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RESUMO

Hukuda ME. Responsividade da escala de avaliação funcional do sentar e levantar da
cadeira para pacientes com distrofia muscular de Duchenne (FES-DMD-D1), no
período de um ano [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2014.

Objetivo: Avaliar a responsividade da escala de avaliação funcional para pacientes com
distrofia muscular de Duchenne (DMD), domínio 1 - sentar e levantar da cadeira (FESDMD-D1). Método: Estudo observacional, retrospectivo e longitudinal (seguimento por
um ano). Foi estudada, utilizando o software FES-DMD-DATA, uma amostra de 150
avaliações da atividade de sentar e levantar da cadeira, a partir de um banco de imagens
com filmes de 30 crianças com DMD, executando atividades funcionais, avaliadas a
cada três meses, em um período de um ano. A avaliação da FES-DMD-D1 foi aplicada
por fisioterapeuta treinado, considerando os escores das fases de flexão, de contato e de
extensão da atividade de sentar na cadeira e, das fases de flexão, de transferência e de
extensão da atividade de levantar da cadeira. Para avaliar a responsividade da FESDMD-D1 foram analisadas as avaliações dos períodos de seguimento de três, seis, nove
e doze meses, por meio do tamanho do efeito (TE) e da média de resposta padronizada
(MRP). Resultados: A responsividade da atividade de sentar na cadeira foi considerada
de pequena a moderada nas avaliações a cada três meses (TE de 0,22 a 0,49 e MRP de
0,32 a 0,54), de pequena a moderada a cada seis meses (TE de 0,50 a 0,61 e MRP de
0,41 a 0,61), de pequena a grande a cada nove meses (TE de 0,69 a 1,11 e MRP de 0,49
a 0,79) e grande no período de um ano (TE de 1,07 e MRP de 0,80). Na atividade de

levantar da cadeira, a responsividade foi pequena a cada três meses (TE de 0,21 a 0,35 e
MRP de 0,28 a 0,45), de pequena a grande a cada seis meses (TE de 0,45 a 0,62 e MRP
de 0,50 a 0,96), de moderada a grande a cada nove meses (TE de 0,76 a 0,89 e MRP de
0,74 a 1,47) e grande em um ano (TE de 1,28 e MRP de 1,24). Conclusão: A FESDMD-D1 mostrou responsividade de moderada a grande, aumentando gradativamente
nos intervalos de seis, nove e doze meses. Dessa forma, é indicado o uso da FES-DMDD1 a partir de seis meses.

Descritores: Distrofia Muscular de Duchenne, Avaliação, Atividade Motora, Análise e
Desempenho de Tarefas, Exame Físico.

ABSTRACT

Hukuda ME. Responsiveness of the functional evaluation scale of sitting and rising
from the chair for patients with Duchenne muscular dystrophy (FES-DMD-D1), one
year follow-up [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2014.

Objective: To evaluate the responsiveness of the functional evaluation scale for patients
with Duchenne muscular dystrophy (DMD) - domain 1: sitting and standing from the
chair (FES-DMD-D1). Method: Observational, retrospective and longitudinal study
with one year follow-up. A sample of 150 evaluations of sitting and rising from the
chair was studied, using the FES-DMD-DATA software, from a bank of images of 30
children with DMD performing functional activities, evaluated every three months in a
period of one year. FES-DMD-D1, which explores the scores of the phases of flexion,
contact, extension of the activity of sitting on the chair, and of the phases of flexion,
transference, extension of the activity of rising from the chair was applied by a trained
physiotherapist. To evaluate the responsiveness of FES-DMD-D1 we considered the
follow-up evaluations after three, six, nine and twelve months. The analysis used the
effect size (ES) and standardized response mean (SRM). Results: The responsiveness of
sitting on the chair was considered low to moderate in evaluations with three months
intervals (ES from 0.22 to 0.49 and SRM from 0.32 to 0.54), low to moderate with six
months intervals (ES from 0.50 to 0.61 and SRM from 0.41 to 0.61), low to high in nine
months intervals (ES from 0.69 to 1.11 and SRM from 0.49 to 0.79) and high in the
reassessment after one year (ES from 1.07 and SRM from 0.80). The responsiveness of

the rising from the chair was low in three months (ES from 0.21 to 0.35 and SRM from
0.28 to 0.45), from low to high in six months (ES from 0.45 to 0.62 and SRM from 0.50
to 0.96), moderate to high in nine months (ES from 0.76 to 0.89 and SRM from 0.74 to
1.47) and high in a year (ES from 1.28 and SRM from 1.24). Conclusion: FES-DMDD1 showed moderate to high responsiveness, gradually increasing for intervals of six,
nine and twelve months. Thus, the use of FES-DMD-D1 is indicated from six months.

Descriptors: Duchenne Muscular Dystrophy, Evaluation, Motor Activity, Task
Performance and Analysis, Physical Examination.

