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RESUMO 

 

 

Marim JG. Função e força muscular em pacientes brasileiros com calpainopatia 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 59p. 

 

Contextualização - A distrofia muscular de cinturas tipo 2A ou calpainopatia é uma 

desordem causada pelas mutações no gene CAPN3 (15q15.1) que codifica a calpaína. 

Entender como ocorre a perda de força muscular, da mobilidade articular e suas relações 

com a função nestes pacientes pode auxiliar na melhor compreensão da evolução da 

doença e indicar os biomarcadores pertinentes para o acompanhamento desta doença. 

Objetivo - Descrever e correlacionar a força muscular, a amplitude de movimentos 

articulares (ADM) e a função de um grupo de pacientes brasileiros com distrofia muscular 

de cinturas tipo 2A (calpainopatia). Método – Trata-se de um estudo transversal. A 

população estudada foi composta por 50 pacientes acompanhados no Centro de Pesquisa 

sobre o Genoma Humano e Células Tronco (CEGH-CEL) do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Foram coletados os dados de força 

muscular (Medical Research Council - MRC), amplitude de movimento, escala de 

Vignos, escala de Medida de Independência Funcional (MIF), teste de caminhada de 10 

metros (TC10m) e Escala Egen Klassifikation (EK). Para análise de correlação entre a 

força muscular e função foram utilizados os testes de correlação de Pearson e de 

Spearman. Resultados - Houve correlação positiva forte entre o índice de força muscular 

de cotovelo e o escore da Escala de Medida de independência funcional total (MIFT) 

(rho=0.70) e correlação negativa forte entre a Escala de Vignos e escore da MIFT (rho= 

-0.90). No teste de caminhada de 10 metros, a média do tempo utilizado pelos 

participantes foi de 17.82 segundos. Os resultados mostraram correlação negativa 

moderada entre o escore da escala EK e o índice de força muscular (MRC) dos segmentos 

corporais do cotovelo (rho= -0.51) e punho (r= -0.40) para o subgrupo cadeirantes. A 

amplitude de movimento não é um biomarcador pertinente para o acompanhamento da 

doença, pois não apresentou correlação com as demais variáveis deste estudo. A maioria 

dos pacientes apresentou limitações articulares na região de joelho e tornozelo, 

condizentes com outras pesquisas. A comparação da força muscular entre os músculos 

extensores dos joelhos direito e esquerdo mostrou diferença significativa (p<0.02). 

Conclusão - Amostra brasileira apresentou incidência similar com os países do 

continente europeu (32%). Os escores de força muscular mostraram correlação com a 

função motora. Nossos achados permitem determinar, com melhor embasamento, os 

biomarcadores funcionais força muscular e função como os mais indicados na prática 

clínica e de pesquisa. 

 

Descritores: distrofia muscular do cíngulo dos membros, força muscular, debilidade 

muscular, calpaína, doenças neuromusculares. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Marim JG. Function and muscle strength in Brazilian patients with calpainopathy 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

59p. 

 

Contextualization – Limb-girdle muscular dystrophy type 2A or calpainopathy is a 

disorder caused by mutation in the CAPN3 gene (15q15.1) that codes for calpain. 

Understanding how loss of muscular strength, joint mobility and their relationship with 

the function in these patients can help in better understanding the evolution of the disease 

and indicate the biomarkers pertinent to the follow-up of this disease. Objective - To 

describe and correlate muscle strength, range of joint movements (ROM) and function of 

a group of Brazilian patients with limb-girdle muscular dystrophy type 2A 

(calpainopathy). Method – This is a cross-sectional study. The studied population was 

composed for 50 patients at the Center for the Study of the Human Genome (CSHG) of 

the Institute of Biosciences of the University of São Paulo, São Paulo, Brazil. The data 

recorded were muscle strength (Medical Research Council – MRC), range of motion, 

Vignos scale, Functional Independence Measure (FIM), 10-meter walk test and Egen 

Klassifikation scale (EK). Para análise de correlação entre a força muscular e função 

foram utilizados os testes de correlação de Pearson e de Spearman. Results – There was 

a strong positive correlation between MRC and FIM (rho=0.70) and negative correlation 

between the Vignos Scale and FIM (rho= -0.90). The 10-meter walk test, the mean time 

used by participants was 17.82 seconds. The results showed a moderate negative 

correlation between the EK scale score and the MRC of the elbow (rho = -0.51) and wrist 

(r = -0.40) for the wheelchair subgroup. The range of motion is not a biomarker pertinent 

to the disease follow-up, since it did not present a correlation with the other variables of 

this study. The patients had contractures around the knee and ankle, is in keeping with 

what other studies. The comparison of muscle strength between the extensor muscles of 

the right and left knees showed a significant difference (p <0.02). Conclusion – Brazilian 

sample had an incidence similar with the countries of the European continent (32%). The 

scores of muscle strength and motor function showed correlation. Our findings allow us 

to determine, with better foundation, functional biomarkers muscle strength and function 

as the most indicated in clinical practice and research. 

 

Descriptors: muscular dystrophies, limb girdle, muscle strength, muscle weakness, 

calpain, neuromuscular diseases 
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INTRODUÇÃO 

 

Distrofias musculares de cinturas 

 

A distrofia muscular do cíngulo dos membros (DMC) compõem um grupo 

heterogêneo de desordens genéticas caracterizado por fraqueza muscular progressiva e 

atrofia simétrica, com predomínio na região do cíngulo dos membros superiores (MMSS), 

membros inferiores (MMII) e tronco (Zatz et al., 2003; Nigro e Savarese, 2014). 

Conforme a progressão da doença pode ser acometida a musculatura distal dos membros, 

os músculos cardíacos e os respiratórios (Albuquerque, 2013; Richard et al., 2016). 

 Em 1995, no “European Neuromuscular Centre Workshop” foram estabelecidos 

critérios mais precisos para a classificação das distrofias musculares de cinturas, as 

formas autossômicas dominantes foram denominadas DMC1 e as autossômicas 

recessivas, DMC2. Em 2013, foram classificadas com letras (ex: DMC1A, DMC1B, etc.), 

em ordem alfabética, de acordo com a identificação cronológica das correspondentes 

mutações dos genes (Torella et al., 2013).   

Atualmente, a atualização da nomenclatura acontece anualmente 

(http://www.musclegenetable.fr). Até o momento, existem 27 subtipos de distrofia 

muscular de cinturas, sendo oito deles referentes às alterações autossômicas dominantes 

(1A – H) e dezesseis autossômica recessiva (2A – 2Z) (Kaplan e Hamroun, 2014; Servián-

Morilla et al., 2016; Wu et al., 2017). A classificação da doença e seus subtipos, segundo 

o Gene Table of Neuromuscular Disorders são apresentadas no Quadro 1. 

 

 

http://www.musclegenetable.fr/
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Quadro 1: Classificação da Distrofia muscular de cinturas autossômica dominante 

(DMC1) e autossômica recessiva (DMC2). 

Fenótipo 

da doença 

Herança 

autossômica 

 

Gene 

 

Cromossomo 

 

Proteína 

DMC1A AD MYOT 5q31 Miotilina 

DMC1B AD LMNA 1q22 Lamina A/C 

DMC1C AD CAV3 3p25 Caveolina-3 

DMC1D AD DNAJB6 7q36 Homólogo HSP-40, subfamília b, número 

6 

DMC1E AD DES 2q35 Desmina 

DMC1F AD TNPO3 7q32.1-q32.2 Transportin 3 

DMC1G AD HNRPDL 4q21 Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 

D-like 

DMC1H AD ? 3p23-p25 ? 

DMC2A AR CAPN3 15q15.1-q21.1 Calpaína 3 

DMC2B AR DYSF 2p12-14 Disferlina 

DMC2C AR SGCG 13q12 Gama-sarcoglicana 

DMC2D AR SGCA 17q21 Alfa-sarcoglicana 

DMC2E AR SGCB 4q12 Beta-sarcoglicana 

DMC2F AR SGCD 5q33-q34 Delta-sarcoglicana 

DMC2G AR TCAP 17q12 Teletonina 

DMC2H AR TRIM32 9q33.2 Tripartite motif-containing-32 

DMC2I AR FKRP 19q13.32 Proteína relacionada a fukutina 

DMC2J AR TTN 2q31 Titina 

DMC2K AR POMT1 9q34.1 Proteína-O-manosiltransferase 1 

DMC2L AR ANO5 11p14-12 Anoctamina 5 

DMC2M AR FKTN 9q31-q33 Fukutina 

DMC2N AR POMT2 14q24.3 Proteína-O-manosiltransferase 2 

DMC2O AR POMGNT1 1p34.1 Proteína-Omanose beta1,2-N-

acetilglucosaminiltransferase 

DMC2Q AR PLEC1 8q24 Plectina 1, proteína de ligação de 

filamento intermediário 500 kDa 

DMC2R AR DES 2q35 Desmina 

DMC2S AR TRAPPC11 4q35.1 Traffickingproteinparticle complex11 

DMC2T AR GMPPB 3p21.31 GDP-manosepirofosforilase B 

DMC2U AR ISPD 7p21.2 Isoprenoidsynthasedomaincontaining 

DMC2V AR GAA 17q25.2-q25.3 Acid alpha-glucosidasepreproprotein 

DMC2W AR LIMS2 2q14.3 LIM andsenescentcellantigen-likedomains 

2 

DMC2X AR BVES 6q21 bloodvesselepicardialsubstance 

DMC2Y AR TOR1AIP1 1q25.2 Torsin A interactingprotein 1 

DMC2Z AR POGLUT1 3q13.33 Protein O-Glucosyltransferase 1 

FONTE:http://www.musclegenetable.fr/  

DMC: Distrofia muscular de cintura-membros; AD: Autossômica dominante; AR: Autossômica recessiva. 
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Historicamente, a distrofias musculares de cinturas recebeu esta denominação na 

década de 1950, diferenciando-se das outras distrofias musculares já conhecidas, ligadas 

ao cromossomo X, Distrofia muscular de Duchenne (DMD) e Distrofia muscular de 

Becker (DMB) e da Distrofia fascioescapuloumeral (Langer, 2012; Mitsuhashi e Kang, 

2012). 

