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RESUMO

CRUZ,

CA.

Caracterização

da

dor

em

pacientes

com

distrofia

facioescapuloumeral. 2017. Dissertação de mestrado. Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

INTRODUÇÃO: A distrofia facioescapuloumeral (DFEU) é uma desordem
muscular de origem genética, que afeta primariamente músculos faciais,
estabilizadores da escápula e músculos proximais dos membros superiores. A
prevalência de dor na DFEU é elevada, entretanto, não há estudos que descrevam
de forma mais detalhada esse sintoma. Estudo realizado em 2014 no nosso serviço
constatou que a dor é um sintoma frequente e pode estar associada ao aumento de
fadiga e incapacidades. OBJETIVOS: Realizar análise detalhada da dor em
pacientes com DFEU e correlacionar os achados de intensidade da dor com dados
demográficos, clínicos e laboratoriais. METODOLOGIA: Estudo observacional
analítico transversal. Foram aplicadas ferramentas para caracterização clínica e de
capacidade funcional desses pacientes, além de instrumentos específicos para
avaliação de dor. RESULTADOS: Foram incluídos 25 pacientes, sendo o grupo com
dor composto de 19 pacientes (76%) e o grupo sem dor composto de 6 pacientes.
Houve uma predominância de mulheres no grupo com dor (84,2%). Não houve
diferença entre a quantificação da força e os valores de creatinaquinase sérica (CK)
nos grupos com e sem dor. Foi alta a prevalência de depressão e ansiedade
associadas à DFEU. A pontuação na escala de fadiga e os escores associados às
incapacidades foram maiores no grupo de pacientes com dor, entretanto não foi
possível estabelecer uma relação entre essas variáveis. Constatou-se a presença de
dor de moderada intensidade e com interferência também moderadamente
importante nas atividades de vida diária. CONCLUSÕES: A dor é um sintoma
relevante na DFEU, de caráter predominantemente focal e mais prevalente no sexo
feminino. Há uma clara interferência da dor nas atividades de vida diária, entretanto,
esse sintoma não se correlaciona com os demais parâmetros clínicos e laboratoriais
(tempo de evolução da doença, força muscular, grau de incapacidade física e valor
da CK).

PALAVRAS-CHAVE: distrofia facioescapuloumeral, dor, fadiga, incapacidades.
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ABSTRACT

CRUZ, CA. Characterization of pain in patients with facioescapuloumeral
dystrophy. 2017. Dissertação de mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

BACKGROUND: Facioescapuloumeral dystrophy (DFSH) is a genetic muscle
disorder, which primarily affects facial muscles, scapula stabilizers and proximal
muscles of the upper limbs. The prevalence of pain in DFSH is high, but there are no
studies that describe this symptom in more detail. Study conducted in 2014 in our
service found that pain is a frequent symptom and may be associated with increased
fatigue and disability. OBJECTIVES: To perform a detailed analysis of pain in
patients with DFHS and to correlate the findings of pain intensity with demographic,
clinical and laboratory data. METHODOLOGY: Cross-sectional observational study.
Tools were applied for clinical characterization and functional capacity of these
patients, in addition to specific instruments for pain evaluation. RESULTS: Twentyfive patients were included, the pain group being composed of 19 patients (76%) and
the painless group composed of 6 patients. There was a predominance of women in
the pain group (84.2%). There was no difference between the quantification of
strength and serum creatine kinase (CK) values between groups. The prevalence of
depression and anxiety associated with DFSH was high. Fatigue and disability scores
were higher in the group of patients with pain, but it was not possible to establish a
relationship between these variables. It was observed the presence of moderate
intensity pain and also moderately important interference in the activities of daily
living. CONCLUSIONS: Pain is a relevant symptom in DFSH, which is predominantly
focal and more prevalent in females. There is a clear interference of pain in the
activities of daily living, however, this symptom does not correlate with other clinical
and laboratorial parameters (time of disease evolution, muscle strength, degree of
physical disability and CK value

KEY-WORDS: facioescapuloumeral dystrophy, pain, fatigue, disabilities
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1. INTRODUÇÃO

A distrofia facioescapuloumeral (DFEU) é uma desordem muscular de origem
genética. Referências sugerem a descrição de pacientes com quadro sugestivo
dessa doença em 1862 e 1868 por Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne
(DUCHENNE, 1862; DUCHENNE, 1868, apud FLANIGAN, 2004, p. 1123).
Entretanto, apenas em 1885 foi reconhecida como entidade nosológica distinta por
Landouzy e Dejerine (LANDOUZY, 1885 apud FLANIGAN, 2004, p. 1123).
Subsequentemente a doença foi denominada distrofia muscular forma LandouzyDejerine. O padrão autossômico dominante da doença, reconhecido por Landouzy e
Dejerine, foi confirmado em publicações posteriores, a partir de 1933 (PEARSON,
1933 apud FLANIGAN, 2004, p. 1123). Somente a partir de 1990, estudos com
bases moleculares passaram a ser desenvolvidos com o intuito de determinar a
alteração genética e o cromossomo envolvido na gênese dessa doença
(UPADHYAYA, 1990; WIJMENGA, 1991; WIJMENGA, 1992; GABELLINI, 2002).
A base genética da DFEU consiste da expressão do gene DUX4,
normalmente suprimido, situado em uma região macrosatélite de 3,3 kilobases,
chamada D4Z4, que se apresenta em múltiplas cópias na região subtelomérica do
cromossomo 4 (4q35). Indivíduos normais apresentam de 11 a 100 repetições D4Z4
no cromossomo 4. Em aproximadamente 95% dos pacientes com DFEU, a
contração do número dessas repetições para menos de 10 cópias leva ao
remodelamento da cromatina e redução da metilação das citosinas na região, com
consequente favorecimento à expressão gênica, ou seja, permitindo a transcrição do
gene DUX4. Sabe-se que quanto maior a contração do número de repetições D4Z4,
mais grave tende a ser o quadro clínico. Fatores genéticos que regulam o estado de
metilação do DNA também influenciam a gravidade do quadro. Há também evidência
da relação entre o tamanho da deleção e a idade de início do quadro. Além disso, é
característica dessa doença a ocorrência do fenômeno de antecipação, no qual se
observa agravamento do quadro em gerações sucessivas (ZATZ, 1995).
A taxa de prevalência da DFEU é estimada em 10 a 20 por milhão (KILMER,
1995; EMERY, 1991).
Os sintomas da doença iniciam em média entre 3 e 44 anos, entretanto há
relato de sintomas de início até 75 anos (PERSONIUS, 1994; VAN DER KOOI,
2000).
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A

DFEU

afeta

músculos

com

distribuição

relativamente

específica.

