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RESUMO 

Capelini CM. Aprendizagem motora na distrofia muscular de Duchenne por 

meio de jogo de labirinto em telefone móvel [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

Introdução: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética e 

hereditária que leva ao enfraquecimento da musculatura esquelética, respiratória e 

cardíaca de maneira progressiva e irreversível. Para pessoas gravemente comprometidas, 

a realidade virtual vem surgindo como uma forma de intervenção que traz uma nova 

possibilidade de interação com a comunidade. Os smartphones estão se tornando a 

próxima modernidade funcional para pessoas deficientes, não apenas pela acessibilidade, 

mas também pela conveniência da comunicação. Objetivo: Verificar se pessoas com 

DMD melhoram o desempenho motor quando realizam uma tarefa visuo-motora de 

labirinto virtual em um telefone móvel (smartphone). Método: Participaram do estudo 

50 pessoas com DMD e 50 pessoas controles com desenvolvimento típico (DT), com 

idade entre 10 e 35 anos. A caracterização da amostra foi feita por meio das escalas 

Vignos, Egen Klassifikation, e Medida da Função Motora. A tarefa consistiu em 

completar o percurso de um labirinto virtual no jogo para telefone móvel (smartphone) 

Marble Maze Classic®, por meio de movimentos de punho e mão para mover a bola 

virtual pelo labirinto. Para mensurar o desempenho motor, foi cronometrado o tempo (em 

segundos) utilizado para completar o labirinto. O desempenho foi avaliado considerando 

os resultados nas fases de aquisição, retenção e transferência, e interpretados sob o ponto 

de vista teórico da aprendizagem motora. Resultados: A prática do jogo de labirinto no 

celular promoveu uma melhora no desempenho durante a aquisição em ambos os grupos, 

que se manteve na fase de retenção. Nas transferências, o desempenho no grupo DMD 
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foi similar ao grupo DT, com a exceção da transferência para a mão contralateral (não 

dominante). No entanto, o grupo com DMD apresentou um tempo de movimento maior 

em todas as fases de aprendizagem comparado ao grupo DT. Conclusão: A prática de 

uma tarefa visuo-motora em um jogo de telefone móvel promoveu uma melhora no 

desempenho com padrões de aprendizagem similares em ambos os grupos. O 

desempenho pode ser influenciado pela dificuldade da tarefa, e para as pessoas com 

DMD, os déficits motores são responsáveis pela menor velocidade de execução, mas não 

é um impeditivo para a utilização dos smartphones por esta população.  

 

Descritores: distrofia muscular de Duchenne; aprendizagem; fisioterapia; reabilitação; 

telefones celulares; smartphone; terapia de exposição à realidade virtual. 
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ABSTRACT  

Capelini CM. Motor learning in Duchenne muscular dystrophy through a 

maze game for mobile phone [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016. 

 

Background: Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a genetic and hereditary disease 

that leads to a progressive and irreversible weakening of the skeletal, respiratory, and 

cardiac muscles. For the severely compromised subjects, virtual reality (VR) has been 

appearing as an intervention form that brings a new possibility of interaction with the 

community. Smartphones are likely to become the next functional modernity for 

handicapped, not only for accessibility but also for the convenience of communication. 

Objective: To verify whether people with DMD improve performance when doing a 

visual-motor task using a smartphone game. Method: The study included 50 patients with 

DMD and 50 healthy control subjects with Typical Development (TD), aged between 10 

and 35 years. The characterization of the sample was given through Vignos scales, Egen 

Klassifikation, and the Motor Function Measure. The task consisted in to complete the 

journey of a virtual maze in the Marble Maze Classic® game for mobile phone 

(smartphone), moving a virtual ball using both hand and wrist movements. For the motor 

performance assessment it was measured the time (in seconds) used to complete the maze. 

The motor performance was assessed considering the results in acquisition, short-term 

retention and transfer, and interpreted from the theoretical framework of motor learning. 

Results: The practice of the smartphone maze game promoted an improvement in 

performance during acquisition in both groups, which remained in the retention phase. At 

the transfer phases, the performance in DMD group was similar to the performance of TD 

group, with the exception for the transfer to the contralateral hand (non-dominant). 
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However, the group with DMD showed longer movement time at all stages of learning 

compared with the TD group. Conclusion: We conclude that the practice of a visual-

motor task in a mobile phone game promoted an improvement in performance with 

similar patterns of learning in both groups. The performance can be influenced by the task 

difficulty, and motor deficits are responsible for the lower speed execution in DMD 

people, however, this is not an impediment for smartphone use by this population.  

 

Descriptors: muscular dystrophy, Duchenne; learning; physical therapy specialty; 

rehabilitation; cell phones; smartphone; virtual reality exposure therapy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética e hereditária, 

resultante da mutação do gene Xp21 que gera a ausência da proteína distrofina na 

membrana da fibra muscular (1, 2). A distrofina é essencial para manter a integridade 

estrutural das membranas musculares durante a contração, e sua ausência resulta em dano 

da fibra muscular e consequente decréscimo no número de fibras musculares, que são 

progressivamente substituídas por tecido fibro-adiposo (3, 4). Como consequência ocorre 

o enfraquecimento progressivo e irreversível da musculatura esquelética, respiratória e 

cardíaca, levando a um quadro de deficiência física grave (1, 2, 5). Sua incidência é de 

aproximadamente 1 em 3500 meninos nascidos vivos (6). 

As alterações funcionais iniciam-se geralmente nos três primeiros anos de vida, 

com enfraquecimento muscular gradual e de forma ascendente, simétrica e bilateral, 

inicialmente na cintura pélvica e membros inferiores, e progredindo para a musculatura 

de tronco, cintura escapular, membros superiores, pescoço e músculos respiratórios. Com 

a fraqueza dos músculos responsáveis pela manutenção da postura bípede, por volta dos 

cinco anos de idade, as crianças começam a apresentar sintomas como dificuldade de 

deambular, pular e correr, além de quedas frequentes. Devido ao caráter progressivo da 

doença, o paciente fica confinado à cadeira de rodas aproximadamente a partir dos 10 aos 

13 anos de idade, e a imobilidade provocada pela DMD desencadeia alterações músculo-

tendíneas como encurtamentos, retrações e deformidades (7-9). 

Com a evolução da doença, as pessoas se tornam cada vez mais dependentes para 

as atividades de vida diária (AVD), necessitando de maior assistência e cuidados (10), 

surge insuficiência respiratória com dificuldade na ventilação e o músculo cardíaco 

também é afetado em praticamente todos os pacientes que sobrevivem por maior 

tempo(11). O óbito ocorre por volta dos 18 aos 25 anos por comprometimento cardíaco ou 

insuficiência respiratória (12). No entanto, a sobrevivência a longo prazo melhorou 
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substancialmente nas últimas décadas, devido às melhorias nos cuidados e à introdução 

da assistência ventilatória domiciliar (13). Mesmo com os avanços no conhecimento sobre 

genética na DMD, essa doença ainda não possui cura (14). 