Em seu artigo clássico, Walton e Nattrass (1954) ressaltaram que o termo Distrofia 

Muscular de Cinturas deveria ser utilizado para casos com início nas primeiras três 

décadas de vida, pacientes com alterações predominantes na região do tronco e cinturas 

escapular e pélvica, sem envolvimento dos músculos faciais, pacientes com progressão 

do quadro clínico moderada, comumente autossômica recessiva, e para ambos os sexos. 

Com o progresso das pesquisas em avaliação dos distúrbios musculares, esta 

caracterização clínico-patológica foi contestada, devido à heterogeneidade clínica 

associada a outras condições, tais como, distúrbios metabólicos e as miopatias congênitas 

(Fardeau et al., 1996). 

Outros músculos podem ser afetados em uma fase mais tardia, incluindo a 

musculatura distal dos membros, os músculos cardíaco, respiratórios, extraoculares e 

faciais (Mori-Yoshimura, et al., 2017; Okere et al., 2013). 

O acometimento do músculo cardíaco pode desencadear a cardiomiopatia 

progressiva ou arritmias cardíacas, enquanto que a fraqueza da musculatura respiratória 

pode levar a complicações funcionais, havendo necessidade de suporte ventilatório 

noturno (Verhaert et al., 2011; Bushby et al., 2007).  

O diagnóstico preciso da DMC pode ser desafiador, pois requer informações das 

manifestações clínicas e dos resultados de diversos exames, entre eles, a dosagem alterada 

da concentração plasmática de creatina quinase (CK), biópsia muscular apresentando 
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“mudanças distróficas” (degeneração/regeneração das fibras musculares), testes 

bioquímicos e teste genético molecular (Langer, 2012; Pegoraro e Hoffman, 2000). 

As doenças podem se associar a diferentes tipos de mutações, missense 

(substituição de nucleotídeo que resulta em troca de aminoácido) nonense (a tradução da 

proteína é interrompida prematuramente, ocasionando a troca de um aminoácido por um 

códon de parada), deleções e inserções, o que tornam o estudo molecular dispendioso e 

trabalhoso (Albuquerque, 2013; Bushby, 1995; Pereira, 2001). 

Os exames bioquímicos podem auxiliar na detecção precisa do subtipo da doença, 

o que possibilita acompanhar precocemente cada caso e tomar os cuidados específicos, 

considerando suas peculiaridades (Bushby, 2009). 

A prevalência da DMC é de 1/14.500 nascidos vivos (Mahmood e Jiang, 2014), 

existindo variabilidade de acordo com o subtipo da doença e o país de origem 

(Narayanaswami et al., 2014). As formas autossômicas recessivas são relativamente mais 

comuns, correspondendo a 90% de todas as DMC (Nigro e Savarese, 2014; Guglieri et 

al., 2008).  

O Quadro 2 apresenta a proporção relativa da distrofia muscular de cinturas na 

população brasileira e em todo o mundo (Zatz et al.,2003; Moore et al., 2006; Magri et 

al., 2012; Norwood et al., 2009; Lo et al., 2008; Topaloglu, 2013; Mahmood, 2013; 

Pathak et al., 2010; Sveen, 2006). 

O curso clínico desse grupo de doenças apresenta grande variabilidade e os 

sintomas podem começar na infância ou na idade adulta. A progressão e a distribuição da 

fraqueza muscular variam consideravelmente entre os pacientes e os subtipos genéticos 

(Pegoraro e Hoffman, 2000; Cotta et al., 2014).  
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Quadro 2: Distribuição da distrofia muscular do cíngulo dos membros, de acordo com o 

subtipo, em todo o mundo.  

Autor (ano) País Pacientes 1B 1C 2A 2B 2C-F 2I 2L 

Lo et al., 2008 Austrália 76 

pacientes 

1% 3% 8% 5% 2% 3% --- 

Mahmood, 

2013 

China 26 

pacientes 

--- 3% 17% 15% 3% --- --- 

Magri et al., 

2012 

Itália 153 

pacientes 

--- 2% 37% 27% 23% 9% 2% 

Moore et al., 

2006 

USA 162 

pacientes 

--- 1.5% 12% 18% 15% 15% --- 

Norwood et al., 

2009 

Inglaterra 43 

pacientes 

8% --- 26% 5.9% 11.7% 19% --- 

Pathak et al., 

2010 

Índia 75 

pacientes 

--- 47% --- --- --- --- --- 

Sveen, 2006 Dinamarca 75 

pacientes 

--- --- 16% 2.6% 30.6% 50% --- 

Topaloglu, 

2013 

Argélia --- --- --- 0.8% 13% 31% --- --- 

Topaloglu, 

2013 

Tunísia 169 

pacientes 

--- 76% --- 5.9% 8.2% 9.4% --- 

Zatz et al., 2003 Brasil 120 

famílias 

--- --- 32% 22% 32% --- 11% 

 

 

A Calpaína 3 e a distrofia muscular do cíngulo dos membros do tipo 2A 

 

A calpaína é uma protease citoplasmática que requer os íons de cálcio para sua 

atividade. Embora sua função fisiológica ainda não seja totalmente conhecida, está 

implicada em uma variedade de processos celulares regulados por cálcio, como 

transdução de sinal, proliferação celular, progressão do ciclo celular, diferenciação, 

apoptose, fusão da membrana e atividade plaquetária. A desorganização de sua atividade 
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tem sido implicada em várias condições patológicas tais como a distrofia muscular do 

cíngulo dos membros, a exemplo da DMC2A, também denominada de calpainopatia 

(Goll et al., 2003). 

Nos sarcômeros, a calpaína 3 liga-se diretamente com a titina nas linhas M e 

regiões N2A, onde múltiplas proteínas formam complexos para responder aos sistemas 

de transdução de sinal miofibrilares. Curiosamente, a calpaína 3 altera a sua localização 

das linhas M para as regiões N2A (isoforma presente na banda I) à medida que os 

sarcômeros se ampliam (Ojima K et al., 2011). 

As primeiras famílias a serem mapeadas geneticamente com a calpainopatia foram 

moradores na região sul do Oceano Índico (Reunião da Ilha – França) em 1989 (Fardeau 

et al., 1996). A distrofia muscular do cíngulo dos membros tipo 2A ou calpainopatia é 

uma desordem causada pelas mutações no gene CAPN3 (15q15.1) que codifica a calpaína 

3 (Luo et al., 2012; Toral-Ojeda et al., 2016). Esta protease é essencial na reparação e 

manutenção do músculo esquelético, pois modula as atividades de várias enzimas 

intracelulares, participa na degradação de proteínas, além de desempenhar um papel não 

proteolítico está envolvida no efluxo de cálcio do retículo sarcoplasmático (Ojima et al., 

2011; Hauerslev et al., 2012; Huang e Forsberg, 1998; Renjini, 2012). A Figura 1 é um 

esquema da relação entre algumas proteínas das fibras musculares e suas respectivas 

doenças, as distrofias musculares de cintura-membros. 
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Figura 1 - Esquema representativo de algumas das proteínas da fibra muscular que quando 

deficientes causam as distrofias musculares de cinturas. FONTE: Leite, 2017 (adaptado de Lorenzo, 2007 

e Gonzáles, 2013).  
Legenda: DMC: distrofia muscular de cinturas (subtipos 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J). 

 

O quadro clínico desta doença é de caráter progressivo, neuroevolutivo, com 

início entre 8 e 15 anos e os primeiros sinais e sintomas são de fraqueza muscular 

proximal com predomínio em cíngulo pélvico. Os músculos abdutores do quadril, 

habitualmente são preservados (Richard et al., 1995; Urtasun et al., 1998; Richard et al., 

1997). Poucos estudos detalham pobremente as características de força muscular e função 

nestes pacientes. 

 

 

 

Avaliação da força muscular, amplitude de movimento e função em pacientes 

com distrofia muscular 

 

O teste de força muscular manual (TMM), desenvolvido inicialmente por Robert 

W. Lovett em 1912, ainda é a ferramenta mais utilizada para avaliar clinicamente a força 

muscular de pacientes com distrofias musculares. O sistema de classificação da força 
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muscular é dividido em cinco níveis, utilizando a força da gravidade como resistência 

(Florence et al., 1992). 