Geralmente o quadro inicia com fraqueza da musculatura facial, com acometimento
dos músculos orbicular dos olhos, zigomático e orbicular da boca. Habitualmente os
músculos extraoculares, masseter e temporal são poupados, assim como a
musculatura faríngea. A fraqueza da face evolui de forma lentamente progressiva.
Tipicamente há diparesia facial, que pode ser assimétrica e subclínica, com
apagamento do sulco nasogeniano, dificuldade para ocluir completamente as
pálpebras (por vezes, dorme com as pálpebras semicerradas), riso transversal e
eversão do lábio inferior com lábio superior silente (“lábio de tapir”). Existem casos
típicos da doença nos quais a musculatura facial não é acometida (KRASNIANSKI,
2003). A musculatura estabilizadora da escápula (músculos serrátil anterior,
romboide, trapézio médio e latíssimo do dorso) já é acometida nos estágios iniciais
da doença. O músculo deltoide geralmente é poupado nas fases iniciais da doença,
mas poderá ser afetado com a progressão do quadro. Devido à fraqueza e atrofia
desses músculos há rotação lateral e superior do ombro, deslocamento da escápula
por fraqueza dos músculos que a fixam (“escápula alada”), além de acometimento
de músculos proximais de membros superiores. Há uma fraqueza acentuada dos
músculos bíceps e tríceps braquiais, associada à atrofia. Os músculos do antebraço
geralmente são poupados. Alguns pacientes apresentam acometimento isolado da
musculatura escapular (FELIZE, 2000). Além dessas regiões típicas descritas, pode
haver acometimento de membros inferiores, com fraqueza predominante do músculo
tibial anterior, podendo cursar com quedas (VAN DER KOOI, 2000). Os músculos
gastrocnêmicos geralmente são poupados. O acometimento muscular pode se
estender para a musculatura pélvica, levando a uma postura em hiperlodose e
alteração da marcha. Nos membros inferiores, o acometimento também pode ser
assimétrico. Estima-se que em torno de 20% dos pacientes com distrofia
facioescapuloumeral

tornem-se

cadeirantes

com

o

evoluir

da

doença.

Eventualmente, pode haver acometimento da musculatura abdominal. Geralmente
não cursa com cardiopatia (STEVENSON, 1990). Em alguns casos, especialmente
em

crianças

com

acometimento

mais

grave,

pode

cursar

com

surdez

neurossensorial e vasculopatia retiniana (FITZSIMONS, 1987; PADBERG, 1995).
Em descrições do quadro clínico de pacientes com DFEU a dor raramente é
mencionada como uma característica clínica importante dessa doença; Bushby et al
enfatizaram que a dor era um sintoma pouco relatado, mas de significativa
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importância na DFEU (BUSHBY, 1998). A dor é um sintoma subjetivo e, portanto, de
difícil caracterização. Provavelmente em decorrência dessa dificuldade, a dor da
DFEU tem sido foco de poucos estudos científicos até o momento.
Como citado acima, a ocorrência de dor na DFEU foi reconhecida como
sintoma relevante há quase duas décadas, a partir do relato de quatro pacientes
com DFEU nos quais a dor era o principal fator responsável pela incapacidade
causada pela doença (BUSHBY, 1998). Entretanto, a partir de então, um número
reduzido de estudos foi desenvolvido para analisar a dor na DFEU. Pesquisa dos
termos “Facioscapulohumeral” e “pain” ou “FSHD” e “pain” em qualquer campo, na
base de dados do PUBMED, resultou na identificação de 40 artigos científicos e um
livro. Dos 40 artigos científicos, apenas 12 tinham a dor na DFEU ou nas doenças
neuromusculares, incluindo a DFEU, como foco principal. O primeiro deles consiste
nos relatos de caso citados acima (BUSHBY, 1998). Dos demais, apenas sete
consistiram de estudos focados na caracterização da dor na DFEU, não havendo
ainda uma conclusão a respeito da gênese da dor nessa doença (JENSEN, 2008;
GUY-COICHARD, 2008; MIRÓ, 2009; PADUA, 2009; NIETO, 2012; MIRÓ, 2014;
SMITH, 2014).
Foi realizado um estudo preliminar em nosso serviço que fez uma análise
inicial da dor nesses pacientes (CRUZ, 2014). A análise dos resultados desse estudo
revelou que a dor é um sintoma frequente na DFEU e provavelmente vem sendo
subtratada. Em pacientes com doenças neuromusculares lentamente progressivas,
como a DFEU, a dor crônica pode aumentar a incapacidade da doença, portanto
consideramos essencial a extensão desse estudo.
Os ganhos relacionados ao estudo referem-se a uma melhor compreensão
do sintoma dor na DFEU, que deverá contribuir para melhora das estratégias de
tratamento e da qualidade de vida desses pacientes.

14

2. OBJETIVOS

Para testar a hipótese de que a elevada frequência de dor nos pacientes com
DFEU resulte de alterações relacionadas à fraqueza muscular, traçamos os
seguintes objetivos:

2.1 Geral
 Realizar análise detalhada da dor em pacientes com DFEU.

2.2 Específicos


Avaliar a dor em pacientes com DFEU;



Correlacionar os achados de intensidade da dor com dados
demográficos, clínicos e laboratoriais.
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3. PACIENTES E MÉTODOS

3.1

Tipo de estudo

Observacional Analítico Transversal

3.2

Local

Ambulatório de doenças neuromusculares do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRPUSP).

3.3

Casuística

Foram recrutados todos os pacientes com diagnóstico clínico de DFEU que
são acompanhados no ambulatório de doenças neuromusculares (miopatias) do
HCFMRP-USP.

3.3.1 Critérios de Inclusão


Distrofia muscular com fraqueza de distribuição facioescapuloumeral;



Padrão de herança autossômico dominante.

3.3.2 Critérios de exclusão


Diagnóstico confirmado de outra desordem neuromuscular que
justifique os sintomas;



Presença de comorbidades que cursem com dor
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3.4


Coleta de dados
Revisão prévia de prontuário para obtenção de dados cadastrais e
informações clínicas relevantes sobre o início e evolução da doença,
assim como valores de creatinaquinase sérica. Foram pesquisados
também

resultados

de

exames

complementares,

como

eletroneuromiografia e biópsia muscular.


Após aceitação de participação no estudo e assinatura do TCLE, foi
realizada uma avaliação clínica com realização de exame neurológico
completo, aplicação das escalas clinimétricas previamente estabelecidas e
classificação clínica da DFEU. Todas as avaliações foram realizadas por
um neurologista com formação adicional em doenças neuromusculares.

