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RESUMO 

 

SILVA, L.R. Caracterização clínica da mialgia, fadiga e cãibra nos pacientes 
com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do DNA mitocondrial. 
2019. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2019. 
 

INTRODUÇÃO: Intolerância ao exercício é a incapacidade de desempenhar 
atividade física normal, com o surgimento de mialgia e/ou fadiga precoce, 
mesmo em resposta a exercícios relativamente leves. É um sintoma que leva à 
incapacidade física e comprometimento das atividades laborais e sociais. 
Indivíduos com intolerância ao exercício têm sido frequentemente identificados 
em nosso serviço de doenças neuromusculares e, em investigação 
complementar, evidenciou-se um grupo de pacientes com deleções múltiplas do 
DNA mitocondrial (mtDNA), permitindo a abertura de novos caminhos para um 
entendimento mais amplo da relação entre tal sintoma e a função mitocondrial. 
OBJETIVOS: Caracterizar os sintomas mialgia, fadiga e cãibra em pacientes 
com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA através de um 
questionário desenvolvido em nosso serviço e aperfeiçoado para esse fim; 
comparar os achados nos subgrupos de pacientes, classificados de acordo com 
as características das deleções múltiplas e com o grupo controle saudável; 
avaliar a reprodutibilidade das respostas ao referido questionário. MÉTODO: 
Foram incluídos 29 pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas 
do mtDNA, em seguimento no Ambulatório de Doenças Neuromusculares 
(ANEM) do HC-FMRP-USP, os quais foram subdivididos em quatro grupos de 
acordo com o padrão de bandas múltiplas do mtDNA, classificadas por avaliação 
visual: 9 indivíduos com bandas múltiplas contínuas bem marcadas (1a), 11 com 
bandas múltiplas contínuas sutis (1b), 6 com bandas múltiplas esparsas bem 
marcadas (2a) e 3 com bandas múltiplas esparsas sutis (2b). O grupo controle 
foi constituído por 29 indivíduos saudáveis, pareados com os pacientes por idade 
e gênero. Além dos dados clinico-laboratoriais, foram aplicados o Questionário 
para caracterização de mialgia, fadiga e cãibra (QMFC) e as escalas de 
mensuração da dor - Pequeno Questionário sobre Dor (BPI) - e da fadiga - 
Escala de Gravidade de Fadiga (FSS). Análise estatística consistiu da avaliação 
da reprodutibilidade intra-avaliador dos instrumentos através do coeficiente de 
correlação intraclasse (CCI); da comparação entre os grupos, através dos testes 
não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para as variáveis 
quantitativas discretas contínuas e qualitativas ordinais e do teste qui-quadrado 
para variáveis qualitativas nominais. RESULTADOS: A reprodutibilidade 
intraobservador do questionário QMFC e das escalas BPI e FSS foi muito boa, 
apresentando CCI > 0,9 para a maioria das respostas; as respostas descritivas 
apresentaram concordância de no mínimo 83%. Observou-se predomínio de 
mulheres (79%) entre os pacientes, além do acometimento de indivíduos em 
idade produtiva, com idade de início da doença entre 18 e 62 anos. Há alta 
frequência dos sintomas de mialgia (n=26, 90%), fadiga (n=27 e 93%) e cãibras 
(n=20, 69%) nesses pacientes, principalmente a mialgia como o sintoma inicial 
(n=20, 69%) e de maior importância (n=15, 58%) para a maioria. Observa-se 
evolução para dor muscular multifocal ou difusa na maioria dos pacientes (n=17, 
65%). Além do esforço físico, outros fatores desencadeiam fadiga e mialgia, 



 
 

como estresse emocional (n=8, 31% e n=10, 37%, respectivamente) e jejum 
(n=6, 23% e n=8, 30%, respectivamente).  No contexto da intolerância ao 
exercício, a mialgia e as cãibras tendem a ser mais incidentes com a atividade 
física mais prolongada, enquanto que a fadiga, com a atividade física mais 
precoce. O repouso demonstrou-se de fundamental importância para alívio dos 
sintomas (n=26, 90%). O escore da escala do BPI apresentou média 27 ± 10 (0 a 
40) e do FSS apresentou média 55 ± 6 (9 a 63) mostraram uma repercussão 
negativa desses sintomas nas atividades de vida diária dos pacientes. No escore 
da escala FSS e intensidade da fadiga pela escala numérica, houve diferenças 
significativas entre o grupo de bandas bem marcas em relação ao de bandas 
sutis (p=0,022 e p=0,008) e quando comparado os quatro subgrupos, os 
pacientes do subgrupo 2b apresentaram menor escore da escala FSS (p=0,04) e 
menor média na intensidade da fadiga na escala numérica (p=0,02). Os demais 
parâmetros foram semelhantes entre os subgrupos. Na investigação laboratorial, 
muitos pacientes não apresentaram anormalidades significativas, inclusive na 
análise da função mitocondrial com lactato de esforço e ensaios enzimáticos da 
cadeia respiratória. CONCLUSÕES: o presente estudo abre uma perspectiva de 
um olhar diferenciado para pacientes com intolerância ao exercício, sintoma 
muitas vezes negligenciado na prática clínica. O questionário para 
caracterização clínica de mialgia, fadiga e cãibras mostrou ser um instrumento 
reprodutível de anamnese dirigida, com aplicação clínica para esse grupo de 
pacientes, uma vez que tais sintomas são prevalentes neste contexto de 
intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA. A classificação das 
bandas das deleções múltiplas do mtDNA, apresentadas no trabalho, refletiram 
de forma significativa a gravidade da fadiga, tendendo a representar, de certa 
forma, a gravidade da disfunção mitocondrial e consequentemente a gravidade 
desse sintoma. 
 
Palavras-chave: Intolerância ao exercício, mialgia, fadiga, cãibra e deleções 
múltiplas do DNA mitocondrial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Silva, L.R. Clinical characterization of myalgia, fatigue and cramp in patients 
with exercise intolerance and multiple mitochondrial DNA deletions. 2019. 
Dissertation (Master degree) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2019. 
 
INTRODUCTION: Exercise intolerance is an inability to perform normal physical 
activity, with the appearance of myalgia and/or early fatigue, even when 
performing relatively mild exercise. Exercise intolerance is a symptom that leads 
to physical incapacity and undermine work and social activities. The identification 
of exercise intolerance has become more frequent in patients treated at the 
Ambulatory of Neuromuscular Diseases (ANEM - Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto – HCFMRP-USP). Other studies indicate that a group of these 
patients has multiple mitochondrial DNA (mtDNA) deletions, creating space for 
investigations about the relationship between this symptom and the mitochondrial 
function. OBJECTIVES: This study aims to characterize the symptoms of fatigue, 
myalgia and cramps in patients with exercise intolerance and multiple mtDNA 
deletions through a questionnaire developed in our service and improved for this 
purpose; to compare the results among subgroups of patients (classified 
according to the multiple deletions characteristics), and among the subgroups 
and the healthy control group; to evaluate the reproducibility of the answers to the 
questionnaire. METHOD: The participants were twenty-nine patients with 
exercise intolerance and multiple mtDNA deletions in treatment at the ANEM 
(HCFMRP-USP), which were divided into four groups according to the multiple 
band pattern of the mtDNA (classified by visual evaluation): subgroup 1a - 9 
patients with strong bands in a continuous pattern; subgroup 1b – 11 patients 
with subtle band in a continuous pattern; subgroup 2a - 6 patients with multiple 
strong bands in a sparse pattern; subgroup 2b – 3 patients with subtle bands in a 
sparse pattern. The control group consisted of 29 healthy individuals, paired with 
the patients by age and gender. In addition to the clinical-laboratorial data, were 
applied the Questionnaire to characterize myalgia, fatigue and cramp and two 
scales: Brief Pain Inventory and Severity Scale of Fatigue. The statistical 
evaluation consisted of evaluating the intra-instrument reproducibility of the 
instruments through the intraclass correlation coefficient (ICC); the group 
comparison through non-parametrical tests of Mann-Whitney and Kuskall-Wallis 
for continuous discrete quantitative variables and ordinal qualitative variables, 
and chi-square test for nominal qualitative variables. RESULTS: The 
intraobserver reproducibility of the QMFC questionnaire and the BPI and FSS 
scales was very good, presenting CCI > 0.9 for the majority of the answers; 
descriptive responses agreed at least 83%. A predominance of women (79%) 
was observed among the patients. Also, patients were affected during the 
productive period of life, with age of onset of the disease between 18 and 62 
years. There was a high frequency of myalgia (n = 26, 90%), fatigue (n = 27 and 
93%) and cramps (n = 20, 69%), especially myalgia as the initial symptom (n = 
20, 69%) and of greater importance (n = 15, 58%) for the majority. Progression to 
diffuse or multifocal myalgia was observed in most patients (n = 17, 65%). In 
addition to physical effort, other factors triggered fatigue and myalgia, such as 
emotional stress (n = 8, 31% and n = 10, 37%, respectively), and fasting (n = 6, 
23%, and n = 8, 30% respectively). In the context of exercise intolerance, myalgia 



 
 

and cramps tend to be more incident when associated with a longer physical 
activity, whereas fatigue was associated with an earlier physical activity. Resting 
was of fundamental importance for the relief of the symptoms (n = 26, 90%). The 
BPI scale score averaged 27 ± 10 (0 to 40) and the FSS score averaged 55 ± 6 
(9 to 63) showed a negative repercussion in the daily life activities of the patients. 
In the FSS scale and fatigue intensity on the numerical scale, there was a 
statistically significant difference between the group strong bands in relation to 
the group subtle bands (p = 0.022 and p = 0.008) and comparatively among 
subgroups, patients of subgroup 2b presented the lower score for the FSS scale 
(p = 0.04) and lower fatigue intensity on the numerical scale (p = 0.02). The other 
parameters were similar among subgroups. In laboratory investigation, many 
patients did not present significant abnormalities, including the analysis of 
mitochondrial function with effort lactate and enzyme assay study of the 
respiratory chain. CONCLUSIONS: the present study opens the perspective for a 
new approach with patients with intolerance to exercise, a symptom that is often 
neglected in clinical practice. The questionnaire for the clinical characterization of 
myalgia, fatigue and cramps are a reproducible device of directed anamnesis, 
with clinical application for this group of patients, since these symptoms are 
prevalent in the context of exercise intolerance and multiple mtDNA deletions. 
The classification of bands on multiple mtDNA deletions presented in this study 
significantly reflects the severity associated with fatigue, tending to represent, to 
a certain extent, the severity of the mitochondrial dysfunction and consequently 
the severity of this symptom. 
 
Key words: Exercise intolerance, myalgia, fatigue, cramp and multiple 
mitochondrial DNA deletions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Intolerância ao exercício é o termo encontrado na literatura médica para 

definir a incapacidade de desempenhar uma atividade ou exercício físico 

normalmente, com o surgimento de mialgia e/ou fadiga, mesmo em resposta a 

esforços relativamente leves, como tomar banho ou petear os cabelos (FLAHERTY 

et al., 2001; FINSTERER; DRORY, 2016). Em geral vem acompanhada de sensação 

de fraqueza nos músculos exercitados e ocasionalmente é associada à 

rabdomiólise. Fisiologicamente, a intolerância ao exercício é caracterizada por 

redução do consumo máximo de oxigênio (VO2max), ou seja, da capacidade 

aeróbica máxima, com produção excessiva de dióxido de carbono (VCO2), aumento 

da percepção do esforço e uma resposta circulatória hiperdinâmica em uma 

determinada intensidade de exercício (TARNOPOLSKY, 2005).  

 

1.1 Sintomas  

 

Os principais sintomas associados à intolerância ao exercício são a 

mialgia e a fadiga, podendo eventualmente ocorrer cãibras. 

Segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor (International 

Association for the Study of Pain-IASP), a dor corresponde a uma experiência 

sensorial e emocional desagradável associada a um dano tissular potencial ou real 

ou descrita de acordo com esse dano (BONICA, 1990). A dor pode ser aguda ou 

crônica. Define-se como dor crônica, aquela com duração superior a três meses; é 

uma condição difícil de se tratar e pode afetar significativamente a funcionalidade e a 

qualidade de vida, sendo dessa forma um problema de saúde mundial (SMITH et al., 

2001).  

A dor muscular, ou mialgia, também pode ser aguda ou crônica e quanto 

à fisiologia, ter sua origem a partir de estímulos mecânicos, alterações metabólicas, 

eventos isquêmicos, processos inflamatórios ou contato com substâncias químicas 

que ativam os nociceptores e canais iônicos. Os canais iônicos geram correntes de 

despolarização em resposta ao estímulo nocivo, ocorrendo a condução do estímulo 

por meio de fibras não mielinizadas (fibras C) ou pouco mielinizadas (fibras A-delta) 

(LAYZER, 1994; WAHEED; PESTRONK, 2004).  
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A mialgia pode estar presente tanto em indivíduos normais, após uma 

atividade física intensa que leva ao rompimento de fibras musculares e liberação de 

substâncias capazes de provocar dor (DEVRIES; TARNOPOLSKY, 2008), quanto 

em doenças.  

Dores musculares agudas e crônicas são achados frequentes nas 

doenças musculares. Em uma série de casos de miopatias hereditárias, a 

prevalência de dor crônica foi de 67%, sendo a mialgia observada em 91% dos que 

apresentavam dor (DELORME, 2004). Dentre as doenças musculares, estudos têm 

mostrado que doenças do metabolismo energético frequentemente cursam com 

mialgia (WAHEED; PESTRONK, 2004). De fato, estudo realizado em nosso serviço 

também evidenciou elevada ocorrência de mialgia em pacientes com miopatia de 

diversas etiologias, sendo o grupo de miopatias metabólicas um dos que apresentou 

maior frequência desse sintoma (TRINDADE et al., 2015).  

Para avaliação desses pacientes, tem-se utilizado de instrumentos 

unidimensionais que avaliam a gravidade ou a intensidade da dor (escalas 

Numérica, Verbal, Facial de Dor e a Escala Analógica Visual) e instrumentos 

multidimensionais, os quais avaliam a interferência da dor em diversos aspectos da 

vida do indivíduo: sensoriais, afetivos, fisiológicos, comportamentais, entre outros. 

Exemplos de instrumentos multidimensionais são: Questionário de Dor de McGill e o 

Inventário Breve da Dor de Wisconsin e Pequeno Questionário sobre Dor (BPI), 

sendo estes três validados para uso em pacientes brasileiros com miopatia 

(FALEIROS SOUSA, 2002; TOLEDO et al., 2013) 

Fadiga é também um sintoma inespecífico, e pode ser definida no 

contexto físico como a impossibilidade de manter a força muscular inicial durante ou 

após a realização da atividade (PAVAN et al., 2006; KENT-BRAUN, 1999; ALLEN, 

2004; FINSTERER; MAHJOUB, 2014). Por outro lado, no contexto mental, a 

percepção de fadiga é usualmente descrita como sensação de cansaço físico 

profundo, perda de energia ou mesmo sensação de exaustão (Krupp et al., 1996; 

KLUGER et al., 2013). Pesquisadores do exercício definem fadiga como 

"comprometimento do desempenho muscular induzido pelo exercício" (KNICKER et 

al., 2011). Ela pode ser fisiológica ou patológica, quando a fadiga sentida é 

desproporcional ao exercício executado. Estudos têm mostrado que fadiga é muito 

comum em doenças crônicas e em especial em doenças neurológicas, dentre as 



25 
 

quais as doenças neuromusculares, além de ser considerada um dos sintomas mais 

incapacitantes (KLUGER et al., 2013).  

Estudo realizado em nosso serviço também evidenciou elevada 

ocorrência de fadiga em pacientes com miopatia de diversas etiologias, sendo o 

grupo de miopatias metabólicas um dos que apresentou maior frequência desse 

sintoma (TRINDADE et al., 2015). 

Cãibras são definidas como contrações súbitas, involuntárias e dolorosas 

(MINETTO, 2013). As cãibras podem estar presentes em diversas situações, 

ocorrendo tanto em indivíduos normais, sem causa aparente ou durante a contração 

intensa e prolongada durante um exercício, comumente denominadas como cãibras 

musculares associadas ao exercício (MILLER et al., 2005). No contexto patológico, 

elas estão presentes em doenças do neurônio motor inferior, distúrbios metabólicos, 

desidratação, uso de medicamentos, distúrbios hereditários e em doenças 

autoimunes com produção de anticorpos contra canais de potássio voltagem 

dependente (MILLER et al., 2010).  