O diagnóstico da DMD pode ser obtido através dos dados do histórico familiar, 

juntamente com exame clínico, dosagem da CK no soro, análise de DNA e biópsia 

muscular (15). 

Devido aos diversos acometimentos desta doença, torna-se essencial o 

acompanhamento deste paciente por uma equipe multidisciplinar especializada, contando 

com profissionais como: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educador 

físico, médico fisiatra, entre outros (16). No que cabe à assistência fisioterapêutica, os 

objetivos do tratamento envolvem: prolongar a mobilidade e independência funcional, 

prevenir complicações, diminuir as incapacidades, e melhorar a qualidade de vida (8). 

Com o objetivo de viabilizar ao paciente com DMD uma maior funcionalidade em 

tarefas do dia a dia, tornam-se necessários estudos que investiguem intervenções 

terapêuticas e sua efetividade na reabilitação desses pacientes, levando em consideração 

suas necessidades e especificidades da evolução dessa patologia. Com o contínuo 

aumento da expectativa de vida (13), a função de membros superiores merece atenção 

específica em programas de reabilitação e pesquisas.  

Na literatura atual verifica-se a existência de várias pesquisas sobre distrofia 

muscular, especificamente sobre programas de intervenção desenhados para melhorar a 

marcha em crianças com DMD (17, 18), os efeitos do exercício sobre o desuso muscular e 

a funcionalidade (19, 20), qualidade de vida (21), participação social (22), avaliações clínicas 

da função motora dos membros superiores (23), função motora grossa e as incapacidades 

funcionais na mobilidade, autocuidado e função social (24, 25), mas poucos estudos 

propõem a intervenção direcionada aos membros superiores na DMD.  
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Wagner et al. (26) enfatizam que muitos adultos com DMD possuem limitadas 

habilidades motoras, no entanto, alguns músculos dos  membros superiores, 

especialmente os flexores dos dedos, podem estar preservados e prover para essas pessoas 

importantes habilidades, como o controle de um joystick de cadeira de rodas, jogar vídeo 

games e usar um computador.  

Para as pessoas gravemente comprometidas, a tecnologia atual como os 

computadores e a realidade virtual (RV) aparece como uma forma de intervenção que traz 

uma nova possibilidade de interação com a comunidade. No entanto, estudos que usam a 

tecnologia e tarefas de RV na DMD são escassos.  

A RV é uma tecnologia que combina a “visão” que o usuário possui do mundo 

real com objetos virtuais projetados em tempo real. Através da RV torna-se possível uma 

interação segura, pelo fato de transportar os elementos virtuais ao mundo real. Pode-se 

interagir com os elementos virtuais de forma natural, por meio das mãos, eliminando 

dispositivos tecnológicos complexos e tornando a interação mais agradável, atrativa e 

motivadora (27). 

Em função disso, nos últimos anos, verifica-se um interesse crescente desta 

tecnologia como incentivo à prática de atividade física, sendo bastante utilizada como 

ferramenta de intervenção em programas de reabilitação motora e cognitiva em diferentes 

deficiências (28-32). A vantagem da RV está na possibilidade de oferecer oportunidades aos 

deficientes de vivenciar diversas situações e de maneira individualizada.  

Hashimoto e colaboradores (33) utilizaram a RV por meio de um dispositivo de 

interface cérebro-computador (BCI), a fim de permitir a interação de uma pessoa com 

grave deficiência motora, causada pela distrofia muscular, com outras pessoas. Os autores 

observaram que a RV pode ser benéfica para pessoas com limitações motoras, de forma 
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que eles podem se comunicar em um mundo virtual da mesma maneira que as pessoas 

saudáveis, ao utilizar o equipamento apropriado para as suas necessidades.  

        Burgstahler et al. (34) apresentam dados interessantes sobre o uso de tecnologia 

assistiva para pessoas com deficiências motoras, no qual os autores citam alguns 

equipamentos utilizados no cotidiano e, além de computadores e suas interfaces, um 

dispositivo moderno e que deve ser mais utilizado são os telefones móveis. Estes 

dispositivos que permitem toque na tela oferecem maior funcionalidade à pessoa com 

distrofia muscular.  

Telefones móveis, assim como computadores, possuem a capacidade de 

maximizar a independência, produtividade e participação das pessoas com deficiências 

físicas em programas acadêmicos, empregos, atividades recreacionais, entre outras 

atividades (34). Devido ao tamanho, praticidade de transporte, agilidade no uso e utilização 

de estruturas corporais distais, o telefone móvel tende a viabilizar mais função para 

pessoas com DMD do que qualquer outro dispositivo que propicie interação virtual.  

Considerando a utilização de tecnologia, pessoas com DMD apresentam 

habilidades funcionais suficientes das mãos para o uso de teclados ou mouses padrão, 

visto que ombros e cotovelos apresentam maior incapacidade (35, 36). Propiciar melhor 

função e habilidades motoras aos membros superiores das pessoas com DMD é 

fundamental para a realização das atividades de vida diária, e pode ser decisivo em 

situações de emergência na qual apenas a função residual possa ser utilizada.  

Shih et al. (37) citam que o uso da tecnologia em ambientes de RV, por meio das 

atuais conexões sem fio com múltiplas opções para detecção de movimentos, permitiu às 

pessoas com deficiência melhorar os seus níveis de resposta ao ambiente, e possibilitou 

o controle de estímulo e mais oferta de possibilidades funcionais. Essas conquistas de 

engajamento ambiental e de exercício de autodeterminação são consideradas relevantes 
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para a qualidade de vida da pessoa com deficiência física. No entanto, há uma carência 

de estudos que exploram as possibilidades da utilização dos smartphones pelas pessoas 

com DMD.  

Para verificar a eficácia da utilização dos smartphones na DMD, especialmente 

considerando a possibilidade de se tornar um instrumento com potencial de ser inserido 

em um processo de reabilitação, ou promover maior funcionalidade no dia a dia dessas 

pessoas, este estudo teve por objetivo verificar se pessoas com DMD melhoram a 

performance ao realizar uma tarefa visuo-motora usando um jogo de telefone celular.  

Para atingir este objetivo, organizamos um protocolo de aprendizagem motora 

com uma tarefa de labirinto no celular para as pessoas com DMD e um grupo controle, 

formado por pessoas com desenvolvimento típico, pareados por idade e sexo com o grupo 

com DMD. De acordo com Souza et al. (38) a tarefa de labirinto permite avaliar 

importantes aspectos neuropsicológicos de planejamento, execução, organização espacial 

e memória implícita, os quais envolvem a operacionalização da intenção de movimentar-

se para alcançar um objetivo, e o planejamento desta ação. Dessa forma, a estabilização 

do desempenho pode indicar a utilização de estratégias cognitivas e a formação de um 

programa de ação, os quais poderão ser testados na transferência. 

Para realizar o labirinto, os participantes tiveram que mover o celular de modo a 

direcionar a bola ao longo de um percurso em um ambiente virtual em 3D, que conduz a 

um alvo. O objetivo foi realizar a tarefa no menor tempo possível após algumas tentativas. 