3.5

Variáveis



Idade de início dos sintomas motores e na data da avaliação;



Tempo de evolução da doença;



Sexo;



Escolaridade;



Presença de dor;



Classificação clínica;



Avaliação de depressão e ansiedade;



Quantificação da força muscular;



Creatinaquinase sérica;



Eletroneuromiografia;



Pontuação da dor, da catastrofização associada à dor, da capacidade
funcional e da fadiga nas escalas aplicadas;



Tratamentos (atuais e prévios) realizados.
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3.6

Caracterização clínica

A classificação dos pacientes em diferentes formas clínicas da DFEU foi
realizada de acordo com Ricci et al (RICCI, 2016). Essa classificação é baseada em
quatro seções. Na primeira seção, é avaliada história clínica, incapacidades e grupos
musculares afetados utilizando a escala MRC (Escore da Medical Research
Council). A avaliação dos grupos musculares é subdividia em seis seções
independentes que avaliam força e funcionalidade dos músculos da face (escore
variando de zero a dois), da cintura escapular (escore variando de zero a três), dos
membros superiores (escore variando entre zero e dois), dos músculos distais de
membros inferiores (escore variando de zero a dois), da cintura pélvica (escore
variando de zero a cinco) e da musculatura abdominal (escore variando de zero a
um) (LAMPERTI, 2010). As outras três seções incluem formulários específicos que
são a Escala de Avaliação da DFEU, o Formulário de Diagnóstico Clínico e
Categorias Clínicas (RICCI, 2013; RICCI, 2014; NIKOLIC, 2016; LAMPERTI, 2010).
São considerados achados incomuns, ptose palpebral, fenômenos miotônicos,
ondulações musculares (tipo “rippling”), fraqueza da musculatura ocular extrínseca,
dos músculos da faringe e da língua, contraturas precoces, pés cavos, cabeça caída,
mioglobinúria e níveis de creatinaquinase persistentemente elevados. Após a
aplicação de todas essas ferramentas, são caracterizados nove fenótipos da DFEU
(RICCI, 2016). A categoria A subdivide-se em três grupos. São classificados como
A1 pacientes com paresia facial grave (com incapacidade de fechar ambos os olhos
e de protruir os lábios), comprometimento da abdução dos membros superiores e
escápula alada (com escore DFEU escapular de um) e ausência de achados
incomuns. Na categoria A2, estão pacientes com paresia facial (acometendo os
andares superior e inferior da face), comprometimento da abdução dos membros
superiores e escápula alada (com escore DFEU escapular maior ou igual a um) e
ausência de achados incomuns. Na categoria A3, estão os pacientes com paresia
facial (com acometimento de andar superior ou inferior da face), comprometimento
da abdução dos membros superiores e escápula alada (com escore DFEU escapular
maior ou igual a um) e ausência de achados incomuns. A categoria B subdivide-se
em dois grupos. São classificados como B1 pacientes com comprometimento da
abdução dos membros superiores com escápula alada (com escore DFEU escapular
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maior ou igual a um), ausência de paresia facial e ausência de achados incomuns.
Na categoria B2, estão pacientes com paresia facial (escore DFEU facial maior ou
igual a um), ausência de comprometimento da abdução dos membros superiores e
ausência de achados incomuns. A categoria C subdivide-se em dois grupos. Na
categoria C1, estão pacientes com presença de pelo menos um sinal clínico típico da
doença, mas com escore DFEU de zero. Na categoria C2, estão pacientes sem
sinais de fraqueza muscular e pontuação de zero no escore DFEU. A categoria D
subdivide-se em dois grupos. São classificados como D1 pacientes que fecham
critérios para as categorias A1, A2, A3, B1 e B2, mas que apresentam pelo menos
um dos achados incomuns. Por fim, são classificados como D2 pacientes que
fecham critérios para as categorias C1 ou C2, mas que apresentam pelo menos um
dos achados incomuns e pacientes que não fecham critérios para nenhuma das
categorias acima.

3.7

Comorbidades

Foram aplicados critérios diagnósticos de depressão e ansiedade, de acordo
com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5).
(ARLINGTON, 2013).
Os critérios utilizados para diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior foram:
A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o
mesmo período de duas semanas e representam uma mudança em
relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos sintomas é (1)
humor deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.
Nota: não incluir sintomas nitidamente devidos a outra condição médica.
1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias,
conforme indicado por relato subjetivo (p.ex., sente-se triste, vazio,
sem esperança) ou por observação feita por outras pessoas (p.ex.,
parece choroso). (Nota: em crianças e adolescentes, pode ser
humor irritável.)
2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase
todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias
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(indicada por relato subjetivo ou observação feita por outras
pessoas).
3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta (p.
ex., uma alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês),
ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. (Nota: em
crianças, considerar o insucesso em obter ganho de peso
esperado).
4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias.
5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis
por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de
inquietação ou de estar mais lento).
6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias (Nota: esse critério
não foi considerado, tendo em vista que pode estar associado à
DFEU).
7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que
podem ser delirantes) quase todos os dias (não meramente
autorrecriminação ou culpa por estar doente).
8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão,
quase todos os dias (por relato subjetivo ou observação feita por
outras pessoas).
9. Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de morrer),
ideação suicida recorrente sem um plano específico, um tentativa
de suicídio ou plano específico para cometer suicídio.
B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no
funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida
do indivíduo.
C. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a
outra condição médica.
Nota: os critérios A-C representam um episódio depressivo maior.
D. A ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem explicada por
transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme,
transtorno delirante, outro transtorno do espectro da esquizofrenia e outro
transtorno psicótico especificado ou transtorno da esquizofrenia e
transtorno psicótico não especificado.
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E. Nunca houve um episódio maníaco ou episódio hipomaníaco.
Nota: essa exclusão não se aplica se todos os episódios do tipo maníaco
ou do tipo hipomaníaco são induzidos por substância ou são atribuíveis
aos efeitos psicológicos de outra condição médica.

Os

critérios

utilizados

para

diagnóstico

de

Transtorno

de

Ansiedade

Generalizada foram:
A. Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo
na maioria dos dias por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou
atividades (tais como desempenho escolar ou profissional).
B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação.
C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos
seguintes seis sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na
maioria dos dias nos últimos seis meses).
Nota: apenas um item é exigido para crianças.
1. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele.
2. Fatigabilidade.
Nota: esse critério não foi considerado, tendo em vista que pode
estar associado à DFEU.
3. Dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente.
4. Irritabilidade.
5. Tensão muscular.
6. Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou
sono insatisfatório e inquieto).
D. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento
clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional
ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.
E. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância (p.
ex. droga de abuso, medicamento) ou a outra condição médica (p. ex.,
hipotireoidismo).
F. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental (p.
ex., ansiedade ou preocupação quanto a ter ataques de pânico no
transtorno de pânico, avaliação negativa no transtorno de ansiedade social
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[fobia social], contaminação ou outras obsessões no transtorno obsessivocompulsivo-compulsivo, separação das figuras de apego no transtorno de
ansiedade de separação, lembranças de eventos traumáticos no
transtorno de estresse pós-traumático, ganho de peso na anorexia
nervosa, queixas físicas no transtorno de sintomas somáticos, percepção
de problemas na aparência no transtorno dismórfico corporal, ter uma
doença séria no transtorno de ansiedade de doença ou o conteúdo de
crenças delirantes na esquizofrenia ou transtorno delirante

3.8

Instrumentos

3.8.1: ESCORE SOMADO DA ESCALA DO MEDICAL RESEARCH
COUNCIL (ESCORE SOMADO DO MRC)

O escore somado do MRC é a soma das escalas MRC de seis grupos
musculares: abdutores do ombro, flexores do cotovelo, extensores do punho,
flexores do quadril, extensores do joelho e dorsiflexores dos pés de ambos os lados,
variando de 60 (normal) até 0 (tetraplégico). (SILVA, 2006; KLEYWEG, 1991).

