVA one-way). Os resultados dessa comparação estão representados abaixo:  
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Figura 2. Desempenho dos grupos Distrofia muscular de Duchenne e controle na tarefa de 
Fluência Verbal. DMD: Distrofia Muscular de Duchenne. CTL: grupo controle. As barras 
verticais representam 0,95 do intervalo de confiança.  

 

Houve diferença significativa entre os grupos: efeito principal: F (1,185) =37,83; 

tamanho do efeito (η): 0,170; p<0,001. 

 

Quanto à tarefa de repetição de dígitos, os grupos DMD e controle foram 

comparados por meio de análise de variância (ANOVA two-way: dois fatores, sendo 

dois grupos e dois testes). Os resultados dessa comparação estão representados 

abaixo:  
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Figura 3. Desempenho dos grupos Distrofia Muscular de Duchenne e Controle na tarefa de 
repetição de dígitos (Ordem direta e ordem inversa). DMD: Distrofia Muscular de Duchenne. 
CTL: grupo controle. As barras verticais representam 0,95 do intervalo de confiança. Houve 
diferença entre os grupos: efeito principal: F: (1,105) = 7,835; tamanho do efeito (η): 0,041; 
p=0,006. Teste post-hoc de Tukey:  
 

Na ordem direta, houve diferença entre DMD e controle (p=0,001). Para o grupo 

DMD houve diferença entre OD e OI (p<0,001). Para o grupo controle houve diferença 

entre OD e OI (p<0,001).  
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Figura 4. Desempenho dos grupos Distrofia muscular de Duchenne e controle no teste de 
Vocabulário. DMD: Distrofia Muscular de Duchenne. CTL: grupo controle. As barras verticais 
representam 0,95 do intervalo de confiança.  

 

Houve diferença entre os grupos: efeito principal: F: (1, 191)=7,061; tamanho 

do efeito (η):  0,829; p=0,008. 
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Figura 5. Desempenho dos grupos Distrofia Muscular de Duchenne e controle na tarefa de 
Cubos. DMD: Distrofia Muscular de Duchenne. CTL: grupo controle. As barras verticais 
representam 0,95 do intervalo de confiança.  

 

Houve diferença entre os grupos: efeito principal: F: (1, 191)=5,926; tamanho 

do efeito (η): 0,715; p=0,008. 
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Figura 6. Desempenho dos grupos Distrofia Muscular de Duchenne e controle no Inventário 
de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI) nas tarefas de autocuidado, mobilidade e 
função social. DMD: Distrofia Muscular de Duchenne. CTL: grupo controle. As barras verticais 
representam 0,95 do intervalo de confiança.  

 

Houve diferença entre os grupos: efeito principal: F (2, 446)=59,709, p<0,001; 

Teste post-hoc de Tukey: houve diferença significativa entre os grupos quanto ao 

autocuidado (p<0,001); Mobilidade (p<0,001) e função social (p<0,001). 
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6.2. Desempenho dos grupos upstream e downstream 44 

 

Os grupos upstream e downstream 44 foram comparados por meio de análise de 

variância (ANOVA). Os resultados da comparação entre o grupo upstream e 

downstream 44 estão representados abaixo:  
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Figura 7. Comparação entre idades dos grupos de pacientes com Distrofia Muscular de 
Duchenne. Grupo upstream: Mutação genética anterior ao exon 44 e Downstream: mutação 
genética posterior ao exon 44. As barras verticais representam 0,95 do intervalo de confiança.  

 

Não houve diferença significativa entre as idades da amostra. Efeito principal: 

F: (1, 124) = 0,582; p=0,5. 
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Figura 8. Comparação da pontuação da escala Vignos entre os grupos de pacientes com 
Distrofia Muscular de Duchenne. Grupo upstream: Mutação genética anterior ao exon 44 e 
Downstream: mutação genética posterior ao exon 44. As barras verticais representam 0,95 
do intervalo de confiança. 
 

Não houve diferença significativa entre os grupos. Efeito principal: F (1, 

124)=1,3074, p= 0,3. 
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Figura 9. Comparação da pontuação da escala MFM (Medida da Função Motora) entre os 
grupos de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. 
, domínio um (D1), domínio dois (D2) e domínio três (D3) e escore total (Total MFM)  da 
Medida da Função Motora. Grupo upstream: Mutação genética anterior ao exon 44 e 
Downstream: mutação genética posterior ao exon 44. As barras verticais representam 0,95 

do intervalo de confiança.  