Como hipótese deste trabalho, provavelmente ambos os grupos, experimental e controle, 

irão apresentar melhora do desempenho na fase de aquisição e conseguirão manter o 

desempenho e transferir a habilidade para diferentes percursos de labirinto. No entanto, 

o grupo controle irá apresentar um melhor tempo de execução em todas as fases do 

protocolo.  
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O conhecimento mais aprofundado acerca do processo de melhora do desempenho 

por meio de uma tarefa de telefone celular em pessoas com DMD pode contribuir 

significativamente para a organização de programas de intervenção utilizando tecnologias 

modernas e de fácil acesso para esta população.  

 



 

 

 

 

 

 

 

2. MÉTODOS 
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2.1  Casuística 

 
O estudo foi desenvolvido na Associação Brasileira de Distrofia Muscular 

(ABDIM), localizada na cidade de São Paulo/SP (ANEXO A). Para a realização deste 

trabalho foram avaliadas 100 pessoas, com idade entre 10 e 34 anos, do sexo masculino. 

Destes, 50 constituíram o grupo experimental, composto por pessoas com diagnóstico 

médico de distrofia muscular de Duchenne (DMD), e 50 fizeram parte do grupo controle, 

pareados por idade e sexo com o grupo com DMD, composto por pessoas com 

desenvolvimento típico (DT), sem alterações da postura e movimento (Fluxograma 1).  

 

 

Fluxograma 1 – Casuística do estudo e composição dos grupos. DT = grupo com 

desenvolvimento típico; DMD = grupo com distrofia muscular de Duchenne. 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, sob protocolo n° 502/13, CAAE: 

22768513.2.0000.0065 (ANEXO B). 

Os participantes, tanto do DMD quanto do DT, foram divididos em dois 

subgrupos: Grupo 1 (n= 25) e Grupo 2 (n= 25), sendo o desenho do labirinto do Grupo 2 

totalmente oposto (invertido horizontal e verticalmente) ao do Grupo 1, em todas as fases 

100 
participantes

DMD

n=50

DMD 1

n=25

DMD 2

n=25

DT

n=50

DT 1

n=25

DT 2

n=25
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do experimento. A utilização de labirintos opostos tornou-se necessária para verificar se 

a sequência de movimentos do percurso do labirinto não exerce influência sobre o 

aprendizado. Stoddard e Vaid (39) também realizaram pesquisas com labirinto e 

propuseram diferentes mudanças no desenho da tarefa para verificar se o padrão de 

movimento não seria o fator responsável pela melhora do desempenho. 

Para manter as características da amostragem aleatória, onde cada participante 

teve a mesma probabilidade de participar dos grupos, foi utilizada amostragem 

probabilista aleatória simples (40), randomizada por sorteio com papel.  

 Foram consideradas elegíveis as pessoas com diagnóstico de DMD confirmado 

por método molecular e/ou por expressão proteica do músculo esquelético, e que não 

apresentassem deformidades articulares que pudessem impedir os movimentos 

necessários para a realização da tarefa. Foram excluídos os participantes que não 

conseguiram completar ou compreender a tarefa. 

 Todos os participantes maiores de idade assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE), e os menores de idade, o termo de assentimento (TA), juntamente 

com o TCLE assinado pelos pais ou responsáveis (ANEXO C). 

 O quadro clínico funcional para caracterização dos participantes com DMD foi 

avaliado por meio das escalas de Vignos (41), da escala Egen Klassifikation - EK (42), e 

também da Medida da Função Motora - MFM (43), todas desenvolvidas e validadas para 

a avaliação de doenças neuromusculares (ANEXOS D, E e F). A caracterização da 

amostra segue na Tabela 1. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra (média ± desvio padrão). 

Variáveis 

DT DMD 

Valor de p 

DT1 DT2 DMD1 DMD2 

Idade (anos) 17,1±4,3 17,4±4,4 17,1±5,3 17,2±4,7 0,045 

MFM-total (%) - - 49,7±17,7 47,2±20,8 0,413 

MFM-D1 (%) - - 11,4±19,9 14,3±24,2 0,244 

MFM-D2 (%) - - 67,8±26,7 64,2±27,4 0,319 

MFM-D3 (%) - - 79,0±17,9 80,7±13,2 0,328 

EK - - 8,6±6,3 8,6±6,2 0,435 

Vignos - - 6,4±2,3 6,3±2,2 0,441 

Legenda: DT= grupo com desenvolvimento típico; DMD= grupo com distrofia muscular de 

Duchenne; MFM-total= pontuação total na escala Medida da Função Motora; MFM-D1, D2 e 

D3= pontuação no primeiro, segundo e terceiro domínio da escala Medida da Função Motora; 

EK= Escala Egen Klassifikation 

Nota: O valor de p refere-se à comparação dos resultados das escalas entre os grupos DMD 1 e 

DMD 2 

 

 A escala Vignos é uma das mais usadas para avaliar a funcionalidade nas doenças 

neuromusculares devido à facilidade de aplicação e simplicidade para analisar a 

performance muscular geral, e a EK foi especialmente desenvolvida para mensurar o grau 

da deficiência funcional nas atividades de vida diária nos pacientes com DMD (8, 42). A 

caracterização dos participantes segundo a escala Vignos segue na Tabela 2. 

 A escala MFM analisa as funções da cabeça, tronco, segmentos proximais e distais 

de membros em avaliações estáticas e dinâmicas, e é dividida em três dimensões: 

Dimensão 1 (D1): posição em pé e transferências; Dimensão 2 (D2): função motora axial 

e proximal; Dimensão 3 (D3): função motora distal. Quanto menor a pontuação obtida na 

escala, pior é o quadro funcional da pessoa (43).  
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Tabela 2: Descrição dos participantes com DMD pela Escala de Vignos. Na coluna da 

direita encontra-se o número de pacientes classificados em cada escore da Vignos (à 

esquerda) e a sua descrição. 

Escore Descrição 
Número de pessoas 

DMD 1 DMD 2 

1 Alteração detectável na postura ou marcha; sobe 

escada sem auxílio do corrimão. 

2 2 

2 Anda, mas sobe escada apenas com auxílio do 

corrimão. 

1 2 

3 Anda, mas sobe oito degraus com auxílio por mais de 

25 segundos. 

1 0 

4 Anda, mas não sobe escadas. 1 0 

5 Anda sem auxílio externo, mas não sobe escadas ou 

levanta da cadeira. 

0 1 

6 Anda apenas com auxílio externo (uso de órteses). 1 0 

7 Na cadeira de rodas. Senta ereto, pode tocar a cadeira 

e é capaz de realizar atividades de vida diária na cama 

ou na cadeira. 

9 13 

8 Na cadeira de rodas. Senta ereto, não é capaz de 

realizar atividades na cama ou na cadeira sem 

assistência. 

9 6 

9 Na cadeira de rodas. Senta ereto somente com 

suporte. Pode realizar apenas mínimas atividades de 

vida diária. 

1 1 

10 Na cama. Não pode realizar atividades de vida diária 

sem assistência. 