0: Ausência de contração visível
1: Contração visível sem movimento do membro
2: Movimento ativo do membro, mas não contra a gravidade
3: Movimento ativo contra a gravidade completando o movimento articular
4: Movimento ativo contra a gravidade e resistência
5: Força normal
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3.8.2: ESCALA DE GRAVIDADE DA FADIGA (FATIGUE SEVERITY
SCALE – FSS)

A escala de gravidade da fadiga avalia a perda subjetiva de energia física ou
mental, relatada pelo paciente, que interfere nas suas atividades diárias. Tal
instrumento foi validado para o português para uso em pacientes com esclerose
múltipla (GOMES, 2011) e em nosso serviço para aplicação em pacientes com
miopatia (TOLEDO, 2012). Os itens são graduados a partir de uma escala numérica
que varia de 1 a 7, com pontuação mínima de 9 (sem sinais de fadiga) e máxima de
63 (fadiga incapacitante).

3.8.3: ÍNDICE DE BARTHEL MODIFICADO (IBM)

O Índice de Barthel Modificado é um índice absoluto que quantifica o grau de
dependência funcional. Os itens são pontuados numa escala numérica que varia de
1 a 5 (quanto menor a pontuação, maior o grau de dependência). O índice varia de
10 (dependência total) a 50 (independência total). Tal instrumento fornece dados
quantitativos e qualitativos para avaliação de incapacidades (SHAH, 1989;
CINCURA, 2009).

3.8.4: ESCALA NUMÉRICA DE INTENSIDADE DE DOR DE 11
PONTOS (ENID)

A Escala Numérica de Intensidade de Dor de 11 pontos é amplamente
utilizada no Brasil e gradua os diferentes níveis de dor. O paciente deve escolher
entre 11 números, de 0 (sem dor) a 10 (pior dor possível), de acordo com a dor
apresentada. A escala pode ser aplicada gráfica ou verbalmente (JENSEN, 1986;
JENSEN, 1994). No presente estudo, o paciente graduou a dor no momento da
avaliação.

23

3.8.5: PEQUENO QUESTIONÁRIO SOBRE DOR (BRIEF PAIN
INVENTORY) ADAPTADO PARA O PORTUGUÊS FALADO NO
BRASIL (BPI-B)2

Esse instrumento avalia a intensidade da dor (através de 4 itens com
pontuação máxima possível de 40) e interferência da dor nas atividades do cotidiano
(7 itens com pontuação máxima possível de 70). Escores mais altos indicam dor
mais forte e maior interferência na vida diária. Esse instrumento foi validado no
nosso serviço para avaliação de dor em pacientes com miopatia (TOLEDO, 2008).

3.8.6: ESCALA DE PENSAMENTOS CATASTRÓFICOS SOBRE DOR
(PAIN CATASTROPHIZING SCALE - PCS)

Entende-se por catastrofização o conjunto de pensamentos negativos
exagerados, durante experiências dolorosas reais ou previstas. O questionário da
escala de pensamentos catastróficos inclui 13 itens que descrevem um conjunto de
pensamentos, percepções ou sentimentos associados à dor (JUNIOR, 2008). A
escala avalia aspectos de desesperança, magnificação e ruminação. É solicitado
que os pacientes respondam às questões de acordo com os pensamentos e
sentimentos que desenvolvem quando acometidos por dor (independente de estar
ou não com dor no momento da entrevista). Os itens são graduados a partir de uma
escala numérica de classificação de 5 pontos (0 a 4). A pontuação varia de 0 a 52 e
quanto maior o escore, maior o catastrofismo. A avaliação do grau de
catastrofização é importante, pois pode estar relacionado com reatividade fisiológica
da estimulação dolorosa e, portanto, funcionar como mecanismo de amplificação de
dor. Foi demonstrada associação de catastrofização e aumento de marcadores
biológicos pró-inflamatórios (SEHN, 2012; SEHN, 2012).
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3.8.7: ESCALA DE BROOKE

A escala de Brooke (BROOKE, 1999; BROOKE, 1981) é validada para uso
em miopatias e distrofias (incluindo DFEU) e avalia a funcionalidade para membros
superiores e atividades de vida diária. O paciente é classificado em um dos seis
itens: 1- Inicia com os membros superiores ao lado do corpo, é capaz de abduzir os
braços em uma amplitude de movimento completa até alcançar acima da cabeça; 2É capaz de levantar os braços acima da cabeça apenas flexionando os cotovelos
(diminuindo a amplitude de movimento) ou usando músculos acessórios; 3- Não é
capaz de levantar as mãos acima da cabeça, mas pode levantar um copo de água
de 237ml até a boca (usando ambas as mãos se necessário); 4- É capaz de levar a
mão à boca, mas não é capaz de levantar um copo de água de 237ml até a boca; 5Não é capaz de levar a mão à boca, mas pode usar a mão para segurar uma caneta
ou pegar moedas em cima da mesa; 6- Não é capaz de levar a mão à boca, não
possui função com as mãos. Quanto maior a pontuação, maior o acometimento dos
membros superiores e maior a repercussão nas atividades de vida diária.

3.8.8: ESCALA DE VIGNOS

A escala de Vignos é validada para uso em miopatias e distrofias (incluindo
DFEU) e avalia a funcionalidade para membros inferiores, levanto em consideração
aspectos como equilíbrio e mobilidade (VIGNOS, 1963). O paciente é classificado
em um dos dez itens: 1- Deambula e sobe escadas sem auxílio; 2- Deambula e sobe
escadas com ajuda de corrimão; 3- Deambula e sobe escadas vagarosamente, com
ajuda de corrimão (mais de 25 segundos para 8 degraus); 4- Deambula sem
assistência e levanta da cadeira, mas não consegue subir escadas; 5- Deambula
sem assistência, mas não consegue levantar da cadeira ou subir escadas; 6Deambula somente com auxílio ou deambula independentemente com tutor longo; 7Deambula com tutor longo, mas requer auxílio para manter o equilíbrio; 8Permanece na posição ortostática com o tutor longo, mas não é capaz de andar sem
auxílio; 9- Confinado à cadeira de rodas; 10- Confinado ao leito. Quanto maior a
pontuação, maior o acometimento dos membros inferiores e maior a repercussão
nas atividades de vida diária.
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3.9