Uma descrição do método de avaliação de força muscular desenvolvido por Lovett 

e publicado em 1932, apresentava as seguintes classificações: “Ausente”, “Vestigial”, 

“Ruim”, “Regular”, “Bom” e “Normal” (Kendall e McCreary, 2007). 

 Em 1949, Kendall e colaboradores estabeleceram a classificação numérica de 0 a 

5 para quantificar as alterações de força muscular, sendo que, quanto maior a pontuação, 

melhor o desempenho físico (Cuthbert e Goodheart, 2007). 

Em associação ao teste de força muscular manual, a fórmula proposta pelo 

Medical Research Council (MRC) foi amplamente aceita, fornecendo indicadores de 

desempenho de grupos musculares por meio de escores percentuais (Kendall e McCreary, 

1983; Parreira et al., 2007; Compston, 2010; Diniz et al., 2012; Scott et al., 1982). 

A medida objetiva da amplitude de movimento articular auxilia na compreensão 

do encurtamento muscular, por vezes associado com a fraqueza. É realizado 

tradicionalmente, utilizando o goniômetro desde 1914. Trata-se de um instrumento de 

fácil aplicação e portabilidade, não invasivo, e de baixo custo (Norkin e White, 1997; 

Marques, 1997; Venturini, 2006; Lea e Gerhardt, 1995; Batista et al., 2006; Boone et al., 

1978). 

Na calpainopatia, em consequência à fraqueza muscular e em alguns casos à 

presença de encurtamentos, ocorrem alterações na marcha e dificuldade nas realizações 

de atividades rotineiras, tais como, correr e subir escadas. Com a evolução da doença, os 

pacientes perdem a capacidade de deambular e passam a fazer uso de cadeira de rodas 

(Sáenz et al., 2005; Shin et al., 2007). 
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Dentre os métodos disponíveis para avaliação da função destaca-se a escala de 

Medida de Independência Funcional (MIF). Este instrumento categoriza, por meio de 

escores, a incapacidade de pacientes com restrições funcionais de origem variada 

(Granger, 1986; Riberto, 2001; Riberto et al., 2004; Martins et al.,2013). 

O teste de caminhada de 10 metros (TC10m) é utilizado para avaliação da marcha, 

por meio da mensuração do tempo de execução da atividade (Watson, 2002). 

A avaliação funcional dos cadeirantes é com frequência realizada por meio da 

escala Egen Klassifikation (EK), desenvolvida na Dinamarca, que tem como objetivo 

quantificar o grau de limitação funcional de pacientes em fase avançada de doenças 

incapacitantes, como as doenças neuromusculares (Steffensen et al., 2001; Martinez et 

al., 2006). 

 A tomada de decisão clínica depende, em boa parte, dos resultados obtidos a partir 

do uso das ferramentas de avaliação, assim como, a análise evolutiva do tratamento 

proposto (Hukuda, 2009). Na área de doenças neuromusculares, de forma geral, pesquisas 

relatam que os escores de força muscular e escores de função são correlacionados entre 

si (Nunes et al., 2014; Uchikawa et al., 2004; Lue, 2000a, Lue, 2000b).  

Entender como o ocorre a perda de força muscular, da mobilidade articular e suas 

relações com a função em pacientes com calpainopatia, ainda não descritas na literatura, 

pode auxiliar na melhor compreensão da evolução da doença e indicar biomarcadores 

pertinentes para o acompanhamento desta doença.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Descrever a força muscular, amplitude de movimento e função de um grupo de 

pacientes brasileiros com distrofia muscular de cinturas tipo 2A (calpainopatia). 

 

2.2. Objetivos intermediários 

 

Descrever e correlacionar escores obtidos na medida da força muscular e medidas 

funcionais; 

Descrever os achados de amplitude de movimento e correlacionar com os escores 

de força muscular; 

Comparar a força muscular dos hemicorpos direito e esquerdo. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

Estudo transversal, descritivo e comparativo. 

 

3.2 Casuística 

Participaram 50 pacientes acompanhados no Centro de Pesquisa sobre o Genoma 

Humano e Células Tronco (CEGH-CEL) do Instituto de Biociências da Universidade de 

São Paulo, com o diagnóstico de distrofia muscular de cinturas do tipo 2A confirmado 

por teste molecular ou por análise de ácido desoxirribonucleico (DNA). A idade dos 

pacientes variou entre 16 a 56 anos (média de 34,98), sendo 26 pacientes cadeirantes e 24 

deambuladores. 

O cálculo amostral mostrou necessidade de estudo de 31 pacientes (Alfa = 0.05 e Beta 

= 0.20). 

  

3.3 Local do estudo 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Fisioterapia e Comportamento do Curso 

de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Serviço de 

Fisioterapia do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células Tronco (CEGH-

CEL) do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo- IBUSP entre os anos de 

2008 a 2016. 
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3.4 Procedimentos 

Foram mensuradas de sexo, idade, tempo de doença, início dos sintomas, força 

muscular, amplitude de movimento, função, tempo de execução para deambular e 

habilidade com uso de cadeira de rodas. Todos os pacientes foram avaliados por um único 

examinador com experiência de 5 anos nesta atividade. 

 

Força muscular 

Os dados de força muscular foram coletados por meio do teste de força muscular 

manual (TMM), tendo como base a metodologia descrita por Kendall, na qual o paciente 

é colocado em posições adequadas e o examinador testa o grau de força muscular a partir 

da resistência manual encontrada (Tabela 1). O teste é graduado de 0 a 5, sendo o grau 0 

referente à ausência de contração muscular; o grau 1é relacionado com a contração visível 

ou palpável da contração muscular, porém sem movimento articular; o grau 2 é fornecido 

quando o movimento é ativo no plano horizontal (movimento sem a ação da gravidade);o 

grau 3 informa a presença de movimento ativo contra a resistência da força da gravidade; 

o grau 4 caracteriza a presença de movimento ativo contra uma resistência exterior 

moderada e o grau 5 é indicativo de força muscular normal (Kendall e McCreary, 2007). 

 Inicialmente os pacientes foram posicionados de forma a testar os graus de força 

3,4 e 5, ou seja, em posição antigravitacional. Posteriormente, se necessário, para testar 

os graus de 0, 1 e 2, a posição adotada foi neutra, ou seja, sem ação da gravidade (Kendall 

e McCreary, 2007). Foram coletados dados dos músculos flexores e extensores do ombro, 

flexores e extensores do cotovelo, flexores e extensores do punho, flexores e extensores 

do quadril, flexores e extensores do joelho, dorsiflexores e planteflexores do tornozelo. 

Os grupos musculares foram testados bilateralmente. 
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Após a avaliação funcional, os escores de força muscular foram calculados por 

meio da fórmula proposta pelo Medical Research Council (MRC) para obtenção do 

percentual de força muscular em segmentos dos membros superiores (ombro, cotovelo e 

punho) e, em segmentos dos membros inferiores (quadril, joelho e tornozelo) (Diniz et 

al., 2012; Scott et al., 1982): 

Índice MRC (%) = Soma da força muscular X 100 

                                   Número de músculos testados X 5 

 

Tabela 1: Avaliação da força muscular manual (posicionamento e graus de força 

muscular). 

Movimento Grau 3, 4 e 5 Grau 0, 1 e 2 

Flexão de ombro Sedestação DL 

Extensão de ombro Decúbito ventral DL 

Flexão de cotovelo Sedestação DL 

Extensão de cotovelo DD DL 

Flexão de punho Sedestação Sedestação 

Extensão de punho Sedestação Sedestação 

Flexão de quadril Sedestação ou DD DL 

Extensão de quadril Decúbito ventral DL 

Flexão de joelho DV DL 

Extensão de joelho Sedestação DL 

Dorsiflexão tornozelo Sedestação ou DD Sedestação ou DD 

Plantiflexão tornozelo Sedestação ou DD Sedestação ou DD 

DD: Decúbito dorsal; DL: Decúbito lateral; DV: Decúbito ventral. 

 

 

Amplitude de movimento articular 

Foram coletadas as medidas goniométricas passivas, obtidas de acordo com o 

método proposto por Marques, assim como, as amplitudes de movimentos consideradas 

normais, referentes aos movimentos de flexão de ombro, flexão de cotovelo, flexão de 

punho, flexão de quadril, flexão de joelho e flexão plantar de tornozelo bilateral. A coleta 

foi realizada com a utilização de um goniômetro universal (Marques, 1997). 
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Desempenho funcional – Escala de estadiamento de Vignos 

Todos os pacientes foram classificados de acordo com a escala de estadiamento 

da função de Vignos, que distribui os pacientes, de acordo com o desempenho funcional 

(escores de 1 a 10), utilizando predominantemente os membros inferiores, sendo que, 

quanto menor a pontuação, melhor o desempenho (Vignos e Archibald, 1960; Archibald 

e Vignos, 1959). 