 

Não houve diferença significativa. Efeito principal: F:(3,369)= 0,199; p=0,9. 

Tamanho do efeito (η):  0,89. 
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Figura 10. Comparação da pontuação da tarefa de Fluência Verbal entre os grupos de 
pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. Grupo upstream: Mutação genética anterior 
ao exon 44 e Downstream: mutação genética posterior ao exon 44. As barras verticais 
representam 0,95 do intervalo de confiança.  

 

Houve diferença significativa entre a pontuação da fluência verbal da amostra. 

Efeito principal: F (1,109)= 5,8684; tamanho do efeito (η):  p= 0,02. O grupo 

downstream teve pontuação pior. 
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Figura 11. Comparação da pontuação da tarefa de Repetição de Dígitos, Ordem Direita (OD) 
e Ordem Inversa (OI) entre os grupos de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. 
Grupo upstream: Mutação genética anterior ao exon 44 e Downstream: mutação genética 

posterior ao exon 44. As barras verticais representam 0,95 do intervalo de confiança. 

Não houve diferenças significativas: Efeito principal: F (1,109) =2,270, p=0,13. 

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto a tarefa de OD (p=0,8) nem 

na tarefa de ordem inversa.  
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Figura 12. Comparação da pontuação da tarefa de Vocabulário entre os grupos de pacientes 
com Distrofia Muscular de Duchenne. Grupo upstream: Mutação genética anterior ao exon 44 
e Downstream: mutação genética posterior ao exon 44. As barras verticais representam 0,95 

do intervalo de confiança.  
 

Houve diferença significativa entre os grupos quanto o teste de Vocabulário: 

Efeito principal: F (1, 109) = 5,756; Tamanho do efeito (η): 0,82; p= 0,02. 
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Figura 13. Comparação da pontuação da tarefa dos Cubos entre os grupos de pacientes com 
Distrofia Muscular de Duchenne. Grupo upstream: Mutação genética anterior ao exon 44 e 
Downstream: mutação genética posterior ao exon 44. As barras verticais representam 0,95 

do intervalo de confiança.  

 

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto o teste de cubos: F 

(1, 109)=,01424, p= 0,9. 
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Figura 14. Comparação da pontuação Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade 

(PEDI) entre os grupos de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. Grupo upstream: 

Mutação genética anterior ao exon 44 e Downstream: mutação genética posterior ao exon 44. 

As barras verticais representam 0,95 do intervalo de confiança.  

 

Não houve diferença significativa Efeito principal: F (2, 248) =0,364; p= 0,5. 

 

 Foi realizado o teste de Pearson para investigar possíveis relações entre as 

variáveis dos desempenhos cognitivo, motor e funcional dos dois grupos. Os 

resultados dessa correlação estão representados abaixo com dados destacados em 

negrito representando que houve correlação entre as variáveis: 
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Quanto ao desempenho motor: 

 

 
 Tabela 2. Correlação do desempenho motor entre os grupos Upstream e Downstream 44. 

(Coeficientes do teste de Pearson) 

  Vignos MFM D1 D2 D3 

Vignos 1 -0,90 -0,79 -0,70 -0,55 

MFM -0,90 1 0,85 0,84 0,68 

D1 -0,79 0,85 1 0,49 0,32 

D2 -0,70 0,84 0,49 1 0,81 

D3 -0,55 0,68 0,32 0,81 1 

  

 

Os resultados mostraram correlação negativa forte entre a escala de Vignos e 

a medida de função motora (r = 0,90) em todos os domínios e correlação positiva entre 

todas as outras variáveis.  

 

Quanto a relação entre o desempenho funcional entre os grupos 

 

 

Tabela 3. Comparação da independência funcional entre os grupos Upstream e Downstream 
44.   

Autocuidado Mobilidade Função Social 

Autocuidado  1 0,68 0,44 

Mobilidade 0,68 1 0,25 

Função Social 0,44 0,25 1 

 

 

 

Houve correlação positiva forte entre o autocuidado e a mobilidade (r=0,68), 

moderada entre autocuidado e função social (r = 0,44) e fraca entre mobilidade e 

função social (0,25). 
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Quanto ao desempenho cognitivo  

 

 

Tabela 4. Correlação do desempenho cognitivo entre os grupos Upstream e Downstream 44. 