Análise Estatística

Os dados foram apresentados com medidas de tendência central e dispersão,
através da média e do desvio padrão. A análise estatística para determinar se os
resultados respeitam ou não uma curva de distribuição normal foi realizada através
do teste de Kolmogorov-Smirnov.
A comparação dos parâmetros demográficos e clínicos entre os pacientes DFEU
com dor e sem dor foi realizada pelo teste de Mann-Whitney. As variáveis
categóricas binárias foram avaliadas através do teste exato de Fisher.
A comparação da dor de acordo com a classificação clínica da DFEU foi
realizada pelo teste de Kruskal-Wallis.
A análise de correlação dos parâmetros clínicos foi realizada através do cálculo
do coeficiente de correlação de Spearman. Os critérios de correlação adotados
foram: ≤ 0.20 muito baixo; 0.21-0.40 baixo; 0.41-0.60 moderado; 0.61-0.80 alto; 0.811.0 muito alto (AJZEN, 1998).
O nível de significância foi estabelecido em p≤0,05.
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4. RESULTADOS

Foram convocados para avaliação 35 pacientes seguidos no ambulatório de
miopatias do HCFMRP-USP. Desses, cinco pacientes não puderam comparecer. Foi
então avaliado um total de 30 pacientes.
Dos 30 pacientes avaliados, cinco pacientes não preencheram critérios de
inclusão, não sendo incluídos nesse estudo.
Dos 25 pacientes incluídos, 12 (48%) apresentavam confirmação molecular da
doença em exame próprio ou de algum familiar acometido. Os outros 13 pacientes
(52%) receberam o diagnóstico de DFEU pela presença de distrofia de distribuição
facioescapuloumeral e padrão de herança autossômico dominante.
Do total de 25 pacientes do estudo, 19 (76%) apresentavam dor e 6 (24%) não
relataram esse sintoma (gráfico 1).

Gráfico 1: Pacientes com diagnóstico de DFEU com dor e sem dor.
No eixo das ordenadas está representado o número de pacientes.

Foi realizado teste de normalidade para todas as variáveis e a maioria não
apresentou distribuição normal. Em virtude disso, e pelo fato de o grupo de
pacientes sem dor possuir uma quantidade pequena de indivíduos, as análises
estatísticas foram realizadas através de testes não paramétricos.
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A tabela 1 apresenta os dados demográficos e algumas características
clínicas, de acordo com a subdivisão em grupos de pacientes com DFEU com dor e
sem dor. Podemos observar que não houve diferença significativa na idade no
momento da avaliação (p= 0,77), na idade de início dos sintomas (p= 0,54) e no
tempo de evolução da doença (p= 0,82). O nível de escolaridade também foi
semelhante entre os grupos (p= 0,53).

Tabela 1: Dados demográficos e clínicos

IDADE ATUAL

DFEU COM DOR
Média (DP)
42 (13,3)

DFEU SEM DOR
Média (DP)
46,8 (20,4)

IDADE DE INÍCIO DOS SINTOMAS

26,5 (12,4)

23 (13,7)

TEMPO DE EVOLUÇÃO

15,5 (9,1)

21,7 (20,4)

ESCOLARIDADE

9,1 (4,9)

8 (4,4)

DFEU COM DOR - n (%)

DFEU SEM DOR - n (%)

Masculino

3 (15,8%)

5 (83,3%)

Feminino

16 (84,2%)

1 (16,7%)

Primeira

6 (31,6%)

2 (33,3%)

Segunda

8 (42,1%)

2 (33,3%)

Terceira

2 (10,5%)

1 (16,7%)

Quarta

3 (15,8%)

1 (16,7%)

Sim

15 (79%)

5 (83,3%)

Não

2 (10,5%)

0 (0%)

Não sabe informar

2 (10,5%)

1 (16,7%)

SEXO

GERAÇÃO

ANTECIPAÇÃO

n: número de pacientes/ DP: Desvio Padrão

No grupo de pacientes com dor, houve predomínio de indivíduos do sexo
feminino (84,2%) (p= 0,006).
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Os resultados da classificação clínica da DFEU, realizada de acordo com a
proposta de Ricci et al. (2016), estão apresentados no Gráfico 2. Todos os nossos
pacientes foram classificados em quatro dentre os nove possíveis subgrupos de
categorias clínicas. A princípio, não houve diferença nos parâmetros idade na
avaliação (p= 0,07), idade de início dos sintomas (p= 0,09) ou tempo de evolução da
doença (p= 0,17) entre esses subgrupos.

Gráfico 2: Classificação clínica dos pacientes com DFEU.
No eixo das ordenadas está representado o número de pacientes.

No gráfico 3 são apresentados dados relacionados à força dos membros
superiores dos pacientes com dor (gráfico 3.1) e sem dor (gráfico 3.2) de acordo
com o escore somado do MRC. O gráfico 4 mostra a distribuição de força nos
membros inferiores nos pacientes com dor (gráfico 4.1) e sem dor (gráfico 4.2)
também de acordo com o escore somado do MRC. As séries foram marcadas em
um espectro de cores, sendo a força grau 0 representada pela cor mais escura do
gráfico e a força grau 5 representada pela cor mais clara do gráfico. As forças de
grau 1, 2, 3 e 4 foram representadas graficamente por cores intermediárias.
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Gráfico 3.1: Distribuição de força em membros superiores nos pacientes com dor

Gráfico 3.2: Distribuição de força em membros superiores nos pacientes sem dor
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Gráfico 4.1: Distribuição de força em membros inferiores nos pacientes com dor

Gráfico 4.2: Distribuição de força em membros inferiores nos pacientes sem dor
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Em ambos os grupos, fica claro o acometimento predominante da
musculatura proximal dos membros superiores. Já o acometimento dos membros
inferiores não segue um padrão homogêneo.
Com relação à avaliação da força, medida pelo escore somado do MRC (cujo
valor mínimo é 0 e o máximo é 60), não foi identificada diferença significativa entre
os grupos de pacientes com DFEU com dor e sem dor (Tabela 2).

Tabela 2: Escore somado da MRC e dosagens de CK

DFEU com dor

DFEU sem dor

p

Média ± DP

Variação

Média ± DP

Variação

44,8 ± 15,2

4 - 60

40,7 ± 9,8

28 – 56

0,34

Valor médio

334,9 ± 265

95 - 698

297,9 ± 106,4

267 – 463,3

0,53

Menor valor

273,4 ± 277

58,1 – 906,7

223,5 ± 57,9

162 – 293

0,34

Maior valor

451,2 ± 406,1

95 - 1429

375,1 ± 202,7

167 – 711

0,67

MRC (Escore somado)
CK

MRC: Medical Research Council/ CK: Creatinaquinase sérica/ DP: Desvio padrão

Foram avaliados os níveis de creatinaquinase sérica (CK) de todos os
pacientes. Dentro de cada subgrupo, foram avaliados valores médios, mínimos e
máximos de CK (tabela 2). Não foram observadas grandes flutuações dos valores
dessa enzima em nenhum dos dois grupos avaliados. Embora aparentemente os
maiores valores de CK tenham sido observados no grupo de DFEU com dor, análise
estatística não demonstrou diferença significativa entre os grupos. Cinco pacientes,
sendo quatro pertencentes ao grupo com dor e um ao grupo sem dor, apresentaram
valores de CK sempre dentro da normalidade.
Foi realizada uma revisão do padrão histológico desses pacientes. No grupo
com dor, seis pacientes realizaram biópsia de músculo durante a investigação
diagnóstica. Em duas delas foram encontrados achados distróficos. Uma das
biópsias revelou achados sugestivos de disfunção mitocondrial. As outras duas
revelaram alterações inespecíficas. No grupo sem dor, apenas um paciente realizou
biópsia de músculo, que revelou achados distróficos.
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Foi avaliado o padrão eletrofisiológico desses pacientes. Um total de 12
pacientes realizou eletroneuromiografia durante o seguimento, sendo oito pacientes
do grupo com dor e quatro pacientes do grupo sem dor. No grupo com dor, 75% dos
pacientes apresentaram alterações miopáticas, 12,5% alterações neurogênicas e
12,5% achados mistos. No grupo sem dor, 100% dos pacientes apresentaram
alterações miopáticas ao exame (gráfico 5).