0 0 

 

2.2 Procedimento 
 

Para coleta dos dados foi utilizado um jogo de telefone móvel denominado Marble 

Maze Classic®, e o aparelho utilizado foi um smartphone marca Nokia®, modelo Nokia 

500 (altura: 111,3 mm, largura: 53,8 mm, espessura: 14,1 mm, peso: 94 g, tamanho da 
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tela: 3,2''). O jogo consistia em conduzir uma bola virtual por um percurso pré-

determinado de labirinto, com a meta de alcançar um alvo final no menor tempo possível. 

Simulando uma mesa de madeira com paredes que delimitam o trajeto do labirinto, a bola 

virtual percorre o caminho do labirinto por meio de movimentos realizados pela mão que 

segura o telefone móvel (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Labirintos utilizados para as fases de aquisição, retenção de curto prazo e 

transferências. Labirinto A = usado na aquisição dos grupos DMD1 e DT1, Labirinto B 

= usado na aquisição dos grupos DMD2 e DT2, Labirinto C = usado na transferência 3 

dos grupos DMD1 e DT1, Labirinto D = usado na transferência 3 dos grupos DMD2 e 

DT2. 

 

Foram customizados dois labirintos diferentes para a fase de aquisição, visto que 

o jogo permitia este tipo de customização. Esta foi feita através da colocação das paredes 

nos locais necessários para traçar o percurso que seria percorrido pela bola virtual do 

início ao fim do labirinto. 
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Em cada labirinto o trajeto é único, ou seja, em todas as curvas só existia uma 

possibilidade de continuidade do percurso. Desta forma, o percurso a ser realizado pela 

bola era sempre o mesmo em todas as tentativas. O tempo utilizado para mover a bola 

virtual pelo trajeto do labirinto até a sua chegada ao ponto final foi cronometrado e 

exibido ao jogador no final do jogo. Antes de iniciar a tarefa, foi explicado verbalmente 

o funcionamento do jogo, juntamente com uma demonstração feita pelo examinador, e 

durante a realização do jogo, foi constantemente relembrado ao participante sobre a 

necessidade da execução do labirinto no menor tempo de execução possível. 

 

2.3 Tarefa 

 
Para o protocolo de aprendizagem, os participantes executaram 30 tentativas da 

tarefa na fase de aquisição com a mão dominante. Após a fase de aquisição, houve um 

descanso de 5 minutos, em que o participante não teve contato com a tarefa. Em seguida, 

foram realizadas 5 tentativas na fase de retenção de curto prazo, com o mesmo labirinto 

da aquisição. Para a fase de transferência, foram realizadas 15 tentativas, divididas em 3 

tarefas diferentes: 

 Transferência 1: foi utilizado um labirinto com o trajeto em layout totalmente 

oposto (invertido horizontal e verticalmente) ao da aquisição (5 tentativas);  

 Transferência 2: o mesmo labirinto da aquisição para ser realizado com a mão 

não-dominante (5 tentativas); 

 Transferência 3: o mesmo labirinto da aquisição com os pontos de início e 

fim do percurso invertidos (5 tentativas).  
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  Os protocolos foram os mesmos para os dois grupos, no entanto os labirintos 

utilizados foram diferentes (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Delineamento experimental do protocolo de aprendizagem motora. 

Grupos Aquisição 
Retenção de 

curto prazo 

Transferência 

1 

Transferência 

2 

Transferência 

3 

DMD 1 

DT 1 

Labirinto A 

(30 tentativas) 

Figura 1A 

Labirinto A 

(5 tentativas) 

Figura 1A 

Labirinto B 

(5 tentativas) 

Figura 1B 

Labirinto A 

Mão não 

dominante 

(5 tentativas) 

Figura 1A 

Labirinto C 

Troca 

início/fim 

(5 tentativas) 

Figura 1C 

DMD 2 

DT 2 

Labirinto B 

(30 tentativas) 

Figura 1B 

Labirinto B 

(5 tentativas) 

Figura 1B 

Labirinto A 

(5 tentativas) 

Figura 1A 

Labirinto B 

Mão não 

dominante 

(5 tentativas) 

Figura 1B 

Labirinto D 

Troca 

início/fim 

(5 tentativas) 

Figura 1D 

Legenda: DT = grupo com desenvolvimento típico; DMD = grupo com distrofia muscular de 

Duchenne 

 

2.4 Análise dos dados 

 
A variável dependente utilizada foi o tempo em segundos utilizado para percorrer 

o labirinto em cada tentativa nas fases de aquisição, retenção de curto prazo e 

transferência e os dados foram analisados por blocos de 5 tentativas. 

O tempo de movimento foi definido como o tempo utilizado para completar o 

percurso do labirinto. As variáveis dependentes foram submetidas à ANOVA com fator 

2 (Grupos: DMD, DT) por 2 (Tipo de labirinto: Labirinto 1, Labirinto 2) por 2 (Blocos), 

com medidas repetidas para o último fator. Para o fator Blocos, comparações separadas 
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foram realizadas para aquisição (primeiro bloco da aquisição A1 versus bloco final da 

aquisição A6), retenção (A6 versus bloco de retenção R) e transferência (R versus bloco 

de transferência T1, R versus T2 e R versus T3). As comparações de post-hoc foram 

realizadas utilizando-se do teste de Tukey-HSD (p<0,05). O programa estatístico 

utilizado foi o SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 20.0.



 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 
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3.1 Aquisição 

 
O padrão de tempo de movimento está ilustrado na Figura 2. Efeitos significantes 

foram encontrados para Blocos, F(1, 95) = 97,2, p <,001, ŋ2 = ,51 e Grupos, F(1, 95) = 

64,7, p <,001, ŋ2 = ,41. Estes resultados sugerem que os participantes diminuíram o tempo 

de movimento do A1 (M= 6,3s) para o A6 (M= 5,2s), além disto, o grupo DMD teve um 

tempo de movimento muito maior (M= 7,0s) que o grupo DT (M= 4,5s). Interação entre 

bloco e grupo, F(1, 95) = 6,28, p = ,014, ŋ2 = ,06 foi encontrada. O post hoc falhou em 

identificar as diferenças entre os blocos A1 e A6 no grupo DMD (7,7 e 6,3, 

respectivamente) e no grupo DT (4,9 e 4,1, respectivamente), onde ambos os grupos 

apresentaram diferenças significantes. 

 

3.2 Retenção de curto prazo 

 
Um efeito principal para grupos F(1, 95) = 66,9, p < ,001, ŋ2 = ,41 foi encontrado 

para o teste de retenção. Este resultado mostra que no grupo DMD o tempo de movimento 

foi maior (M=6,3s) que no grupo DT (M=4,1s). Não houve efeitos ou interações para 

blocos. 
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Figura 2:  Representação gráfica das médias e erros padrão dos blocos de tentativas nos 

grupos DT e DMD. Cada bloco se refere a um conjunto de 5 tentativas. A1–A6= blocos 

da fase de aquisição; R= bloco do teste de retenção; T1= bloco de transferência com o 

labirinto oposto; T2= bloco de transferência com a mão não dominante; T3= bloco de 

transferência com a inversão do início-fim; DMD= grupo com distrofia muscular de 

Duchenne; TD= grupo com desenvolvimento típico. 