1

INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma desordem recessiva que ocorre
devido às mutações no gene da distrofina no locus Xp21(McDonald, 2002). A principal
consequência da ausência ou da deficiência desta proteína é o desenvolvimento de
lesões nas fibras musculares (Mcdonald, 2002). A incidência da DMD é de cerca de 1
para 3000 nascimentos vivos do sexo masculino (Van Bockel et al., 2009), sendo
considerada a segunda doença genética mais comum (Kueh et al., 2008).
Na DMD ocorre fraqueza muscular, resultando em perda progressiva das
habilidades funcionais (Bushby et al., 2010). Estudos recentes têm mostrado a
necessidade de avaliação da função motora, além da avaliação clínica da força
muscular, visando melhor acompanhamento da evolução da doença (Jeannet et al.,
2011; Vuillerot et al., 2012).
Algumas escalas como a Egen Klassifikation (Martinez et al., 2006), a Medida
da Função Motora (Bérard et al., 2005), a Hammersmith Functional Motor (Main et al.,
2003), a Escala Funcional de Brooke (Brooke et al., 1981) e a Escala de Vignos (Vignos
et al., 1963) são utilizadas visando aumentar a acuidade das avaliações funcionais e o
efeito do tratamento de doenças neuromusculares. Na maioria das escalas, os dados e as
informações gerados são pouco detalhados, tendendo para o classificatório e não para o
descritivo, dificultando a compreensão detalhada da evolução funcional e da tomada de
decisão clínica.
O fisioterapeuta necessita de parâmetros baseados em resultados para guiar a
decisão clínica, planejar o tratamento e documentar o efeito da intervenção (Wright et
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al., 1998). Segundo Beaton et al. (1997), a seleção de uma medida deve ser específica
ao contexto, tendo em conta o objetivo e a população estudada.
Nos últimos anos, o número crescente de abordagens terapêuticas em DMD
colocou em destaque a necessidade de medidas validadas (Mazzone et al., 2011, 2013),
uma vez que estas têm sido cada vez mais usadas nos ensaios clínicos em DMD (Kang,
2013).
Vuillerot et al. (2010) afirmaram que as escalas de habilidade funcional são
medidas incompletas da progressão da doença durante a maior parte do período de
deambulação, pois apesar do contínuo declínio da força muscular em crianças com
DMD, as mesmas continuam a realizar as atividades por meio de movimentos
compensatórios, a fim de postergar ao máximo as atividades funcionais. A análise
qualitativa dos movimentos compensatórios durante as atividades funcionais pode
permitir o reconhecimento de importantes alterações em sinergias para compensar a
fraqueza muscular e lidar com as demandas das tarefas (Martini et al., 2014; Zanoteli,
2014).
Diante da escassez de escalas que avaliam especificamente diferentes atividades
funcionais, considerando suas fases e especificidades na DMD, provendo mensuração e
descrição detalhada dos movimentos envolvidos nas atividades, foi elaborada a Escala
de Avaliação Funcional para pacientes com DMD (FES-DMD), composta por quatro
domínios, a saber, FES-DMD-D1 – sentar e levantar da cadeira (Hukuda et al., 2013);
FES-DMD-D2 – marcha (Carvalho et al., 2014); FES-DMD-D3 – subir e descer escadas
(Fernandes et al., 2010); FES-DMD-D4 – sentar e levantar do solo (Escorcio et al.,
2011). Dentre essas tarefas, a marcha e todos os componentes realizados contra a
gravidade foram preconizados por Vignos et al., desde 1963.
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A FES-DMD avalia também atividades relevantes no uso do controle muscular
excêntrico, como o descer escadas, o sentar na cadeira e no chão. Foi demonstrada
excelente confiabilidade intra e interexaminador dos quatro domínios desta escala
(Fernandes et al., 2010; Escorcio et al., 2011; Hukuda et al., 2013; Carvalho et al.,
2014).
A FES-DMD permite o registro de movimentos compensatórios não
contemplados pelos critérios de avaliação estabelecidos até o momento. A somatória de
compensações afeta a nota final obtida pelo paciente (Hukuda et al., 2013). A Escala
Medida da Função Motora (Bérard et al., 2005) e a North Star Ambulatory Assessment
(Mazzone et al., 2009) fornecem descritores de estratégias compensatórias para executar
a tarefa, porém não especifica qual a compensação utilizada, nem quantas
compensações são necessárias para realizar a atividade funcional.
A Escala de Avaliação Funcional para pacientes com DMD, domínio 1 - Sentar
e Levantar da Cadeira (FES-DMD-D1) é composta por duas partes, ou seja, a avaliação
do sentar e a do levantar da cadeira. A avaliação do sentar está dividida em três fases,
sendo fase I ou de flexão (Figura 1), composta por cinco itens, fase II ou de contato do
quadril com o assento (Figura 2), composta por quatro itens, e, fase III ou de extensão
(Figura 3), composta por três itens. A avaliação do levantar está dividida em três fases, a
saber, fase I ou de flexão (Figura 4), composta por quatro itens, fase II ou de
transferência (Figura 5), composta por seis itens, e, fase III ou de extensão (Figura 6),
composta por quatro itens (Hukuda et al., 2013).
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Figura 1 - Fase I ou fase de flexão do sentar, à esquerda em vista anterior, e à
direita em vista lateral

Figura 2 - Fase II ou fase de contato do quadril com o assento do sentar, à
esquerda em vista anterior, e à direita em vista lateral
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Figura 3 - Fase III ou fase de extensão do sentar, à esquerda em vista anterior, e
à direita em vista lateral

Figura 4 - Fase I ou fase de flexão do levantar, à esquerda em vista anterior, e à
direita em vista lateral
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Figura 5 - Fase II ou fase de transferência do levantar, à esquerda em vista
anterior, e à direita em vista lateral

Figura 6 - Fase III ou fase de extensão do levantar, à esquerda em vista anterior,
e à direita em vista lateral

A atividade de sentar na cadeira está dividida em três fases, e o escore total,
resultante da soma dos escores das fases varia entre 0 e 44. A atividade de levantar da
cadeira é composta por três fases, e o escore total, resultante da soma dos escores das

8

fases varia entre 0 e 54. Para ambas as atividades, quanto menor o escore, melhor é o
estado clínico-funcional do paciente (Hukuda et al., 2013).
A FES-DMD utiliza a filmagem das atividades e sua observação de forma
sistemática. Esta ação diminui o tempo de coleta, impõe menor cansaço para o
profissional e para o paciente, e ainda gera dados permanentes (Hukuda et al., 2013).
Para facilitar a coleta, o armazenamento destes dados e a posterior comparação entre as
avaliações, foi desenvolvido o software FES-DMD-DATA (Figura 7), cuja
característica é permitir a observação do filme da atividade e o preenchimento da ficha
de coleta de dados simultaneamente, e posterior geração automática de relatório com o
escore e o tempo de execução da atividade pesquisada (Albuquerque et al., 2013).
Como seguimento deste estudo, no momento, faz-se necessário avaliar a
responsividade terapêutica para utilização desta escala na prática clínica.

Figura 7 - Exemplo de tela do software FES-DMD-DATA
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Diferentes estudos utilizam a atividade funcional de levantar da cadeira para
avaliar a resposta ao tratamento com corticoides (Biggar et al., 2001; Silva et al., 2012).
Atualmente têm surgido diversas terapias (físicas, genéticas e medicamentosas) que
poderão se utilizar da avaliação desta tarefa funcional, entre outras, como parâmetro, de
forma transversal e longitudinal. Nesse sentido, quanto mais precisa e refinada a forma
de avaliação, mais expressivo o resultado encontrado.
O único estudo que investigou a responsividade da atividade funcional de sentar
e levantar na cadeira foi o de Scrivener et al. (2014), que verificou a responsividade de
alguns itens da Escala de Avaliação Motora em pacientes com acidente vascular
encefálico (AVE). Porém, o estudo não descreve o período de seguimento, importante
para uma futura comparação e reprodução do estudo.
Vários testes funcionais foram desenvolvidos para avaliar a função motora em
pacientes com doenças neuromusculares, mas apenas alguns testes passaram pelo
processo de validação, confiabilidade e responsividade (Scott e Mawson, 2006),
tornando-os viáveis para aplicação em estudos que exigem rigoroso acompanhamento
das alterações funcionais e da resposta ao tratamento (Vuillerot et al., 2012).
Nos

estudos

com

doenças

neuromusculares,

as

escalas

ACTIVLIM

(Vandervelde et al., 2009), Medida da Função Motora (Vuillerot et al., 2012, 2013;
Allard et al., 2014), North Star Ambulatory Assessment (Mayhew et al., 2013a), Medida
de Independência Funcional (De Groot et al., 2006), Índice de Barthel (De Groot et al.,
2006) e Rehabilitation Activities Profile (De Groot et al., 2006) demonstraram
responsividade para períodos de reavaliação de seis a 27 meses.
As escalas de Brooke (Brooke et al., 1981) e de Vignos (Vignos et al., 1963),
classificatórias, não apresentam estudo de capacidade de resposta. Nenhuma das escalas
com