 FV OD OI VOC Cubos 

FV 1 0,33 0,24 0,35 0,27 

OD 0,33 1 0,60 0,32 0,24 

OI 0,24 0,60 1 0,24 0,19 

Vocabulário 0,35 0,32 0,24 1 0,57 

Cubos 0,27 0,24 0,19 0,57 1 

 

 

Houve correlação positiva moderada entre os testes de vocabulário e cubos 

(r=0,57) e correlação positiva forte entre as tarefas de repetição de dígitos ordem 

direta e inversa (r=0,60). 

 

Quanto a relação entre desempenho motor e independência funcional: 

 

 

Tabela 5. Correlação do desempenho motor e independência funcional entre os 
grupos Upstream e Downstream 44. 

 Vignos MFM D1 D2 D3 

Autocuidado  -0,55 0,62 0,42 0,64 0,51 

Mobilidade -0,60 0,61 0,49 0,60 0,46 

Função Social -0,33 0,38 0,32 0,33 0,25 

 

Houve correlação negativa entre autocuidado (r=-0,55), mobilidade (r=-0,60), 

função social (r=-0,33) e a escala Vignos. Houve correlação positiva forte entre a 

medida de função motora e autocuidado (r=0,62), medida de função motora e 

mobilidade e (r= 0,61) e fraca entre medida de função motora e função social (r=0,38). 
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Quanto à relação entre desempenho cognitivo e independência funcional: 

 

 

Tabela 6. Correlação do desempenho cognitivo e independência funcional entre os grupos 
Upstream e Downstream 44.  

FV OD OI Vocabulário Cubos 

Autocuidado  0,08 0,19 0,14 0,18 0,03 

Mobilidade -0,12 0,07 -0,02 0,07 0,01 

Função Social 0,30 0,38 0,26 0,27 0,19 

 

 

 Houve correlação fraca entre o autocuidado e o teste de repetição de dígitos ordem 

direta (r=0,19); e entre função social e todos os testes de desempenho cognitivo. 
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Figura 15. Gráfico de dispersão do desempenho funcional. Pediatric Evaluation Disability 
Inventory (PEDI) X MFM (Medida de Função Motora). 

  

 

  O gráfico do tipo Scatterplot mostra a dispersão da população em relação ao 

autocuidado, mobilidade e função social do Inventário de Avaliação Pediátrica de 

Incapacidade. Demonstrando que a medida com a MFM varia a mobilidade a 

acompanha, porém o autocuidado e a função social apresentam maior dispersão. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Esse estudo teve por objetivo descrever o desempenho cognitivo, motor e 

funcional de crianças e adolescentes com Distrofia Muscular de Duchenne 

comparando-as com crianças de um grupo controle; explorar as relações entre 

fenótipo e genótipo comparando desempenhos de indivíduos DMD com mutações 

anteriores (upstream) e posteriores (downstream) ao exon 44; e encontrar relações 

entre as variáveis de desempenho nessas populações. 

 

7.1. Comparação entre grupo DMD e controle 

 

7.1.2. Desempenho cognitivo  

 

Houve diferença significativa entre os grupos DMD e controle nos testes de 

Fluência Verbal, Repetição de Dígitos na Ordem Direta (OD), teste de Vocabulário e 

Cubos (p˂0,05). Esses dados corroboram o estudo de Banihani et al. (2015), que 

avaliaram 59 indivíduos com DMD e encontraram que 63% tinham dificuldade de 

aprendizagem e índice de compreensão verbal baixo 22. 

No teste de Repetição de dígitos (Ordem Direta) houve diferença significativa 

entre os grupos controle e DMD (p<0,001), porém não houve diferença significativa 

no teste de ordem inversa (p=0,434). O pobre desempenho no teste de OD corrobora 

os dados encontrados na pesquisa de  Leaffer, Free & Hinton (2016), na qual uma 

amostra de 170 meninos com distrofinopatias e 95 controles foi avaliada. O estudo 

mostrou pobre desempenho no OD e OI no grupo DMD 30,61,62. 