 

3.3 Transferência para o labirinto oposto (T1) 

 
 Efeitos significantes foram encontrados para Blocos, F(1, 96) = 17,7, p < ,001, ŋ2 

= ,16 e Grupos, F(1, 96) = 96,2, p < ,001, ŋ2 = ,50. Estes resultados sugerem que os 

participantes aumentaram o tempo de movimento de R (M= 5,2s) para T1 (M= 5,7s), e 

também que o grupo DMD teve um tempo de movimento muito maior (M= 6,7s) que o 

grupo DT (M= 4,3s). Interação entre Blocos e Tipo de labirinto F(1, 96) = 33,1, p < ,001, 

ŋ2 = ,26 foi encontrada. O teste post hoc mostrou que apenas nos grupos 1 (DMD1 e DT1) 
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houve um aumento significativo do bloco R (M= 5,0s) para T1 (M= 6,1s), enquanto para 

os grupos 2 (DMD2 e DT2) esta diferença não foi significativa (M= 5,5s para 5,3s, 

respectivamente). 

Como os participantes apresentaram pior desempenho no bloco T1, uma análise 

foi realizada para avaliar se o tempo de movimento dos participantes no bloco T1 foi 

parecido com o primeiro bloco de aquisição A1, para saber se o desempenho dos 

participantes retornou ao valor do início da fase de prática. Observou-se, então, que houve 

efeitos significativos para Blocos F(1, 96) = 15,6, p < ,001, ŋ2 = ,14 e interação entre 

Blocos e Tipo de labirinto F(1, 96) = 17,6, p < ,001, ŋ2 = ,16. Este resultado mostra que 

os participantes diminuíram significativamente o tempo de movimento do bloco A1 

(M=6,3 s) para o bloco T1 (M= 5,7 s). Além disto, nos grupos DMD2 e DT2 houve 

diferença significativa entre os Blocos A1 (M= 6,6 s) e T1 (M= 5,3 s), enquanto nos 

grupos DMD1 e DT1 esta diferença não foi significante (M= 6,1 para 6,1, 

respectivamente). 

 

3.4 Transferência para a mão não dominante (T2) 

 
 Efeitos significativos foram encontrados para Blocos, F(1, 96) = 23,1, p < ,001, 

ŋ2 = ,19 e Grupos, F(1, 96) = 90,3, p < ,001, ŋ2 = ,48. Estes resultados indicam que os 

participantes aumentaram o tempo de movimento de R (M= 5,2s) para T2 (M= 6,0s), e 

ainda que o grupo DMD apresentou tempo de movimento muito maior (M= 7,0s) quando 

comparado ao grupo DT (M= 4,2s). Interação entre os blocos e grupo, F(1, 96) = 6.89, p 

< .001, ŋ2 = .19  foi encontrada. O teste post hoc mostrou que apenas o grupo DMD 

aumentou o tempo de movimento do bloco R (M= 6,4s) para o bloco T2 (M= 7,6s), para 

o grupo DT esta diferença não foi significante (M= 4,1s para 4,4s, respectivamente). 
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Assim como na transferência com o labirinto oposto, uma análise posterior foi 

realizada entre T2 e A1. Houve efeito marginalmente significante para Blocos F(1, 96) = 

3,63, p = ,060, ŋ2 = ,04. Este resultado sugere que os participantes reduziram o tempo de 

movimento entre A1 (M= 6,3 s) e T2 (M= 6,0 s). 

 

3.5 Transferência com inversão do início e final (T3) 

 
 De forma similar à transferência com o labirinto oposto, efeitos significantes 

foram encontrados para Blocos, F(1, 96) = 16,5, p < ,001, ŋ2 = ,15 e Grupos, F(1, 96) = 

103,1, p < ,001, ŋ2 = ,52. Estes resultados sugerem que os participantes aumentaram o 

tempo de movimento de R (M= 5,2s) para T3 (M= 5,6s), assim como o grupo DMD 

apresentou um tempo de movimento muito maior (M= 6,6s) que o grupo DT (M= 4,2s). 

Interação entre os Blocos e Tipo de labirinto, F(1, 96) = 30,5, p < ,001, ŋ2 = ,24 foi 

encontrada. O teste post hoc mostrou que apenas para os grupos DMD1 e DT1 houve um 

aumento significativo do bloco R (M= 5,0s) para o bloco T3 (M= 5,9s), mas para os 

grupos DMD2 e DT2 esta diferença não foi significante (M= 5,5s para 5,3s, 

respectivamente). 

 Conforme descrito nos dois primeiros tipos de transferência, uma análise posterior 

entre A1 e T3 foi realizada e mostrou os seguintes resultados: houve efeito significativo 

para Blocos F(1, 96) = 23,0, p < ,001, ŋ2 = ,19, o qual mostra que houve diferença 

significativa entre os blocos A1 (M= 6,3s) e T3 (M= 5,6s). Interações foram encontradas 

entre Bloco e Tipo de labirinto F(1, 96) = 12,0, p = ,001, ŋ2 = ,11 e entre Blocos, Grupos 

e Tipo de labirinto F(1, 96) = 4,54 , p = ,036, ŋ2 = ,05. Estes resultados sugerem que 

somente para os grupos DMD2 e DT2 houve diferença do bloco A1 (Média geral= 6,6s, 

grupo DMD= 8,2s, grupo DT= 5,0s) para o bloco T3 (Média geral=5,3s, gupo DMD= 
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6,4s, grupo DT= 4,2s), enquanto para os grupos DMD1 e DT1 esta diferença não acorreu 

(Média geral= 6,1s e 5,9s, grupo DMD= 7,3s e 7,3s, grupo DT= 4,9s e 4,5s, 

respectivamente). 

 

3.6 Análise de regressão 

 
Para se encontrar quais fatores influenciam o grau de aprendizagem durante a 

prática entre as pessoas com DMD, foi realizada uma análise de regressão entre a melhora 

no tempo de movimento do primeiro para o último bloco de prática () com a idade, 

MFM-total, MFM-D1, MFM-D2, MFM-D3, EK, Vignos e o bloco A1. O que apresentou 

um modelo de regressão significante, F(8, 46)= 3,27, p= 0,006,  r2= ,41, resultando na 

seguinte equação: melhora do tempo de movimento= 0,168 * MFM-D1 e 0,401 * A1. Em 

outras palavras, somente o resultado na escala MFM-D1 e o tempo de movimento no 

primeiro bloco da aquisição podem predizer o desempenho na fase de aquisição. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSSÃO  
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Este estudo conseguiu demonstrar que, por meio da prática do jogo de labirinto 

no celular, foi possível verificar melhora de desempenho na tarefa. Isto foi evidenciado 

pela diminuição nos tempos de movimento do primeiro para o último bloco na fase de 

aquisição e a manutenção do desempenho nas retenções em todos os grupos. 

Isto demonstrou que, apesar da deficiência motora, as pessoas com distrofia 

muscular de Duchenne (DMD) são capazes de manusear um celular, e que possivelmente 

possam utilizar e ser funcionais com o aparelho. Portanto, o uso do celular pode ser 

considerado um dispositivo de interação funcional para pessoas com DMD.  