 

Desempenho funcional - Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) 

Os pacientes foram avaliados por meio da escala de Medida de Independência 

Funcional. Este instrumento avalia de forma quantitativa a carga de cuidados exigidos 

para a realização de uma série de atividades, as categorias são agrupadas em seis 

dimensões: Autocuidado (alimentação, higiene pessoal, banho, vestir metade superior, 

vestir metade inferior, utilização do vaso sanitário); Controle dos esfíncteres (controle da 

diurese e defecação); Transferências (leito, cadeira, cadeira de rodas, vaso sanitário, 

banheiro, chuveiro), Locomoção (marcha, cadeira de rodas, escadas), Comunicação 

(compreensão, expressão) e Cognição social (interação social, resolução de problemas, 

memória) (Nedeljkovic et al., 2016; Martins et al., 2013 ). 

Cada item é pontuado de acordo com o nível de assistência necessário para 

atividades de vida diária, sendo; 1 - dependência total; 2 - ajuda mínima (individuo≥25%); 

3 - ajuda moderada (individuo ≥50%), 4 - ajuda mínima (individuo ≥75%); 5 -Supervisão; 

6 - independência modificada (ajuda técnica) e 7 -independência completa. O escore total 

mínimo é de 18 pontos e o máximo de 126 pontos (Nedeljkovic et al., 2016; Martins et 

al., 2013). 
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O uso da pontuação de todas as dimensões da MIF é denominado MIF total 

(MIFT), que por sua vez, pode ser dividida em quatro subescores, de acordo com a 

pontuação total obtida, sendo; a) 18 pontos (dependência completa); b) 19 - 60 pontos 

assistência de até 50% da tarefa; c) 61 - 103 pontos: assistência de até 25% da tarefa; d) 

104 - 126 pontos: independência completa/ modificada (Viana FP, 2008). 

 

Desempenho funcional - Teste de caminhada de 10 metros 

O deslocamento dos pacientes que deambulavam foi avaliado por meio do teste 

de caminhada de 10 metros. Todos foram orientados a caminhar o mais rápido possível, 

em uma superfície plana e por uma distância pré-determinada, neste caso 10 metros, e o 

tempo foi cronometrado pelo examinador (Watson, 2002). 

 

Desempenho funcional - Escala Egen Klassifikation (EK) 

O deslocamento dos pacientes cadeirantes foi avaliado pela Escala EK, escala que 

é dividida em dez categorias, cada uma com quatro alternativas, que fornecem escores 

parciais entre 0 e 3. Um escore total é obtido pela soma dos escores parciais e varia entre 

0 e 30. Quanto maior o comprometimento funcional, maior a pontuação obtida 

(Steffensen et al., 2001; Martinez et al., 2006). 

 

3.5. Análise dos dados 

Para caracterização geral dos pacientes todos os dados foram corrigidos por idade 

e tempo de doença. Para análise dos dados (idade, tempo de doença, início dos sintomas, 

força muscular, amplitude de movimento e função) foi utilizada análise descritiva, por 

meio de média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo.  
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Para análise de correlação entre a força muscular, amplitude de movimento 

(ADM) e função, todos os dados foram corrigidos por idade e tempo de doença. 

Foram utilizados os testes de correlação de Pearson (análise de distribuição 

paramétrica) e o teste de correlação de Spearman (análise de distribuição não 

paramétrica). Os coeficientes de correlação foram classificados como fortes (r≥0.70) ou 

moderados (r≥0.40 - r <0.69) (McGraw e Wong, 1992). 

Os valores para interpretação dos tamanhos de efeito são respectivamente 

“insignificante” (t < 0,19); “pequeno” (t = 0,20‐0,49); “médio” (t =0,50‐0,79); “grande” 

(t = 0,80‐1,29) e “muito grande” (t > 1,30) (Cohen, 1992; Rosenthal, 1996). 

Foi utilizado o teste de Wilcoxon para verificar a comparação da força muscular 

dos segmentos corporais (D/E). 

Foram consideradas diferenças significativas aquelas com valores de p<0.05 

(Taylor, 1990). Para análise estatística foi utilizado os softwares R Studio e Statistica 

13.0. 

 

3.6. Considerações éticas 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa processo 

número CAAE: 68790517.9.0000.0065. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da população estudada 

A população estudada foi composta por 50 pacientes com idade média de 34.9 

(DP ±10.9), variando de 16 a 56 anos, sendo 62% dos pacientes pertenciam ao sexo 

feminino e 38% destes, ao sexo masculino. 

Os resultados dos dados coletados proporcionaram informações de idade, tempo 

de doença, início dos sintomas, perda da marcha, grau de força dos principais grupos 

musculares dos MMSS e dos MMII, amplitude de movimento passiva das principais 

articulações dos MMSS e dos MMII, estadiamento funcional (Vignos) e a função (MIFT, 

TC10m e EK). 

Num primeiro momento são apresentados os dados descritivos de todas as 

variáveis estudadas, como parte dos dados apresentou características paramétricas 

(distribuição normal) e parte dos dados apresentou características não paramétricas 

(distribuição não normal), optamos por apresentar os dados referentes ao mínimo, 

máximo, média, mediana e desvio padrão. 

Para efeito de estudo, todos os participantes (N=50) foram divididos em dois 

subgrupos representativos de acordo com o grau de função, sendo, deambuladores (48%) 

e cadeirantes (52%). A caracterização geral dos pacientes e seus respectivos subgrupos 

estão descritas nas Tabelas 2 a 5. 

É possível observar na Figura 2, fotografias de pacientes com calpainopatia em 

diferentes perfis (sem identificação), na análise postural, é possível identificar atrofias 

musculares em segmentos corporais e compensações posturais para manutenção do 

ortostatismo. 
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Na sequência, são apresentados os dados referentes as correlações entre as 

variáveis estudadas, corrigidas por idade e tempo de doença. Em destaque, são mostradas 

as representações gráficas das correlações entre a MIFT e o índice e força muscular do 

cotovelo (MRC), e a correlação entre a MIFT e a escala de estadiamento de Vignos. 

Por fim, são exibidas as análises comparativas da força muscular e amplitude de 

movimento passiva entre os hemicorpos direito (D) e esquerdo (E). 

  

Tabela 2 - Caracterização da idade, tempo de doença e início dos sintomas (em anos) dos 

pacientes estudados, por quartis (N=50) 

 
 

Variáveis 

 

Grupo 

 

Min. 

 

1º 

Quartil 

 

Mediana 

 

Média 

 

3º 

Quartil 

 

Máx. 

 

DP 

 Geral 16.0 26.5 35.5 34.9 44.8 56.0 10.9 

Idade Deambulador 16.0    23.8    29.0    32.5    41.5 56.0 12.3 

 Cadeirante 18.0    30.8    38.0    37.3    46.0 49.0 9.3 

 Geral 2.0 13.0 19.0 19.4 25.0 41.0 9.3 

Tempo de 

doença 

Deambulador 2.0    10.0    14.0    14.4    19.8 29.0 7.1 

 Cadeirante 10.0    18.5    22.0    24.2    32.0 41.0 8.6 

 Geral 3.0 11.0 12.0 15.6 18.0 40.0 8.4 

Início dos 

sintomas 

Deambulador 7.0    11.3    13.5    18.2    26.3 40.0 9.5 

 Cadeirante 3.0    10.0    11.5    13.2    14.0 30.0 6.5 

Min.: Mínimo. Máx.: Máximo. DP: Desvio Padrão. 

 

 

 Chama atenção o fato de que a média de idade, tempo de doença e início dos 

sintomas da população estudada (N=50) foi de, respectivamente, 34,9 (16 – 56 anos), 19,4 

(2 – 41 anos) e 15.6 (3 – 40 anos).   

O subgrupo de pacientes cadeirantes é mais jovem (idade máxima: 49 anos) 

comparado a idade máxima do subgrupo deambuladores (idade máxima: 56 anos), em 

contrapartida, os pacientes cadeirantes tiveram início dos sintomas de forma precoce (3 

anos), comparado com o outro subgrupo, deambuladores (7 anos). 
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Na Tabela 3 observa-se a caracterização do índice de força muscular (MRC) dos 

participantes do grupo geral (N=50) e dos subgrupos deambuladores (N=24) e cadeirantes 

(N=26). 

 

 

Tabela 3 – Caracterização do índice de força muscular (MRC) dos pacientes estudados, 

por quartis (N=50) 
 

Variáveis 

 

Grupos 

 

Min. 

 

1º 

Quartil 

 

Mediana 

 

Média 

 

3º 

Quartil 

 

Máx. 