Em um estudo piloto, publicado e apresentado nos anais do congresso WMS, 

fizemos a descrição dos desempenhos cognitivo e motor de 99 meninos com DMD e 

50 controles. Observamos maior dificuldade na realização do teste de repetição de 

dígitos (ordem inversa). Portanto, o pior desempenho na OD, também observado no 

presente estudo, pode ser explicado devido à alteração na atenção e memória verbal 

de curto prazo e nos processos de linguagem deficitários 63. Como já é conhecido na 

literatura, o QI verbal mais é afetado em pacientes com DMD 32. Não houve diferença 

no desempenho do OI, possivelmente porque o teste foi difícil para ambos os grupos 

62.  
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Outro fator a ser levado em consideração são as desordens 

neurocomportamentais nos pacientes com DMD, já descritas na literatura. Um estudo 

com 87 meninos encontrou que 26% da amostra tinha deficiência intelectual, 21% 

transtorno do espectro autista, 24% hiperatividade e 44% déficit de atenção 64. Essas 

alterações podem contribuir para o pior desempenho cognitivo na DMD, contudo não 

foram avaliadas no presente estudo 26,64,65. 

 

7.1.3. Desempenho motor 

 

Quanto ao desempenho motor, é bem descrito pela literatura que, na distrofia 

muscular de Duchenne, o desempenho motor piora progressivamente com a idade. 

No presente estudo, a média da MFM foi de 58,4 ± 23,1. Esse desvio padrão alto 

demonstra uma grande variabilidade, que pode ser explicada pela heterogeneidade 

da amostra, que incluiu indivíduos com idades de seis e dezesseis anos (idade 

escolar). Pelo mesmo motivo, a melhor opção de escala de função motora foi a MFM, 

pois ela avalia função motora proximal, distal e trocas posturais, abrangendo tanto 

pacientes deambulantes, quanto pacientes não deambulantes em seu protocolo de 

avaliação 9,10,66.  

 

7.1.4. Desempenho funcional  

 

Com a progressão da doença, as perdas relacionadas à mobilidade e locomoção 

ocasionam importantes alterações na independência funcional 41. A Organização 

Mundial de Saúde preconiza a avaliação de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

para uma prática clínica biopsicossocial. Além das condições de saúde, funções e 

estruturas do corpo, deve-se considerar como o paciente realiza as atividades 

cotidianas, diante da fraqueza muscular, com o objetivo de descrever a participação 

social 46. 

  A escala Vignos, Spencer & Archibald é muito utilizada para a classificação da 

incapacidade e do estágio dessa incapacidade funcional. A Medida de Função Motora 

descreve a funcionalidade. Essas duas escalas focam mais em como é realizada a 

atividade, sem descrever movimentos compensatórios, uso de dispositivos auxiliares 

ou ortóticos. O inventário de avaliação pediátrica de incapacidade (PEDI) descreve as 
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atividades cotidianas em três domínios: autocuidado, mobilidade e função social. O 

domínio de autocuidado avalia como o indivíduo se alimenta, se veste e como realiza 

a higiene pessoal. O domínio de mobilidade avalia como o indivíduo se locomove na 

sociedade, pontuando o mesmo para locomoção deambulando ou em cadeira de 

rodas. A função social está mais relacionada com comunicação da criança e resolução 

de problemas interpessoais, estando então mais voltada para a cognição, 

principalmente nos aspectos executivos 51. É muito importante esse olhar mais 

abrangente da funcionalidade, pois já é descrito na literatura que esses pacientes 

necessitam de compensações para a realização de suas atividades cotidianas afim 

de melhorar a sua participação na sociedade 37,67.  

É descrito que, com a progressão da doença, esses indivíduos se tornam mais 

dependentes na realização de atividades cotidianas, transferências e mobilidade. As 

limitações físicas e cognitivas afetam as relações sociais de crianças e adolescentes 

com DMD 40–42,46. O presente estudo mostrou diferença significativa entre o grupo 

DMD e controle nos domínios autocuidado, mobilidade e função social do PEDI, 

confirmando a literatura. 