Joshi e Lin (44) afirmam que os smartphones (telefones móveis com acesso à 

internet e aplicativos), provavelmente se constituirão a próxima modernidade funcional 

para deficientes, não apenas pela acessibilidade, mas também pela praticidade de 

comunicação entre paciente e a equipe de reabilitação. A comunicação imediata entre 

paciente e equipe por meio dos novos aplicativos de saúde estão reformulando a 

assistência ao paciente e possibilitam em tempo real as colaborações e comunicações 

entre os profissionais.  

Jones et al., 2015 (45) citam que a facilidade do uso e da aquisição traz os 

smartphones ao cenário da saúde e seu uso parece ser promissor em terapias nas mais 

diversas áreas de atuação. É fato que a população de menor renda e escolaridade, por 

exemplo, não estão apenas comprando smartphones a uma maior taxa do que é típico, 

mas eles são mais prováveis do que outros grupos sócio demográficos a utilizarem 

smartphones como sua principal, senão única, tecnologia. 

Com relação às tarefas motoras praticadas por pessoas com DMD, outros estudos 

também verificaram melhora de desempenho utilizando instrumentos de pesquisa em 

tarefas funcionais de membros superiores. Em um trabalho que avaliou a função motora 

em uma tarefa de Pegboard, foi observado uma melhora do desempenho da primeira para 
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a última rodada. Além disso, quanto maior o número de repetições realizadas, melhor o 

desempenho, portanto a prática é importante para as pessoas com DMD. Os autores 

afirmam que a melhora do desempenho pode ser devido a um grande número de funções 

psicomotoras, incluindo coordenação olho-mão, destreza manual e velocidade motora (46). 

Em um estudo que caracterizou o desempenho motor de pessoas com DMD em 

uma tarefa computacional básica, foi relatado que as pessoas com DMD foram capazes 

de se adaptar para a tarefa e melhorar o seu desempenho com a prática. A melhora na 

tarefa no computador foi influenciada positivamente pelo nível basal de desempenho dos 

sujeitos com DMD, mas foi afetada pela funcionalidade motora distal dessas pessoas, 

sugerindo que uma melhor funcionalidade leva a um melhor desempenho (47). 

Estudos envolvendo aprendizagem motora na DMD são recentes, e têm procurado 

entender como o processo de aprendizagem ocorre nestas pessoas. Em uma recente 

revisão da literatura (48) foram encontrados resultados que comprovam que as pessoas com 

DMD mantém os padrões de aprendizagem motora, mesmo com a progressão da doença, 

no entanto, ocorrem diferenças no impacto e na magnitude da influência de fatores como 

capacidade cognitiva, deterioração do processo de percepção motora e deficiência do 

movimento na aprendizagem motora de pessoas com DMD. No entanto, há poucas 

pesquisas envolvendo aprendizagem motora na habilitação e reabilitação de pessoas com 

DMD (49, 50). 

Apesar da melhora de desempenho em todos os grupos na aquisição e retenção, 

assim como um padrão semelhante no desempenho entre os grupos DMD e DT, de acordo 

com o labirinto utilizado, o grupo com desenvolvimento típico sempre apresentou um 

menor tempo de movimento em todas as fases do protocolo. Outros estudos envolvendo 

aprendizagem motora na DMD corroboram com o fato de que as pessoas com 

desenvolvimento típico apresentam resultados melhores comparados às pessoas com 
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DMD (47, 49, 50). Estudos com esta população têm apontado que provavelmente as 

disfunções musculares afetam as performances motoras avaliadas (4, 8). 

Trabalhos recentes sobre destreza e velocidade em tarefas manuais com 

populações acometidas por doenças neurológicas indicam que quanto melhor o controle 

motor, maior é a destreza manual e mais rápida a velocidade do movimento, sendo que a 

alteração de força muscular pode ter influência sobre o controle do movimento na 

DMD(14, 51, 52). 

Com relação ao desempenho motor de pessoas com DMD, existe uma correlação 

positiva entre fraqueza muscular e perda funcional em pessoas com DMD, o que causa 

um aumento do tempo para realização das habilidades motoras (17, 53). Na DMD ocorre 

diminuição da velocidade de condução nervosa da fibra muscular (54, 55), o que gera um 

retardo na propagação da excitação pela fibra muscular atrasando o tempo de contração 

muscular (56). Além disso, há indícios de alteração motora fina nestas pessoas (57) e o 

número de fibras musculares esqueléticas do Tipo II, especializadas em contração e 

movimentos rápidos é severamente reduzida na DMD (58). 

Bartels et al. (35) relatam uma relação entre a idade e a função motora distal do 

membro superior na DMD, predominantemente, entre 20 e 30 anos de idade. Portanto, 

especialmente com o avançar da idade, a função motora global é severamente prejudicada 

e grande variabilidade pode ser encontrada na função motora distal, na força muscular e 

na amplitude de movimento dos membros superiores. Mattar e Sobreira (59) apontam que 

a força das mãos nos pessoas com DMD reduz com a idade e é significativamente 

diferente em comparação com grupos controles. Apesar das alterações de força muscular 

em função da idade relatadas na literatura em trabalhos com DMD, em nosso estudo não 

houve interferência da idade no desempenho motor, evidenciado pela análise de 

regressão.  
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No presente estudo, ao avaliar a relação entre a função motora e o desempenho na 

tarefa, foi observado através da análise de regressão que não houve relação entre a 

funcionalidade das mãos (dimensão D3 da MFM) e o desempenho. No entanto, houve 

relação positiva entre a Dimensão 1 da MFM, referente às atividades de transferência e 

transições posturais e a melhora do desempenho. Isto indica que a tarefa realizada no 

celular exigiu uma função da musculatura axial do corpo, a qual interferiu no desempenho 

das pessoas com DMD, provavelmente porque a função axial é responsável por permitir 

que o membro superior sustente mas também movimente o celular, possibilitando que a 

cabeça direcione o olhar para a tela e a pessoa movimente o celular mais rápido. Dessa 

forma, uma pior função muscular de tronco gera um pior desempenho no manuseio do 

celular. Talvez isto justifique o pior desempenho do DMD em comparação ao DT, que 

possui controle de tronco sem alteração. 

Jover et al. (4) avaliaram o ajuste postural antecipatório  em crianças com DMD. 

Foi observado que este ajuste é menos eficiente nestas crianças, provavelmente devido à 

fraqueza muscular. Os autores apontam ainda que a fadiga muscular induzida pela 

fraqueza prejudica a eficiência da resposta muscular ao comando motor. 

A piora da função motora, portanto, leva à diminuição do tempo de execução de 

tarefas motoras, mas além disso, nas pessoas com DMD, conforme a fraqueza muscular 

progride e aparecem maiores limitações funcionais, movimentos compensatórios são 

selecionados para realizar as tarefas, o que também contribui para o pior desempenho em 

tarefas que avaliam o tempo de movimento (velocidade de execução) pois as novas 

sinergias demandam maior tempo para a realização dos movimentos (60). 