Gráfico 5: Achados eletroneuromiográficos dos pacientes com diagnóstico de DFEU
com dor e sem dor

A tabela 3 apresenta os resultados com relação à presença de transtorno
depressivo e de ansiedade

Tabela 3: Presença de Depressão e Ansiedade
DFEU COM DOR

DFEU SEM DOR

n (%)

n (%)

SIM

9 (47,4%)

2 (33,3%)

NÃO

10 (52,5%)

4 (66,7%)

SIM

14 (73,6%)

5 (83,3%)

NÃO

5 (26,4%)

1 (16,7%)

DEPRESSÃO

ANSIEDADE
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Constatou-se que a depressão foi mais prevalente no grupo de pacientes com
dor e a ansiedade parece ter atingido de forma semelhante os grupos com e sem
dor. Entretanto, a análise realizada não mostrou diferença significativa dessas
variáveis nos grupos (p= 0,67 para variável depressão; p= 1,0 para variável
ansiedade). Não houve diferença na presença das variáveis depressão e ansiedade
entre os sexos.
Foram aplicadas ferramentas para avaliação de fadiga e incapacidades nos
dois grupos de pacientes (tabela 4). Embora a pontuação pela escala de gravidade
da fadiga (FSS) fosse maior para os pacientes com dor, não se pôde estabelecer
uma relação direta significativa entre fadiga e dor (p= 0,3899). Na avaliação de
incapacidades, foram utilizadas as escalas de Brooke, escala de Vignos e índice de
Barthel modificado. Através da escala de Brooke, observa-se baixo grau de
incapacidade relacionada aos membros superiores em ambos os grupos, sem
diferença significativa entre os grupos (p= 0,4033). Com relação às incapacidades
avaliadas pela escala de Vignos, observam-se pacientes com graus maiores de
incapacidade, também sem diferença significativa entre os grupos (p= 0,6827). O
índice de Barthel modificado evidenciou pacientes com alto grau de incapacidade,
entretanto sem diferença significativa entre os grupos (p= 0,7258). Portanto, não foi
possível associar a presença de dor à piora das incapacidades. Os intervalos
possíveis e encontrados de cada ferramenta utilizada foram detalhados na tabela 4.

Tabela 4: Intensidade de fadiga e grau de incapacidade nos grupos
DFEU COM DOR
Média

Intervalo

Intervalo

Média

Intervalo

Intervalo

(DP)

possível

encontrado

(DP)

possível

encontrado

9 - 63

9 - 52

0,3899

1-6

1–4

0,4033

1 - 10

1–9

0,6827

10 – 50

31 - 50

0,7258

43,73
FSS

(14,4)

(1,04)

9- 63

15 - 62

(3,03)

1-6

1-4

(9,65)

(1,03)
3

1 - 10

1 - 10

43,84
IBM

(19,1)
2,66

3, 68
VIGNOS

p

36,16

2,26
BROOKE

DFEU SEM DOR

(3,09)
45

10 - 50

14 - 50

(8,14)

DFEU: Distrofia facioescapuloumeral; DP: Desvio padrão; FSS: Escala de gravidade
da fadiga; IBM: Índice de Barthel Modificado.
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Foram utilizadas ferramentas específicas para avaliação da dor no grupo de
pacientes que apresentavam essa queixa, sendo os resultados apresentados na
tabela 5.

Tabela 5: Quantificação da dor, da catastrofização e da sua interferência na
qualidade de vida.
Média (DP)

Intervalo

Intervalo

possível

encontrado

4 (3,33)

0 - 10

0 – 10

11,63 (9,69)

0 - 52

0 – 34

Dor mais forte

8,05 (2,17)

0 – 10

2 – 10

BPI

Dor mais fraca

0,89 (1,1)

0 – 10

0–3

DOR

Dor média

4,63 (2,03)

0 – 10

1–8

Dor agora

3,36 (3,45)

0 – 10

0 – 10

Total

16,94 (6,42)

0 – 40

3 – 27

Atividades

6,73 (2,94)

0 – 10

1 – 10

Humor

5,47 (3,54)

0 – 10

0 – 10

Marcha

4,57 (4,69)

0 – 10

0 – 10

Trabalho

6,84 (3,86)

0 – 10

0 – 10

Relacionamentos

1,31 (2,56)

0 – 10

0-9

Sono

3,89 (4,28)

0 – 10

0 – 10

Prazer de viver

1,94 (2,91)

0 – 10

0 – 10

Total

30,52 (15,9)

0 – 70

1 – 54

ENID (11 PONTOS)
PCS

BPI
INTERFERÊNCIA

ENID: Escala numérica de intensidade de dor/ PCS: Escala de pensamentos
catastróficos/ BPI: Brief Pain Inventory/ DP: Desvio padrão
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A intensidade da dor avaliada pela ENID referiu-se à dor apresentada no
momento da avaliação. Observamos que a dor não é constante nos pacientes com
DFEU, pois quatro pacientes não apresentavam dor naquele momento (escore 0),
embora houvesse um paciente que pontuou no escore mais alto da escala. A
intensidade da dor pela ENID, no entanto, foi em média moderada. Já os escores
obtidos para a escala de pensamentos catastróficos associados à dor foram
proporcionalmente mais baixos, sendo que nenhum paciente pontuou no escore
mais elevado possível da escala.
O BPI-B divide-se em duas abordagens. Na primeira, que avalia a intensidade
da dor, podemos observar que os escores apresentados para a dor agora foram
semelhantes aos obtidos pela ENID (r= 0,83; p< 0,001), havendo seis pacientes que
se apresentavam sem dor no momento da avaliação e um paciente que apresentou
o escore máximo possível. A dor mais forte sentida nos últimos 3 meses foi em
média bem elevada, embora um paciente tenha pontuado 2, que é um valor baixo de
intensidade de dor. A média de dor mais fraca foi baixa, indicando haver grande
flutuação da intensidade da dor na DFEU. O somatório das intensidades de dor
avaliadas por essa ferramenta apresentou um valor médio de 16,94, que representa
um valor moderado.
Com relação aos locais de dor mais intensa, a topografia mais citada foi a
lombar (referida por 11 pacientes), seguida de ombros (relatada por seis pacientes)
e região escapular (mencionada por cinco pacientes). Vale ressaltar que todos os
pacientes apontaram mais de uma região como sítio de dor.
Foi investigado sobre o tratamento utilizado para as dores referidas por esses
pacientes. Dos 19 pacientes avaliados, quatro relataram não fazer uso de
medicações. Três pacientes relataram necessidade de analgesia endovenosa. Os
outros 12 pacientes fazem uso de analgésicos comuns, anti-inflamatórios e
relaxantes musculares. Dos que fizeram uso de medicação, a média de alívio
percentual de dor foi de 71%. Tais achados sugerem que a dor apresenta taxa de
alívio elevada, sem necessidade de analgésicos mais potentes ou medicações
específicas.
Na segunda parte do BPI é avaliada a interferência da dor em vários aspectos
da vida do paciente. Com relação à interferência nas atividades, observamos maior
interferência nas atividades em geral, incluindo o trabalho, e no humor, e menor
interferência nos relacionamentos e no prazer de viver. Há influência moderada da
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dor na capacidade da marcha e no sono (tabela 5).