 

7.2. Comparação entre upstream e downstream 44 

 

7.2.1. Desempenho cognitivo 

 

O gene da distrofina é um dos maiores do genoma humano. Contem 79 exons 

de uma sequência de codificação e 2,5 milhões de pares de bases, para codificar a 

proteína distrofina que pesa 427 kDa 6,68. Além dos 79 exons, esse gene contém sete 

promotores, ou zonas promotoras. Estes promotores fortemente regulados são 

responsáveis pela produção de uma gama de diferentes isoformas, ou seja, proteínas 

parecidas com a distrofina, mas de tamanho e peso menores, com expressão 

diversificada nos tecidos. Mutações na extremidade 5′ do gene (ou seja, mutações 

proximais do gene) envolvendo exons de 1 a 31 afetam a distrofina de tamanho 

completo Dp427M, DP427C e Dp427P, expressa em músculos esqueléticos e 

cardíacos, nos neurónios do córtex, e células de Purkinje 6,7,14 . As mutações ao longo 

do gene afetam as isoformas, chamadas distroproteínas. Nas partes mais distais do 

gene, existe a transcrição das outras isoformas pelas zonas promotoras de cada uma. 
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Por exemplo, mutações entre os exons 31 e 44, além de perturbar a expressão das 

isoformas longas, também perturbarão a Dp260 (expressa principalmente na retina). 

Mutações do exon 44, por ser a zona promotora da Dp140, irão perturbar a produção 

da Dp140 (expressa no cérebro e nos rins). Mutações entre os exon 55 a 56 irão 

perturbar a produção da Dp116 (expresso nas células Schwann). Mutações raras do 

exon 63 afetarão todos os produtos de distrofina, incluindo o Dp71 mais curto 

(isoforma cerebral mais abundante) 14,34. 

Ainda que o papel das isoformas de distrofina no cérebro seja incerto, a 

literatura reconhece que é afetado pela falta de distrofina e que as mutações que 

perturbam as isoformas cerebrais Dp140 e Dp71, mutações dos exons 44 e 63 

respectivamente, são mais frequentemente associadas com pontuações de QI mais 

baixas. Portanto é possível presumir quais isoformas serão ausentes ou disfuncionais 

sabendo-se quais exons sofreram mutação 13,14,69.  

Contudo, existe ainda uma grande inconsistência na literatura quanto à 

estratificação da amostra pela localização da mutação genética. No presente estudo, 

estratificamos a amostra em mutações anteriores (upstream), e posteriores 

(downstream) ao exon 44, por ser uma zona promotora da distroproteína Dp140 (a 

primeira isoforma encontrada no sistema nervoso central), conforme um estudo de 

Wingeier et al., que também estratificou a sua amostra da mesma forma. Entretanto, 

nosso estudo apresentou uma amostra maior e com um protocolo motor mais 

detalhado 69. As mutações upstream se encontram mais proximais e as downstream 

mais distal no gene da distrofina. 

O presente estudo demonstrou que houve diferença entre os grupos upstream 

e downstream 44, nos testes de vocabulário e fluência verbal. O grupo downstream 

foi pior que o upstream na execução desses testes. Esses dados corroboram o estudo 

de Ricotti et al.(2016), que demonstrou piora no desempenho acadêmico, no QI verbal 

em pacientes com mutações mais distais do gene e desempenhos cognitivos 

melhores em pacientes com mutações mais proximais. As mutações upstream 44 

pontuaram 97 de QI ± 24 e as downstream, 73 ± 20, demonstrando assim, um 

potencial de implicação da Dp140 na deficiência cognitiva. Não obstante, no teste de 

Cubos, os grupos apresentaram bom desempenho, corroborando nossos dados, com 

pouca alteração executiva e de habilidades visuoespaciais 64,69. 
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Um estudo que analisou uma amostra de 66 pacientes com DMD, comparando 

as mutações envolvendo a isoforma Dp140 (downstream ao exon 44), com mutações 

que presumivelmente não alteravam a expressão Dp140 (usptream ao exon 44), 

encontrou associação significativa entre mutações mais distais e pior desempenho 

cognitivo15. Bardoni et al. (2000)70 encontraram correlação estatisticamente 

significativa entre a ausência de promotor DP140 (Exon 44) e a presença de 

deficiência cognitiva em meninos com Distrofia Muscular. 70,71. O presente estudo, 

entretanto, apresentou amostra maior e mais cuidadosamente estratificada em 

upstream e downstream 44, do que os estudos anteriores. No entanto, não estratificou 

a amostra quanto à Dp71. As mutações envolvendo a Dp71 também envolvem a 

Dp140, pois são mais distais. Sendo assim, se a estratificação fosse realizada desta 

forma não teríamos uma amostra tão robusta. 

 

7.2.2.  Desempenho motor e funcional 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos Ustream e downstream nas 

escalas MFM e Vignos, Spencer & Archibald. Não houve diferença quanto ao 

desempenho funcional, demonstrando que esse genótipo não interferiu na capacidade 

de realização das atividades cotidianas desses pacientes. 