responsividade

comprovada tem como

objetivo

descrever

movimentos
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compensatórios, tampouco em uma tarefa funcional específica, de grande importância
no dia a dia dos pacientes, como o sentar e levantar da cadeira.
A responsividade corresponde a uma medida estatística adequada para avaliar
mudanças na capacidade funcional, no estado de saúde ou na percepção sobre o estado
de saúde. Para ser qualificada como responsiva, uma medida deve ter mudanças
consistentes ao longo do tempo, ou ser comparada a outra medida de valor conhecido
(Revicki et al., 2006).
A fim de fazer uma interpretação significativa dos resultados das escalas
utilizadas é fundamental que os testes sejam confiáveis e capazes de detectar alterações,
ou seja, apresentar responsividade (Revicki et al., 2008). Na prática clínica, mesmo uma
pequena mudança, melhora ou deterioração, pode fazer diferença nas tomadas de
decisão clínica (Persson et al., 2013).
Orientações sobre a avaliação da responsividade em doenças crônicas são
pertinentes, visto que não há cura e os principais objetivos do tratamento são manter ou
melhorar a função dos pacientes e seu bem estar (Revicki et al., 2008). Este tipo de
estudo permite a otimização e o direcionamento das avaliações na prática clínica,
diminuindo seu custo-benefício e sobrecarga ao paciente e ao terapeuta.
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O foco das pesquisas sobre a responsividade de escalas que avaliam doenças
neurológicas

Os estudos sobre a responsividade de escalas são encontrados em outras doenças
neurológicas, porém as pesquisas se dividem entre estudos da capacidade de resposta de
apenas uma escala, comparação entre instrumentos de avaliação em uma população e
análise de respostas ao uso de diferentes formas de intervenção. Também diferem
quanto ao tempo do período de seguimento e à análise estatística utilizada.
A análise de responsividade de um instrumento de avaliação é mais recente em
comparação ao estudo de outras propriedades psicométricas, como a análise de
confiabilidade e de validação. Nos últimos dez anos houve um interesse maior das
pesquisas nesse tipo de investigação, o que está relacionado à procura por instrumentos
de medidas mais sensíveis e que possam ser utilizados em ensaios clínicos.

Pesquisas que analisam a responsividade de um único instrumento de
avaliação
As pesquisas de responsividade de apenas um instrumento de avaliação são
encontradas na população de AVE. Foram analisadas as propriedades psicométricas de
confiabilidade, de validade e de responsividade do questionário EQ-5D, que explora a
mobilidade, o autocuidado, as atividades diárias, a dor, o desconforto, a ansiedade e a
depressão em 154 pacientes com AVE. O foco do estudo foi quanto à responsividade do
instrumento após três/quatro semanas de reabilitação e seis meses. O EQ-5D apresentou
razoável validade e confiabilidade, e, capacidade de resposta pequena com tamanho do
efeito (TE) de 0,27 a 0,42, em pacientes com pequena a moderada limitação funcional,
permitindo o uso do instrumento em ensaios clínicos (Hunger et al., 2012).

12

Estudo de responsividade de um instrumento de avaliação em AVE foi realizado
com o questionário ABILHAND em 51 pacientes, que avalia o desempenho de
membros superiores em atividades de vida diária após quatro semanas de um programa
de reabilitação. Apresentou grande capacidade de resposta com média de resposta
padronizada (MRP) de 1,27. Dessa forma, o ABILHAND foi considerado um
instrumento apropriado para medida de habilidade bimanual (Wang et al., 2011).
No estudo de Mehrholz et al. (2007), o foco da pesquisa também foi quanto à
responsividade do instrumento após uma intervenção. A responsividade do instrumento
Functional Ambulation Category, que avalia os seis níveis de habilidade da marcha
levando em consideração o suporte necessário, foi pesquisada em 55 pacientes com
AVE no seguimento de duas, três e quatro semanas de reabilitação, e, seis meses depois.
Apresentou grande capacidade de resposta com MRP de 1,01 na avaliação de duas
semanas, 0,84 na avaliação de três semanas comparada com o escore da quarta semana e
0,69 na avaliação da quarta semana com seis meses.
Observa-se que os estudos de responsividade de diversas medidas, mesmo sendo
na mesma população, com foco na intervenção e períodos de seguimentos similares,
adotam indicadores estatísticos diferentes, dificultando uma comparação entre os
mesmos.