As cãibras também estão presentes em pacientes com miopatia, no 

entanto, são raros os estudos conduzidos sobre esse sintoma nas miopatias e as 

repercussões na qualidade de vida dos pacientes, uma vez que ela afeta 

negativamente diversos aspectos, como atividade física, sono, função cognitiva, 

humor e desempenho sexual (GRAHAM et al., 2011; FINE, 2011). Estudo realizado 

em nosso serviço evidenciou elevada ocorrência de cãibras em pacientes com 

miopatia de diversas etiologias, sendo o grupo de miopatias metabólicas um dos que 

apresentou maior frequência desse sintoma (TRINDADE et al., 2015). 

No contexto da intolerância ao exercício, fadiga e mialgia apresentam 

relação com a atividade física. Tais sintomas levam a grande incapacidade física e 

comprometimento das atividades de vida diária, laborais e sociais, resultando em 

grande impacto para a vida do indivíduo acometido e também na capacidade 

produtiva e no custo para o Estado (SOBREIRA et al., 2003; MANCUSO et al., 

2012). 

 

1.2 Causas 

 

A intolerância ao exercício pode ocorrer em diversas doenças, dentre as 

quais podemos citar anemia, distúrbios hidroeletrolíticos, cardiopatias, 
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pneumopatias, assim como doenças do sistema nervoso periférico ou central. Em 

várias dessas afecções, a intolerância ao exercício é parte de um complexo de 

sintomas. Por outro lado, em situações particulares, a intolerância ao exercício pode 

ser o único ou principal sintoma, resultando em um quadro clínico inespecífico. 

Nessas situações, é importante considerar que o prejuízo da capacidade de exercer 

uma atividade física pode ser devido a uma falha no fornecimento de ATP para o 

músculo, como ocorre nas doenças do metabolismo energético (VAN ADEL; 

TARNOPOLSKY, 2009). 

De fato, em serviços especializados em doenças neuromusculares, a 

intolerância ao exercício é uma queixa muito frequente e tem sido um sintoma 

comum a várias miopatias, incluindo as miopatias metabólicas (SOBREIRA et al., 

2003; DELORME et al., 2004). 

Esse grande grupo de doenças pode decorrer de causas adquiridas, 

como a toxicidade a algumas drogas, ou hereditárias, como as deficiências 

enzimáticas das vias glicolíticas ou glicogenolíticas (ex. deficiência de miofosforilase, 

deficiência de fosforilase b quinase e deficiência da fosfofrutoquinase), ou do 

metabolismo mitocondrial (ex. defeitos da fosforilação oxidativa, da oxidação dos 

ácidos graxos, deficiência de carnitina palmitoil transferase, deficiência de carnitina) 

(TAIVASSALO et al., 2000, TARNOPOLSKY et al., 2003).  

As doenças mitocondriais da cadeia respiratória/fosforilação oxidativa 

ocorrem como consequência de mutações primárias do ácido desoxirribonucleico 

(DNA) mitocondrial (mtDNA) ou por mutações do DNA nuclear (nDNA), e a 

intolerância ao exercício pode ser a única manifestação ou fazer parte de quadros 

multissistêmicos (SOBREIRA et al.,1997; KEIGHTLEY et al., 2000; MANCUSO et al., 

2012). 

Em um estudo realizado em nosso serviço, 58% dos pacientes com 

intolerância ao exercício apresentavam algum sinal de disfunção mitocondrial, sendo 

que em um subgrupo foram observadas deleções múltiplas do mtDNA (CARVALHO, 

2012). 

 

1.3 Intolerância ao exercício por deleções múltiplas do DNA mitocondrial 

 

Na literatura científica, há um único estudo demonstrando a relação de 

intolerância ao exercício como sintoma isolado e deleções múltiplas do mtDNA 
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(OHNO et al., 1991). No entanto, em uma investigação realizada em nosso serviço, 

cerca de 30% dos pacientes com intolerância ao exercício apresentavam deleções 

múltiplas do mtDNA (CARVALHO, 2012). 

Para melhor compreensão desta associação, será descrito um breve 

resumo sobre a mitocôndria e suas funções, sobre o mtDNA e os processos que 

podem levar à sua instabilidade com a consequente ocorrência de deleções 

múltiplas, além do conhecimento atual sobre deleções múltiplas do mtDNA 

associadas à intolerância ao exercício. 

 

1.3.1 Mitocôndria 

 

A mitocôndria é uma organela citoplasmática e, de acordo com a teoria da 

endossimbiose, há aproximadamente dois bilhões de anos, houve uma simbiose de 

uma célula eucariótica primordial, a qual não tinha habilidade em utilizar 

metabolicamente o oxigênio, com uma bactéria aeróbica proporcionando o 

metabolismo aeróbico à célula (ZIMORSKI et al., 2014). A mitocôndria é constituída 

de uma membrana externa, o espaço intermembranas, uma membrana interna e a 

matriz mitocondrial. A membrana mitocondrial externa é lisa, envolve toda a 

organela e é constituída por uma mistura fosfolipídios e proteínas similar à da 

membrana plasmática das células eucarióticas e contém porinas, o que a torna 

relativamente permeável às moléculas do citosol. Já a membrana mitocondrial 

interna delimita externamente o espaço intermembranas e internamente a matriz 

mitocondrial, é pregueada, o que aumenta a área capaz de produzir ATP, pois 

contém proteínas da cadeia respiratória, a ATP sintase, proteínas de transporte, 

proteínas de fusão e de fissão, além do fosfolipídeo cardiolipina. A matriz 

mitocondrial é o espaço limitado pela membrana interna e nela contém o complexo 

da piruvato desidrogenase, as enzimas do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (CAT), da 

β-oxidação de ácidos graxos, algumas enzimas que realizam a oxidação dos 

aminoácidos, além de ribossomos, DNA e metabólitos (DIMAURO; SCHON, 2003). 

Umas das principais funções da mitocôndria é a produção de energia para 

a célula através da oxidação de açúcares, gordura e proteínas.  

Os açucares entram na mitocôndria como piruvato, após o processo de 

glicólise no citosol, sendo convertidos em acetil-CoA pela piruvato 

desidrogenase. Os ácidos graxos também são convertidos em acetil-CoA pela β-
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oxidação, assim como aminoácidos que são catabolizados por enzimas que os 

convertem em piruvato, acetil-CoA ou em intermediários específicos do CAT.  No 

CAT as moléculas de acetil-CoA são reduzidas para a produção de elétrons, que 

são carreados pelas formas reduzidas do dinucleotídeo de nicontinamida e adenina 

(NADH) e dinucleotídeo de flavina e adenina (FADH2) para a cadeia respiratória.  

A cadeia respiratória é composta por quatro complexos enzimáticos 

(complexos I, II, III e IV) e dois pequenos carreadores móveis de elétrons (coenzima 

Q10 e o citocromo c) que, associados à enzima ATP sintase (complexo V), realizam 

o processo de fosforilação oxidativa (OXPHOS) nas cristas da membrana interna 

mitocondrial. Esse sistema é composto por aproximadamente 85 subunidades 

polipeptídicas. A via final comum da produção de ATP (OXPHOS) inicia-se com o 

transporte de elétrons através da cadeia respiratória, além do bombeamento de 

prótons criando um gradiente eletroquímico entre o espaço intermembranas e a 

matriz mitocondrial (MITCHELL, 1961). O processo OXPHOS termina com o retorno 

dos prótons à matriz mitocondrial através da enzima ATP sintase (complexo V, 16 

subunidades), durante o qual há síntese de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico 

(Pi) (OSELLAME, et al., 2012; FRIEDMAN; NUNNARI, 2014). 

 

1.3.2 DNA mitocondrial 

 

A mitocôndria é a única organela celular que contém seu próprio DNA, 

que fica localizado na matriz mitocondrial. O genoma mitocondrial humano é uma 

molécula de DNA de dupla fita circular fechada, relativamente compacta, contendo 

cerca de 16569 pares de bases (ANDREWS et al., 1999). Os 37 genes presentes 

codificam 13 RNAs mensageiros, 22 RNAs transportadores e 2 RNAs ribossômicos 

(Figura 1). Todos os 13 polipeptídios codificados pelos RNAs mensageiros codificam 

as seguintes subunidades das proteínas da cadeia respiratória: 7 são subunidades 

do complexo I (ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5 e ND6), 1 subunidade do 

complexo III (citocromo b), 3 subunidades do complexo IV (COXI, COXII e COXIII) e 

2 subunidades da ATP sintase (ATP sintase 6 e 8) (ANDERSON et al., 1981; 

ZEVIANI et al., 1989).  
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Figura 1: Organização do mtDNA humano, indicando algumas mutações patogênicas e uma deleção 
frequentemente observada (deleção comum). LHON: Leber's hereditary optic neuropathy, MELAS: 
Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and recurrent stroke-like episodes syndrome. 
MERRF: myoclonic epilepsy with ragged-red fibers. NARP: ataxia e retinite pigmentosaFonte: 
www.mitomap.org 
 

 

Das 89 subunidades de proteínas que compõem o sistema da OXPHOS, 

apenas 13 são codificadas pelo mtDNA, além de 24 ácidos nucléicos (2 RNA 

ribossômicos e 22 RNA transportadores). As demais são codificadas pelo DNA 

nuclear.  

Assim sendo, tanto alterações do DNA nuclear, quanto do mtDNA podem 

provocar falha na produção energética. As mutações do genoma mitocondrial podem 

ocorrer na forma de mutações de ponto, deleções ou duplicações (Holt et al., 1988, 

e Wallace et al., 1988), De acordo com o objetivo do trabalho, descreveremos, 

especificamente, as doenças mitocondriais decorrentes de instabilidade do genoma 

mitocondrial que se manifestam a partir do desenvolvimento de deleções múltiplas 

do mtDNA.  

 

1.3.3 Deleções múltiplas do DNA mitocondrial 

 

As primeiras descrições de pacientes com miopatia causada por grandes 

rearranjos, na forma de deleções, envolvendo regiões distintas do mtDNA no mesmo 

indivíduo, chamadas de deleções múltiplas, surgiram no final da década de 80 

http://www.mitomap.org/
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(ZEVIANI et al., 1989). A ocorrência de depleção e/ou deleções múltiplas do mtDNA 

é considerada um defeito na comunicação intergenômica, uma vez que são 

alterações do mtDNA decorrentes principalmente de mutações em genes nucleares, 

como: POLG1, POLG2, PEO1, DNA2, MGME1, SLC25A4, TYMP, TK2, DGUOK, 

RRM2B, SUCLA2, SUCLG1, ABAT, OPA1, MFN2, MPV17, FBXL4, TWNK, TFAM, 

RNASEH1, SLC25A4, AGK (EL-HATTAB et al., 2017). Esses distúrbios são 

causados por defeitos nas enzimas necessárias na replicação e/ou estabilização do 

mtDNA.  

Assim sendo, apesar do mtDNA no zigoto derivar do óvulo, levando a 

transmissão por herança materna das mutações primárias do mtDNA, as deleções 

múltiplas do mtDNA originadas por mutação dos genes nucleares são transmitidas 

por herança mendeliana (DIMAURO; SCHON, 2003, ZEVIANI et al., 1997). 

As deleções múltiplas do mtDNA também podem surgir de processos 

patológicos secundários, como já demonstrado em miopatias crônicas, por exemplo, 

na miosite com corpos de inclusão (LINDGREN et al., 2015).  

 

1.3.4 Intolerância ao exercício e deleções múltiplas do DNA mitocondrial 

 

Como dito anteriormente, a intolerância ao exercício é um sintoma de 

difícil caracterização qualitativa e quantitativa na prática clínica, com ausência de 

diagnóstico etiológico para a maioria dos pacientes. A caracterização da intolerância 

ao exercício associada a deleções múltiplas do mtDNA é um tema de grande 

importância, por ser inédito e pouco explorado na prática clínica.  

Há um único relato na literatura científica, publicado em 1991, que 

mostrou a relação entre intolerância ao exercício e a ocorrência de deleções 

múltiplas do mtDNA, o qual descreveu o quadro clínico de dois irmãos com 

mioglobinúria recorrente, desencadeada pelo esforço físico, e intolerância ao álcool 

associados a deleções múltiplas do mtDNA no músculo (Ohno et al., 1991).  

Dessa forma, o presente trabalho é dedicado a avaliar de forma sistemática o 

quadro clínico dos pacientes com intolerância ao exercício que apresentam deleções 

múltiplas do mtDNA, utilizando questionários elaborados para melhor caracterização 

dos sintomas de intolerância ao exercício.  

Para a apresentação dos sintomas, foi desenvolvido pelo nosso grupo um 

questionário para caracterização de mialgia, fadiga e cãibras em pacientes com 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443917300583?via%3Dihub#!
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miopatia, o qual foi reformulado de acordo com as dificuldades observadas em sua 

aplicação (TRINDADE et al., 2015). Além da aplicação de outras duas escalas 

também validadas para o português pelo nosso grupo: Pequeno Questionário sobre 

Dor (BPI), que possui questões que avaliam a intensidade e a interferência da dor 

(CLEELAND et al., 1994) e a Escala de Gravidade de Fadiga (FSS) que mostra a 

repercussão na vida diária (TOLEDO et al., 2012). 

Do ponto de vista laboratorial, o acometimento muscular pode ser 

caracterizado pela avaliação eletroneuromiográfica (ENMG), como a presença de 

potenciais de ação da unidade motora polifásicos, com amplitudes reduzidas, 

durações curtas, recrutamento paradoxal com padrão de interferência normal 

(KIMURA, 2015) e dosagem sérica de enzimas musculares, como a creatina quinase 

(CK), as quais se encontram aumentadas. Já a presença de disfunção mitocondrial 

pode ser identificada por biomarcadores como o aumento de lactato ou alterações 

morfológicas e bioquímicas no tecido acometido. Na biópsia muscular, o achado 

morfológico mais específico é o acúmulo subsarcolemal de mitocôndrias, geralmente 

anormais, que é demonstrado pela coloração pelo tricrômico de Gomori modificado e 

pela reação histoenzimológica para a atividade da enzima mitocondrial succinato 

desidrogenase (SDH). Tal achado é conhecido como fibras vermelhas rasgadas 

(RRF, do inglês ragged red fibers) em referência à aparências dessas fibras na 

coloração do tricrômico de Gomori modificado. Outra característica é a presença de 

fibras musculares que não são coradas pela reação histoquímica para a enzima 

citocromo c oxidase (COX) (ZEVIANI; DIDONATO, 2004). Os ensaios enzimáticos 

para quantificação da atividade das enzimas da cadeia respiratória também revela-

se de importância na investigação de disfunção mitocondrial. Intolerância ao 

exercício secundária às doenças da cadeia respiratória comumente está relacionada 

com deficiência dos complexos I, III e IV (QUINZII et al., 2007; QUINZII et al., 2008; 

MOCHEL et al., 2008).  

Outro achado bioquímico que sugere disfunção mitocondrial é o aumento 

do lactato de esforço, especialmente se acima de 4 mmol/L, já que a atividade física 

em indivíduos normais pode gerar tal elevação do lactato sérico durante o esforço 

submáximo (MAYES, HARDMAN, WILLIAMS, 1987; OFNER et al, 2014).  

Embora estes achados morfológicos e bioquímicos contribuam para 

caracterizar a presença de disfunção mitocondrial, nem sempre estão presentes em 

pacientes com doença mitocondrial (VLADUTIU; HEFFNER, 2000).  
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Em um estudo prévio, realizado em nosso serviço, foram identificados 194 

pacientes com intolerância ao exercício, os quais foram encaminhados para 

investigação de possível miopatia. Após avaliação laboratorial e exclusão de causas 

sistêmicas, havia 114 pacientes apresentavam sinais de disfunção mitocondrial 

(lactato sérico após esforço com elevação acima de 4,0mmol/L e/ou biópsia 

muscular com RRF ou fibras COX negativas). Neste mesmo estudo, foi identificado 

um subgrupo de 14 pacientes com intolerância ao exercício que apresentavam 

deleções múltiplas do mtDNA. Destes, cinco pacientes apresentavam padrão de 

herança autossômico dominante e três autossômico recessivo (CARVALHO, 2012). 

O padrão de herança mendeliana observado nesses pacientes, evidencia a hipótese 

de que as deleções múltiplas do mtDNA estejam relacionadas com a clínica do 

paciente, uma vez que a mutação primária, responsável pela instabilidade do mtDNA 

se encontra no nDNA. 

Assim, faz-se necessária caracterização clínica mais sistemática dos 

pacientes com intolerância ao exercício com deleções múltiplas do mtDNA, para 

melhor compreensão do quadro clínico e definição da relação da alteração 

observada no mtDNA e os sintomas apresentados.  