 

7.3. Relação entre as variáveis de desempenho  

 

Foi encontrada correlação forte entre mobilidade e autocuidado (r=0,68) e 

correlação forte entre a medida de função motora e os domínios de autocuidado (r= 

0,62) e mobilidade (r=0,61). A DMD cursa, primeiramente, com fraqueza de cintura 

pélvica e membros inferiores. Quando apresenta fraqueza de membros superiores, 

que leva às dificuldades no autocuidado, o indivíduo já se encontra com menor 

mobilidade 10,38,67,72. Houve correlação moderada entre autocuidado e função social 

(r=0,44). Limitações físicas e cognitivas para a realização das tarefas de higiene 

pessoal, vestimenta e alimentação afetam relações sociais 1,42. Contudo, a relação 

entre a mobilidade e função social demonstrou-se fraca (r= 0,25), sugerindo que o 

indivíduo não precisa deambular ou tocar a cadeira independentemente para 
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conseguir resolver problemas, se comunicar e até mesmo se relacionar com outras 

pessoas. 

 

7.4. Limitações do estudo 

 

O estudo realizado apresentou limitações quanto à idade da amostra, pois além 

de ser uma faixa heterogênea de idade (seis a dezesseis), os indivíduos com DMD 

tinham idade superior ao grupo controle. Isso ocorreu devido à dificuldade em 

conseguir uma amostra robusta em relação a localização da mutação genética, pois 

muitos meninos com DMD apresentavam mutação com exon não definido. 

O mesmo ocorreu com o tipo de mutação, portanto optou-se por escolher um 

exon de referência independentemente do tipo de mutação (deleção, multiplicação ou 

mutação de ponto), sendo que não era nosso objetivo avaliar cada tipo de mutação.  

Outra limitação foi quanto a aplicação do Pediatric Evaluation Disability 

Inventory (PEDI). Foi aplicada apenas a primeira parte do inventário pois parte da 

amostra veio de um banco de dados do ambulatório de Doenças Neuromusculares da 

Unifesp.    
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8. CONCLUSAO  

 

No presente estudo, o desempenho cognitivo mostrou-se pior nos indivíduos com 

DMD, quando comparados ao grupo controle, principalmente quanto a compreensão 

verbal. O desempenho motor e funcional também foi pior no grupo DMD, corroborando 

a literatura, que demonstra piora desses desempenhos com a progressão da doença. 

Quanto à mutação genética, o presente estudo analisou uma amostra maior do 

que a maioria das amostras analisadas na literatura e com a estratificação baseada 

na interferência de uma zona promotora (exon de referência 44) da primeira 

distroproteína encontrada no sistema nervoso central (Dp 140), dividindo em 

mutações anteriores e posteriores ao exon 44, ou seja, mutações que não afetavam 

a Dp140 e mutações que afetavam a mesma. Foi encontrada diferença significativa 

nos testes de compreensão verbal (teste de Vocabulário e Fluência Verbal), indicando 

que o grupo com mutações mais distais (downstream 44) que envolviam a Dp140 teve 

pior desempenho. Em contrapartida, o desempenho motor e funcional não apresentou 

diferença relacionada à localização da mutação. 

Foi encontrada correlação forte entre mobilidade e autocuidado (r=0,68), 

correlação forte entre a medida de função motora e os domínios de autocuidado (r= 

0,62) e correlação moderada entre autocuidado e função social (r= 0,44). Contudo a 

relação entre a mobilidade e função social demonstrou-se fraca (r= 0,25), sugerindo 

que o indivíduo não precisa deambular ou tocar a cadeira independentemente para 

conseguir resolver problemas, se comunicar e até mesmo se relacionar com outras 

pessoas. 
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ANEXO 1- PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO 2- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
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ANEXO 3 – MEDIDA DE FUNÇÃO MOTORA 
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ANEXO 4- ESCALA VIGNOS 

 