Responsividade entre instrumentos de avaliação
A

responsividade

também

pode

ser

estudada

comparando

diferentes

instrumentos, como no estudo Van Bennekom et al. (1996) que comparou a
responsividade do Rehabilitation Activities Profile e do Índice de Barthel em 104
pacientes com AVE, com seguimento em períodos de duas semanas, três e seis meses
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após o AVE, indicando que o Rehabilitation Activities Profile é mais responsivo com
TE de 0,57 a 1,77 do que o Índice de Barthel com TE de 0,33 a 1,24.
Outro estudo com AVE que compara a responsividade de dois instrumentos, mas
com seguimento diferente, foi o estudo de Wallace et al. (2002) que investigou a
responsividade do Índice de Barthel e do componente motor da Medida de
Independência Funcional em 372 pacientes. O seguimento do estudo foi de um a três
meses de AVE e verificou-se que os instrumentos possuem responsividade similares
com TE de 0,48 e 0,46, e, MRP de 0,86 e 0,94, respectivamente ao Índice de Barthel e a
Medida de Independência Funcional.
O estudo de Williams et al. (2006) já compara a responsividade de três
instrumentos de avaliação, o High-Level Mobility Assessment Tool (HiMAT), o
componente motor da Medida de Independência Funcional e o componente função
motora grossa da Rivermead Motor Assessment (RMA) em 103 pacientes com lesão
cerebral traumática. Encontrou que o HiMAT é mais responsivo que a Medida de
Independência Funcional e a RMA no seguimento por período de três meses, com TE
de 1,08 para o HiMAT, 0,90 para a RMA e 0,52 para a Medida de Independência
Funcional.
Na doença de Parkinson, o foco foi comparar a capacidade de resposta de sete
escalas, tais como, Hoehn e Yahr, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS),
Mini Mental State Examination (MMSE), PDQ-39, PDQL, EQ-5D e Beck Depression
Inventory (BDI). Foi realizado com seguimento de um ano, em 128 pacientes com
Parkinson e verificou-se que a maior capacidade de resposta foi da escala de Hoehn e
Yahr com MRP de 0,6 e UPDRS ADL on com MRP de 0,54 (Schrag et al., 2009).
É possível observar que estudos de responsividade que comparam diferentes
instrumentos adotam diversos períodos de seguimento. Nos estudos citados
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anteriormente, o período de seguimento variou de duas semanas a um ano. Van
Bennekom et al. (1996) sugerem que a capacidade de resposta de um instrumento pode
estar relacionada ao tempo de medida e à fase da reabilitação.
Nos estudos de responsividade na população com esclerose múltipla, o foco foi
quanto à comparação de diversos instrumentos, porém analisados por meio de
indicadores estatísticos diferentes. No estudo de Rietberg et al. (2010) que comparou os
questionários de fadiga, versão holandesa da Fatigue Severity Scale (FSS), Modified
Fatigue Impact Scale (MFIS) e Checklist Individual Strength (CIS20R) em 43 pacientes
deambuladores, verificou-se que os questionários de fadiga, quando aplicados para estes
pacientes com seguimento de uma semana, possuem baixa capacidade de resposta,
sendo que a smallest detectable change (SDC) foi de 13,1 para a FSS, 16,2 para a MFIS
e 24,8 para a CIS20R, resultando em minimal detectable change (MDC) de 20,7% para
a FSS, 19,2% para a MFIS e 17,7% para a CIS20R.
Já na análise de responsividade da avaliação funcional para esclerose múltipla
(FAMS), da escala de impacto (MSIS-29) e da qualidade de vida de 54 itens (MSQOL54) em 104 pacientes com esclerose múltipla, o indicador utilizado foi a MRP, sendo de
0,39 para a FAMS, 0,58 para a escala física da MSIS-29, 0,45 para a escala psicológica
da MSIS-29, 0,71 para a saúde física da MSQOL-54 e 0,57 para a saúde mental da
MSQOL-54. A MSIS-29 e a MSQOL-54 mostraram ser mais responsivas do que a
FAMS (Giordano et al., 2009).
No estudo de responsividade com 70 pessoas com esclerose múltipla, de quatro
medidas de mobilidade (velocidade da marcha, teste de caminhada de 6 minutos, índice
de mobilidade Rivermead e escala de marcha), foi utilizado o TE, onde variou de -0,32
a 0,03 nas quatro medidas, com seguimento de dois anos. Os resultados indicaram que
estas medidas são comparáveis na detecção de pequenas mudanças de mobilidade na
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amostra estudada (Freeman et al., 2013). A medida de mobilidade foi usada para
monitorar a progressão da doença e avaliar a efetividade da intervenção clínica
(Kesselring et al., 2010).
Enquanto as propriedades psicométricas de um instrumento, a exemplo da
confiabilidade e da validade de muitas medidas de mobilidade têm sido exploradas em
esclerose múltipla (Cattaneo et al., 2007; Goldman et al., 2008; Tyson e Connell, 2009),
existe ainda uma necessidade de examinar a responsividade (Freeman et al., 2013),
assim como em outras doenças, a exemplo, às doenças neuromusculares.
Este estudo investigou a responsividade da FES-DMD-D1, que pode ser aplicada
conjuntamente ou de forma independente dos outros domínios, para avaliar a atividade
de sentar e levantar da cadeira em pacientes com DMD deambuladores, de forma a
construir o perfil funcional do paciente durante o desempenho desta atividade, com
descrição detalhada do comportamento motor, o que inclui os movimentos
compensatórios em cada fase da atividade e a geração de escore.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo final

Avaliar a responsividade da Escala de Avaliação Funcional para pacientes com
distrofia muscular de Duchenne, domínio 1 - Sentar e Levantar da Cadeira (FES-DMDD1), no período de um ano.

2.2 Objetivos intermediários

A cada três, seis, nove e doze meses identificar qual é a responsividade e a
informação da FES-DMD-D1, e, definir o intervalo de tempo necessário para a
observação da responsividade da FES-DMD-D1.
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3 MÉTODO

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, projeto número 435/13 (Anexo A).
Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e retrospectivo com
seguimento pelo período de um ano.

3.1 Amostra

Foram estudadas 150 filmagens da atividade de sentar e levantar da cadeira,
realizadas por 30 crianças deambuladoras com diagnóstico molecular de DMD, com
idade entre 5 e 12 anos. As crianças apresentavam média de idade de 7,4 ± 2,2 anos,
peso médio de 40,8 ± 10,4 kilogramas e altura média de 1,39 ± 0,17 metros. Esta
população foi caracterizada pelo escore de Vignos, que variou de 1 a 3.

3.2 Local

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Fisioterapia e Comportamento do
Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

3.3 Materiais

Computador, software FES-DMD-DATA e 150 filmes do banco de dados do
Laboratório de Miopatias do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.
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3.4 Procedimentos

O estudo retrospectivo contou com 150 registros de 30 pacientes deambuladores
com diagnóstico de DMD, realizando a atividade funcional de sentar e levantar da
cadeira, no período de um ano, sendo que as avaliações aconteceram com intervalo de
três meses.
Os pacientes compareceram à filmagem acompanhados de um cuidador e com
roupas confortáveis (short e camiseta). Foram filmados no plano sagital e frontal em
uma sala fechada e silenciosa com superfície plana, executando as atividades funcionais
de sentar e levantar da cadeira e do solo, andar 10 metros, e, subir e descer escadas. Para
a realização da atividade de sentar e levantar da cadeira foi utilizada uma cadeira
padrão, com encosto e borracha antiderrapante nos pés. A filmadora foi posicionada
sobre um tripé ajustável, a dois metros e perpendicular à cadeira.
Os filmes utilizados neste estudo fazem parte de um banco de dados do
Laboratório de Miopatias, sob responsabilidade da Profa. Dra. Mayana Zatz (permissão
para uso - Anexo B).
A avaliação da FES-DMD-D1 foi aplicada por um fisioterapeuta treinado, com
uso do software desenvolvido para otimização da coleta de dados, considerando os
escores das fases de flexão, de contato e de extensão da atividade de sentar na cadeira e,
das fases de flexão, de transferência e de extensão da atividade de levantar da cadeira
(Quadro 1).
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Quadro 1. Fases e subfases da FES-DMD-D1
FES-DMD-D1
Sentar na cadeira

Levantar da cadeira

Fase I - Fase de flexão

Fase I - Fase de flexão

1.1 Flexão de joelhos

1.1 Flexão de quadril

1.2 Flexão de quadril

1.2 Flexão de tronco

1.3 Flexão de tronco
Ou extensão de tronco
Ou flexão e extensão de tronco ausente
1.4 Flexão de cabeça
Ou extensão de cabeça

Ou extensão de tronco
1.3 Flexão de cabeça
Ou extensão de cabeça
Ou flexão e extensão de cabeça ausente
1.4 Aumento da base de suporte de MMII

Ou flexão e extensão de cabeça ausente
1.5 Joga-se na cadeira

Fase II - Fase de transferência
2.1 Perda do contato do quadril com o assento

Fase II - Fase de contato
2.1 Flexão de joelhos
2.2 Flexão de quadril
2.3 Flexão de tronco
Ou apenas compensação de tronco
2.4 Flexão de cabeça
Ou extensão de cabeça
Ou flexão e extensão de cabeça ausente

2.2 Flexão de tronco
Ou extensão de tronco
2.3 Flexão de quadril
Ou extensão de quadril
2.4 Flexão de cabeça
Ou extensão de cabeça
Ou flexão e extensão de cabeça ausente
2.5 Flexão de joelhos
Ou extensão de joelhos