 

2. HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

O estudo foi delineado para testar as hipóteses de que: 

• tanto fadiga, quanto mialgia e cãibras sejam sintomas frequentes nos 

pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA; 

• existam diferenças clínicas em relação aos sintomas mialgia, fadiga e cãibras 

nos subgrupos de pacientes com deleções múltiplas do mtDNA, mesmo que 

estes, a princípio, tenham em comum um mesmo problema, que é a alteração 

da fosforilação oxidativa pela presença de deleções múltiplas do mtDNA; 

• as diferenças nas manifestações clínicas sejam decorrentes, ao menos em 

parte, das diferenças nos padrões de deleções múltiplas do mtDNA.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Ao serem identificados pacientes que apresentam deleções múltiplas do 

mtDNA em meio a um grupo de pacientes com intolerância ao exercício no 
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Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (ANEM/HC-FMRP-

USP), torna-se evidente que uma melhor caracterização clínica dos sintomas de 

mialgia, fadiga e cãibra nos trarão informações importantes para o aperfeiçoamento 

de estratégias diagnósticas no contexto da intolerância ao exercício, resultando em 

abordagens terapêuticas mais eficazes para os pacientes.  

 

4. OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar as queixas de mialgia, fadiga e cãibra nos diferentes grupos 

de pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar a reprodutibilidade das respostas do questionário de avaliação da 

mialgia, fadiga e cãibras no grupo de pacientes.  

Descrever as características da mialgia, fadiga e cãibra nos pacientes 

com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA. 

Comparar os achados entre os grupos, subdivididos de acordo com as 

características das deleções múltiplas do mtDNA, e um grupo controle saudável. 

 

5. CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

5.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal, prospectivo, 

com comparação de grupos, analisando as características clínicas de mialgia, fadiga 

e cãibras em pacientes com intolerância ao exercício como sintoma isolado ou 

predominante da doença, em acompanhamento no ANEM/HC-FMRP-USP e que 

tenham deleções múltiplas do mtDNA. 

 

5.2 Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP 

(Anexos D e E). 

 

5.3 Casuística 

 

A casuística do presente estudo foi constituída a partir de um grupo de 50 

pacientes com intolerância ao exercício associada a deleções múltiplas do mtDNA, 

dos quais onze não foi possível entrar em contato, três recusaram-se a participar do 

estudo, três faleceram antes de iniciar o estudo e dois foram excluídos por 

demência, restando um total de 29 pacientes participantes (figura 2). A casuística 

contou também com um grupo de 29 indivíduos saudáveis.  

Os critérios de inclusão para o grupo de pacientes foram:  

• idade acima de 18 anos; 

• ambos os gêneros; 

• que apresentam deleções múltiplas do mtDNA, as quais foram identificadas a 

partir de DNA extraído de fragmentos da biópsia de músculo (DAVIS et al., 

1986) e analisadas por PCR com identificação das deleções.  

 

 

Figura 2. Fluxograma de inclusão dos pacientes no estudo. 

 

As biópsias musculares são procedimentos de rotina, realizados no 

serviço durante o processo de investigação diagnóstica.  As regiões do mtDNA entre 

os nucleotídeos 7440 e 16459 foram amplificadas por PCR utilizando a enzima 

TaqDNA polimerase recombinante (Invitrogen). Os produtos de PCR foram 

analisados através de eletroforese em gel de agarose contendo brometo de etídio. 
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Os resultados estão disponíveis no prontuário médico. Estes pacientes foram 

subdivididos em quatro grupos, de acordo com análise do padrão de bandas 

múltiplas do mtDNA proposto por nosso grupo, tal análise foi realizada por avaliação 

visual de dois examinadores independentes (Figura 3).  

• Grupo 1a: Bandas múltiplas contínuas bem marcadas; 

• Grupo 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 

• Grupo 2a: Bandas múltiplas esparsas bem marcadas; 

• Grupo 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis;  

 

 

Figura 3. Exemplos de padrões de bandas múltiplas: M: marcador; C: controle; ■: bandas múltiplas 
contínuas bem marcadas; □: bandas múltiplas contínuas sutis; ▲: bandas múltiplas esparsas bem 

marcadas; △: bandas múltiplas esparsas sutis. 

 

Os critérios de exclusão para o grupo de pacientes foram: 

• déficit cognitivo significativo que prejudicasse a aplicação dos instrumentos; 

• ocorrência de doença aguda, não relacionada à doença de base, no mês 

antecedente à avaliação. 

 Os critérios de inclusão para o grupo controle foram: 

• idade acima de 18 anos; 

• ambos os gêneros;  

 O critério de exclusão para o grupo controle foi: 

• apresentar doença atual (determinada por entrevista simples em que o 

indivíduo dirá se apresenta ou não alguma doença). 

• ocorrência de doença aguda no mês antecedente à avaliação. 

 

5.4 Coleta de dados 
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Os pacientes foram recrutados através de abordagem direta durante a 

consulta médica no ANEM/HC-FMRP-USP. Após o consentimento livre e esclarecido 

foi realizada a coleta de dados, foram registrados os dados quanto ao gênero, idade, 

idade de início dos sintomas, tempo de evolução da doença, dados do exame físico 

e resultado de exames laboratoriais. A seguir os pacientes foram entrevistados, 

respondendo ao Questionário para caracterização da mialgia, fadiga e cãibra 

(QMFC), além de duas escalas validadas para a população brasileira para 

quantificação de mialgia e fadiga, respectivamente: Pequeno Questionário sobre Dor 

(BPI do inglês Brief Pain Inventory) e Escala de Gravidade de Fadiga (FSS do inglês 

Fatigue Severity Scale). Foram aplicadas também duas entrevistas clínicas 

estruturadas para o DSM-5 (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, 5ª edição) (SCID-5 do inglês Structured Clinical Interview for DSM-5) para o 

diagnóstico clínico de transtorno de ansiedade generalizada atual e episódio 

depressivo maior atual. O tempo para aplicação dos instrumentos foi de 

aproximadamente 20 minutos. 

Para análise da reprodutibilidade intraobservador dos instrumentos, dez 

pacientes foram entrevistados pelo mesmo profissional em mais dois momentos 

diferentes, por telefone, com dia e horário combinados com o paciente no dia da 

primeira avaliação: a segunda e terceira entrevistas ocorreram cerca de uma e duas 

semanas após a primeira, respectivamente.  

 

5.5 Instrumentos 

 

5.5.1 Questionário para caracterização de mialgia, fadiga e cãibra (QMFC) 

 

O QMFC (Anexo A) foi desenvolvido pelo nosso grupo para ser aplicado 

em pacientes com miopatia (TRINDADE et al., 2015).  Este questionário foi 

reformulado, sofrendo ajustes de acordo com as dificuldades observadas no estudo 

anterior. Atualmente está assim constituído: dividido em 3 partes, referentes aos 

sintomas de mialgia, fadiga e cãibra. A parte referente à caracterização da mialgia é 

composta de vinte e duas questões, sendo nove questões com respostas binárias 

(sim/não), dez questões fechadas de múltipla escolha, duas questões com respostas 

abertas e uma escala numérica de intensidade. A parte referente à caracterização 
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da fadiga consta de dezesseis questões, sendo seis questões com respostas 

binárias (sim/não), sete questões fechadas de múltipla escolha, duas questões com 

respostas abertas, e uma escala numérica de intensidade. A parte referente à 

caracterização da cãibra é composta de quinze questões, sendo seis questões com 

respostas binárias (sim/não), sete questões fechadas de múltipla escolha e uma 

questão com resposta aberta.  

 

5.5.2 Pequeno Questionário sobre Dor (BPI) 

 

O BPI (CLEELAND et al., 1994) (ANEXO B) foi validado para a língua 

portuguesa por nosso grupo (em preparação para publicação). Esse instrumento 

compõe-se de quatro questões relacionadas à intensidade da dor, as quais são 

apresentadas em uma escala numérica (zero representando nenhuma dor e 10 

representando a pior dor que você consegue imaginar) e sete questões relacionadas 

à interferência da dor nas atividades do indivíduo, as quais são também 

apresentadas como escalas numéricas (zero para não interferiu e 10 para interferiu 

totalmente). O instrumento avalia também a localização da dor, tratamentos ou 

medicamentos utilizados e quanto esses tratamentos aliviaram a dor (DAUT; 

CLEELAND; FLANERY, 1983). O escore máximo possível para a somatória dos 

itens de intensidade da dor é 40 e para a somatória dos itens de interferência na 

função é 70. Escores mais altos indicam dor mais intensa e maior interferência na 

vida do indivíduo. 

 

5.5.3 Escala de Gravidade da Fadiga (FSS) 

 

A FSS (KRUPP et al., 1989) (Anexo C) foi validada para o português 

falado no Brasil por nosso grupo (TOLEDO, 2012). Esse instrumento compõe-se de 

nove afirmações relacionadas à interferência da fadiga no dia a dia do paciente. 

Cada uma das nove afirmações é apresentada em uma escala de Likert, com 

números de 1 a 7 que representam o grau de concordância dos pacientes com 

aquela afirmação, sendo que 1 representa discordância total e 7 representa 

concordância total em relação à afirmação. O escore final é obtido a partir da média 

dos escores dos itens, portanto a pontuação mínima é 1 (sem sinais de fadiga) e a 

máxima é 7 (fadiga incapacitante).  
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5.5.4 Entrevistas clínicas estruturadas para o diagnóstico clínico de 

transtorno de ansiedade generalizada atual e episódio depressivo 

maior atual do DSM-5 (SCID-5). 

 

O SCID-5 (Anexos D e E) é um guia de entrevista para a realização dos 

principais diagnósticos do DSM-5. Ela é aplicada por um clínico ou por um 

profissional da saúde mental treinado que esteja familiarizado com a classificação e 

com os critérios diagnósticos do DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). A 

entrevista para o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada atual contém 

os módulos A, B, C, D, E e F e para o diagnóstico de episódio depressivo maior 

contém os módulos A, B e C. A coluna à esquerda de cada página consiste de 

perguntas de entrevista da SCID-5 (em negrito) e orientações (em letras maiúsculas) 

para o clínico. Os critérios diagnósticos do DSM-5 aos quais as perguntas de 

entrevista se referem estão na coluna central da página. A coluna à direita de cada 

página contém os códigos para a classificação dos critérios. Na extrema esquerda e 

na extrema direita, em pequenas caixas, estão os rótulos de item que servem para 

controlar o fluxo diagnóstico. As perguntas da SCID que não estão entre parênteses 

devem ser feitas de forma literal a cada paciente. A convenção da SCID é a de que 

as perguntas entre parênteses devem ser feitas quando for necessário esclarecer as 

respostas. As classificações da SCID são explicadas da seguinte maneira: “–“ = 

ausente/sublimiar: o sintoma descrito no critério está claramente ausente (p. ex., 

sem perda ou ganho significativo de peso, ou diminuição ou aumento no apetite) ou 

é sublimiar (p. ex., o paciente esteve deprimido por apenas sete dias, em vez do 

mínimo exigido de duas semanas; o paciente relata perda de interesse em apenas 

algumas atividades, mas não em “quase todas as atividades”, como é o exigido). 

“NÃO” = A afirmação de critério é claramente falsa (p. ex., para um critério na forma 

de “a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental”, use o 

código “NÃO” para situações em que o clínico decide que a condição é mais bem 

explicada por outro transtorno mental). “+” = limiar: o limiar para o critério é apenas 

satisfeito (p. ex., o paciente relata que esteve deprimido por duas semanas) ou mais 

do que satisfeito (p. ex., o paciente relata que esteve deprimido por vários meses). 

“SIM” = A afirmação do critério é claramente verdadeira (p. ex., ao menos três 

sintomas do Critério B são classificados como “+”). Ao final da entrevista é feito ou 
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excluído o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada atual e/ou episódio 

depressivo maior atual. 

 

5.6 Análise estatística 

 

A análise estatística incluiu: estatística descritiva, para apresentar os 

dados demográficos, parâmetros clínicos e laboratoriais; comparação dos achados 

entre os subgrupos de pacientes e controles; análise da reprodutibilidade das 

respostas ao QMFC, BPI e FSS. A estatística descritiva das variáveis numéricas foi 

apresentada através das medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio 

padrão) e a dos dados categóricos nominais foi apresentada pelas frequências 

absolutas e percentuais. A comparação entre os grupos, para as variáveis 

quantitativas discretas contínuas e qualitativas ordinais, foi realizada através do teste 

de Mann-Whitney para amostras independentes, para a comparação entre dois 

grupos (subgrupos com bandas continuas versus bandas esparsas; subgrupos com 

bandas fortes versus bandas fracas), ou a Kruskal-Wallis, para a comparação entre 

três ou mais grupos. As variáveis categóricas nominais binárias foram comparadas 

através do teste do qui-quadrado. Análise de reprodutibilidade das respostas 

qualitativas ordinais, foi realizada pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 

para consistência. Os valores do coeficiente de correlação variam de 0 a 1 e foram 

interpretados da seguinte forma: 0 a 0,2 ausência de correlação; 0,21 a 0,4 

correlação fraca; 0,41 a 0,6 correlação moderada; 0,61 a 0,8 boa correlação e >0,8 

correlação muito boa (SCOTT et al., 2012; FLEISS; COHEN, 1973; ALTMAN, 1991). 

A reprodutibilidade das respostas de múltipla escolha e descritivas qualitativas 

nominais foi avaliada através da média das respostas concordantes. O nível de 

significância adotado para o estudo foi de p<0,05, alfa=5%. 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Análise de reprodutibilidade 

 

 Com o objetivo de avaliar a reprodutibilidade do QFMC, do BPI e da 

FSS quando aplicados por um mesmo examinador, considerando também situações 

diferentes como a aplicação presencial ou por telefone, e avaliar se o meio ou a 



40 
 

ocasião poderiam influenciar as respostas, os instrumentos foram aplicados duas 

vezes a três pacientes e três vezes a sete pacientes, sendo uma vez presencial no 

ambulatório ANEM, a segunda vez por telefone uma semana após e a terceira vez, 

também por telefone, duas semanas após a primeira (Tabelas 1, 2 e 3).  

A reprodutibilidade intraobservador do QMFC apresentou média de 94% 

para as perguntas de múltipla escolha e descritivas. Já a reprodutibilidade para 

respostas numéricas foi avaliada através do CCI e está descrita na tabela 1, 

evidenciando uma correlação muito boa e estatisticamente significativa para todas 

as perguntas, independentemente se aplicadas no consultório ou por telefone.  

 

Tabela 1 - Análise da reprodutibilidade entre os diferentes momentos da 
aplicação do questionário para caracterização da mialgia, fadiga e cãibras para 
os pacientes (QMFC). 

 

  CCI p 

Idade de início da doença Entre 1ª e 2ª aplicação 0,912 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,990 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,916 < 0,01 

Tempo de evolução da mialgia Entre 1ª e 2ª aplicação 0,992 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,990 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,995 < 0,01 

Intensidade da mialgia Entre 1ª e 2ª aplicação 0,992 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,990 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,995 < 0,01 

Frequência da mialgia Entre 1ª e 2ª aplicação 0,991 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,986 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,999 < 0,01 

Duração da mialgia Entre 1ª e 2ª aplicação 0,942 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,956 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,998 < 0,01 

Tempo de evolução da fadiga Entre 1ª e 2ª aplicação 0,993 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,992 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,996 < 0,01 

Intensidade da fadiga Entre 1ª e 2ª aplicação 0,657 0,02 
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Entre 1ª e 3ª aplicação 0,841 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,701 0,03 

Frequência da fadiga Entre 1ª e 2ª aplicação 0,998 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,998 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 1  

Duração da fadiga Entre 1ª e 2ª aplicação 0,999 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,999 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,998 < 0,01 

Tempo de evolução das cãibras Entre 1ª e 2ª aplicação 1  

Entre 1ª e 3ª aplicação 1  

Entre 2ª e 3ª aplicação 1  

Intensidade das cãibras Entre 1ª e 2ª aplicação 1  

Entre 1ª e 3ª aplicação 1  

Entre 2ª e 3ª aplicação 1  

Frequência das cãibras Entre 1ª e 2ª aplicação 0,979 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,979 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,979 < 0,01 

CCI=Coeficiente de correlação intraclasse; Entre 1ª e 2ª aplicação n=10; Entre 1ª e 3ª aplicação n=7; 
Entre 2ª e 3ª aplicação n=7. 