Além das alterações musculares, deficiências em áreas centrais também podem 

ter influência em alterações no controle do movimento na DMD (2, 10, 61, 62). Gao (63) e 

Cyrulnik (62) relatam ausência de distrofina no cerebelo, o qual, pelas suas funções de 
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controle motor e discriminação de informações sensoriais, está envolvido no controle da 

velocidade e precisão dos movimentos. Winstein (64) e Witney (65) apontam que o córtex 

motor é essencial para precisão e manipulação ágil de objetos. Há relatos de que pessoas 

com DMD, apresentam redução da excitabilidade do córtex motor e comprometimento 

da destreza manual bilateral (66). 

Analisando os resultados das transferências, observou-se que o desenho do 

labirinto teve influência no resultado, tanto no grupo com DT quanto no grupo com DMD. 

No teste de transferência para o labirinto oposto (T1) e para o labirinto com troca de 

início-final (T3), os grupos que realizaram o labirinto A na aquisição (DMD1 e DT1) não 

conseguiram realizar estas transferências. No entanto, os grupos que realizaram o 

labirinto B na aquisição, transferiram.  Dessa forma, os grupos que realizaram a prática 

no labirinto B transferiram para o labirinto A, mas os grupos que praticaram no labirinto 

A não transferiram para o labirinto B. Isto indica que provavelmente o labirinto B seja 

mais difícil.  

Visto isso, pode-se supor que o padrão de movimento auxilia ou dificulta na 

realização da função da tarefa proposta tanto no grupo com DMD como no grupo com 

DT. No labirinto B, os trechos em que a bola deveria se mover de baixo para cima eram 

maiores, e para cumprir esta parte específica do percurso, deveriam ser realizados os 

movimentos de extensão de punho, supinação do antebraço e desvio ulnar. Além disso, 

esses movimentos deveriam ser realizados com um maior controle e mantidos por mais 

tempo, exigindo uma ação de desaceleração e aumentando o tempo de execução do 

percurso, o que pode ser o motivo da dificuldade de realização do percurso dos labirintos 

B e também C, nas transferências 1 e 3 respectivamente.  

Provavelmente esta seja uma combinação de movimentos desconfortável ou 

pouco funcional, tanto para o grupo DMD quanto para o grupo DT, visto que ambos os 
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grupos apresentaram pior desempenho em T1 e T3 para esses labirintos. Isto sugere que 

os labirintos utilizados nessas transferências (B e C) são mais difíceis, para ambas as 

populações. 

No caso das pessoas com DMD, outro agravante para a dificuldade de realização 

destes labirintos é a presença de contraturas musculares, sobretudo nos membros 

superiores, pois isto pode comprometer os movimentos de supinação e pronação do 

antebraço, assim como os movimentos de desvios radial e ulnar (67, 68). O uso de cadeira 

de rodas também é um fator responsável pelo desenvolvimento de contraturas musculares 

em quadril, joelho e cotovelos em flexão, contribuindo para as limitações na amplitude 

de movimento em membros superiores (7). 

Analisando o teste de transferência para a mão não dominante (T2), foi visto que 

os grupos DMD apresentaram um desempenho pior. Isto indica que houve transferência 

bilateral da aprendizagem apenas no grupo DT. 

A importância de entender o mecanismo de transferência bilateral de habilidades 

motoras se deve ao fato de que se uma tarefa aprendida com uma mão pode influenciar 

positivamente a transferência da tarefa para outra mão, este conceito pode ser aplicado na 

recuperação funcional de pacientes com comprometimento funcional maior em um 

hemicorpo que no outro (69). 

Noguchi e colaboradores (69) realizaram um estudo com 95 homens destros 

saudáveis e examinaram o efeito da transferência bilateral. Como resultado, foi visto que 

o grupo que realizou a tarefa com a mão dominante primeiro apresentou um resultado 

melhor com a mão não dominante, do que o grupo que realizou atarefa com a mão não 

dominante primeiro. Ou seja, a transferência apresenta melhores resultados quando feita 

da mão dominante para a não dominante, em pessoas saudáveis. Resultados estes que 
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foram semelhantes a outros previamente relatados na literatura, como o de Byrd et al. (70), 

com a diferença que este último avaliou pessoas com desordens neurológicas. 

O presente estudo corrobora com os achados de Noguchi et al. (69), visto que no 

grupo DT houve transferência da mão dominante para a não dominante. No entanto, este 

resultado não foi encontrado no grupo DMD, indicando que provavelmente a deficiência 

motora exerça influência sobre a transferência bilateral. 

Em outro estudo (49), resultados diferentes foram encontrados sobre a transferência 

bilateral em pessoas com DMD. Nakafuji e Tsuji (49) avaliaram 18 pessoas com DMD e 

28 controles saudáveis em tarefas de aprendizagem motora e transferência bilateral, e 

relataram que a transferência bilateral da aprendizagem ocorreu nas pessoas com DMD, 

porém com desempenho inferior ao apresentado pelas pessoas saudáveis.  

No referido estudo de Nakafuji e Tsuji (49), foi verificado que ambos os grupos 

foram capazes de melhorar a aquisição em novas tarefas, e os autores concluem que 

pacientes com DMD e saudáveis têm padrões de aprendizagem basicamente semelhantes, 

no entanto, o pior desempenho dos pacientes com DMD está associado ao 

comprometimento funcional do movimento e não à deterioração do processo perceptivo-

motor. Outro estudo também apontou que nas pessoas com DMD não estão prejudicadas 

a aferência proprioceptiva e a eferência motora, nem a função antecipatória (4). 

No presente estudo, observamos que DMD e DT apresentaram padrões de 

aprendizagem basicamente semelhantes, diferindo apenas na transferência bilateral, pois 

apenas o DT conseguiu manter o desempenho com a mão não dominante, mesmo quando 

os labirintos praticados foram os mais difíceis. Também observamos que o DMD fez 

todas as transferências menos a bilateral, o que mostra que o seu comprometimento motor 

afetou apenas essa transferência, pois nas outras transferências o seu desempenho se 

igualou ao DT. Ou seja, a mão não dominante de pessoas com DMD sofre maior 
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influência de fatores como alterações histopatológicas da fibras musculares, fadiga e 

fraqueza musculares, diminuição da velocidade de condução nervosa e pior controle 

motor, afetando a velocidade de execução da tarefa motora e a função motora. 

Desta forma, a prática de uma atividade motora por meio de um jogo de celular 

pode ser benéfica para pessoas com DMD, pois este pode ser um instrumento muito útil 

na vida dessas pessoas que, devido às limitações motoras, perdem a possibilidade de 

executar muitas funções necessárias no dia a dia. Possibilitar um melhor manuseio e uso 

de suas funções motoras residuais por meio de um instrumento que permite a 

comunicação entre a pessoa com comprometimento e outras pessoas constitui uma 

aplicação prática destes achados que podem ser vitais em uma situação de emergência. O 

uso de modernidades tecnológicas como instrumento de pesquisa e de tratamento nas 

distrofias musculares deve ser incentivado e mais explorado. 