Fase III - Fase de extensão

2.6 Flexão de tornozelo

3.1 Extensão de tronco
Ou flexão de tronco
Ou extensão e flexão de tronco ausente

Fase III - Fase de extensão
3.1 Extensão de joelhos

3.2 Extensão de cabeça

3.2 Extensão de quadril

Ou flexão de cabeça

3.3 Extensão de tronco

Ou extensão e flexão de cabeça ausente

3.4 Extensão de cabeça

3.3 Desloca quadril para trás

Ou flexão de cabeça
Ou extensão e flexão de cabeça ausente

Para avaliar a capacidade de resposta da FES-DMD-D1 a cada três, seis, nove e
doze meses foram consideradas as avaliações de seguimento por períodos de três em
três meses (de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses e de 9 a 12 meses, no período
de um ano pesquisado neste estudo), seguimento por períodos de seis meses (de 0 a 6
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meses, de 3 a 9 meses e de 6 a 12 meses), por períodos de nove meses (de 0 a 9 meses e
de 3 a 12 meses) e por períodos de doze meses (de 0 a 12 meses).

3.5 Análise de dados

As recomendações sobre a melhor abordagem de avaliação da capacidade de
resposta de um instrumento são ainda necessárias (Terwee et al., 2003; Revicki et al.,
2008). Várias abordagens estatísticas têm sido usadas, mas nenhuma é considerada
padrão (Liang, 2000; De Boer et al., 2004). A responsividade é avaliada usando
diferentes indicadores, tais como, TE (Kazis et al., 1989), MRP (Liang et al., 1990),
modelo de regressão linear (Fausto et al., 2008), entre outros testes estatísticos.
Há falta de consenso sobre o método estatístico para análise da responsividade
(Prous et al., 2008). Stucki et al. (1995) descrevem que existe uma variedade de testes
estatísticos usados para avaliar a capacidade de resposta, mas nenhum teste é superior
ao outro. Segundo Mehrholz et al. (2007), a MRP pode refletir melhor as mudanças
individuais do que o TE. Já Samsa et al. (1999) descrevem que o TE tem boa aceitação
e é eficiente. Porém, Vandervelde et al. (2009) relatam que o TE deve ser interpretado
com cautela. A utilização do TE tem sido amplamente discutida na literatura e alguns
autores têm recomendado que o seu uso deve ser associado a outros testes estatísticos
para evitar erros de interpretação (Cano et al., 2006).
Dessa forma, para estudo de responsividade da FES-DMD-D1 foram utilizados o
TE (Kazis et al., 1989) e a MRP (Liang et al., 1990), segundo os critérios de Cohen,
valores ≥0,20 a <0,50 indicam responsividade pequena, valores entre ≥0,5 e <0,8
indicam responsividade moderada e os valores ≥0,8 refletem responsividade grande
(Cohen, 1988).
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Para o presente estudo, depois de testada a normalidade dos dados e a
homogeneidade das variáveis, foram aplicadas as análises de variância one way para
verificar se existiam diferenças estatisticamente significantes entre os tempos de
avaliação nas fases de flexão, de contato, de extensão e do escore total da atividade de
sentar na cadeira e, nas fases de flexão, de transferência, de extensão e do escore total
da atividade de levantar da cadeira. Foi adotado α=0,05 (nível de significância), sendo
consideradas diferenças significativas aquelas cujo valor do nível descritivo (p) fosse
inferior a 0,05.
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4 RESULTADOS

4.1 Atividade funcional de sentar na cadeira

As Tabelas 1 e 2 mostram o TE e a MRP de cada fase e do escore total da
atividade funcional de sentar na cadeira, considerando os tempos de avaliação em
períodos de três, seis, nove e doze meses.

Tabela 1 - Tamanho do efeito da atividade de sentar na cadeira, segundo diferentes
variações entre os tempos de avaliação (em meses)
Período avaliado*

0-3

3-12

0-12

Fase de flexão

0,09 0,30 0,13 0,26 0,39 0,43 0,40 0,53 0,72

0,82

Fase de contato

0,17 0,33 0,10 0,12 0,44 0,45 0,24 0,54 0,61

0,66

Fase de extensão

0,24 0,23 0,10 0,48 0,50 0,15 0,44 0,41 0,55

0,85

Escore total

0,22 0,49 0,09 0,38 0,60 0,61 0,50 0,69 1,11

1,07

3-6

6-9

9-12

0-6

3-9

6-12

0-9

*Períodos em meses, considerando o tempo inicial e final de avaliação. Tempo de avaliação com variação
de três meses: 0-3, 3-6, 6-9 e 9-12. Tempo de avaliação com variação de seis meses: 0-6, 3-9 e 6-12.
Tempo de avaliação com variação de nove meses: 0-9 e 3-12. Tempo de avaliação com variação de doze
meses: 0-12. Quanto maior o TE, maior a responsividade.
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Tabela 2 - Média de resposta padronizada da atividade de sentar na cadeira, de acordo
com os intervalos de tempos entre as avaliações (em meses)
Período avaliado*

0-3

Fase de flexão

3-6

6-9

9-12

0-6

3-9

6-12

0-9

3-12

0-12

0,11 0,29 0,19

0,44 0,29 0,42 0,54 0,42 0,91

0,34

Fase de contato

0,23 0,24 0,13

0,14 0,33 0,31 0,24 0,40 0,38

0,48

Fase de extensão

0,30 0,23 -0,10

0,59 0,44 0,14 0,40 0,33 0,54

0,79

Escore total

0,32 0,37 0,11

0,54 0,43 0,41 0,61 0,49 0,79

0,80

*Períodos em meses, considerando o tempo inicial e final de avaliação. Tempo de avaliação com variação
de três meses: 0-3, 3-6, 6-9 e 9-12. Tempo de avaliação com variação de seis meses: 0-6, 3-9 e 6-12.
Tempo de avaliação com variação de nove meses: 0-9 e 3-12. Tempo de avaliação com variação de doze
meses: 0-12. Quanto maior a MRP, maior a responsividade.

A análise por meio do TE mostrou que a responsividade da atividade sentar na
cadeira pode ser considerada pequena nas avaliações a cada três meses, moderada a
cada seis meses, moderada a grande a cada nove meses e grande para o período de um
ano (Tabela 1). A análise por meio da MRP demonstrou que a responsividade foi de
pequena a moderada nos intervalos de avaliação de três meses, assim como variou de
pequena a moderada nos tempos de seis e de nove meses e grande quando se considerou
o período de um ano (Tabela 2).