 

O mesmo ocorreu com o BPI, que apresentou reprodutibilidade adequada 

para a maioria das respostas qualitativas ordinais, evidenciada por correlação muito 

boa ou boa e significativa do ponto de vista estatístico entre as aplicações, 

independentemente se aplicadas no consultório ou por telefone (tabela 2), exceto 

para as perguntas “sua dor agora” e “interferência nas atividades em geral” que 

apresentaram CCI moderada. Com relação às respostas descritivas do BPI, a 

concordância apresentou média de 83%.  

A FSS também apresentou adequada reprodutibilidade para a maioria dos 

itens, independentemente se aplicadas no consultório ou por telefone. Entretanto, a 

reprodutibilidade da afirmação “a fadiga causa problemas frequentes para mim” 

resultou em CCI fraco e a das afirmações “a fadiga atrapalha o cumprimento de 

obrigações e responsabilidades e “o exercício desencadeia a fadiga em mim” 

resultaram em CCI moderados (tabela 3). 
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Tabela 2 - Análise de reprodutibilidade entre os diferentes momentos da 
aplicação do Pequeno Questionário sobre Dor (BPI).  

 

  CCI p 

Hoje sentiu alguma dor diferente 

destas dores? 

Entre 1ª e 2ª aplicação 1  

Entre 1ª e 3ª aplicação 1  

Entre 2ª e 3ª aplicação 1  

A dor mais forte que sentiu nas 

últimas 24 horas. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,805 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,807 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,948 < 0,01 

A dor mais fraca que sentiu nas 

últimas 24 horas. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,699 0,02 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,807 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,973 < 0,01 

Avaliação em média que melhor 

representa sua dor. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,934 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,955 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,978 < 0,01 

Representa sua dor agora.  Entre 1ª e 2ª aplicação 0,577 0,05 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,443 0,12 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,413 0,18 

Porcentagem que melhor 

representa o quanto a dor 

melhorou com os remédios.  

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,762 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,866 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,757 0,02 

Interferência nas atividades em 

geral. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,909 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,740 0,03 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,533 0,09 

Interferência no humor. Entre 1ª e 2ª aplicação 0,700 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,713 0,02 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,993 < 0,01 

Interferência na capacidade de 

andar. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,833 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,769 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,868 < 0,01 

Interferência no trabalho normal. Entre 1ª e 2ª aplicação 0,901 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 1  

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,944 < 0,01 
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Interferência no relacionamento 

com outras pessoas.  

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,978 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,958 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,978 < 0,01 

Interferência no sono. Entre 1ª e 2ª aplicação 0,822 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,823 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,983 < 0,01 

Interferência no prazer de viver. Entre 1ª e 2ª aplicação 0,943 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,968 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,987 < 0,01 

CCI=Coeficiente de correlação intraclasse; Entre 1ª e 2ª aplicação n=10; Entre 1ª e 3ª aplicação n=7; 
Entre 2ª e 3ª aplicação n=7. 
 

Tabela 3 - Análise da reprodutibilidade entre os diferentes momentos da 
aplicação da Escala de Gravidade de Fadiga (FSS) para os pacientes.  

 

  CCI p 

Minha disposição é menor quando 

estou fadigado. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,843 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,658 0,04 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,876 < 0,01 

O exercício desencadeia a fadiga 

em mim. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,905 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,471 0,13 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,730 0,02 

Eu me canso facilmente. Entre 1ª e 2ª aplicação 0,950 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,946 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,917 < 0,01 

A fadiga atrapalha a minha 

atividade física. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,923 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,906 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,937 < 0,01 

A fadiga causa problemas 

frequentes para mim. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,842 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,264 0,28 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,423 0,14 

A fadiga impede de realizar 

atividade física prolongada. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,906 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,937 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,923 < 0,01 

A fadiga atrapalha o cumprimento Entre 1ª e 2ª aplicação 0,813 0,01 
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de obrigações e responsabilidades Entre 1ª e 3ª aplicação 0,526 0,09 

Entre 2ª e 3ª aplicação 1  

Fadiga está entre os meus 3 piores 

sintomas mais incapacitantes que 

eu tenho. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 1  

Entre 1ª e 3ª aplicação 1  

Entre 2ª e 3ª aplicação 1  

A fadiga atrapalha no meu 

trabalho, na minha vida familiar ou 

na minha vida social. 

Entre 1ª e 2ª aplicação 0,935 < 0,01 

Entre 1ª e 3ª aplicação 0,884 < 0,01 

Entre 2ª e 3ª aplicação 0,882 < 0,01 

CCI=Coeficiente de correlação intraclasse; Entre 1ª e 2ª aplicação n=10; Entre 1ª e 3ª aplicação n=7; 
Entre 2ª e 3ª aplicação n=7. 
 
 

6.2 Caracterização dos grupos  

 

Todos os pacientes convidados aceitaram participar do estudo. O número 

total de pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA 

incluídos neste estudo foi de 29. Os indivíduos foram divididos em 2 grupos de 

acordo com o padrão das bandas: bandas múltiplas contínuas (grupo 1), dos quais 9 

indivíduos apresentavam bandas múltiplas contínuas bem marcadas (1a) e 11 

bandas múltiplas contínuas sutis (1b) e bandas múltiplas esparsas (grupo 2), dos 

quais 6 apresentavam bandas múltiplas esparsas bem marcadas (2a) e 3 bandas 

múltiplas esparsas sutis (2b). A tabela 4 demonstra as características de cada 

subgrupo. Dentre os 29 participantes, havia 23 mulheres (79%) e 6 homens (21%). A 

idade média dos pacientes no momento da avaliação foi de 58 anos, com desvio 

padrão de 8 anos e variação de 44 a 75 anos. A idade média de início dos sintomas 

foi de 38 anos, com desvio padrão de 10 anos, estando o mais jovem com 18 anos e 

o mais velho com 62 anos. O tempo de evolução da doença foi, em média, de 20 

anos com desvio padrão de 11 anos e variação de 5 a 41 anos. Quando 

comparados dois grupos (grupo 1 versus grupo 2 e grupo a versus grupo b), não 

houve diferença estatística entre eles com relação à idade, idade de início dos 

sintomas e tempo de evolução da doença (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Dados demográficos, idade de início dos sintomas e tempo de 
evolução da doença. 

 

 1a 1b 2a 2b  

  (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

Gênero M 1 2 1 2 0,566 

 F 8 9 5 1  

Idade média ± DP 60 ± 7 56 ± 6 60 ± 12 56 ± 6 0,353 

 Variação 47 a 73 45 a 70 44 a 75 48 a 61  

Idade de 

Início 

média ± DP 

variação 

36 ± 11 

18 a 47 

40 ± 6 

29 a 49 

43 ± 11 

34 a 62 

32 ± 5 

28 a 40 

0,650 

Tempo de 

evolução 

média ± DP 

variação 

24 ± 13 

5 a 41 

16 ± 5 

8 a 27 

18 ± 10 

7 a 34 

23 ± 11 

8 a 33 

0,513 

F= feminino; M=masculino; DP= desvio padrão; idades expressas em anos; 1a: Bandas Múltiplas 
contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas esparsas bem 
marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

6.3 Caracterização clínica do grupo controle 

 

O grupo controle também foi constituído de 29 indivíduos saudáveis, 

pareados por idade e gênero com o grupo de pacientes. A proporção com relação ao 

gênero foi de 23 mulheres para 6 homens. A média de idade do grupo controle 

saudável foi de 58 anos, com desvio padrão de 8 anos, estando o mais jovem com 

44 anos e o mais velho com 74 anos. 

Os 29 indivíduos entrevistados referiram não ter doenças crônicas ou ter 

tido alguma doença aguda antecedente no mês anterior à entrevista.  Nenhum 

paciente apresentava no momento da entrevista transtorno depressivo maior ou 

transtorno de ansiedade atual. Quando aplicado o QMFC, nenhum indivíduo referiu 

ter mialgia, seis referiram ter dores em outros lugares de caráter intermitente, como 

fasceíte plantar, artrose de joelho, quadril e lombalgia mecânica. Três referiram 

cãibras apenas com atividade física prolongada, focal sempre no mesmo local e 

nenhum indivíduo referiu ter fadiga.  

 

6.4 Caracterização clínica dos pacientes com intolerância ao exercício e 

deleções múltiplas do mtDNA. 
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Durante a aplicação do SCID-5, foram identificados 4 pacientes com 

Transtorno Depressivo Maior atual e 1 paciente com Transtorno de Ansiedade atual. 

Como evidenciado na tabela 5, há pacientes com endocrinopatias, síndrome da 

apneia obstrutiva do sono (SAOS), cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

surdez e síndrome do túnel do carpo. Doenças como o hipotireoidismo podem cursar 

com mialgia, entretanto, os pacientes apresentavam TSH dentro da normalidade. 

Com relação às afecções que poderiam causar fadiga como SAOS, HAS, 

cardiopatia e o próprio hipotireoidismo, também estavam compensadas 

clinicamente. Os pacientes que faziam uso de estatinas para dislipidemia iniciaram a 

medicação posteriormente ao início do quadro de intolerância ao exercício.   

Foram evidenciados outros tipos de dores nos pacientes além da mialgia 

(Tabela 6), com destaque para dores articulares (31%) e cefaleias (31%), 

principalmente, cefaleia tensional (24%).  

No exame físico dos pacientes, não havia nenhum paciente com sinais de 

liberação piramidal. Todos os pacientes foram examinados quanto à força de 

diversos grupos musculares, sendo essa classificada de acordo com a escala MRC 

(Tabela 7). A maioria dos pacientes apresentava força muscular normal ou força 

grau 4, na maioria das vezes atribuída à dor. Quando comparados os subgrupos, 

não houve diferença significativa entre eles (p=0,677 para membros superiores e p= 

0,644 para membros inferiores). 
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Tabela 5 – Comorbidades 
 

             

Comorbidades 

1a 1b 2a 2b 

(n=9) (n=11) (n=6) (n=3) 

Depressão Atual 2 (22%) 3 (27%) 0 0 

Ansiedade atual 0 0 1 (17%) 0 

Endocrinopatias     

       Diabetes 0 2 0 0 

       Tireoidopatia 2 (22%) 0 1 (17%) 0 

       Dislipidemia 1 (11%) 1 (9%) 0 0 

SAOS 0 2 (18%) 2 (33%) 1 (33%) 

DRGE 1 (11%) 0 0 0 

Cardiopatia 0 0 1 (17%) 0 

Hipertensão arterial sistêmica 2 (22%) 2 (18%) 1 (17%) 1 (33%) 

Surdez 0 1 (9%) 0 0 

STC 1 (11%) 3 (27%) 0 0 

SAOS= síndrome da apneia obstrutiva do sono; DRGE = Doença do Refluxo Gástrico Esofágico; STC 
= Síndrome do Túnel do Carpo; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas 
contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
 
 

Tabela 6 - Outras dores 
 

 

Sintomas associados 

1a 1b 2a 2b 

(n=9) (n=11) (n=6) (n=3) 

Artralgia 2 (22%) 3(27%) 3 (50%) 1 (33%) 

Lombalgia mecânica 1(11%) 4 (36%) 2 (33%) 0 

Cefaleia tensional 1(11%) 4 (36%) 1 (17%) 1 (33%) 

Enxaqueca 1(11%) 1 (9%) 0 0 

Epigastralgia 1(11%) 0 0 0 

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 

 

 

 

 

 



48 
 

Tabela 7 - Força muscular pela escala MRC. 
 

1ª 1b 2ª 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

MRC membro sup.      

        Média ± DP 127 ± 8 128 ± 5 124 ± 10 124 ± 6 0,677 

        Variação 106 a 130 114 a 130 104 a 130 116 a 130  

MRC membro inf.      

        Média ± DP 116 ± 10 118 ± 5 113 ± 9 119 ± 2 0,664 

        Variação 87 a 120 102 a 120 96 a 120 116 a 120  

MRC membros sup.=somatória de escores obtidos pela escala do MRC dos movimentos dos 
membros superiores (elevação, adução, abdução, rotação lateral e medial do ombro, extensão, 
flexão, supinação e pronação do antebraço, extensão do punho, extensão dos dedos, abdução do 
polegar  e do dedo mínimo – escore máximo=130); MRC membros inf.=somatória de escores obtidos 
pela escala do MRC dos movimentos dos membros inferiores (flexão, extensão, adução e abdução 
da coxa, extensão e flexão da perna, flexão dorsal e plantar do pé, inversão e eversão do pé, 
extensão flexão dos dedos – escore máximo=120); 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 
1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas 
múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

6.5 Caracterização da mialgia, fadiga e cãibras dos pacientes  

 

A análise do QMFC evidenciou a mialgia como sintoma inicial mais 

prevalente (69%), seguido pela fadiga em 62%. Quando avaliado separadamente 

cada subgrupo, os subgrupos 1a, 1b e 2a apresentaram em sua maioria, mialgia 

como sintoma inicial, especialmente o subgrupo 2a em que 100% dos pacientes 

apresentaram mialgia como um dos sintomas iniciais. Quando interrogados sobre o 

principal sintoma, dos 26 pacientes que apresentam mialgia, 15 (58%) a referiram 

como principal sintoma; dos 27 pacientes que apresentam fadiga, 13 (48%) a 

referiram como principal sintoma. A presença de cãibras foi relatada por 69% dos 

pacientes e apenas um paciente apresentava a cãibra como único e principal 

sintoma desde o início. Os subgrupos 1b e 2a apresentaram em sua maioria a 

mialgia como principal sintoma (respectivamente 64% e 83%) e os subgrupos 1a e 

2a apresentaram a fadiga como principal sintoma (ambos 67%) (Tabelas 8, 9 e 10).  

Com relação à presença atual dos sintomas, tanto a fadiga quanto a 

mialgia estavam presentes na grande maioria dos pacientes (respectivamente 90% e 

93%). 
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Tabela 8 - Sintomas iniciais 
 

 

Sintoma inicial 

1a 1b 2a 2b 

(n=9) (n=11) (n=6) (n=3) 

Mialgia 6 (67%) 7 (64%) 6 (100%) 1 (33%) 

Fadiga 5 (56%) 8 (73%) 2 (33%) 3 (100%) 

Cãibra 2 (22%) 0 1 (17%) 0 

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 

 
 Tabela 9 - Queixa principal  
  

 

Queixa principal 

1a 1b 2a 2b 

(n=9) (n=11) (n=6) (n=3) 

Mialgia 2 (22%) 7 (64%) 5 (83%) 1 (33%) 

Fadiga 6 (67%) 4 (37%) 1 (17%) 2 (67%) 

Cãibra 1 (11%) 0 0 0 

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
 

Tabela 10 - Percentuais de pacientes que apresentam mialgia, fadiga e 
cãibra em cada grupo 

 

 

Sintoma 

1a 1b 2a 2b 

(n=9) (n=11) (n=6) (n=3) 

Mialgia 7 (78%) 11 (100%) 6 (100%) 2 (67%) 

Fadiga 7 (78%) 11 (100%) 6 (100%) 3 (100%) 

Cãibra 6 (67%) 6 (55%) 6 (100%) 2 (67%) 

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 

 

A tabela 11 mostra a frequência de respostas do QMFC nos pacientes de 

acordo com os subgrupos. Todos os pacientes apresentavam pelo menos um dos 

três sintomas e dezesseis pacientes (55%) apresentavam todos os três sintomas. A 

associação de mialgia com fadiga ocorre em mais da metade nos pacientes dos 

subgrupos 1a e 2b (respectivamente 78% e 67%) e em todos os pacientes dos 

subgrupos 1b e 2a.  
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Tabela 11 - Combinação de mialgia, fadiga e cãibra para cada grupo 
 

N= não; S=sim; n=número de indivíduos; %= porcentagem de pacientes; 1a: Bandas Múltiplas 
contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas esparsas bem 
marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 

 

As tabelas 12,13 e 14 apresentam a caracterização de mialgia, fadiga e 

cãibras nos pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA. 

As tabelas mostram as frequências e percentuais das repostas do questionário.  

Destaca-se nas respostas que todos os pacientes consideram os 

sintomas de mialgia, fadiga e cãibras como sendo parte de sua doença. 