O presente estudo teve algumas limitações que devem ser mencionadas.  Os 

labirintos utilizados para realização das tarefas foram simples, com pouca demanda 

coginitva, e não foram realizadas avaliações cognitivas nestes sujeitos pesquisados.  

Estudos futuros podem aplicar labirintos mais complexos e que exijam maior participação 

cognitiva para resolver a tarefa, permitindo a avaliação de diversos apectos 

neuropsicológicos de planejamento, execução, organização espacial e memória. 



 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 
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Podemos concluir que a prática de uma tarefa visuo-motora num jogo de celular 

promoveu uma melhora no desempenho durante a aquisição nos grupos com distrofia 

muscular de Duchenne (DMD) e desenvolvimento típico (DT), que se manteve nas fases 

de retenção e transferência, apresentando padrões de aprendizagem semelhantes para 

ambos os grupos. O desempenho foi influenciado pela dificuldade da tarefa, independente 

do grupo estudado. 

Para as pessoas com DMD, em todas as fases do experimento, o tempo de 

movimento foi maior comparado ao grupo DT, visto que os déficits motores são 

responsáveis pela menor velocidade de execução da tarefa. No entanto, este não é um 

impeditivo para a utilização dos smartphones por esta população. 

 



 

 

 

 

  

 

 

6. ANEXOS 
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6.1 Anexo A – Aceite da instituição 
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6.2 Anexo B – Aprovação CEP  
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6.3 Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: 
......................................................................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO: M□ F□  DATA NASC: ......../......../......... 
ENDEREÇO ................................................................................................... Nº:....................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ..................................................... CIDADE: ...........................................  CEP:......................................... 
TELEFONE: (............) .......................................... 
 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO: M□ F□  DATA NASC: ......../......../......... 
ENDEREÇO ................................................................................................... Nº:....................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ..................................................... CIDADE: ...........................................  CEP:......................................... 
TELEFONE: (............) .......................................... 

____________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Aprendizagem motora na distrofia muscular de Duchenne por meio de 
jogo de labirinto em telefone móvel. 

 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Carlos Bandeira de Mello Monteiro. 

CARGO/FUNÇÃO: Professor / Fisioterapeuta 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 16531-F 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO             □  RISCO MÉDIO □ 
RISCO BAIXO  □  RISCO MAIOR □ 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): 

O objetivo desta pesquisa será avaliar a aprendizagem motora de pessoas com e sem distrofia muscular de 

Duchenne em um jogo virtual de labirinto a ser realizado em telefone celular. Os participantes serão divididos em dois 

grupos, constituídos por pessoas com e sem Distrofia. Todos os participantes irão executar os mesmos procedimentos 

descritos no item 2. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação: 

Você será posicionado confortavelmente em uma cadeira ou em sua própria cadeira de rodas, quando for o 

caso. Antes de iniciar a tarefa, será explicado verbalmente o funcionamento do jogo, juntamente com uma demonstração 

feita pelo examinador. Você deverá segurar o telefone celular na posição horizontal, com a tela virada para cima, e 

quando iniciar o jogo deverá levar a bola até o final do labirinto, por meio de movimentos da mão. Esta tarefa de labirinto 

será repetida 40 vezes para que você consiga fazer o mais rápido possível. Informamos que o tempo estimado de sua 

participação será de 30 minutos. 

3 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos do item 2: 

A coleta de dados não causa nenhum risco para o voluntário, porém poderá provocar desconfortos devido ao número de 

repetições. Caso ocorra desconforto, será realizada uma pausa no protocolo, até que o voluntário se sinta confortável 

em retomar o procedimento e continuar a tarefa. 

4 – Benefícios para o participante: 

Não há nenhum benefício direto esperado com sua participação, a não ser a diversão característica do uso de jogos 

virtuais. Porém, com este trabalho poderemos responder várias perguntas sobre como pessoas com distrofia muscular 

de Duchenne conseguem ou não fazer algum movimento. Estes dados irão ajudar vários familiares e deficientes a 
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entender melhor a distrofia muscular de Duchenne. Os benefícios virão a partir dos resultados do estudo, na medida em 

que fornecerão dados para o tratamento de outros pacientes. 

5 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode optar: 

Não há procedimentos alternativos. 

6 – Garantia de acesso: 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr Carlos Bandeira de Mello Monteiro, que pode ser encontrado na EACH 

– USP no endereço Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo, telefone: (11) 99953-0716, a 

investigadora executante é a Fisioterapeuta Camila Miliani Capelini, que pode ser encontrada pelo telefone (15) 98113-

6538. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) –Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto Oscar Freire – 1º andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004– E-mail: 

cep.fmusp@hcnet.usp.br 

7 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 

sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição: 

Caso não queira mais participar do trabalho, você tem a liberdade de retirar seu consentimento e não será prejudicado 

ou cobrado de nada, sendo garantida a continuidade do seu tratamento na instituição. 

8 – Direito de confidencialidade: 

Os resultados desta pesquisa serão divulgados em congressos e publicações em revistas científicas, no entanto, o nome 

dos participantes é confidencial e não será exposto em momento algum. 

9 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas: 

Se quiser saber mais sobre este trabalho ou tiver alguma dúvida do que estamos fazendo com suas respostas, estamos 

à disposição para ajudar e se necessário podemos mostrar o trabalho com mais detalhes. É garantido o acesso, a 

qualquer momento, às informações sobre procedimento, riscos e benefícios relacionados à pesquisa. 

10 – Despesas e compensações: 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não 

há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 

pelo orçamento da pesquisa. 

11 - Compromisso do pesquisador: 

Nos comprometemos em utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo: “Aprendizagem motora na distrofia muscular de Duchenne por meio de jogo de labirinto em 

telefone móvel”. Eu discuti com o Dr. Carlos Bandeira de Mello Monteiro 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. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízos, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido no meu 

atendimento neste serviço. 

Data         /       /        

__________________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal 

 

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante 

legal para a participação neste estudo. 

Data         /       /        

__________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Pesquisadora executante: Fisioterapeuta Camila Miliani Capelini (15) 98113-6538 

mailto:cep.fmusp@hcnet.usp.br
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6.4 Anexo D – Medida da Função Motora 
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6.5 Anexo E – Escala Egen Klassifikation 
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6.6 Anexo F – Escala Vignos 

 

ESCORE DESCRIÇÃO 

1 
Alteração detectável na postura ou marcha; sobe escada sem auxílio do 

corrimão. 

2 Anda, mas sobe escada apenas com auxílio do corrimão. 

3 Anda, mas sobe oito degraus com auxílio por mais de 25 segundos. 

4 Anda, mas não sobe escadas. 

5 Anda sem auxílio externo, mas não sobe 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 

atividades de vida diária na cama ou na cadeira. 

8 
Na cadeira de rodas. Senta ereto, não é capaz de realizar atividades na cama 

ou na cadeira sem assistência. 

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

mínimas atividades de vida diária. 

10 Na cama. Não pode realizar atividades de vida diária sem assistência. 
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6.7 Anexo G – Artigo piloto publicado 
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