4.2 Atividade funcional de levantar da cadeira

As Tabelas 3 e 4 mostram o TE e a MRP de cada fase e do escore total da
atividade funcional de levantar da cadeira, considerando os tempos de avaliação em
períodos de três, seis, nove e doze meses.
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Tabela 3 - Tamanho do efeito da atividade de levantar na cadeira, considerando
diferentes variações de tempo de avaliação (em meses)
Período avaliado*

0-3

3-12

0-12

Fase de flexão

0,14 0,18 0,09 0,45 0,34 0,27 0,64 0,43 0,76

0,95

Fase de transferência 0,28 0,15 0,19 0,34 0,46 0,38 0,57 0,71 0,82

1,21

Fase de extensão

0,10 0,22 0,28 0,19 0,35 0,49 0,50 0,65 0,69

0,89

Escore total

0,22 0,21 0,22 0,35 0,48 0,45 0,62 0,76 0,89

1,28

3-6

6-9

9-12

0-6

3-9

6-12

0-9

*Períodos em meses, considerando o tempo inicial e final de avaliação. Tempo de avaliação com variação
de três meses: 0-3, 3-6, 6-9 e 9-12. Tempo de avaliação com variação de seis meses: 0-6, 3-9 e 6-12.
Tempo de avaliação com variação de nove meses: 0-9 e 3-12. Tempo de avaliação com variação de doze
meses: 0-12. Quanto maior o TE, maior a responsividade.

Tabela 4 - Média de resposta padronizada da atividade de levantar na cadeira,
considerando diferentes intervalos de tempo de avaliação (em meses)
Período avaliado*

0-3

3-12

0-12

Fase de flexão

0,20 0,29 0,10 0,73 0,45 0,34 0,82 0,42 0,91

0,95

Fase de transferência 0,25 0,22 0,29 1,03 0,36 0,47 0,82 0,59 1,04

0,99

Fase de extensão

0,11 0,45 0,42 0,53 0,41 0,72 0,78 0,64 1,11

0,89

Escore total

0,28 0,45 0,34 1,10 0,50 0,78 0,96 0,74 1,47

1,24

3-6

6-9

9-12

0-6

3-9

6-12

0-9

*Períodos em meses, considerando o tempo inicial e final de avaliação. Tempo de avaliação com variação
de três meses: 0-3, 3-6, 6-9 e 9-12. Tempo de avaliação com variação de seis meses: 0-6, 3-9 e 6-12.
Tempo de avaliação com variação de nove meses: 0-9 e 3-12. Tempo de avaliação com variação de doze
meses: 0-12. Quanto maior a MRP, maior a responsividade.
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Os resultados apresentados na Tabela 3, obtidos por meio do TE, mostram que,
nas avaliações com variação de tempo de três meses, a responsividade foi considerada
pequena, nos períodos de seis meses variou de pequena a moderada, nos intervalos de
tempo de nove meses variou de moderada a grande e no período de um ano a
responsividade foi grande. Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos por meio
da MRP. É possível observar que a responsividade foi considerada pequena, em sua
maioria, nas avaliações com intervalo de tempo de três meses, variou de moderada a
grande nos intervalos de seis e de nove meses, e, apresentou grande responsividade no
período de um ano.
As compensações podem ser observadas em todas as fases da FES-DMD-D1.
Foram

registrados,

neste

estudo,

os

seguintes

movimentos

compensatórios:

hiperextensão de joelhos, rotação de quadril, inclinação/rotação de tronco e
inclinação/rotação/hiperextensão de cabeça nas atividades de sentar e de levantar da
cadeira (Quadro 2).
Na atividade de sentar na cadeira houve uma variação do escore total de
0 a 14 ± 3,68 pontos nas avaliações com períodos de três meses, de 1 a 17 ± 5,73 pontos
nas avaliações com períodos de seis meses, de 1 a 15 ± 6,42 pontos nas avaliações com
períodos de nove meses e de 0 a 17 ± 7,66 pontos na avaliação com período de doze
meses. Na atividade de levantar da cadeira, de 0 a 18 ± 3,97 pontos nas avaliações com
períodos de três meses, de 0 a 15 ± 5,69 pontos nas avaliações com períodos de seis
meses, de 0 a 16 ± 5,82 pontos nas avaliações com períodos de nove meses e de
0 a 13 ± 8,01 pontos na avaliação com período de doze meses. É possível observar que,
individualmente, o escore pode variar muito ou pouco, mas no conjunto, a
responsividade ou a variação é pequena a cada três meses e grande no período de um
ano.
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Quadro 2. Movimentos compensatórios observados na FES-DMD-D1
Fases do sentar na cadeira
Fase I - Fase de flexão
1.1 Flexão de joelhos
1.2 Flexão de quadril
1.3 Flexão de tronco ou extensão de tronco
ou flexão e extensão de tronco ausente
1.4 Flexão de cabeça ou extensão de cabeça
ou flexão e extensão de cabeça ausente
1.5 Joga-se na cadeira
Fase II - Fase de contato
2.1 Flexão de joelhos
2.2 Flexão de quadril
2.3 Flexão de tronco ou apenas compensação de tronco
2.4 Flexão de cabeça ou extensão de cabeça
ou flexão e extensão de cabeça ausente
Fase III - Fase de extensão
3.1 Extensão de tronco ou flexão de tronco
ou extensão e flexão de tronco ausente
3.2 Extensão de cabeça ou flexão de cabeça
ou extensão e flexão de cabeça ausente

Movimentos compensatórios observados
nas diferentes fases

1.2 Rotação de quadril
1.3 Inclinação/rotação de tronco
1.4 Inclinação/rotação/hiperextensão de cabeça

2.2 Rotação de quadril
2.3 Inclinação/rotação de tronco
2.4 Inclinação/rotação/hiperextensão de cabeça

3.1 Inclinação/rotação de tronco
3.2 Inclinação/rotação/hiperextensão de cabeça

3.3 Desloca quadril para trás

Fases do levantar da cadeira
Fase I - Fase de flexão
1.1 Flexão de quadril
1.2 Flexão de tronco ou extensão de tronco
1.3 Flexão de cabeça ou extensão de cabeça
ou flexão e extensão de cabeça ausente
1.4 Aumento da base de suporte de MMII
Fase II - Fase de transferência
2.1 Perda do contato do quadril com o assento
2.2 Flexão de tronco ou extensão de tronco
2.3 Flexão de quadril ou extensão de quadril
2.4 Flexão de cabeça ou extensão de cabeça
ou flexão e extensão de cabeça ausente
2.5 Flexão de joelhos ou extensão de joelhos
2.6 Flexão de tornozelo
Fase III - Fase de extensão
3.1 Extensão de joelhos
3.2 Extensão de quadril
3.3 Extensão de tronco
3.4 Extensão de cabeça ou flexão de cabeça
ou extensão e flexão de cabeça ausente

Movimentos compensatórios observados
nas diferentes fases
1.1 Rotação de quadril
1.2 Inclinação/rotação de tronco
1.3 Inclinação/rotação/hiperextensão de cabeça