Graduação Fases da evolução 

1 
Alteração detectavél na postura ou na marcha, sobe escada 

sem auxílio do corrimão 

2 Anda, mas sobe escada apenas com auxílio do corrimão 

3 
Anda, mas sobe 8 degraus com auxílio por mais de 25 

segundos 

4 Anda, mas não sobe escadas 

5 
Anda sem auxílio externo, mas nãosobe escadas ou levanta 

da cadeira 

6 Anda apenas com auxílio externo, uso de órteses 

7 

Na cadeira de rodas. Senta ereto, pode tocar a cadeira e é 

capaz de realizar as atividades de vida diária na cama ou na 

cadeira 

8 
Na cadeira de rodas. Não é capaz de realizar atividades na 

cama ou na cadeira sem assitência 

9 
Na cadeira de rodas. Senta ereto apenas com suporte. Pode 

realizar apenas mínimas atividades de vida diária 

10 
Na cama. Não pode realizar atividades de vida diária sem 

assitência 
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ANEXO 5- PEDIATRIC EVALUATION DISABILITY INVENTORY (PEDI) 
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ANEXO- 6 Protocolo cognitivo 

 

TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL (Brucki et al., 2001) 

“Gostaria que você falasse os nomes de animais que conseguir se lembrar. Vale 
ualquer tipo de bicho”. (Dê 1 minuto. Anote os nomes ditos divididos em blocos de 15 
segundos). (Considere “boi e vaca” como dois animais, mas “gato e gata” como um 
só. Se disser “passarinho, cobra, lagarto” conte como três animais; se disser 
“passarinho, canário e peixe”, conte como dois. Ou seja: a classe semântica vale como 
nome se não houver outros nomes dentro desta mesma classe).  
0 
a15”________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________
______ 
15”a 
30”_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______ 
30”a 
45”_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______ 
45”a 
60”_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______ 

15”: ______15”a 30”: ______ 30” a 45”: ______ 45” a 60”: ______                        
TOTAL:______ 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORDEM DE DÍGITOS 
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ORDEM DIRETA ORDEM INVERSA 

“Eu vou dizer alguns números. escute com atenção e 

repita quando eu terminar de falar’  (um número por 

segundo) 

“Eu vou dizer outros números. quando eu terminar 

quero que você repita na ordem inversa, por exemplo, se 

eu disser 3-8, você deve repetir 8-3, entendeu ? “se não 

tiver entendido repita por mais 3 vezes até que 

compreenda” 

16 15 

95 29 

283 742 

419 518 

5273 3948 

6917 6274 

26158 95631 

49327 47352 

715294 835291 

681495 294171 

8472936 5927163 

6185348 8362517 
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Vocabulário 

 

Vocabulário  2-1-0 

1) Chapéu  

2) Relógio  

3) Ladrão  

4) Guarda-chuva  

5) Burro   

6) Vaca   

7) Bicicleta  

8) Valente  

9) Imitar   

10)  Antigo   

11)  Sair   

12)  Alfabeto  

13)  Exato  

14)  Transparente   

15)  Isolar  

16)  Ilha   

17)  Fábula  

18)  Absorver  

19)  Migrar  

20)  Rivalidade  

21) Aflição  

22) Absurdo  

23) Retificação  

24) Unânime  

25) Aberração  

26) Vangloriar  

27) Árduo   

28) Iminente   

29) Compelir  

30) Dilatório  

Total (máximo 60 pontos)  
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Cubos  

ITEM TEMPO LIMITE DESENHO 

(Tentativas) 

TEMPO DE EXECUÇÃO PONTOS (Tentativas) 

1 (6-7 anos) 30” (1 ª)       (2 ª)  0    1 (1 ª)       2 (2 ª) 

2 45”   0    1 (1 ª)       2 (2 ª) 

3  (8-16) 45”   0    1 (1 ª)       2 (2 ª) 

4 45”   0   4 (18-45) 5 (12-17)  6 (8-11) 7 (1-7) 

5 45”   0   4 (20-45) 5 (14-19)  6(9-13) 7 (1-8) 

6 75”   0   4 (24-75) 5 (15-23)  6(10-14) 7 (1-9) 

7 75”   0   4 (32-75) 5 (18-31)  6(12-17) 7 (1-

11) 

8 75”   0   4 (31-75) 5 (19-30)  6(14-18) 7 (1-

13) 

9 75”   0   4 (44-75) 5 (28-43)  6(19-27) 7 (1-

18) 

10 120”   0   4 (77-120) 5 (77-120)  6(54-76) 7 

(38-53) 

11 120”   0   4 (86-120) 5 (69-85)  6(47-68) 7 

(1-46) 

12 120”   0   4 (86-120) 5 (67-85)  6 (53-66) 7 

(1-52) 

 

 