No início do quadro, 73% dos pacientes apresentavam dores musculares 

focais sempre no mesmo lugar ou focais com alternância de local e apenas 27% 

apresentavam dores musculares multifocais e nenhum, dores difusas. No decorrer 

da evolução da doença, 85% dos pacientes apresentavam mialgias multifocais ou 

difusas.  Quando analisada a mudança do padrão da localização das dores na 
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evolução da doença, dezessete pacientes (65%) apresentaram progressão da 

localização das mialgias (Tabela 15), porém não houve diferença estatística entre os 

grupos (p=0,7). As características da mialgia são do tipo predominantemente 

latejante (38%) e queimação (31%), além de ser episódica em 96% e constante em 

apenas um paciente. Outras descrições de tipo de dores foram pontadas, fisgada, 

peso, ardência, cortante e incômodo. Os principais fatores desencadeantes da 

mialgia são atividade física (100%), estresse emocional (31%), jejum (23%) e frio 

(8%).  Em 54% dos pacientes com mialgia, ela aparece com a atividade física 

prolongada, 27% no início da atividade física e 19% logo após terminar a atividade 

física. Dos pacientes que apresentam mialgia com o esforço físico e que o executa 

em diferentes situações, as principais atividades que desencadeiam são corrida 

(100%), andar de bicicleta (100%), caminhada (100%), atividades com cuidados 

domésticos (96%), atividade profissional (95%), exercício com peso (94%), e 

atividades de cuidados pessoais (19%). A frequência da mialgia é diária na maioria 

dos pacientes (81%). A duração das dores musculares variou de 5 minutos a 3 

horas, exceto em um paciente em que referiu ser constante. Os principais fatores de 

melhora foram repouso (96%), uso de analgésicos (31%) e alimentar-se (23%).  

Com relação à fadiga, ela foi considerada episódica em 96% dos casos e 

constante em um paciente. Os principais fatores desencadeantes da fadiga são 

atividade física (100%), estresse emocional (37%) e jejum (30%). Dos pacientes que 

apresentam fadiga com esforço físico, ela aparece no início da atividade física em 

44%, com a atividade física prolongada em 37%, logo após terminar a atividade 

física em 15% e muito tempo depois de terminar a atividade física em 7%. Dos 

pacientes que apresentam fadiga com o esforço físico e que o executa em diferentes 

situações, as principais atividade que desencadeiam são corrida (100%), andar de 

bicicleta (100%), caminhada (96%), exercício com peso (94%), atividades no 

trabalho (91%), atividades de cuidados domésticos (89%) e atividades de cuidados 

pessoais (15%). A duração da fadiga varia de 5 minutos a 3 horas. Os principais 

fatores de melhora foram repouso (96%), uso de analgésicos (31%) e alimentar-se 

(23%).  

 Em relação às cãibras, no início do quadro, todos os pacientes 

apresentavam cãibras focais sempre no mesmo local ou focais com alternância de 

local (40 e 60% respectivamente).  Com o tempo, quatro pacientes (20%) 

apresentavam cãibras multifocais. Quando se avalia a mudança do padrão, essa 
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corresponde a 25% dos pacientes (Tabela 16). Em todos os pacientes as cãibras 

são irregulares, com frequência variando entre 7 vezes por semana a menos de 1 

vez por mês, sendo a maioria ocorrendo entre 1 a 6 vezes por semana (55%). O 

principal fator desencadeante das cãibras é atividade física para 65% dos pacientes 

e frio em 10%, porém em 35% não havia nenhum fator desencadeante. Nos 

pacientes que apresentam cãibras com o esforço físico, em 77% delas surgem só 

com atividade física prolongada, 15% logo após terminar a atividade física e 8% no 

início da atividade física. Dos pacientes que apresentam cãibras com o esforço físico 

e que o executa em diferentes situações, as principais atividade que desencadeiam 

são corrida (75%), atividades de cuidados domésticos (75%), atividades no trabalho 

(67%), caminhada (64%), exercício com peso (63%), atividade com peso (56%), 

andar de bicicleta (50%).  

Vinte e três pacientes (88%) referiram fazer algum tipo de tratamento que 

melhora a mialgia, 15 pacientes (56%) para fadiga e 4 pacientes (10%) para cãibras. 

Dentre os principais tratamentos estão uso de coenzima Q10, antidepressivos 

tricíclicos e drogas antiepilépticas. Quinze pacientes com mialgia (58%), 12 com 

fadiga (44%) e 5 (25%) com cãibras referem que fazem reabilitação com o objetivo 

de melhorar os sintomas, referindo apresentar algum tipo de melhora da mialgia em 

93%, da fadiga apenas em 67% e das cãibras em 80%.  
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Tabela 12 - Frequências e percentuais das respostas para mialgia 
 

 
1a 

n=9 

1b 

 n=11 

2a  

n=6 
 

2b 

n=3  

 n % n % n % n % 

Você tem dor?  Sim 9 100 11 100 6 100 3 100 

Você tem mialgia? Sim  7 78 11 100 6 100 2 67 

Você tem dor em outros lugares? Sim 4 44 9 82 4 67 2 67 

Se sim, quais são estes lugares? Articular 2 50 3 33 3 75 1 50 

 Cefaleia 2 50 5 59 1 25 1 50 

 Abdominal 1 25 0 0 0 0 1 50 

 Outros lugares 1 25 4 44 3 75 0 0 

Você considera a mialgia como 

parte da sua doença? 

Sim 
7 100 11 100 6 100 2 100 

Você considera a mialgia o 

principal sintoma da sua doença? 

Sim 
2 29 7 64 5 83 1 50 

No início do quadro a mialgia era: Focal 4 57 4 36 2 33 1 50 

Focal com alternância de local 1 14 4 36 2 33 1 50 

Multifocal 2 29 3 27 2 33 0 0 

Difusa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Atualmente a mialgia é: Focal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Focal com alternância de local 2 29 2 18 0 0 0 0 
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Multifocal 5 71 7 0 6 100 2 100 

Difusa  0 0 2 18 0 0 0 0 

Tipos de mialgia Queimação 1 14 5 45 2 33 0 0 

 Latejante 4 57 3 27 2 33 1 50 

 Pontada 0 0 1 9 1 17 0 0 

 Outras 5 71 3 27 3 50 1 50 

A mialgia é? Constante 1 14 0 0 0 0 0 0 

 Episódica 6 86 11 100 6 100 2 100 

Frequência Diária 5 71 8 73 6 100 2 100 

 2 a 6 vezes por semana 3 43 3 27 0 0 0 0 

 1 vez por semana 1 14 0 0 0 0 0 0 

Fatores desencadeantes Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atividade Física 7 100 11 100 6 100 2 100 

 Estresse emocional 2 29 3 27 3 50 0 0 

 Jejum 0 0 2 18 3 50 1 50 

 Outros 0 0 1 9 1 17 0 0 

Atividades que desencadeiam 

mialgia: 

Cuidados Pessoais 
2 29 3 27 0 0 0 0 

 Atividades domésticas 6 86 11 100 6 100 2 100 

 Atividades no trabalho 3 75 11 100 4 100 2 100 

 Caminhada 7 100 10 100 6 100 2 100 

 Corrida 1 100 5 100 2 100 1 100 
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 Andar de bicicleta 0 0 5 100 1 100 1 100 

 Exercícios com peso 5 100 6 83 3 100 1 100 

Momento em que a dor se inicia 

no esforço físico: 

No início da atividade física 
 2 29 3 27 2 33 0 0 

 Só com atividade física prolongada 5 71 5 45 2 33 2 100 

 Logo após terminar atividade física 0 0 3 27 2 33 0 0 

 Muito tempo depois de terminar a 

atividade física 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Fatores de melhora Repouso 6 86 11 100 6 100 2 100 

 Alimentar-se 0 0 2 100 3 100 1 100 

 Continuar fazendo exercício 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Outro 2 29 4 36 2 33 0 0 

Algum tratamento melhora a 

mialgia? 

Sim 
6 86 11 100 5 83 1 50 

Faz reabilitação para melhorar a 

mialgia? 

Sim 
5 71 5 45 4 67 1 50 

A reabilitação melhora a mialgia? Sim 4 80 5 100 4 100 1 100 

n=número de indivíduos; %= porcentagem de pacientes; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
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Tabela 13 - Frequências e percentuais das respostas para fadiga 
  

 
1ª 

n=9 

1b 

 n=11 

2a  

n=6 
 

2b 

n=3  

 n % N % n % n % 

Você tem fadiga?  Sim 7 78 11 100 6 100 3 100 

Você considera a fadiga como 

parte sua doença? 

Sim 
7 100 11 100 6 100 3 100 

Você considera a fadiga o 

principal sintoma da sua doença? 

Sim 
6 86 4 36 1 17 2 67 

A fadiga é? Constante 0 0 0 0 0 0 1 33 

 Episódica 7 100 11 100 6 100 2 67 

Frequência Diária 6 86 7 64 5 83 1 33 

 2 a 6 vezes por semana 1 14 4 36 1 17 0 0 

 1 vez por semana 0 0 0 0 0 0 2 67 

Fatores desencadeantes Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atividade Física 7 100 11 100 6 100 3 100 

 Estresse emocional 2 29 4 36 3 50 1 33 

 Jejum 1 14 2 18 3 50 2 67 

 Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tipos de atividades que 

desencadeiam: 

Cuidados Pessoais 
2 29 1 9 0 0 1 33 

 Atividades domésticas 6 86 10 91 6 100 2 67 
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 Atividades no trabalho 4 80 11 100 4 67 2 67 

 Caminhada 6 86 11 100 6 100 3 100 

 Corrida 1 100 4 100 1 100 2 100 

 Andar de bicicleta 0 0 4 100 2 100 2 100 

 Exercícios com peso 5 83 6 100 3 100 2 100 

Momento em que a fadiga se 

inicia no esforço físico: 

No início da atividade física 
 4 57 4 36 3 50 1 33 

 Só com atividade física prolongada 3 43 6 55 1 17 0 0 

 Logo após terminar a atividade física 0 0 1 9 2 33 1 33 

 Muito tempo depois de terminar a 

atividade física 
0 0 0 0 0 0 1 33 

Fatores de melhora Repouso 7 100 10 91 6 100 3 100 

 Alimentar-se 1 100 2 100 3 100 2 100 

 Continuar fazendo exercício 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Outro 0 0 1 9 0 0 0 0 

Algum tratamento melhora a 

fadiga? 

Sim 
4 57 7 64 2 33 2 67 

Faz reabilitação para melhorar a 

fadiga? 

Sim 
4 57 5 45 2 33 1 33 

A reabilitação melhora a fadiga? Sim 3 75 3 60 2 100 1 100 

 n=número de indivíduos; %= porcentagem de pacientes; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 

múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
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Tabela 14 - Frequências e percentuais das respostas para cãibras 
 

 
1a 

n=9 

1b 

 n=11 

2a  

n=6 
 

2b 

n=3  

 n % n % n % n % 

Você tem cãibra?  Sim 6 67 6 55 6 100 2 67 

Você considera a cãibra como 

parte sua doença? 

Sim 
6 100 6 100 6 100 2 100 

Você considera a cãibra o 

principal sintoma da sua doença? 

Sim 
1 17 0 0 0 0 0 0 

No início do quadro a cãibra era: Focal 2 33 4 67 4 67 0 0 

 Focal com alternância de local 4 67 2 33 1 17 2 100 

 Multifocal 0 0 0 0 1 17 0 0 

 Difusa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Atualmente a cãibra é: Focal 1 17 2 33 4 67 0 0 

 Focal com alternância de local 3 50 3 50 1 17 2 100 

 Multifocal 2 33 1 17 1 17 0 0 

 Difusa  0 0 0 0 0 0 0 0 

Frequência Diária 2 33 0 0 0 0 0 0 

 1 a 6 vezes por semana 4 67 3 50 2 33 2 100 

 1 a 3 vezes por mês 0 0 3 50 2 33 0 0 

 Menos que uma vez por mês 0 0 0 0 2 33 0 0 

Fatores desencadeantes Nenhum 2 33 2 33 2 33 1 50 



59 
 

 Atividade Física 4 67 4 67 4 67 1 50 

 Estresse emocional 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Jejum 1 17 0 0 0 0 1 50 

 Outros 0 0 1 17 0 0 0 0 

Tipos de atividades que 

desencadeiam: 

Cuidados Pessoais 
0 0 0 0 2 33 0 0 

 Atividades domésticas 3 75 3 75 3 75 0 0 

 Atividades no trabalho 2 50 4 100 1 33 1 100 

 Caminhada 3 75 3 75 1 33 0 0 

 Corrida 1 100 1 50 0 0 1 100 

 Andar de bicicleta 0 0 1 33 0 0 1 100 

 Exercícios com peso 2 67 1 33 2 100 0 0 

Momento em que a cãibra se 

inicia no esforço físico: 

No início da atividade física 
 0 0 0 0 1 17 0 0 

 Só com atividade física prolongada 3 50 4 67 2 33 1 50 

 Logo após terminar a atividade física 1 17 0 0 1 17 0 0 

 Muito tempo depois de terminar a 

atividade física 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Algum tratamento melhora as 

cãibras? 

Sim 
0 0 1 17 2 33 1 50 

Faz reabilitação para melhorar as 

cãibras? 

Sim 
1 17 3 50 1 17 0 0 

A reabilitação melhora as Sim 1 100 2 67 1 100 0 0 
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cãibras? 

n=número de indivíduos; %= porcentagem de pacientes; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
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Tabela 15 - Mudança do padrão da localização da mialgia 
 

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

Mudança no padrão da 

 localização da mialgia 

4 (44%) 8 (73%) 3 (50%) 2 (67%) 0,262 

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

Tabela 16 - Mudança do padrão da localização das cãibras 
 

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

Mudança no padrão da 

Localização das cãibras 

3 (33%) 2 (18%) 0  0  0,180 

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

A quantificação da intensidade da mialgia pela escala numérica (valores 

de 0 a 10) apresentou média de 8 ± 2 e da fadiga foi de 8 ± 1 (Tabela 17). Quando 

comparamos os subgrupos, o grupo 2b apresentou média na escala de intensidade 

de fadiga estatisticamente inferior aos demais grupos (p= 0,02). Quando 

comparamos os grupos de bandas bem marcadas (1a e 2a) com bandas sutis (1b e 

2b), o primeiro grupo apresentou uma média na escala de intensidade de fadiga 

maior que o segundo grupo (p: 0,008).  

A quantificação da mialgia foi feita através do BPI, assim como a 

interferência da mialgia na vida diária (Tabela 18). A intensidade da mialgia, em uma 

escala de 0 a 40, apresentou média de 27 ± 10. Em relação ao escore que avalia a 

interferência da mialgia nas atividades de vida, em um escore de 0 a 70, a média foi 

de 46 ± 17. 

Com relação à FSS, o escore que avalia a interferência da fadiga no dia a 

dia apresentou média de 55 ± 6 (escore de 9 a 63) (Tabela 19). Com relação ao 

escore que avalia a intensidade da fadiga, em uma escala de 0 a 10, a média foi de 

8 ± 2 (Tabela 19). Quando comparamos os subgrupos, o grupo 2b apresentou 

escore estatisticamente inferior aos demais grupos (p= 0,04). Quando comparamos 
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os grupos de bandas bem marcadas (1a e 2a) com bandas sutis (1b e 2b), o 

primeiro grupo apresentou uma média na escala de gravidade de fadiga maior que o 

segundo grupo (p: 0,005).  

 

Tabela 17 - Quantificação da intensidade da mialgia e da fadiga pela escala 
numérica 
 

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p 

Mialgia      

        Média ± DP 9 ± 1 8 ± 2 8 ± 1 8 ± 2 0,637*/0,317** 

        Variação 6 a 10 5 a 10 6 a 10 7 a 10  

Fadiga      

        Média ± DP 9 ± 1 8 ± 2 9 ± 1 6 ± 0 0,022*/0,008** 

        Variação 8 a 10 3 a 9 7 a 10 6 a 7  

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

** Mann Whitney com comparação entre os grupos de bandas bem marcadas (1a e 2a) e bandas 
sutis (1b e 2b) 

 

Tabela 18 - Quantificação da mialgia através do Pequeno Questionário sobre 
Dor (BPI) 
 

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

Intensidade      

        Média ± DP 28,5 ± 6 24,3 ± 7,6 25,9 ± 4,3 30,5 ± 10,1 0,884 

        Variação 17 a 35 11 a 36 19 a 30 23 a 38  

Interferência      

        Média ± DP 50,2 ± 11 47,3 ± 14 52,3 ± 6,3 49 ± 9,9 0,340 

        Variação 32 a 66 23 a 69 45 a 63 42 a 46  

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 
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Tabela 19 - Quantificação da interferência da fadiga na vida do indivíduo 
através da Escala de Gravidade da Fadiga (FSS) 
 

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p 

Escala de gravidade 

da fadiga 

     

Média ± DP 6,5 ± 0,4 5,8 ± 0,9 6,2 ± 0,4 5,5 ± 0,7 0,04*/0,005** 

Variação 5,9 a 7 3,2 a 6,8 5,6 a 6,8 4,8 a 6  

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 
** Mann Whitney com comparação entre os grupos de bandas bem marcadas (1a e 2a) e bandas 
sutis (1b e 2b) 

 

6.6 Caracterização laboratorial dos pacientes com intolerância ao exercício 

e deleções múltiplas do mtDNA. 