2.2 Inclinação/rotação de tronco
2.3 Rotação de quadril
2.4 Inclinação/rotação/hiperextensão de cabeça

3.1 Hiperextensão de joelhos
3.3 Inclinação/rotação de tronco
3.4 Inclinação/rotação/hiperextensão de cabeça
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Os valores menores do escore total indicam que alguns pacientes não
apresentaram nenhuma alteração motora e representam os pacientes mais jovens e
menos comprometidos, enquanto que os valores maiores do escore total correspondem
aos pacientes mais comprometidos, em fase de transição de perda da marcha,
apresentando assim maiores compensações para continuar a realizar a tarefa de sentar e
levantar da cadeira.
ANOVAs one way compararam a variação dos escores nos intervalos de tempo
de três, seis, nove e doze meses. Houve diferença significativa para as fases de flexão
(p=0,024), de contato (p=0,047), de extensão (p=0,011) e do escore total (p=0,001) da
atividade de sentar na cadeira, e, para as fases de flexão (p=0,006), de transferência
(p=0,004), de extensão (p=0,013) e do escore total (p=0,001) da atividade de levantar da
cadeira.
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5 DISCUSSÃO

O presente estudo investigou a responsividade da FES-DMD-D1, sendo o
primeiro estudo a avaliar a capacidade de resposta de uma atividade funcional específica
para DMD, considerando suas fases e subfases da tarefa. Este domínio detectou
mudança no comportamento motor durante a atividade de sentar e de levantar da cadeira
ao longo do tempo, podendo ser usado com intervalos a partir de três meses, já
permitindo nesse período de tempo a detecção de algumas alterações. Para se observar
mudança com moderada a grande relevância clínica, a escala pode ser utilizada com
intervalos de seis, nove e doze meses, considerando-se pacientes DMD deambuladores.
Com a evolução da doença há aumento do uso de apoio de membros superiores e
desenvolvimento de compensações que podem variar em cada fase das diferentes
atividades e em cada fase do estágio da doença, o que significa que o paciente apresenta
uma evolução da atividade dentro de um padrão motor, que por sua vez, apresenta
variações. Convém lembrar que esta evolução vai ocorrer em velocidade diferente em
cada criança devido à heterogeneidade genética da doença (Brooke et al., 1989),
reforçando a necessidade da observação constante dos pacientes para determinação da
necessidade de reavaliação.
Observa-se na evolução geral da atividade de sentar na cadeira, a perda do
controle excêntrico, assim a criança pode deixar-se cair na cadeira ao invés de sentar-se
nela na fase de flexão, ausência de movimento de flexão de tronco na fase de contato e
de extensão de tronco na fase de extensão, porém quando realiza os movimentos
respectivos das fases, faz com o auxílio de membros superiores e com os movimentos
compensatórios de rotação e inclinação lateral de tronco.
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Na atividade de levantar da cadeira, observa-se progressivo aumento da base de
suporte de membros inferiores, flexão e rotação de tronco com apoio de membros
superiores no assento na fase de flexão, presença de flexão plantar de tornozelo na fase
de transferência e a extensão de membros inferiores e tronco são realizados a partir do
auxílio de membros superiores na fase de extensão. Com a evolução da doença, as
crianças utilizam cada vez mais estratégias compensatórias nas atividades (Mayhew et
al., 2013b).
Estudos sobre a validação de escalas têm sido publicados, entretanto, poucos
abordam o processo de avaliação de responsividade (Bérard et al., 2008). Nas doenças
neuromusculares apenas seis estudos investigaram a responsividade de um ou mais
instrumentos de medida (De Groot et al., 2006; Vandervelde et al., 2009; Vuillerot et
al., 2012; Mayhew et al., 2013a; Vuillerot et al., 2013; Allard et al., 2014).
A responsividade foi estudada na escala Medida da Função Motora em
amiotrofia espinhal, verificou-se no período de seguimento de seis meses que houve
diminuição significante do domínio dois na amiotrofia espinhal tipo II (MRP=1,29) e do
domínio um nos pacientes que deambulam com amiotrofia espinhal tipo III
(MRP=0,94) na idade de perda da marcha (Vuillerot et al., 2013). Dessa forma, os
autores recomendam não apenas a análise do escore total, mas também dos domínios,
assim como recomendamos para FES-DMD-D1.
No presente estudo, é possível o uso não apenas do escore total, como também
da análise de cada fase da atividade funcional, pois cada fase pode descrever alterações
específicas e mostrou responsividade de pequena a grande.
Em estudo anterior foi possível detectar que a FES-DMD-D1 permite a
observação da evolução da perda de força muscular do músculo quadríceps por meio da
avaliação das fases de transferência e de extensão da atividade de levantar da cadeira.
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Também é possível observar as compensações relacionadas à fraqueza de diferentes
grupos musculares, como por exemplo, os músculos que suportam o tronco, avaliadas
nos itens 1.2 flexão de tronco ou extensão de tronco da fase de flexão e 2.2 flexão de
tronco ou extensão de tronco da fase de transferência da atividade levantar da cadeira,
as quais estão associadas à flexão e à rotação do tronco, além do apoio de membros
superiores (Hukuda et al., 2013).
Outra consideração do estudo de Vuillerot et al. (2013) foi ao tamanho da
amostra utilizada no estudo de responsividade da escala Medida da Função Motora, dos
31 pacientes com amiotrofia espinhal que participaram da responsividade, 12 eram do
tipo II e 10 do tipo III. O tamanho pequeno da amostra e a progressão lenta da doença
exigem estudos que ampliem não somente o número de participantes, como também do
período de seguimento.
No presente estudo, a amostra foi mais homogênea por incluir 30 pacientes
deambuladores com DMD e na análise de responsividade da escala FES-DMD-D1, com
período de seguimento de doze meses. Ainda assim, foi possível detectar as diferenças
na amostra estudada. Quanto mais heterogênea a amostra, mais fácil é detectar as
diferenças. Se numa amostra homogênea houve boa responsividade, em amostras
heterogêneas espera-se que a responsividade seja maior.
Outro questionamento de Vuillerot et al. (2013) refere-se à fadiga, considerada
um aspecto clínico que pode interferir de forma significativa na aplicação da escala
Medida da Função Motora em pacientes com amiotrofia espinhal. Assim como,
Angelini e Tasca (2012) que relatam que a fadiga pode aumentar após esforço muscular
necessário para a realização de uma tarefa. Prevendo esse tipo de intercorrência, a FESDMD utiliza a filmagem, permitindo, inclusive, a avaliação por observação