 

DP 

MRC ombro Geral 20.0 40.0 40.0 46.2 50.0 100.0 16.0 

 Deambuladores 40.0    40.0 50.0    56.2 70.0 100.0 16.1 

 Cadeirantes 20.0    35.0 40.0 37.6 40.0 50.0 6.9 

MRC cotovelo Geral 30.0 50.0 50.0 59.6 70.0 100.0 15.3 

 Deambuladores 50.0   65.0 70.0 71.4 75.0 100.0 10.9 

 Cadeirantes 30.0    40.0    50.0 50.5 60.0 95.0 10.2 

MRC punho Geral 40.0 70.0 80.0 77.4 90.0 100.0 16.3 

 Deambuladores 65.0 75.0 90.0 85.6 95.0 100.0 11.7 

 Cadeirantes 40.0 60.0 70.0 73.2 90.0 100.0 16.4 

MRC quadril Geral 11.0 30.0 40.0 37.4 40.0 70.0 13.4 

 Deambuladores 30.0 40.0 40.0 46.6 50.0 70.0 9.9 

 Cadeirantes 11.0 20.0 30.0 30.8 40.0 40.0 9.6 

MRC joelho Geral 20.0 40.0 60.0 53.2 65.0 95.0 18.5 

 Deambuladores 40.0 60.0 65.0 66.0 75.0 95.0 14.2 

 Cadeirantes 20.0    40.0 40.0 43.0 60.0 70.0 13.5 

MRC tornozelo Geral 30.0 60.0 70.0 67.5 80.0 100.0 16.8 

 Deambuladores 60.0 70.0 80.0 78.5 87.5 100.0 12.0 

 Cadeirantes 30.0 50.0 60.0 58.8 70.0 80.0 12.9 

Min.: Mínimo. Máx.: Máximo. DP: Desvio Padrão; MRC: Medical Research Council. 

 

Observa-se que a média do índice de força muscular (MRC) geral dos 

participantes foi de 46,2 ± 16,0% para os ombros, 59,6 ± 15,3% para os cotovelos, 77,4 

± 16,3% para os punhos, 37,4 ± 13,4% para os quadris, 53,2 ± 18,5% para os joelhos e 

67,5 ± 16,8% para os tornozelos. 

Considerando-se apenas o subgrupo cadeirantes, a média do índice de força 

muscular (MRC) foi de 37,6 ± 6,9% para os ombros, 50,5 ± 10,2% para os cotovelos e 

73,2 ± 16,4% para os punhos. O índice de força muscular foi de 30,8 ± 9,6% para os 
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quadris; 43,0 ± 13,5% para os joelhos e 58,8 ± 12,9% para os tornozelos. Considerando 

apenas o subgrupo deambulador, encontramos um índice médio de força muscular de 56,2 

± 16,1 para ombros, 71,4 ± 10,9% para cotovelos e 85,6 ± 11,7% para punhos, 46,6 ± 

9,9% para quadris, 66,0 ± 14,2% para joelhos e 78,5 ± 12,0% para tornozelos. 

Na Tabela 4 são apresentadas as médias de amplitude de movimento passiva de 

todos os pacientes (geral), e os subgrupos (deambuladores e cadeirantes). 

 

Tabela 4– Caracterização da média da amplitude de movimento passiva dos pacientes 

estudados, por quartis (N=50) 
 

ADM prevista 

 

Grupos 

 

Min. 

 

1º 

Quartil 

 

Mediana 

 

Média 

 

3º 

Quartil 

 

Máx. 

 

DP 

Flexão ombro Geral 179.0 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 0.1 

(0-180º) Deambuladores 178.0    180.0    180.0    179.7    180.0 180.0 0.6 

 Cadeirantes 179.0    180.0    180.0    179.9    180.0 180.0 0.3 

Flexão cotovelo Geral 110.0 145.0 145.0 143.2 145.0 145.0 6.6 

(0-145º) Deambuladores 135.0    145.0    145.0    144.5    145.0 145.0 2.1 

 Cadeirantes 110.0    145.0    145.0    141.8    145.0 145.0 8.8 

Flexão punho Geral 60.0 90.0 90.0 89.1   90.0 90.0 4.6 

(0-90°) Deambuladores 88.0    90.0    90.0    89.8    90.0 90.0 0.5 

 Cadeirantes 60.0   89.7    90.0    88.1    90.0 90.0 6.3 

Flexão quadril Geral 85.0 111.2    125.0    116.6    125.0 125.0 11.5 

(0-125º) Deambuladores 105.0    115.0    124.0    120.2    125.0 125.0 6.3 

 Cadeirantes 85.0    98.7   125.0 114.1   125.0 125.0 14.2 

Flexão joelho Geral 60.0 96.2 115.0   111.0   130.0 140.0 22.3 

(0-140º) Deambuladores 70.0 102.5    117.5    115.7    128.8 140.0 18.5 

 Cadeirantes 60.0 85.0 110.0    107.6    130.6 140.0 25.6 

Flexão plantar Geral 15.0    35.0   44.0    38.7    45.0 45.0 8.1 

(0-45º) Deambuladores 30.0   35.0   45.0    40.4   45.0 45.0 5.5 

 Cadeirantes 15.0    33.7    41.5    37.2    45.0 45.0 9.8 

Min.: Mínimo. Máx.: Máximo. DP: Desvio Padrão; ADM: Amplitude de movimento. 

 

Observa-se que, em relação a amplitude de movimento da flexão de ombro, os 

valores médios foram de 179-180 graus, não se alterando em função da evolução da 

doença. 

Chama atenção que os pacientes deambuladores apresentaram discrepância nos 

valores goniométricos comparados aos cadeirantes, como pode ser visto na Tabela 4: 



21 

 

diferença de 20 graus na articulação do quadril; 10 graus na articulação do joelho e 15 

graus na articulação do tornozelo. 

 

 

Tabela 5- Caracterização da função (Vignos, MIFT, TC10m e EK) dos pacientes 

estudados, por quartis (N=50) 

 
 

Grupo 

 

Variáveis 

 

Min. 

 

1º 

Quartil 

 

Mediana 

 

Média 

 

3º 

Quartil 

 

Máx. 

 

DP 

Geral Vignos 2.0 3.0 6.5 5.1 7.0 8.0 2.1 

 MIFT 70.0 80.0 90.5 94.1 112.2 115.0 15.3 

Deambuladores Vignos 2.0    2.0    3.0   3.1    3.75 6.0 1.3 

 MIFT 93.0    105.0    113.0    108.5    114.0 115.0 7.2 

 TC10m 9.0    12.2    14.0    17.8    25.0 31.0 7.5 

Cadeirantes Vignos 6.0    7.0    7.0    7.0    7.0 8.0 0.3 

 MIFT 70.0    76.7    80.0    81.0    85.0 91.0 5.8 

 EK 2.0    7.0    8.5   9.0  11.0 18.0 3.9 

 Perda da 

marcha 

14.0    23.7    29.5    29.0    35.2 45.0 8.5 

Min.: Mínimo. Máx.: Máximo. DP: Desvio Padrão; MIFT: Escala de medida de independência funcional 

total; TC10m: Tempo de caminhada de 10 metros; EK: Egen Klassifikation. 

 

 

Houve a variabilidade da idade de perda da marcha do subgrupo de pacientes 

cadeirantes (14 a 45 anos), mostrando a heterogeneidade da doença. Como esperado, o 

mesmo subgrupo, foi classificado na escala de estadiamento de Vignos (média de escore 

= 7.0) acompanhado na escala de medida de independência funcional total (MIFT=81), 

estes subescores indicam que os pacientes cadeirantes necessitam da assistência de 

outrem para realizar suas tarefas rotineiras, devido comprometimento funcional. Na 

avaliação feita pela escala EK o valor médio foi de 9.0, identificando as limitações em 

suas atividades de vida diária, principalmente nas transferências e locomoção com a 

cadeira de rodas. 

Na Figura 2, são apresentadas fotos de pacientes com calpainopatia em diferentes 

perfis, chamando atenção para a fraqueza muscular em cintura escapular (escapula alada), 
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atrofia de bíceps braquial, a base alargada e atrofia de panturrilha bilateral. Estes achados 

no paciente retratado são compatíveis com os achados de força e mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2–2A) Acima e à esquerda: escapula alada; 2B) Acima e à direita: atrofia de bíceps braquial; 2C) 

Abaixo e à esquerda: base alargada; 2D) Abaixo e à direita: atrofia de panturrilhas. (Fotografias de autoria 

e cedidas por Isabela Pessa Anequini Leite). 

 

 

 

4.2 Correlação entre as variáveis estudadas, corrigidas por idade e tempo de doença 

 

4.2.1 Correlações entre o índice de força muscular (MRC) por segmento e a 

medida de amplitude de movimento passiva 

 

A 

 

B 

 

C  

 

D 
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Após análise descritiva, foi pesquisada a correlação entre o escore obtido pelo 

índice de força muscular (MRC) e as medidas obtidas em graus da amplitude de 

movimento passiva, considerando os grupos articulares por segmentos, a saber, ombro, 

cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo todos pesquisados a partir do movimento de 

flexão. Todas as variáveis foram corrigidas por idade e tempo de doença (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 – Correlação entre o índice de força muscular geral (MRC) e as médias dos 

valores da amplitude de movimento passiva, corrigidos por idade e tempo de doença  

(N=50) 
 

 Variáveis 

ADM  

flexão 

ombro 

ADM 

flexão 

cotovelo 

ADM 

flexão 

punho 

ADM 

flexão 

quadril 

ADM 

flexão 

joelho 

ADM 

flexão 

tornozelo 

MRC ombro rho = 0.43* rho = 0.10 rho = 0.01 rho = 0.05 rho = 0.05 rho = 0.03 

MRC cotovelo rho = 0.06 rho = 0.21 rho = 0.02 rho = 0.09 rho = 0.07 rho = 0.14 

MRC punho rho = 0.03 rho = 0.09 rho = 0.20 rho = 0.01 rho = 0.19 rho = 0.08 

MRC quadril  rho = 0.25 rho = 0.03 rho = 0.06 rho = 0.16 rho = 0.09 rho = 0.21 

MRC joelho rho = 0.07 rho = 0.06 rho = 0.06 rho = 0.01 rho = 0.11 rho = 0.09 

MRC tornozelo  rho = 0.02 rho = 0.01 rho = 0.02 rho = 0.04 rho = 0.16 rho = 0.01 

p<0.05*             MRC: Medical Research Council. 
 