No grupo de pacientes com dor, 12 relataram a dor como a maior limitação
atual associada à sua doença. Desses, seis citaram a dor como único e maior fator
limitante, enquanto que seis a consideraram o maior fator limitante em associação
com a fraqueza muscular.
Dos seis pacientes sem dor, um paciente relata antecedente de dores intensas
e incapacitantes, que reverteram com uso de salbutamol. Verificou-se ainda que um
paciente está em uso atual de salbutamol e outro paciente fez uso prévio dessa
medicação, mas ambos não recordam sobre presença de dor previamente à
introdução dessa droga. No grupo de pacientes sem dor, a fraqueza foi considerada
por todos os seis pacientes como o maior fator limitante associado à doença.
Foram realizados vários testes para avaliar a ocorrência de associação entre
as ferramentas que avaliam dor, características demográficas e clínicas dos
pacientes.
Foi constatado que a idade de início dos sintomas apresentou correlação
muito alta com a idade no diagnóstico (r= 0,82; p< 0,001).
A intensidade da dor e a interferência desta nas atividades de vida diária,
ambas avaliadas pelo BPI, apresentaram uma relação direta moderada (r= 0,41; p=
0,08). Foi constatada ainda uma relação direta muito alta entre a intensidade da dor
avaliada pelo BPI e pela ENID (r= 0,83; p< 0,001). Não foi observada correlação da
intensidade da dor com nenhum outro parâmetro avaliado.
O escore somado do MRC apresentou uma correlação negativa moderada
com a interferência nas atividades de vida diária avaliada através do BPI (r= -0,42;
p= 0,07) e com a escala de Brooke (r= -0,58; p= 0,02), e alta correlação, também
negativa, com a escala de Vignos (r= -0,75; p< 0,001). O escore somado do MRC
apresentou uma alta correlação direta com o IBM (r= 0,67; p< 0,001).
O IBM apresentou correlação negativa e elevada (alta e muito alta) com as
escalas de Brooke (r= -0,69; p< 0,001) e Vignos (r= -0,90; p< 0,001).
As pontuações nas escalas de Brooke e Vignos apresentaram alta correlação
direta (r= 0,70; p< 0,001).
Foi encontrada uma relação direta e leve ou moderada da interferência da dor
nas atividades de vida avaliada através do BPI com as escalas de Vignos (r= 0,40;
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p= 0,09) e PCS (r= 0,46; p= 0,07).
A interferência nas atividades de vida diária avaliada através do BPI
apresentou correlação direta e elevada com a idade de início dos sintomas (r= 0,69;
p= 0,001), a idade no diagnóstico de DFEU (r= 0,68; p= 0,001) e a idade do paciente
na avaliação (r= 0,76; p< 0,01).
A avaliação da fadiga pela FSS apresentou correlação direta e moderada com
as escalas PCS (r= 0,57; p= 0,01), Brooke (r= 0,42; p= 0,04) e Vignos (r= 0,46; p=
0,02).
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5. DISCUSSÃO
A casuística incluída no estudo foi constituída por pacientes com quadro clínico
de DFEU e com confirmação diagnóstica por estudo molecular em aproximadamente
metade dos pacientes. Embora a situação ideal fosse a confirmação molecular na
totalidade dos casos, a apresentação clínica é de certa forma específica quando
considerados a distribuição do envolvimento muscular e o padrão de herança
autossômico dominante (RICCI, 2013).
Os achados do presente estudo demonstraram que a dor é um sintoma clínico
relevante na DFEU. Na nossa casuística, a prevalência de dor foi de 76%,
corroborando os achados de publicações anteriores (JENSEN, 2005; JENSEN,
2008). Já é bem estabelecido na literatura que a dor é um sintoma clínico prevalente
nas desordens neuromusculares em geral. Estudos mais específicos foram
realizados e revelaram uma maior prevalência de dor na DFEU em comparação a
outras formas de distrofia, como a distrofia miotônica (JENSEN, 2008).
Foi constatada uma predominância de sexo feminino no grupo de pacientes
com dor. Tal achado vai ao encontro das publicações já existentes, que descreveram
predominância de 57% de mulheres portadoras de DFEU e que cursavam com dor
(NIETO, 2012).
A idade na avaliação não diferiu entre os grupos de pacientes com dor e sem
dor. A intensidade da dor não apresentou associação direta com a idade. Tal achado
já foi descrito em publicação anterior (JENSEN, 2008).
Os demais dados demográficos pesquisados (idade de início dos sintomas,
tempo de evolução da doença e escolaridade) não apresentaram associação com
presença de dor. Também não há relatos na literatura de que esses dados possam
estar relacionados à dor.
O fenômeno da antecipação esteve presente de forma expressiva em ambos
os grupos, o que já é bem definido como característica dessa doença (ROLAND,
1998; BROOKE, 1999). Não houve diferença na ocorrência desse fenômeno em
ambos os grupos, não havendo, portanto, associação entre antecipação e dor.
A maior parte dos pacientes avaliados pertencia à primeira ou segunda
geração acometida na família, tanto no grupo com dor como no grupo sem dor,
portanto, não há como associar esses achados à ocorrência de dor.
Foi realizada uma descrição fenotípica da amostra de acordo com a
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classificação proposta mais recentemente (RICCI, 2016). Essa classificação não
está associada à gravidade de doença e, portanto, não há como relacioná-la com
dor ou outros achados clínicos. Como a amostra é pequena, não foi possível
delinear o perfil fenotípico com fidelidade, tendo em vista que a classificação
descreve nove fenótipos possíveis e na nossa casuística só foram constatados
quatro desses fenótipos.
Com relação à força avaliada pelo escore somado do MRC, não foi observada
diferença significativa entre os grupos de pacientes, ou seja, não houve relação
entre presença de dor e maior comprometimento de força. Os níveis séricos de CK
foram semelhantes em ambos os grupos, mostrando que também não houve
associação entre presença de dor e grau de lesão muscular. Tais achados foram de
encontro ao esperado, visto que uma explicação plausível para a alta prevalência de
dor na DFEU seria a de que os pacientes mais fracos apresentariam maior grau de
lesão muscular por necrose, maior grau de atrofia por desuso e maior limitação
funcional e que essas alterações poderiam influenciar na gênese de dor. Uma teoria
semelhante já havia sido sugerida em estudo prévio (JENSEN, 2008), contudo
também não pode ser comprovada pelos resultados encontrados.
O padrão de fraqueza de distribuição proximal, com acometimento
preferencial da musculatura facioescapuloumeral foi claramente demonstrado no
gráfico 3, refletindo a descrição clássica da doença (FELIZE, 2000; KRASNIANSKI,
2003). O gráfico 4 mostrou acometimento de membros inferiores, corroborando os
relatos da literatura de que esses grupos musculares também são acometidos com a
evolução da doença (VAN DER KOOI, 2000).
Durante a investigação diagnóstica, sete pacientes realizaram biópsia de
músculo. Três biópsias apresentaram achados distróficos, conforme esperado para
essa doença, duas biópsias apresentaram achados inespecíficos e uma biópsia
revelou achados de disfunção mitocondrial. Os achados inespecíficos podem ser
decorrentes do sítio escolhido para biópsia não estar tão acometido pela doença, já
que a DFEU acomete a musculatura de forma assimétrica.