35

comparativa, sem produzir sobrecarga para a criança que executa a atividade em um
número reduzido de repetições, ao contrário da observação direta.
Outro estudo, utilizando questionário, que avalia pacientes com doenças
neuromusculares e teve sua responsividade testada foi o ACTIVLIM que consiste em 22
atividades diárias. Foram avaliados 132 pacientes com doenças neuromusculares, com
21 ± 4 meses entre as avaliações. Os três principais grupos eram pacientes com DMD
deambuladores e cadeirantes, distrofia miotônica, e, Charcot-Marie-Tooth. Os índices
de capacidade de resposta foram maiores nos pacientes que relataram deterioração no
estado funcional e em pacientes com DMD (MRP=0,81).
O questionário ACTIVLIM mostrou boa sensibilidade à mudança e pode ser útil
em pesquisa para caracterizar o curso clínico das doenças neuromusculares e no
acompanhamento do tratamento dos pacientes (Vandervelde et al., 2009).
No estudo de responsividade do questionário ACTIVLIM, as mudanças nas
atividades foram maiores no grupo de DMD do que nos grupos de distrofia miotônica e
de Charcot-Marie-Tooth, confirmando

a

progressão

agressiva

dessa doença

(Vandervelde et al., 2009). Assim como, no estudo que investigou a responsividade da
escala Medida da Função Motora em 102 pacientes com Charcot-Marie-Tooth, com
período de seguimento de pelo menos seis meses (Allard et al., 2014).
Segundo Allard et al. (2014), a escala Medida da Função Motora não deve ser
usada em intervalos curtos, já que a Charcot-Marie-Tooth é considerada uma doença
lentamente progressiva. Nesse estudo foi observada responsividade significante do
domínio um (MRP=0,68), do domínio três (MRP=0,50) e do escore total (MRP=0,85)
apenas em Charcot-Marie-Tooth do tipo II com 27,3 ± 17 meses entre as avaliações,
reafirmando também, a importância de analisar cada domínio.

36

Estes resultados corroboram com os achados de Vuillerot et al. (2012) que
relataram que o intervalo de um ano é um período curto para detectar mudanças nas
doenças neuromusculares lentamente progressivas. Vuillerot et al. (2012) observaram a
responsividade da escala Medida da Função Motora no período de um ano, apenas no
grupo com 41 pacientes com DMD (MRP do escore total foi de 0,91, enquanto que o
domínio um de 0,47, o domínio dois de 0,68 e o domínio três de 0,30).
No presente estudo, considerando o período total de acompanhamento, que foi
de um ano, a MRP foi de 0,34 na fase de flexão, 0,48 na fase de contato, 0,79 na fase de
extensão e 0,80 no escore total da atividade de sentar na cadeira, enquanto que na
atividade de levantar da cadeira foi de 0,95 na fase de flexão, 0,99 na fase de
transferência, 0,89 na fase de extensão e 1,24 no escore total, mostrando uma
responsividade da atividade de sentar na cadeira semelhante à da escala Medida da
Função Motora e maior, na atividade de levantar da cadeira.
A análise da responsividade da FES-DMD-D1 demonstrou que a partir de três
meses já é possível observar alguma mudança na avaliação da atividade de sentar e
levantar da cadeira, porém torna-se maior à medida que se aumenta o período de
seguimento, atingindo uma responsividade grande no período de doze meses. O mesmo
resultado foi obtido no estudo de De Groot et al. (2006), que comparou a responsividade
dos instrumentos Medida de Independência Funcional, Índice de Barthel e
Rehabilitation Activities Profile em 43 pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica.
Neste estudo, a responsividade dos instrumentos também foi moderada em um período
de seis meses e grande em doze meses, sendo utilizados os indicadores TE e MRP.
Na FES-DMD-D1 observa-se um predomínio da atividade de levantar da cadeira
sobre a atividade de sentar em relação à responsividade das fases. Nota-se ainda que os
valores entre as fases podem variar, por exemplo, a MRP da atividade de sentar na
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cadeira no tempo de doze meses (0-12) foi de 0,80 no escore total (segundo a
classificação de Cohen é considerada grande), entretanto, a fase de flexão foi de 0,34
(pequena), fase de contato de 0,48 (pequena) e fase de extensão de 0,79 (moderada).
Outra consideração refere-se às diferenças quanto à responsividade que podem
acontecer entre os tempos de avaliação, a exemplo, dos três meses. Nos tempos de
avaliação de 0-3, 3-6, 6-9 e 9-12, todos de períodos de avaliação de três meses, a
responsividade foi pequena nos tempos de 0-3 (MRP=0,28), 3-6 (MRP=0,45), 6-9
(MRP=0,34) e grande no tempo 9-12 (MRP=1,10), o que indica que existem diferenças
entre os tempos de avaliação, provavelmente relacionada à heterogeneidade genética,
pois mesmo pacientes com diagnóstico e características clínicas similares, a doença
progride em diferentes proporções (Henricson et al., 2013).
Um estudo realizado apenas com pacientes DMD deambuladores foi o da
capacidade de resposta da escala North Star Ambulatory Assessment com 198 crianças.
O estudo examinou a responsividade desta escala em relação à idade e ao regime do
corticoide. O TE encontrado no regime diário foi de 0,57 no grupo de 3-5 anos e de 0,63
no grupo de 5-6 anos, e, no regime intermitente, de 0,90 no grupo de 3-5 anos e de 0,39
no grupo de 5-6 anos (Mayhew et al., 2013a). A responsividade variou de pequena a
grande, mas apenas nas idades de 3 a 6 anos, o que dificulta uma comparação com o
presente estudo que apresentou TE de pequena a grande no escore total de 0,22 a 1,11
na atividade de sentar e 0,21 a 1,28 na atividade de levantar, visto que foi utilizado
crianças de 5 a 12 anos.
Os instrumentos de avaliação devem ser padronizados, confiáveis, válidos e
responsivos (Schrag et al., 2009). Essas propriedades psicométricas são indispensáveis
para um bom instrumento de medida. Com isso, a importância da consideração de cada
propriedade psicométrica de uma escala, desde sua elaboração até sua confiabilidade,
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validade e responsividade. A FES-DMD-D1 foi considerada confiável e responsiva,
sendo indicado o uso para avaliar os efeitos da reabilitação e a progressão da doença.
O estudo de responsividade de uma escala funcional é importante para a prática
clínica dos profissionais, para a indicação da frequência necessária para reavaliar os
pacientes com o instrumento de medida selecionado, a fim de obter uma informação
clínica e funcional, descritiva e comparativa.
Após a análise de responsividade de cada domínio da FES-DMD seria
interessante realizar uma comparação entre os domínios da FES-DMD, especialmente
em decisões sobre qual ferramenta deve ser aplicada dentro da instituição ou pesquisa e
qual tem a maior habilidade para detectar mudanças ao longo do tempo (EichhornKissel et al., 2011), e, realizar um futuro estudo multicêntrico com aprofundamento nos
tempos de avaliação.
Limitações neste estudo foram a não consideração das variações de
responsividade por faixa etária e, o fato do estudo ter sido realizado em apenas um
centro e focado em uma população com características regionais semelhantes, variáveis
estas, que deverão ser consideradas em futuros estudos.
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6 CONCLUSÃO

A FES-DMD-D1, que permite avaliar a evolução e o estado clínico-funcional de
paciente com DMD deambulador de forma descritiva, a partir da análise dos
movimentos compensatórios das atividades analisadas, mostrou responsividade de
moderada a grande, aumentando gradativamente nos intervalos de seis, nove e doze
meses. Dessa forma, é indicado o seu uso da FES- DMD-D1 a partir de seis meses.
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B – Permissão para uso do banco de imagens
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