 

Como já enfatizado em itens anteriores, a investigação sistemática dos 

pacientes com intolerância ao exercício de causa miopática se faz necessária. 

Portanto, antes de chegar ao achado de deleções múltiplas do mtDNA, os pacientes 

foram expostos a uma propedêutica detalhada de exames complementares, como 

evidenciado abaixo.  

O exame ENMG foi realizado em 9 pacientes do grupo 1a, 9 pacientes do 

grupo 1b, 5 pacientes do grupo 2a e 2 pacientes do grupo 2b. Em todos os grupos 

foram observados exames normais e exames com padrão miopático (Tabela 20). 

Onze pacientes (38%) apresentaram ENMG com padrão miopático e em todos os 

subgrupos foram encontrados pacientes com ENMG com alterações miopáticas. 

Destaca-se a presença de padrão miopático em 50% dos pacientes do grupo 2a. 

Várias dosagens séricas da enzima CK foram realizadas no decorrer do 

acompanhamento clínico dos pacientes com intolerância ao exercício e deleções 

múltiplas do mtDNA no ANEM. Foram analisados o menor valor apresentado por 

cada paciente, para detectar pacientes nos quais a enzima estivesse sempre 

alterada; o maior valor da enzima, para identificar pacientes que pudessem ter 

apresentado, mesmo que eventualmente, episódios de lesão mais abrangente das 

fibras musculares; o valor médio das dosagens de CK realizados para cada 

paciente, que representaria o grau de lesão das fibras musculares em média. 
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Conforme pode ser observado na tabela 21, não houve diferença entre os 

subgrupos. Em 3 subgrupos houve pacientes que apresentaram dosagens séricas 

da CK sempre elevadas (28%, 18% e 17%, respectivamente dos grupos 1a, 1b e 2a) 

(Tabela 22). Em todos os grupos houve pacientes que apresentaram dosagens 

séricas da CK sempre normais (56%, 55%, 50% e 33%, respectivamente dos grupos 

1a, 1b, 2a e 2b) (Tabela 23).  

 

Tabela 20 - Achados eletroneuromiográficos 
 

 

ENMG 

1a 1b 2a 2b 

(n=9) (n=11) (n=6) (n=3) 

EMG     

   Normal 3 (33%) 3 (27%) 2 (33%) 1 (33%) 

   Padrão miopático isolado 3 (33%) 3 (27%) 3 (50%) 1 (33%) 

   Padrão misto 0 1 (28%) 0 0 

   Radiculopatia 2 (22%) 1 (9%) 0 0 

Síndrome do túnel do carpo 

Não tem exame documentado 

1 (11%) 

0 

3 (27%) 

2 (18%) 

1 (17%) 

1 (17%) 

0 

1 (33%) 

ENMG=eletroneuromiografia; EMG=eletromiografia se refere à etapa do exame realizada com 
eletrodo de agulha inserido no músculo esquelético; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 
1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas 
múltiplas esparsas sutis. 
 

Tabela 21 - Valores das dosagens sérica da enzima creatina quinase 
 

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

CK mínima      

        Média ± DP 171 ± 173 185 ± 129 84 ± 34 115 ± 59 0,504 

        Variação 47 a 583 48 a 323 53 a 150 38 a 181  

CK média      

        Média ± DP 317 ± 267 287 ± 254 319 ± 418 195 ± 125 0,944 

        Variação 57 a 716 53 a 984 58 a 1243 53 a 356  

CK máxima      

        Média ± DP 673 ± 964 430 ± 387 441 ± 572 323 ± 255 0,745 

        Variação 57 a 3231 61 a 1345 62 a 1701 68 a 672  
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CK=creatinaquinase: valores normais para o gênero feminino até 170 U/L e para o gênero masculino 
até 195 U/L; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: 
Bandas múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

Tabela 22 - Quantidade de pacientes que apresentaram ao menos uma 
dosagem de CK e lactato de esforço aumentadas 

 

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

CK elevada 5 (56%) 5 (45%) 3 (50%) 2 (67%) 0,959 

Lactato de esforço  2 (22%) 5 (45%) 2 (33%) 2 (67%) 0,262 

CK=creatinaquinase: valores normais para o gênero feminino até 170 U/L e para o gênero masculino 
até 195 U/L. Lactato de esforço > 4 mmol/L; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: 
Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas 
múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

Tabela 23 - Quantidade de pacientes que apresentaram todas as 
dosagens de CK e lactato de esforço sempre aumentadas 

 

1a 1b 2ª 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

CK elevada 2 (22%) 2 (18%) 1 (17%) 0  0,848 

Lactato de esforço  2 (22%) 1 (9%) 0  1 (33%) 0,208 

CK= creatinaquinase: valores normais para o gênero feminino até 170 U/L e para o gênero masculino 
até 195 U/L. Lactato de esforço > 4 mmol/L; 1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: 
Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas 
múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

As dosagens séricas de lactato ao repouso apresentaram valores baixos, 

próximos da normalidade. Não houve diferença estatística do lactato de esforço 

entre os subgrupos. Já quando analisamos o lactato de esforço máximo, os três 

subgrupos (1a, 1b e 2b) apresentaram uma média com valores considerados 

elevados, indicando uma disfunção mitocondrial. Apesar do subgrupo 2a, não ter 

tido uma média de lactado de esforço máximo acima de 4 mmol/L, ele apresentou 

um valor bem próximo (Tabela 24). No entanto, a maioria dos pacientes não 

apresentaram nenhum lactato de esforço aumentado (Tabela 22). 
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Tabela 24 - Valores das dosagens séricas de lactato 
  

1a 1b 2a 2b  

 (n=9) (n=11) (n=6) (n=3) p* 

Lactato de repouso 

mínimo 

     

        Média ± DP 1,7 ± 0,8 1,5 ± 0,4 1,3 ± 0,3 1,4 ± 0,5 0,135 

        Variação 0,8 a 3,8 0,9 a 1,9 0,8 a 1,6 0,8 a 2,1  

Lactato de repouso 

médio 

     

        Média ± DP 2 ± 0,8 1,8 ± 0,3 1,9 ± 0,6 1,9 ± 0,5 0,135 

        Variação 0,8 a 3,8 1,4 a 2,4 1,0 a 2,7 1,4 a 2,6  

Lactato de repouso 

máximo 

     

        Média ± DP 2,3 ± 0,9 2,4 ±0,9 2,3 ± 0,8 2,6 ± 0,9 0,962 

        Variação 0,8 a 3,8 1,9 a 5,2 1,9 a 3,5 1,4 a 3,5  

Lactato de esforço 

mínimo 

     

        Média ± DP 2,7 ± 0,9 2,6 ± 1,3 2,1 ± 0,9 3,1 ± 1,6 0,808 

        Variação 2 a 4,1 1,2 a 7,0 1,4 a 2,7 1,6 a 5,3  

Lactato de esforço 

médio 

     

        Média ± DP 3,6 ± 1,7 3,6 ± 1,7 3,1 ± 1,6 4,9 ± 3,3 0,698 

        Variação 2 a 6,1 1,6 a 8,2 1,9 a 6 1,8 a 9,5  

Lactato de esforço 

máximo 

     

        Média ± DP 4,8 ± 3,1 4,8 ± 2,4 3,9 ± 1,9 6,5 ± 4,7 0,717 

        Variação 1,6 a 9,6 2,0 a 9,4 2,0 a 6,8 2,1 a 13  

Lactato de repouso: valores normais até 2 mmol/L. Lactato de esforço > 4 mmol/L; 1a: Bandas 
Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas múltiplas 
esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 

 

 Todos os pacientes foram submetidos à biópsia muscular, no entanto 

os achados foram, em sua maioria, de anormalidades discretas ou inespecíficas. Os 

resultados dos ensaios enzimáticos da cadeia respiratória estão apresentados na 
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Tabela 25. Tais valores são semelhantes aos valores observados nos controles 

estabelecidos no laboratório experimental do nosso serviço (Complexo I: 5,02 ± 1,52 

mmol/min/g tecido; Complexo II: 6,30 ± 1,58 mmol/min/g tecido; Complexo II + III: 

3,09 ± 0,80 mmol/min/g tecido; Complexo III: 9,69 ± 1,16 mmol/min/g tecido; 

Complexo IV: 16,4 ± 3,17 mmol/min/g tecido; Citrato Sintetase: 14,6 ± 3,8 

mmol/min/g tecido). Não houve diferença estatística entre os subgrupos.  

 

Tabela 25 - Ensaios enzimáticos da cadeia respiratória em 
homogeneizados de músculo 

 

Ensaios enzimáticos 1a 1b 2a 2b  

mmol/min/g tecido (n=14) (n=19) (n=10) (n=5) p* 

Complexo I      

    Média ± DP 4,3 ± 0,9 4,1 ± 1,7 4,5 ± 2,1 5,3 ± 1,0 0,504 

    Variação 2,9 a 5,8 3,3 a 7,4 1,6 a 7,4 3,9 a 6,0  

Complexo II      

    Média ± DP 6,5 ± 3,0 5,5 ± 1,2 5,8 ± 0,8 4,9 ± 0,3 0,701 

    Variação 4,1 a 14 3,9 a 7,4 4,7 a 7,2 4,7 a 5,2  

Complexo II+III      

    Média ± DP 3,0 ± 0,7 2,5 ± 0,8 2,5 ± 0,8 3,8 ± 0,6 0,154 

    Variação 2,2 a 4,4 1,1 a 3,8 0,9 a 3,7 3,1 a 4,7  

Complexo III      

    Média ± DP 8,2 ± 1,8 7,2 ± 2,2 7,5 ± 1,9 9,7 ± 1,5 0,322 

    Variação 5,0 a 11,5 5,0 a 9,5 3,1 a 10,7 7,6 a 11,1  

Complexo IV      

     Média ± DP 14,2 ± 3,8 12,5 ± 3,6 12,9 ± 1,6 15,1 ± 3,5 0,726 

     Variação 7,0 a 17,8 10,7 a 14,5 6,1 a 19,2 12,6 a 20,1  

Citrato sintase      

     Média ± DP 13 ± 2,3 12,6 ± 3,6 14,2 ± 2,4 14,4 ± 0,9 0,633 

     Variação 9,6 a 17 10,4 a 17,6 8,4 a 18,6 13,2 a 15,2  

1a: Bandas Múltiplas contínuas bem marcadas; 1b: Bandas múltiplas contínuas sutis; 2a: Bandas 
múltiplas esparsas bem marcadas; 2b: Bandas múltiplas esparsas sutis. 
* Kruskal-Wallis com comparação entre os quatro grupos. 
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7. DISCUSSÃO  

 

A intolerância ao exercício é a incapacidade de desempenhar atividade 

física normalmente, caracterizada por fadiga, mialgia e/ou cãibras desencadeadas 

pelo esforço físico (FLAHERTY et al, 2001; FINSTERER & DRORY, 2016). É um 

sintoma inespecífico e subjetivo, porém muito frequente nos pacientes com 

mitocondriopatias, incluindo aquelas decorrentes de mutações no mtDNA 

(DUMOULIN et al., 1996; ANDREU et al., 1999; GAMBELLO et al., 2006). A 

identificação de deleções múltiplas do mtDNA em pacientes com intolerância ao 

exercício foi descrita pela primeira vez em 1991 em dois irmãos (OHNO et al., 1991), 

no entanto, neste relato de caso, os pacientes apresentaram rabdomiólise e 

alterações significativas de disfunção mitocondrial na biópsia muscular. Depois 

disso, houve pouca evolução do conhecimento a respeito da associação de 

deleções múltiplas do mtDNA com quadros isolados de intolerância ao exercício 

(CARVALHO, 2012). Dessa forma, por se tratar de um sintoma de difícil 

caracterização, o presente trabalho se dedicou a avaliar de forma mais metódica 

esses pacientes, através de questionários elaborados para caracterização dos 

sintomas de intolerância ao exercício. Avaliamos adicionalmente achados do exame 

físico, e exames laboratoriais.  

Como visto na investigação laboratorial, muitos pacientes não apresentam 

anormalidades significativas nos exames auxiliares da investigação. A minoria dos 

pacientes apresentou ENMG com padrão miopático, alteração de CK e aumento do 

lactato após esforço físico. Na biópsia muscular houve o predomínio de 

anormalidades discretas e inespecíficas, o que já era esperado em casos com 

quadro isolado de intolerância ao exercício. Tais achados estão de acordo com a 

literatura, a qual evidencia estudos que desencorajam a realização de biópsia 

muscular para investigação diagnóstica de pacientes com intolerância ao exercício 

como sintoma isolado. Destaco um trabalho que avaliou 240 biópsias musculares de 

pacientes com mialgia isolada, relacionada ao exercício ou não, e encontrou 

anormalidades discretas ou inespecíficas na maioria (Filosto et al. 2007).  Nos 

ensaios enzimáticos da cadeia respiratória também não se observam alterações 

diagnósticas. 



69 
 

No entanto, a ausência de anormalidades significativas não descarta o 

diagnóstico de doença mitocondrial, tornando o processo de investigação etiológica 

mais complexa, em especial nesses quadros clínicos inespecíficos. 

Assim sendo, mesmo na ausência de marcadores bioquímicos de 

disfunção mitocondrial, a identificação de deleções múltiplas do mtDNA pode 

representar um achado diagnóstico. Nessa circunstância, identificar alguma 

influência do padrão das bandas que representam as deleções múltiplas do mtDNA 

nas características clínico-laboratoriais pode contribuir para a determinação de que 

essa alteração molecular se relacione à causa da intolerância ao exercício. É, 

portanto, imprescindível uma melhor caracterização clínica dos pacientes com 

intolerância ao exercício com deleções múltiplas do mtDNA. Para tal objetivo, foram 

aplicados questionários para caracterização da mialgia, da fadiga e das cãibras, 

sendo as duas primeiras as principais queixas referidas por esses pacientes. Em um 

primeiro momento, no entanto, é necessário demonstrar a reprodutibilidade das 

respostas ao questionário aplicado, uma vez que se trata de um instrumento 

relativamente novo, elaborado por nosso grupo (Trindade et al., 2015) e 

aperfeiçoado pelo atual trabalho. Ainda, os sintomas da intolerância ao exercício, em 

especial a fadiga, apresentam algum grau de subjetividade, o que poderia levar à 

variação das respostas em momentos distintos. Houve, entretanto, boa 

reprodutibilidade das respostas. Avaliamos também possível diferença nas 

respostas quando aplicadas presencialmente, durante consulta no ANEM, ou por 

telefone, com o paciente no conforto de sua casa.  Não foram observadas variações 

em decorrência da situação em que os questionários foram aplicados (presencial ou 

por telefone), dessa forma podendo ser aplicados à distância. O tempo de aplicação 

de 20 minutos para os três questionários também demonstrou-se viável para uma 

aplicação na prática diária do médico especialista. Com relação ao questionário BPI, 

houve uma excelente reprodutibilidade, exceto para as perguntas “sua dor agora” e 

“interferência nas atividades em geral” que apresentaram CCI moderado, o que pode 

ser justificado pela variação entre diferentes momentos de aplicação do questionário 

e por se tratar de uma pergunta mais abrangente e subjetiva, respectivamente. Já a 

FSS mostrou resultados conflitantes em relação às afirmações “a fadiga causa 

problemas frequentes para mim”, “a fadiga atrapalha o cumprimento de obrigações e 

responsabilidades e “o exercício desencadeia a fadiga em mim”. Como já enfatizado, 
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a fadiga é um sintoma que guarda maior subjetividade, especialmente quando se 

considera a percepção de fadiga, como é o caso da escala utilizada. 

De uma forma geral, observou-se até o momento o predomínio de 

mulheres no grupo de intolerância ao exercício com deleções múltiplas do mtDNA, 

levando a questionar se o processo patológico suscita uma predileção pelo gênero 

feminino ou se as mulheres procuram mais atendimento médico do que os homens. 

Com relação à faixa etária de início dos sintomas, observou-se o acometimento de 

indivíduos em idade produtiva, ressaltando a importância de questões sociais e 

econômicas.  