É interessante observar a correlação positiva moderada entre o índice de força 

muscular do ombro (MRC) e a medida de ADM passiva de flexão do ombro (rho= 0.43), 

mostrando que a perda de força muscular, de modo geral, é afetada (ou vice-versa) pela 

perda da mobilidade articular. As demais variáveis não apresentaram correlações 

significativas. 

 

4.2.2 Correlações entre escores de função (Vignos, MIFT, TC10m e EK) com o 

índice de força muscular (MRC) e amplitude de movimento passiva 
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Na sequência, são apresentados os dados referentes às correlações entre os índices 

de força muscular por segmento corporal (MRC) e os escores obtidos pela escala de 

estadiamento de Vignos. Os coeficientes de correlação e o tamanho de efeito também são 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Correlação entre o índice de força muscular (MRC) e o escore pela Escala de 

estadiamento de Vignos, corrigidos por idade e tempo de doença (N =50)  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p<0.05* MRC: Medical Research Council; t = tamanho de efeito. 

 

 

 

 Observa-se na Tabela 7 a correlação negativa moderada entre o escore da Escala 

de estadiamento de Vignos e o índice de força muscular (MRC) dos segmentos corpóreos 

de ombro (rho= -0.48), cotovelo (rho= -0.55), quadril (rho= -0.43) e joelho (rho= -0.48) 

e o tamanho de efeito pequeno de ombro (t= 0.23); cotovelo (t= 0.30) e joelho (t= 0.23), 

não apresenta significância clínica. 

 

 

 Na Tabela 8, são exibidos os dados referentes a correlação entre o índice de força 

muscular (MRC) e o escore obtido pela escala de independência funcional total (MIFT), 

corrigidos por idade e tempo de doença. 

 

Variáveis Vignos 

MRC ombro rho = -0.48*         t= 0.23 

MRC cotovelo rho = -0.55*         t= 0.30 

MRC punho rho = -0.09 

MRC quadril rho = -0.43*         t= 0.18 

MRC joelho rho = -0.48*         t= 0.23 

MRC tornozelo rho = -0.37 
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Tabela 8 – Correlação entre o índice de força muscular (MRC) e escore total MIFT, 

corrigidos por idade e tempo de doença (N=50) 

Variáveis MIFT 

MRC ombro rho = 0.58*            *t = 0.33 

MRC cotovelo rho = 0.70*            *t = 0.49 

MRC punho rho = 0.30 

MRC quadril rho = 0.53*              t = 0.28 

MRC joelho rho=  0.63*              t = 0.39 

MRC tornozelo rho=  0.57*              t = 0.32 

p<0.05*       MRC: Medical Research Council; MIFT: Escala de medida de independência funcional total. 

t = Tamanho de efeito. 

 

 

Destaca-se na Tabela 8, a correlação positiva moderada entre o escore total MIFT 

e os índices de força muscular (MRC) dos segmentos corporais ombro (rho = 0.58); 

quadril (rho= 0.53); joelho (rho= 0.63) e tornozelo (rho= 0.57). O tamanho de efeito 

mostrou significância clínica pequena de ombro (t= 0.33); cotovelo (t= 0.49); quadril (t= 

0.28); joelho (t= 0.39) e tornozelo (t= 0.39). 

 

Houve correlação positiva forte entre o escore da MIFT e o índice de força 

muscular (MRC) para o segmento cotovelo (rho= 0.70) (Gráfico 1). 

Na Tabela 9 são expostos os valores referentes às correlações gerais entre as 

médias de amplitude de movimento passiva e os escores obtidos nos testes de função 

(MIFT).  

 

 

 

 

 



26 

 

Tabela 9 – Correlação entre a média de amplitude de movimento passiva e o escore total 

a MIF, corrigidos por idade e tempo de doença (N= 50) 

Variáveis MIFT 

ADM Flexão ombro rho = 0.08 

ADM Flexão cotovelo rho = 0.14 

ADM Flexão punho rho = 0.34 

ADM Flexão quadril rho = 0.09 

ADM Flexão joelho rho = 0.34 

ADM Flexão tornozelo rho = 0.29 

p<0.05*   ADM: Amplitude de movimento; MIFT: escala de medida de independência funcional total. 

 

É interessante considerar o fato de que os valores não se afastam de forma 

relevante dos valores de normalidade, esperados para cada articulação pesquisada, esses 

valores mostram que a ADM não é um bom biomarcador na avaliação motora e 

acompanhamento da evolução clínica, questiona-se o mecanismo de compensação dos 

movimentos. 

A seguir, são apresentadas as representações gráficas das correlações cujo 

coeficiente é significativo (p<0.05) e a reta ajustada. 

No Gráfico 1 são apresentados a correlação positiva forte entre a MIFT e o índice 

de força muscular do segmento corporal de cotovelo (rho= 0.70), chama atenção que a 

musculatura responsável pela movimentação da articulação do cotovelo são biarticulares, 

na região do braço são os músculos: bíceps braquial; braquial; braquiorradial, tríceps 

braquial e ancôneo. Já na região do antebraço, são os músculos: pronador redondo; palmar 

longo; flexor radial do carpo; flexor ulnar do carpo; extensor dos dedos; extensor do dedo 

mínimo e extensor ulnar do carpo.  

Esses músculos são fundamentais no auxílio do movimento das articulações adjacentes 

(ombro e punho), isto é, o segmento intermédio (cotovelo) é altamente solicitado nas 

atividades de vida diária de membro superior, o que pode ter levado a correlação positiva 

forte entre a força muscular deste segmento e a função motora.  
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Gráfico 1 – Correlação entre escore MIFT e índice de força muscular de cotovelo (MRC) 

(rho= 0.70) 
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Gráfico 2 – Correlação entre a escala de estadiamento funcional de Vignos e MIFT (rho= 

-0.90) 
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O Gráfico 2 mostra a correlação negativa forte entre o escore total MIF e o escore 

na Escala de Vignos (rho= -0.90), lembrando que, na escala MIFT quanto maior o valor 

de classificação do paciente melhor o escore funcional, já a escala de estadiamento de 

Vignos, quanto menor o valor de classificação melhor o escore funcional, por isso no 

Gráfico é mostrado a correlação negativa. 

Este achado sugere que o uso da escala de estadiamento de Vignos no momento 

da avaliação funcional de pacientes com distrofia muscular de cinturas do tipo 2A pode 

reduzir o tempo da avaliação e fornece resultados confiáveis. 

Na Tabela 10 é exposto a correlação entre índice de força muscular (MRC) e os 

escores do tempo de caminhada de 10 metros (TC10m) para o subgrupo deambuladores 

(N=24). 

 

 

Tabela 10 – Correlação entre o índice de força muscular (MRC) e os escores do Tempo 

de caminhada de 10 metros (TC10m) para o subgrupo deambuladores (N=24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P<0.05*TC10m: Tempo de caminhada de 10 metros; MRC: Medical Research Council. 

 

 

Na Tabela 10 que houve apenas correlações negativas fracas entre o índice de 

força muscular (MRC) dos diferentes segmentos e os escores do TC10m no subgrupo 

deambuladores, ou seja, a perda força muscular segmentar, tanto de MMSS quanto de 

MMII não interfere no desempenho funcional nesta atividade cronometrada. 

Variáveis TC10m 

MRC ombro rho = -0.31 

MRC cotovelo rho = -0.33 

MRC punho rho = -0.21 

MRC quadril rho = -0.13 

MRC joelho rho = -0.27 

MRC tornozelo rho = -0.25 
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Pode-se observar na Tabela 11 que não houve correlação significativa entre a 

média de amplitude de movimento passiva e os escores do Tempo de caminhada de 10 

metros (TC10m) para o subgrupo deambuladores, ou seja, a perda da amplitude de 

movimento não afeta a função e vice e versa. 

 

Tabela 11– Correlação entre a média de ADM e os escores do TC10m para o subgrupo 

deambuladores (N=24) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
           P<0.05* TC10m: Tempo de caminhada de 10 metros; ADM: Amplitude de movimento. 
 

 

 Os nossos dados mostraram que não houve correlação significativa entre o teste 

de caminhada de 10 metros e as variáveis estudadas, o índice de força muscular (MRC) e 

ADM passiva para o subgrupo deambuladores. 

 

 

Tabela 12 – Correlação entre o índice de força muscular (MRC) e o escore obtido pela 

escala Egen Klassifikation (EK) para o subgrupo cadeirantes (N=26) 

 
Variáveis EK 

MRC ombro rho = -0.02 

MRC cotovelo rho = -0.51*      t = 0.26 

MRC punho r = -0.40*          t =0.16 

MRC quadril rho = -0.07 

MRC joelho rho = -0.20 

MRC tornozelo r = -0.05 
       p<0.05*   EK: Egen Klassifikation; MRC: Medical Research Council. 