Já os achados

indicativos de disfunção mitocondrial podem representar alterações secundárias ao
processo crônico degenerativo.
A avaliação do padrão eletrofisiológico revelou que doze pacientes realizaram
eletroneuromiografia. Apesar do restrito número de pacientes no grupo com DFEU
sem dor, chama a atenção o fato de que alterações neurogênicas só foram
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observadas nos pacientes com dor. A única paciente com alterações mistas
recebeu, ao longo do acompanhamento clínico, diagnóstico de radiculopatia cervical
associada, o que pode ter piorado o quadro álgico existente previamente a esse
diagnóstico.
O diagnóstico de ansiedade e depressão como comorbidades associadas à
DFEU foi bastante prevalente, especialmente a ansiedade. Entretanto, essas
doenças não apresentam correlação com a dor, sendo provavelmente associadas à
desordem neuromuscular em si. Alguns estudos avaliaram a presença de depressão
como comorbidade da DFEU através de outras ferramentas e os resultados sugerem
achados semelhantes ao do presente trabalho (PADUA, 2009).
A literatura mostra que a presença de dor está associada à piora da fadiga
(KALKMAN, 2005; STANOS, 2006). Na nossa casuística, apesar da pontuação
média da escala que avaliou gravidade da fadiga ter sido maior no grupo com dor do
que no grupo sem dor, não foi demonstrada diferença estatística entre os grupos.
Portanto, não foi possível associar dor à gravidade da fadiga.
A

gravidade

da fadiga

esteve

diretamente

relacionada à piora

de

incapacidades e tal achado já foi demonstrado em publicações prévias (KALKMAN,
2005; STANOS, 2006).
Na avaliação de incapacidades, não houve diferença significativa entre os
valores médios das escalas de Brooke, Vignos e IBM. Portanto, não foi possível
associar a presença de dor ao grau de incapacidade física.
No grupo sem dor, um paciente relatou apresentar dores intensas e
incapacitantes que reverteram com uso de salbutamol. Um paciente estava em uso
de salbutamol na ocasião da avaliação e outro paciente havia feito uso anterior
dessa droga, contudo ambos não conseguem associar temporalmente o uso desse
fármaco com o desaparecimento da dor. O uso de agonistas beta-adrenérgicos
como albuterol e salbutamol já foi motivo de estudos prévios. A explicação para esse
fato seria a de que o efeito mio relaxante dessa medicação poderia influenciar
positivamente a força e o volume muscular em pacientes com DFEU, atuando assim
de forma positiva sobre a dor e a fadiga. Um estudo duplo-cego controlado foi
realizado com uso de albuterol de liberação prolongada, associado a treinamento de
força em músculos específicos (flexores do cotovelo e dorsiflexores do tornozelo).
Entretanto os resultados mostraram que treinamento de força e albuterol não
apresentaram efeito positivo ou negativo sobre a dor na DFEU (VAN DER KOOI,
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2007).
A intensidade média da dor encontrada no presente trabalho foi categorizada
como moderada e esteve de acordo com o que é descrito na literatura (JENSEN,
2008; NIETO, 2012).
Já é bem estabelecida na literatura uma relação direta entre intensidade da
dor e PCS (NIETO, 2012). Entretanto, não foi possível demonstrar essa associação
na nossa casuística. No presente estudo, constatou-se apenas que a PCS possui
relação direta com a interferência da dor na qualidade de vida avaliada pelo BPI e
que essa última apresenta correlação direta com a intensidade da dor avaliada pelo
BPI. Essa correlação direta entre intensidade da dor e interferência da dor na
qualidade de vida, ambas avaliadas pelo BPI, corrobora os dados já publicados
previamente (JENSEN, 2008).
As topografias relatadas como alvo de dores mais intensas no nosso estudo
foram ombros, região cervical, região periescapular e região lombar. Relatos prévios
apontam os membros inferiores como a região mais acometida por dor na DFEU
(JENSEN, 2008).
Com relação ao tratamento da dor, a taxa de uso de medicações para alívio
desse sintoma foi elevada. As drogas mais citadas pelos pacientes foram
analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, reafirmando o que havia
sido descrito em outros trabalhos (JENSEN, 2008). A taxa de alívio da dor no
presente trabalho foi de 71% e não há relatos na literatura para comparação.
Existem

perspectivas

de

desenvolvimento

de

novas

modalidades

farmacológicas e terapia gênica, que levariam ao crescimento da massa muscular e
consequente melhora funcional desses músculos, o que poderia ajudar no manejo
da dor (JENSEN, 2008).
Confirmando os achados do estudo preliminar realizado nesse serviço (CRUZ,
2014), a presença de dor nos pacientes com DFEU acarreta interferências
significativas nas atividades de vida diária, quando avaliados os quesitos atividades
em geral, humor, capacidade de andar, trabalho, relacionamentos, sono e prazer de
viver.
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6. CONCLUSÕES

Os achados do presente estudo revelaram que a dor é um sintoma relevante na
DFEU, de caráter predominantemente focal e mais prevalente no sexo feminino. Há
uma clara interferência da dor nas atividades de vida diária, entretanto, esse sintoma
não se correlaciona com os demais parâmetros clínicos e laboratoriais (tempo de
evolução da doença, força muscular, grau de incapacidade física e valor da CK).
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Termo de Consentimento
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FSHD Evaluation Scale
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FSS (Fatigue Severity Scale)
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IBM (Índice de Barthel Modificado)
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Escala Numérica de Dor de 11 Pontos
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BPI-B
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PCS (Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor)
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Escala de Brooke

Escala de Vignos
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