Destaca-se também a alta prevalência dos sintomas de mialgia, fadiga e 

cãibras nesses pacientes, com ênfase na mialgia como o sintoma inicial e de maior 

importância para a maioria dos pacientes. Destaca-se ainda a queixa principal de 

fadiga no grupo 1a (bandas múltiplas contínuas bem marcadas), aparentemente 

mais acometido, e de mialgia no grupo 1b (bandas múltiplas contínuas sutis) levando 

à suposição de que se o paciente que tem menos fadiga faria mais exercício, logo 

teria mais mialgia.  

Como já descritos em trabalhos anteriores (Jensen et al. 2005), a dor 

crônica é um sintoma muito comum nas doenças neuromusculares e nosso trabalho 

vem reforçar a importância da mialgia no contexto das deleções múltiplas do mtDNA.  

Com relação à mialgia, a maioria dos pacientes acabou evoluindo para 

dores musculares multifocais ou difusas, o que evidencia a importância de um 

diagnóstico precoce para instaurar um tratamento para o paciente. Já as cãibras 

parecem ser mais estáveis ao longo do tempo, apesar de que apenas 10% dos 

pacientes apresentavam cãibras como sintoma inicial e no momento atual 69% dos 

pacientes queixavam-se de cãibras, reforçando a alta incidência deste sintoma 

nestes pacientes e a importância de questionar sobre tal sintoma na anamnese.  

Apesar da atividade física ser o principal fator desencadeante dos 

sintomas de mialgia, fadiga e cãibras, atenção especial deve ser dada para outros 

fatores como estresse emocional e jejum, sintomas poucos questionáveis em uma 

entrevista clínica. Importante ressaltar que 50% dos pacientes do grupo 2a referiram 

o jejum como fator desencadeante, o que nos leva a questionar a presença de 

pacientes com lipidose neste grupo, pois neste tipo de miopatia metabólica o jejum é 

fator desencadeante de sintomas (PENNISI & GARIBALDI & ANTONINI, 2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pennisi%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30477112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garibaldi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30477112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30477112
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No contexto da intolerância ao exercício, a mialgia e as cãibras tendem a 

ser mais incidentes com a atividade física mais prolongada, enquanto que a fadiga 

com a atividade física mais precoce. Com relação aos fatores de melhora da dor e 

da fadiga, o repouso demonstrou-se de fundamental importância quando os 

sintomas são desencadeados pelo esforço físico.  

A maioria dos pacientes fazem algum tipo de tratamento 

(farmacológico/não farmacológico) com o objetivo de melhorar a mialgia e fadiga. A 

reabilitação tem sido uma das medidas terapêuticas e de grande aderência, 

principalmente, em pacientes com mialgia, apresentando alguma melhora da mialgia 

na maioria dos pacientes e em menor escala na melhora da fadiga. 

Quando avaliadas a interferência da mialgia e fadiga no dia a dia, os 

escores foram considerados altos, implicando piora na qualidade de vida destes 

pacientes (KRUPP et al., 1989).  

Na literatura, um único trabalho publicado em 1991, evidenciou 2 irmãos 

com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do mtDNA. No entanto, havia 

presença de mioglobinúria e piora com uso do álcool, além de alterações marcantes 

de disfunção mitocondrial na biópsia muscular (OHNO et al., 1991). O presente 

trabalho não houve pacientes com rabdomiólise e os achados na biópsia muscular 

evidenciaram alterações sutis ou inespecíficas, o que mostra um perfil diferente de 

pacientes relatado neste estudo anterior.  

Em trabalho anterior realizado em nosso serviço, os sintomas de mialgia, 

fadiga e cãibras foram muito frequentes nos pacientes com miopatias metabólicas. 

(TRINDADE et al., 2015). O atual trabalho evidenciou a elevada frequência desses 

sintomas nos pacientes com deleções múltiplas do mtDNA, o que ressalta a estreita 

relação dos mesmo com a disfunção do metabolismo energético celular. Outros 

achados coincidiram, como ocorrência de mialgia como sintoma mais importante, 

sendo focal no início do quadro com evolução para multifocal ou difusa em sua 

maioria e presença da atividade física como o principal desencadeante da mialgia e 

fadiga. Portanto, esses achados são comuns às miopatias metabólicas em geral, 

não sendo sugestivo de deleções múltiplas do mtDNA.  

Uma outra etapa do trabalho foi avaliar se haveria diferença clínica e 

laboratorial entre os diferentes subgrupos de acordo com o padrão das bandas das 

deleções múltiplas do mtDNA. A pesquisa de deleções múltiplas do mtDNA foi 

realizada pelo método de PCR, o que detecta quantidades menores de mtDNA com 
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deleção. Assim sendo, os pacientes com padrão de bandas múltiplas mais sutis, a 

alteração do mtDNA pode não se relacionar ao quadro clínico apresentado. 

Portanto, de forma intuitiva esperaríamos diferenças entre os subgrupos, com 

evidência de maior comprometimento na atividade da cadeia respiratória nos 

pacientes com bandas múltiplas bem marcadas. Do ponto de vista laboratorial, 

observamos uma menor frequência de ENMG com padrão miopático e um média 

das CKs menores nos pacientes do grupo 2b.  

Na análise dos sintomas, os pacientes do grupo com bandas bem 

marcadas apresentaram de forma significativa um escore do FSS e intensidade 

média da fadiga pela escala numérica maiores do que os com bandas sutis. Da 

mesma forma, quando comparado os quatros subgrupos, os pacientes do subgrupo 

2b apresentaram de forma significante um escore no FSS e intensidade média da 

fadiga pela escala numérica menores em relação aos demais subgrupos.  Assim 

sendo, a sintomatologia bem caracterizada de mialgia, fadiga ou cãibras 

desencadeadas pelo esforço físico sem outros fatores que possam influenciar de 

forma significativa, reforça a influência das deleções múltiplas nos sintomas. 

Destaque especial se dá a importância da caracterização na fadiga na intolerância 

ao exercício, pois foi o único sintoma que fez diferenciação entre os grupos.  

Em estudo recente em nosso serviço, através da identificação de 

deficiência de consumo de O2 pela cadeia respiratória utilizando respirometria de 

alta resolução em pacientes com deleções múltiplas do mtDNA deste mesmo grupo, 

o coloca em evidência que essas deleções são pelo menos em parte responsáveis 

pelo desenvolvimento da intolerância ao exercício (ZUCOCOLOTTO, 2019).  

O presente estudo abre uma perspectiva de um olhar diferenciado para 

pacientes com intolerância ao exercício de forma isolada, sintoma muitas vezes 

negligenciado nos atendimentos, ainda mais se não há outra evidencia clínica e/ou 

laboratorial evidente. O questionário para caracterização clínica de mialgia, fadiga e 

cãibras pode ser um instrumento de anamnese dirigida de grande valia nestes casos 

e seu tempo de aplicação é viável em uma consulta médica.  

A ocorrência de deleções múltiplas do mtDNA isolada é um achado 

inespecífico. Além da associação com defeitos genéticos em genes nucleares 

responsáveis pela replicação e manutenção do mtDNA, pode também surgir de 

processos patológicos secundários, como já demonstrado em miopatias crônicas, 

por exemplo miosite por corpúsculo de inclusão (LINDGREN et al., 2015). Assim 



73 
 

sendo, este estudo abre perspectiva para investigações causais das deleções 

múltiplas do mtDNA nestes pacientes com intolerância ao exercício.  

 

8. CONCLUSÃO 

 

O questionário elaborado para caracterização da mialgia, fadiga e cãibras, 

apresentou excelente reprodutibilidade das questões, com fácil entendimento das 

perguntas pelos pacientes. Através deste questionário e de outros dois instrumentos 

validados para investigação da mialgia (BPI) e fadiga (FSS), pudemos caracterizar 

melhor tais sintomas neste contexto de intolerância ao exercício e deleções múltiplas 

do mtDNA.  

Há uma maior prevalência de mulheres acometidas, além da idade de 

início ocorrer em sua maioria na idade produtiva. Foi evidenciada alta prevalência 

destes três sintomas com destaque para a mialgia como o sintoma inicial mais 

frequente e de maior importância, seguido da fadiga. A maioria dos pacientes 

acabaram evoluindo para dores musculares multifocais ou difusas no decorrer da 

evolução e as cãibras com tendência a serem mais estáveis. Além da atividade 

física ser o principal fator desencadeante dos sintomas, estresse emocional e jejum 

também podem ser. A mialgia e as cãibras tendem a ser mais incidentes com a 

atividade física mais prolongada, enquanto que a fadiga com a atividade física mais 

precoce. Com relação aos fatores de melhora da dor e da fadiga, o repouso 

demonstrou-se de fundamental importância. Assim como tratamento farmacológico e 

reabilitação também serem de grande importância para controle dos sintomas. 

Destaca-se também o quanto a mialgia e a fadiga pioram a qualidade de vida destes 

pacientes.  

A classificação das bandas das deleções múltiplas do mtDNA, 

apresentadas no trabalho, também tende a refletir, de certa forma, a gravidade da 

disfunção mitocondrial e consequentemente da gravidade dos sintomas. O achado 

clínico com resultado estatístico significativo que dá sustentação a essa afirmação é 

a diferença no escore de gravidade da fadiga pelo FSS e na intensidade da fadiga 

pela escala numérica entre os grupos, sendo pior naqueles com deleções múltiplas 

de mtDNA com bandas bem marcadas.   
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ANEXOS 

 

ANEXO A: QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MIALGIA, FADIGA E 

CÃIBRA 

Iniciais:                         Idade:                        Registro: 

_______________________________ Data:____________ 

 

QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MIALGIA, FADIGA E CÃIBRA 
 
DOR 

1. Você tem dor? 
(  )  NÃO (  ) SIM  
 

2. Você tem dor muscular (dor no músculo, mialgia)? 
(  ) NÃO  (  ) SIM 
 

3. Você tem dor em outros locais? 
       (  ) NÃO (  ) SIM 
 

4. Se sim, quais são estes outros locais? 
a. Articular (  ) NÃO  (  ) SIM descrever ______________________________ 
b. Cefaleia (  ) NÃO (  ) SIM  descrever ______________________________ 
c. Abdominal (  ) NÃO  (  ) SIM descrever _____________________________ 
d. Outra (  ) NÃO  (  ) SIM descrever _________________________________ 

(Descrever o local, intensidade, duração, fatores associados, de melhora e 
piora). 

 
5. Você considera essas dores parte da sua doença? Ou seja, essas dores são 

sintomas da sua doença? 
(  ) NÃO  
(  ) SIM, ESPECIFICAR quais das dores fazem parte da doença ________ 

 
6. Você considera a dor muscular o principal (mais importante) sintoma da sua 

doença? 
(  ) NÃO, ESPECIFICAR qual o principal sintoma da sua doença__________ 
(  ) SIM  

 
7. Quando a dor muscular se iniciou?  

Idade de início:___________.  
7a.     Quanto tempo depois que iniciou a doença que você começou a ter dor 
muscular?  
Início da dor em relação ao início da doença____________ 
 

8. No Início do quadro, a dor muscular era: 
a. Focal sempre no mesmo local (Considerar no mesmo local se permanecer no 

mesmo segmento corporal: cabeça, pescoço, braço, antebraço, mão, tórax 
anterior, tórax posterior, abdome, região lombar, coxa, perna, pé) 
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b. Focal com alternância de local 
c. Multifocal (dor em mais de um segmento corporal) 
d. Difusa (a diferença do multifocal é que não consegue definir locais da mialgia) 

(Caso haja duas possibilidades, marcar a característica mais frequente) 
 
9. Atualmente a dor muscular é: 
a. Focal sempre no mesmo local (Considerar no mesmo local se permanecer no 

mesmo segmento corporal: cabeça, pescoço, braço, antebraço, mão, tórax 
anterior, tórax posterior, abdome, região lombar, coxa, perna, pé). 

b. Focal com alternância de local. 
c. Multifocal (dor em mais de um segmento corporal ao mesmo tempo) 
d. Difusa (a diferença do multifocal é que não consegue definir locais da mialgia) 
(Caso haja duas possibilidades, marcar a característica mais frequente) 
 
10.  Marcar com um X o tipo predominante da sua dor muscular e com um círculo 

os demais tipos da sua dor muscular, caso haja: 
a. Queimação 
b. Latejante 
c. Pontada 
d. Outra______________________________________________________ 
 
11. Qual a intensidade da sua dor muscular na maioria das vezes (graduar de 0 a 

10, onde 0 significa sem dor e 10 a dor mais forte que consegue imaginar) 
____________ 

 
12. A sua dor muscular é: 

Constante (    )  ou Episódica (    ) 
( Quando permanece o tempo todo ela é constante e quando ela desaparece 
em algum momento do dia, ela é episódica). 

 
13. Se a dor muscular for episódica, qual a frequência? 
a. mais ou menos quantas vezes teve dor muscular na última semana? 

_______________ 
b. mais ou menos quantas vezes teve dor muscular no último mês? 

__________________ 
c. mais ou menos quantas vezes teve dor muscular no último ano? 

___________________ 
 
14. Marcar com um X o principal fator que desencadeia a dor muscular (ou que 

agrava a dor caso ela seja constante) e com um círculo outros fatores que 
também desencadeiam (ou agravam) a dor muscular: 

a. nenhum 
b. atividade física  
c. estresse emocional 
d. jejum 
e. outros___________________________________________________ 
 
15. Como atividade física inclui todas as atividades que requeiram movimento, 

quais tipos de atividade física desencadeiam sua dor muscular?  
a. atividades de cuidados pessoais: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
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b. atividades de cuidados domésticos (exemplo_____): (    )Sim    (    )Não     
 (    )Não se aplica. 

c. atividades no trabalho (profissão: __): (    )Sim     (    )Não     (    )Não se 
aplica. 

d. caminhada: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
e. corrida: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
f. andar de bicicleta: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
g. exercícios com peso: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
h. outros ____________________________________________ 

 
16. Caso a atividade física seja o principal fator desencadeante da dor muscular, 

em que momento a dor muscular se inicia (ou momento em que a dor se 
agrava caso ela seja constante)? 

a. No início da atividade física 
b. Só com atividade física prolongada 
c. Logo após terminar a atividade física 
d. Muito depois de terminar a atividade física 
e. Outro (especificar): _________________________________ 

 
17. Responder caso a atividade física não seja o principal fator desencadeante. 

Em que o momento a dor muscular se inicia? 
a. Logo que se inicia o fator desencadeante 
b. Só depois de longo tempo de duração do fator desencadeante 
c. Logo após cessar o fator desencadeante 
d. Muito tempo depois de cessar o fator desencadeante 
e. Outro 

(especificar):_____________________________________________ 
 

18. Quanto tempo costuma durar sua dor muscular? ______________________ 
 

19. Marcar com um X o principal fator que melhora a dor muscular e com um 
círculo outros fatores que também ajudam a melhorar a dor muscular: 

a. repouso. Se sim quanto tempo precisa repousar para melhorar a 
dor?___________ 

b. alimentar-se. Se sim, quanto tempo após alimentar-se a dor 
melhora?________________ 

c. continuar fazendo a atividade física (se mesmo com a dor muscular você 
mantiver a atividade física a dor vai melhorando?) 

d. outros______________________________________________________ 
 

20. Algum tratamento melhora sua dor muscular? 
 (  ) NÃO 
 (  ) SIM, QUAL TRATAMENTO?________________________________  

 
21. Você faz reabilitação para melhorar sua dor muscular? 
 (  ) NÃO     (  ) SIM 
 

22. Se faz reabilitação, ela melhora a sua dor? 
 (  ) NÃO     (  ) SIM 
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FADIGA  
( O Termo fadiga é explicado antes para o paciente como perda da capacidade 
de fazer ou perda de energia ou cansaço). 
 
1. Você tem fadiga? 

(  )  NÃO (  ) SIM  
 

2. Você considera a fadiga parte da sua doença? Ou seja, a fadiga é um dos 
sintomas da sua doença? 

(  ) NÃO     (  ) SIM 
 
3. Você considera a fadiga o principal (mais importante) sintoma da sua doença? 
(  ) NÃO, ESPECIFICAR qual o principal sintoma da sua 
doença____________________ 
(  ) SIM  
 
4. Quando a fadiga se iniciou? 
Idade de início:___________,  
4a.Quanto tempo depois que iniciou a doença que você começou a ter fadiga?  
Início da fadiga em relação ao início da doença: ____________ 
 
5. Qual a intensidade da fadiga na maioria das vezes? (graduar de 0 a 10. Zero 

significa sem fadiga e 10 a fadiga mais intensa que consegue imaginar):  
____________ 

 
6. A fadiga é: 
 Constante (    )  ou  Episódica (    ) 
( Quando permanece o tempo todo ela é constante e quando ela desaparece 

em algum momento do dia, ela é episódica). 
 