 

 

É possível observar na Tabela 12, a correlação negativa moderada entre a escala 

EK e o índice de força muscular (MRC) das partes corporais do cotovelo (rho= -0.51) e 

Variáveis TC10m 

ADM flexão ombro rho = -0.32 

ADM flexão cotovelo rho = -0.25 

ADM flexão punho rho = -0.34 

ADM flexão quadril rho = -0.12 

ADM flexão joelho rho = -0.17 

ADM flexão tornozelo rho = -0.26 
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punho (r= -0.40) e seus respectivos tamanhos de efeito pequeno em cotovelo (t= 0.26) e 

insignificante em punho (t= 0.16). 

 

 

 

Tabela 13 – Correlação entre a média de amplitude de movimento passiva e o escore 

obtido pela escala Egen Klassifikation (EK) para o subgrupo cadeirantes (N=26) 

 
Variáveis EK 

ADM flexão ombro rho = -0.12 

ADM flexão cotovelo rho = -0.16 

ADM flexão punho r =     -0.04 

ADM flexão quadril rho = -0.06 

ADM flexão  joelho rho = -0.04 

ADM flexão tornozelo r =     -0.05 
          p<0.05*   EK: Egen Klassifikation; ADM: Amplitude de movimento. 

 

Chama atenção que não houve correlação significativa entre a média de amplitude 

de movimento passiva e os escores obtidos pela escala Egen Klassifikation (EK) para o 

subgrupo cadeirantes, mostrando que a ADM não é um bom biomarcador na avaliação 

funcional, mesmo em pacientes com limitações motoras importantes. 

 

4.3 Análise comparativa do desempenho motor entre os hemicorpos direito 

(D) e esquerdo (E) 

 

4.3.1 Análise comparativa da força muscular entre os hemicorpos D e E 

Pode-se observar na Tabela 14, resultados da análise de comparação da força 

muscular geral entre os hemicorpos direito e esquerdo. 

Identifica-se na Tabela 14 a diferença significativa entre a força muscular dos 

extensores de joelho ao comparar os hemicorpos direito e esquerdo (p= 0.025).  Os demais 

grupos musculares não apresentaram diferença significativa. 
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Tabela 14 – Comparação da força muscular geral entre os hemicorpos D e E (N=50) 

 

Grupo muscular 

D  

(IQR) 

E 

 (IQR) 

Diferença das 

medianas [IC95%] 

 

P-valor 

Flexores do Ombro 1.0 1.0 -0.1 [-1.0, 0.0] 0.563 

Extensor do Ombro 0.7 1.0 -0.1 [-1.0, 0.0] 0.563 

Flexor do cotovelo 1.0 1.0 -0.9 [-1.0, -0.9] 0.102 

Extensor do cotovelo 1.0 1.0 0.0 [-1.0,  1.0] 1.000 

Flexor do Punho 1.0 1.0 -0.1 [-1.0, 0.0] 0.563 

Extensor do Punho 1.0 1.0 -0.0 [-1.0,  0.49] 0.763 

Flexor do Quadril 0.0 0.0 0.0 [-1.0, 1.0] 1.000 

Extensor do Quadril 0.0 0.0 0.0 [-1.0, 1.0] 1.000 

Flexor do Joelho 1.0 1.0 0.0 [-1.0, 1.0] 1.000 

Extensor do Joelho 2.0 2.0 0.0 [-1.0] 0.025* 

Dorsiflexão do Tornozelo            2.0 2.0 -0.0 [0.0, 0.0] 0.479 

Flexão Plantar do Tornozelo         0.0 0.0 -0.0  [-0.9,  1.0] 0.654 
P<0.05*D: Hemicorpo direito. E: Hemicorpo esquerdo. IQR: Intervalo de quartil. IC95%: Intervalo de 

confiança de 95%. 

 

4.3.2 Análise comparativa da amplitude de movimento entre os hemicorpos  

Os resultados da análise comparativa da amplitude de movimento entre os 

hemicorpos direito e esquerdo é apresentada na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Comparação entre a amplitude de movimento passiva geral dos hemicorpos 

direito e esquerdo (N=50) 

 

Ângulo articular (p-valor) 

Flexão do ombro 0.161 

Flexão do cotovelo 0.161 

Flexão do punho 0.161 

Flexão do quadril 0.311 

Flexão do joelho 0.378 

Flexão plantar do tornozelo 0.339 
                  P<0.05*  

 

Chama atenção que não houve diferença significativa entre a ADM dos 

hemicorpos D e E. Esses valores indicam que a perda da mobilidade ocorre de forma 

simétrica. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo apresentou uma investigação funcional de pacientes com distrofia 

muscular de cinturas do tipo 2A (calpainopatia) em uma amostra brasileira, que constou 

50 pacientes com diagnóstico confirmado por teste genético. 

 Dos 1.340 pacientes acompanhados no Centro de Pesquisa sobre o Genoma 

Humano e Células Tronco (CEGH-CEL) do Instituto de Biociências da Universidade de 

São Paulo, a DMC é o quarto grupo de doenças mais frequentes entre os diagnósticos 

confirmados no serviço (10.5%). A calpainopatia é o subtipo mais comum 

correspondendo a 34% dos casos. Tais achados confirmam a frequência da doença em 

diferentes países incluindo Brasil (32%), Itália (37%), Inglaterra (26%), Austrália (8%) e 

China (17%), mostrados no quadro 2. (Zatz et al., 2003; Magri et al., 2012; Norwood et 

al., 2009; Lo et al., 2008; Mahmood, 2013).   

 A casuística geral foi composta por 50 pacientes, sendo; 62% do sexo feminino e 

38% do sexo masculino, com média de idade dos pacientes estudados foi de 34.98 

(intervalo de 16 a 56 anos). Em estudo, realizado nos Estados Unidos, foram avaliados 

pacientes com idade entre 11 e 37 anos (Dincer et al., 2000), na Alemanha com idade 

entre 9 a 36 anos (Schessl et al., 2008), em pesquisa similar pacientes iranianos com idade 

entre 17 a 44 anos (Fadaee et al., 2016), pacientes holandeses participaram de pesquisa 

recente com idade entre 39 a 51 anos (Bergsma et al., 2017). 

De forma oposta, em uma descrição feita em uma população de 43 pacientes 

japoneses, a idade variou entre 9 a 84 anos, mostrando a heterogeneidade da doença 

(Mori-Yoshimura et al., 2017). 
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 Em nossa amostra, a média de idade geral do início dos sintomas foi de 15.57 anos 

(intervalo de 3 a 40 anos), esses dados são semelhantes com estudos pioneiros (intervalo 

de 3 a 30 anos) (Fardeau et al., 1996), entre 2.5 a 40 anos (Richard et al., 1997), e estudos 

mais recentes, sendo; o início dos sintomas entre 6 a 52 anos (Chae et al., 2001), entre 2 

a 45 anos (Sáenz, 2005), entre 13 a 17 anos (Nigro, 2011) e entre 2 a 40 anos (Murphy e 

Straub, 2015). 

 O tempo médio de doença dos participantes deste estudo foi de 19.41 anos 

(intervalo de 2 a 41 anos), esses dados divergem com a literatura, em outro estudo feito 

na China apresentou tempo de doença entre 1 a 28 anos (Mahmood, 2013). 

  Em relação ao início dos sintomas e a data do diagnóstico, o intervalo foi de 12.8 

anos (intervalo de 0 a 35 anos). Essa delonga pode estar relacionada a fatores como falta 

do diagnóstico precoce, heterogeneidade da doença, acesso da população aos serviços de 

saúde, conhecimento da doença pelos profissionais de saúde e falta de acompanhamento 

com profissionais especializados. 

Alguns autores destacam que existe uma grande variabilidade fenotípica entre 

pacientes com calpainopatia, mesmo entre membros da mesma família com a mesma 

mutação de calpaína. (Zatz e Starling, 2005; Allamand, 1995; Richard, 1997; Dincer et 

al., 2000; Schessl et al., 2008). Albuquerque (2013) descreveu em seu estudo os aspectos 

clínicos, histológicos e moleculares em pacientes com DMC, no qual encontrou 

variabilidade clínica entre irmãos gêmeos com calpainopatia.  

 Em nossa casuística, 16 pacientes relataram ter histórico familiar (confirmado por 

identificação de mutações patogênicas no gene CAPN3), idade entre 16 a 47 anos e início 

dos sintomas entre 7 a 30 anos. Chama atenção que todos os pacientes apresentam 

limitações funcionais necessitando de cadeira de rodas para se locomover, com exceção 
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do caso do paciente de 25 anos, com histórico familiar da irmã, iniciou com sintomas aos 

12 anos, e na época da coleta de dados andava sem auxilio externo, (TC10m em 18 

segundos), mas não sobe escadas ou levanta da cadeira (graduação 5 da escala de 

estadiamento funcional de Vignos). 