7. Se a fadiga for episódica, qual a frequência? 
a. mais ou menos quantas vezes teve fadiga na última semana? 

_______________ 
b. mais ou menos quantas vezes teve fadiga no último mês? 

_________________ 
c. mais ou menos quantas vezes teve fadiga no último ano? 

___________________ 
 
8. Marcar com um X o principal fator que desencadeia a fadiga (ou que agrava a 

fadiga caso ela seja constante) e com um círculo outros fatores que também 
desencadeiam (ou agravam) a fadiga: 

a. Nenhum 
b. atividade física  
c. estresse emocional 
d. jejum 
e. outros___________________________________________________ 
 
9. Como atividade física inclui todas as atividades que requeiram movimento, 

quais tipos de atividade física desencadeiam sua fadiga? 
a. atividades de cuidados pessoais:  (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
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b. atividades de cuidados domésticos (exemplo: ___________):  (    )Sim     (    
)Não     (    )Não se aplica. 

c. atividades no trabalho (profissão: _____):  (    )Sim     (    )Não     (    )Não se 
aplica. 

d. caminhada:  (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
e. corrida: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
f. andar de bicicleta: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
g. exercícios com peso: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
h. outros ____________________________________________ 

 
10. Caso a atividade física seja o principal fator desencadeante  da fadiga, em que 

momento a fadiga se inicia (ou momento em que a dor se agrava caso ela seja 
constante)? 

a. No início da atividade física 
b. Só com atividade física prolongada 
c. Logo após terminar a atividade física 
d. Muito depois de terminar a atividade física 
e. Outro (especificar): 

____________________________________________________ 
 

11. Responder caso a atividade física não seja o principal fator desencadeante. 
Qual o momento em que a fadiga se inicia? 

a. Logo que se inicia o fator desencadeante 
b. Só depois de longo tempo de duração do fator desencadeante 
c. Logo após cessar o fator desencadeante 
d. Muito tempo depois de cessar o fator desencadeante 
e. Outro (especificar): 

_________________________________________________ 
 

12. Quanto tempo costuma durar sua fadiga? ________________________ 
 

13. Marcar com um X o principal fator que melhora a fadiga e com um círculo 
outros fatores que também ajudam a melhorar a fadiga: 

a. repouso. Se sim quanto tempo precisa repousar para melhorar a 
fadiga?___________ 

b. alimentar-se. Se sim, quanto tempo após alimentar-se a fadiga 
melhora?___________ 

c. continuar fazendo a atividade física (se mesmo com a fadiga você mantiver a 
atividade física a fadiga vai melhorando?) 

d. outros_______________________________________________________ 
 

14. Algum tratamento melhora sua fadiga? 
 (  ) NÃO 
 (  ) SIM, QUAL TRATAMENTO?________________________________  

 
15. Você faz reabilitação para melhorar sua fadiga? 
 (  ) NÃO      (  ) SIM 

 
16. Se faz reabilitação, ela melhora a sua fadiga? 

 (  ) NÃO     (  ) SIM 
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CÃIBRA  
 
1. Você tem cãibra? 
 (  ) NÃO     (  ) SIM 
 
2. Você considera a cãibra parte da sua doença? Ou seja, a cãibra é um dos 

sintomas da sua doença?  
 (  ) NÃO     (  ) SIM 
 
3. Você considera a cãibra o principal (mais importante) sintoma da sua doença? 
 ( ) NÃO, ESPECIFICAR qual o principal sintoma da sua doença_____ 
 (  ) SIM  
 
4. Quando a cãibra se iniciou? 
 Idade:___________ 
 4a. Quanto tempo depois que iniciou a doença que você começou a ter 
cãibras?  
 Início das cãibras em relação ao início da doença: ____________ 
 
5. No Início do quadro, as cãibras eram: 
a. Focais sempre no mesmo local (Considerar no mesmo local se permanecer 

no mesmo segmento corporal: cabeça, pescoço, braço, antebraço, mão, tórax 
anterior, tórax posterior, abdome, região lombar, coxa, perna, pé) 

b. Focais com alternância de local 
c. Multifocais (cãibras em mais de um segmento corporal ao mesmo tempo) 
d. Outra 
(Caso haja duas possibilidades, marcar a característica mais frequente) 
 
6. Atualmente as cãibras são: 
a. Focais sempre no mesmo local (Considerar no mesmo local se permanecer 

no mesmo segmento corporal: cabeça, pescoço, braço, antebraço, 
mão, tórax anterior, tórax posterior, abdome, região lombar, coxa, 
perna, pé). 

b. Focal com alternância de local. 
c. Multifocal (dor em mais de um segmento corporal ao mesmo tempo) 
d. outra 
(Caso haja duas possibilidades, marcar a característica mais frequente) 
 
7. Com relação à frequência das cãibras: 
a. mais ou menos quantas vezes teve cãibra na última semana? ___________ 
b. mais ou menos quantas vezes teve cãibra no último mês? ______________ 
c. mais ou menos quantas vezes teve cãibra no último an_________________ 
 
8. Marcar com um X o principal fator que desencadeia as cãibras e com um 

círculo outros fatores que também desencadeiam as cãibras: 
a. Nenhum 
b. atividade física  
c. estresse emocional 
d. jejum 
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e. outros: ___________________________________________________ 
 

9. Como atividade física inclui todas as atividades que requeiram movimento, 
quais tipos de atividade física desencadeiam suas cãibras? 

a. atividades de cuidados pessoais:  (    )Sim     (    )Não     (    ) Não se aplica. 
b. atividades de cuidados domésticos (exemplo: _______):  (    )Sim     (    )Não     

(    )Não se aplica. 
c. atividades no trabalho (profissão__):  (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
d. caminhada:  (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
e. corrida: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
f. andar de bicicleta: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
g. exercícios com peso: (    )Sim     (    )Não     (    )Não se aplica. 
h. outros ____________________________________________ 

 
10. Caso a atividade física seja o principal fator desencadeante  da cãibra, em que 

momento a cãibra se inicia (ou momento em que a cãibra se agrava caso ela 
seja constante)? 

a. No início da atividade física 
b. Só com atividade física prolongada 
c. Logo após terminar a atividade física 
d. Muito depois de terminar a atividade física 
e. Outro 

(especificar):____________________________________________________ 
 

11. Responder caso a atividade física não seja o principal fator desencadeante: 
Qual o momento em que a cãibra se INICIA? 

a. Logo que se inicia o fator desencadeante 
b. Só depois de longo tempo de duração do fator desencadeante 
c. Logo após cessar o fator desencadeante 
d. Muito tempo depois de cessar o fator desencadeante 
e. Outro (especificar):____________________________________ 

 
12. Algum tratamento melhora suas cãibras? 

 (  ) NÃO 
(  ) SIM, QUAL TRATAMENTO?__________________________  
 

13. Você faz reabilitação para ter menos cãibras? 
(  ) NÃO      (  ) SIM 
 

14. Se faz reabilitação, ela faz você ter menos cãibras? 
( ) NÃO  (  ) SIM 
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ANEXO B: PEQUENO QUESTIONÁRIO SOBRE DOR 
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ANEXO C: ESCALA DE GRAVIDADE DA FADIGA – FATIGUE SEVERITY SCALE 

(VERSÃO EM PORTUGUÊS FINAL) 

 
1. Minha disposição é menor quando estou fadigado. 

                                _________________________ 
        1      2      3      4      5      6      7   

Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

2. O exercício desencadeia a fadiga em mim. 
                                _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

3. Eu me canso facilmente. 
                          _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

4. A fadiga atrapalha minha atividade física. 
                                _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

5. A fadiga causa problemas freqüentes para mim. 
                                _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

6. A fadiga me impede de realizar atividade física prolongada. 
                                _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

7. A fadiga atrapalha o cumprimento de algumas obrigações e responsabilidades. 
                                _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

8. A fadiga está entre os meus 3 piores sintomas mais incapacitantes que eu 
tenho. 
                            _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
 

9. A fadiga atrapalha no meu trabalho, na minha vida familiar ou na minha vida 
social.   
                        _________________________ 

        1      2      3      4      5      6      7   
Discordo totalmente               Concordo totalmente 
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ANEXO D:  
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ANEXO E:  
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ANEXO F: TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINADE RIBEIRÃO 
PRETO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

NOME DA PESQUISA: Caracterização clínica da mialgia, fadiga e cãibra nos 
pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do DNA 
mitocondrial 
PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira e Lucas 
Ravagnani Silva. 
 Convidamos o(a) Sr(a) para participar de uma pesquisa em que vamos 
estudar as principais características clínicas da sua doença, que se chama miopatia 
mitocondrial. Pessoas com esta doença podem apresentar fraqueza muscular, dor 
muscular, cãibra e fadiga, que é a sensação de cansaço que em geral vem junto 
com a dor muscular depois de alguma atividade física. Esse conjunto de sintomas é 
chamado de intolerância ao exercício. Essa queixa é frequente nas pessoas que 
apresentam problema na produção de energia nos músculos. Esse problema pode 
ser causado por alteração em uma parte da célula que se chama mitocôndria, a qual 
é responsável pela maior parte da produção de energia do nosso corpo. Uma das 
situações que pode levar ao problema na produção de energia é herdada de família, 
ou seja, vem de uma alteração no gene ou DNA que resulta no que chamamos de 
“deleções múltiplas do DNA mitocondrial”.  

Com esta pesquisa, queremos entender melhor as características 
clínicas envolvidas nesta doença que causa alteração na produção de 
energia. Acreditamos que esta pesquisa, no futuro, possa ajudar várias 
pessoas, pois estes sintomas são comuns, porém pouco compreendidos e 
levam a grande incapacidade física e comprometimento das atividades de 
vida diária, do trabalho e da vida social.  
 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é:  

• Caracterizar os sintomas de mialgia, fadiga e cãibra nos diferentes grupos de 
pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do DNA 
mitocondrial. 

 
Caso queira participar, você responderá três questionários sobre estes 

sintomas durante a sua consulta médica no Ambulatório de Doenças 
Neuromusculares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo e depois responderá os mesmos questionários 
mais duas vezes por telefone, com dia e horário a serem combinados (uma e duas 
semanas após a sua consulta). O tempo estimado para aplicação dos três 
questionários é de 20 minutos. Serão registrados também os dados quanto ao 
gênero, idade, idade de início dos sintomas e tempo de duração da doença. Gostaria 
de pedir permissão para consultar seu prontuário do hospital, para ver suas 
consultas clínicas e ter acesso aos resultados dos seus exames.  



96 
 

Não haverá necessidade de comparecer ao hospital fora dos dias de retorno 
de rotina. 

Não haverá benefícios imediatos aos participantes da pesquisa. 
Não haverá riscos em participar da pesquisa, pois ela consiste apenas em 

responder questionários sobre os sintomas clínicos listados acima. Caso ocorra 
algum dano decorrente da sua participação na pesquisa, você tem direito a 
indenização conforme as leis vigentes no país.  

 
Se aceitar participar, você terá os seguintes direitos: 

• A sua participação neste estudo é voluntária e não implica em gastos da sua 
parte e nem qualquer tipo de remuneração; 

• A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 
qualquer dúvida antes e durante a realização do estudo; ainda que o(a) Sr(a) 
possa não querer mais participar do estudo; 

• A garantia de acesso aos resultados da pesquisa; 

• A liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a 
qualquer momento, sem que isso traga alguma penalização ou prejuízo à 
continuidade do seu tratamento; 

• Sua identidade não será divulgada, sendo guardada em segredo; 
 

 Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com os 
pesquisadores envolvidos pelos telefones (16) 3315-2557/3602-2548 ou pelos e-
mails: csobreira@fmrp.usp.br ou lucasr.neuro@gmail.com. 
 Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com 
Seres Humanos (CEP) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O CEP também 
tem a finalidade de proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar os 
seu direitos. Assim, se for necessário, entre em contato com o CEP pelo telefone 
(16) 3602-2228 ou pelo endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus 
Universitário, Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-902, no horário das 8 às 17 horas, 
de segunda a sexta-feira 

Caso concorde em participar do estudo, solicitamos que assine o termo 
abaixo: 

 
Declaro que concordo com as condições que me foram apresentadas e que, 

livremente, manifesto a minha vontade em participar deste estudo. 

mailto:csobreira@fmrp.usp.br
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Nome do pesquisador: ________________________________________ 
Assinatura: ______________________________ 
 
Data: ________________ 
 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINADE RIBEIRÃO 
PRETO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CONTROLES 
 
NOME DA PESQUISA: Caracterização clínica da mialgia, fadiga e cãibra nos 
pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do DNA 
mitocondrial 
PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira e Lucas 
Ravagnani Silva. 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar como indivíduo controle, de uma 
pesquisa, em que vamos estudar as principais características clínicas de uma 
doença chamada miopatia mitocondrial. Pessoas com esta doença podem 
apresentar fraqueza muscular, dor muscular, cãibra e fadiga, que é a 
sensação de cansaço que em geral vem junto com a dor muscular depois de 
alguma atividade física. Esse conjunto de sintomas é chamado de 
intolerância ao exercício. Essa queixa é frequente nas pessoas que 
apresentam problema na produção de energia nos músculos. Esse problema 
pode ser causado por alteração em uma parte da célula que se chama 
mitocôndria, a qual é responsável pela maior parte da produção de energia do 
nosso corpo. Uma das situações que pode levar ao problema na produção de 
energia é herdada de família, ou seja, vem de uma alteração no gene ou DNA 
que resulta no que chamamos de “deleções múltiplas do DNA mitocondrial”.  

Com esta pesquisa, queremos entender melhor as características 
clínicas envolvidas nesta doença que causa alteração na produção de 
energia. Acreditamos que esta pesquisa, no futuro, possa ajudar várias 

Termo de Consentimento 

Eu,_______________________________________________, RG____________________, 

aceito espontaneamente participar deste trabalho, podendo desistir a qualquer momento, se 

assim achar conveniente. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

Data: _________________ 
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pessoas, pois estes sintomas são comuns, porém pouco compreendidos e levam a 
grande incapacidade física e comprometimento das atividades de vida diária, do 
trabalho e da vida social.  
 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é:  

• Caracterizar os sintomas de mialgia, fadiga e cãibra nos diferentes grupos de 
pacientes com intolerância ao exercício e deleções múltiplas do DNA 
mitocondrial. 
 
Caso queira participar, será realizado com você uma pequena entrevista 

clínica obtendo informações sobre idade, gênero e sobre alguma doença que você 
tenha, além de responder a três questionários sobre os sintomas descritos acima. O 
tempo estimado para entrevista e  aplicação dos três questionários é de 20 minutos. 

 
Não haverá benefícios imediatos aos participantes da pesquisa. 
Não haverá riscos em participar da pesquisa, pois ela consiste apenas em 

responder questionários sobre os sintomas clínicos listados acima. Caso ocorra 
algum dano decorrente da sua participação na pesquisa, você tem direito a 
indenização conforme as leis vigentes no país.  

Se aceitar participar, você terá os seguintes direitos: 

• A sua participação neste estudo é voluntária e não implica em gastos da sua 
parte e nem qualquer tipo de remuneração; 

• A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 
qualquer dúvida antes e durante a realização do estudo; ainda que o(a) Sr(a) 
possa não querer mais participar do estudo; 

• A garantia de acesso aos resultados da pesquisa; 

• A liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a 
qualquer momento, sem que isso traga alguma penalização.  

• Sua identidade não será divulgada, sendo guardada em segredo; 
 
 Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com os 
pesquisadores envolvidos pelos telefones (16) 3315-2557/3602-2548 ou pelos e-
mails: csobreira@fmrp.usp.br ou lucasr.neuro@gmail.com. 
 Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com 
Seres Humanos (CEP) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O CEP também 
tem a finalidade de proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar os 
seu direitos. Assim, se for necessário, entre em contato com o CEP pelo telefone 
(16) 3602-2228 ou pelo endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus 
Universitário, Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-902, no horário das 8 às 17 horas, 
de segunda a sexta-feira 

Caso concorde em participar do estudo, solicitamos que assine o termo 
abaixo: 

 
Declaro que concordo com as condições que me foram apresentadas e que, 

livremente, manifesto a minha vontade em participar deste estudo. 
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Nome do pesquisador: ________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador: _________________________ 
 
Data: ________________ 

Termo de Consentimento 

Eu,__________________________________________, RG___________________, aceito 

espontaneamente participar deste trabalho, podendo desistir a qualquer momento, se assim 

achar conveniente. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

Data: _________________ 
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ANEXO G: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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