 A caracterização geral dos participantes mostrou que a média do índice de força 

muscular (MRC), quanto aos segmentos corpóreos do ombro (46.20%) e quadril 

(37.44%) são consideravelmente mais fracos comparado com as regiões do cotovelo 

(59.60%); punho (77.40%); joelho (53.20%) e tornozelo (67.50%) nossos achados 

corroboram com estudo feito por Schessl et al. (2008) que relatou as características 

clínicas de 8 famílias com calpainopatia, a maioria dos pacientes apresentaram fraqueza 

muscular com predomínio dos cíngulos escapular e pélvico.  

A relação entre a força muscular e função na distrofia muscular de cinturas ainda 

é pouco descrita. De modo geral, os achados clínicos iniciais, relatados na literatura, são 

fraqueza nos membros inferiores, alteração na marcha, dificuldade para correr e levantar 

do chão, quedas frequentes, dificuldade de levantar da cadeira e subir escadas (Straub e 

Bushby, 2006; Fardeau et al., 1996; Chae et al., 2001, Mahmood, 2013; Albuquerque, 

2013; Renjini, 2012).  

 Moore et al., (2006) fizeram a distribuição dos pacientes com distrofia muscular 

de cinturas, de acordo com os subtipos, foi realizado o teste de força muscular manual, 

porém o autor não detalhou os resultados funcionais. Shin et al., (2007) descreveram os 

principais aspectos clínicos e a mutação da CAPN3 em quatro pacientes coreanos, na 

avaliação, foram testados a força dos membros superiores e inferiores (MMSS grau 3 e 

MMII grau 2) mostrando comprometimento em ambos os segmentos. 
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 McDonald et al., (1995) publicou uma série de perfis sobre as doenças 

neuromusculares abordando, de maneira geral, as dificuldades funcionais vivenciadas por 

esse grupo de pacientes. Em nosso estudo, houve correlação positiva moderada entre o 

índice de força muscular do segmento do ombro (MRC) e a medida de ADM passiva de 

flexão do ombro (rho=0.43), mostrando que a perda da força muscular, de modo geral, é 

afetada (ou vice-versa) pela perda da mobilidade articular (Tabela 6). Bergsma et al. 

(2017) documentou as principais limitações e restrições das atividades de MMSS em 

pacientes com doenças neuromusculares, a maioria dos entrevistados apresentaram 

fraqueza muscular e rigidez articular que afetavam diretamente suas funções sociais, tais 

como, participação na escola ou trabalho (58%), prática de atividades esportivas (47%), 

lazer e entretenimento (90%), serviços domésticos (89%) e relacionamento conjugal 

(80%). 

 Poucos trabalhos relatam o comprometimento da função de MMSS. Fardeau et al. 

(1996) fizeram uma análise clínica em um grupo de famílias que viviam na região sul da 

Reunião da Ilha (França), quando examinado, no estágio inicial da doença, foi observado 

evidente fraqueza nos músculos do cíngulo escapular, predominante em latíssimo do 

dorso, romboides, serrátil, peitoral maior e, em menor grau, trapézio, deltoide, bíceps 

braquial e braquiorradial, mesmo que não seja considerado funcionalmente limitante os 

pacientes relataram ter dificuldade em carregar cargas pesadas. Mahmood (2013) 

explanou sobre os principais aspectos clínicos e características patológicas de doze 

pacientes com calpainopatia, entre as queixas principais, destacou a dificuldade para 

pentear o cabelo. Exames complementares (ressonância magnética) indicaram 

frequentemente o envolvimento dos músculos do cíngulo escapular e da região posterior 

de MMII (Murphy e Straub, 2015).  
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 Na literatura há relatos que indicam que a perda da força muscular inicia em 

MMII, entretanto é possível que essa diferença não seja tão evidente, e sim que ocorra 

um viés na avaliação do paciente no estágio inicial da doença. 

 De modo geral, as perguntas feitas na prática clínica são “Você tem dificuldade 

para subir escadas? Tem dificuldade para levantar da cadeira ou do chão? Tem dificuldade 

para correr? Consegue caminhar longas distancias sem se cansar? ”. Poucas vezes são 

feitas perguntas tais como “Você tem dificuldade em pentear o cabelo? Escova os dentes 

sozinho? Consegue levar o alimento até a boca? Consegue vestir-se sozinho? Tem 

dificuldade para alcançar objetos em lugares altos, acima da cabeça? ”. Sendo assim, a 

presença de fraqueza muscular de MMSS é subnotificada pelo examinador apenas quando 

há queixas funcionais do paciente. 

A escala de estadiamento de Vignos é usada na prática clínica e científica com 

frequência (Escorcio, 2011; Hukuda, 2013; Fernandes, 2014; Martini, 2015; Nunes, 2014; 

Sá, 2016; Artilheiro et al., 2017). 

Foi identificado que existe correlação entre o escore da escala de estadiamento de 

Vignos e o índice de força muscular (Tabela 7). É interessante destacar a correlação 

negativa moderada entre o índice de força muscular dos segmentos corpóreos de ombro 

(rho = -0.48) e cotovelo (rho = -0.55), mostrando que apesar da escala de Vignos avaliar 

exclusivamente a função motora de MMII a progressão da perda de força muscular na 

distrofia muscular de cinturas do tipo 2A é proporcional em MMSS e MMII. 

Nossos resultados mostraram comprometimento da força muscular nos segmentos 

corporais distais indicando média da força muscular geral em punho (77.40) e tornozelo 

(67.50). A força muscular e função motora distal são pouco exploradas na calpainopatia, 
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como a doença afeta inicialmente a região proximal a maioria dos estudos abordam essa 

característica (Shin, 2007; Albuquerque, 2013; Wang, 2015).  

Este estudo avança no conhecimento, pois descreve a perda distal dos MMSS e 

MMII presente até em alguns casos iniciais, portanto a avaliação motora desses pacientes 

deve incluir anamnese detalhada, com o teste de força muscular e a amplitude de 

movimento para os segmentos corpóreos proximais e distais. 

Segundo Riberto et al. (2004), a avaliação para o planejamento de programas de 

reabilitação, assim como a quantificação da manutenção ou perdas motoras dos pacientes 

e o planejamento de novos objetivos terapêuticos, requer a documentação da descrição 

funcional de forma clara e reprodutível. E afirmam que a coleta sistematizada de dados 

da capacidade funcional durante todo o processo de reabilitação, modifica a estratégia de 

tratamento para maximizar os resultados funcionais e proporciona o tratamento mais 

adequado dependendo do estadiamento da doença.  

Uma informação interessante em nossos achados diz respeito à correlação entre 

escore na escala de medida de independência funcional e na escala de estadiamento de 

Vignos apresentou correlação negativa forte (rho= -0.90). Apesar da MIF não ser uma 

escala especifica para avaliar pacientes com distrofia muscular verificamos que, nessa 

população, as pessoas com maior independência funcional também apresentaram melhor 

escore na graduação da escala de Vignos. Lembrando que, na escala de Vignos, quanto 

menor o valor da classificação melhor o escore, isso justifica a correlação negativa entre 

a MIF e a Escala de Vignos. 

A escala de medida de independência funcional é comumente utilizada em 

pacientes com disfunções do sistema nervoso central (Silva, 2012; Fernandes, 2012), 

porém, até o momento, foi encontrado apenas um estudo que avaliou as limitações 
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funcionais em crianças com doenças neuromusculares por meio da escala de medida de 

independência funcional (WeeMIF) (Yilmaz, 2010). 

Considerando o domínio motor da MIF, foi possível observar que os itens 

alimentação e higiene pessoal apresentaram maior escore (média de 5.7 pontos), o 

subitem “controle dos esfíncteres” mostrou que todos os pacientes têm controle 

esfincteriano totalmente independente (média 7). Já o subitem “subir escadas” foi o que 

obteve menor escore (média de 2.8 pontos), esses resultados mostram a dificuldade desses 

pacientes em suas atividades de vida diária necessitando de assistência ou supervisão para 

os domínios de mobilidade e autocuidado.  

Observa-se na Tabela 8, a correlação positiva moderada entre o escore da MIFT e 

os índices de força muscular dos segmentos corpóreos de ombro (rho= 0.58); quadril 

(rho= 0.53); joelho (rho= 0.63) e tornozelo (rho= 0.57) chama atenção que os pacientes 

com calpainopatia adquirem habilidades motoras para compensar a fraqueza muscular e 

lidar com as demandas funcionais. 

Na literatura, a compensação do movimento é definida como a adoção de 

estratégias comportamentais alternativas que permitem a execução da tarefa (Shumway-

Cook & Woollacott 2010).  Em nosso estudo, houve correlação positiva forte entre o 

escore da MIFT e o índice de força muscular (MRC) do segmento corporal de cotovelo 

(rho = 0.70) como visto no Gráfico 1. A solicitação do segmento intermédio (cotovelo) 

nas atividades dos MMSS talvez aconteça devido a readequação de sinergia de 

movimento com o objetivo de manter a função e estabilizar as articulações adjacentes 

(ombro e punho), essas adaptações biomecânicas podem variar em cada fase do estágio 

da doença.  
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Em contraste, a amplitude de movimento não é um biomarcador pertinente para o 

acompanhamento da doença na prática clínica, pois não apresentou correlação 

significativa com as demais variáveis deste estudo, com exceção do segmento do ombro. 

Oosterwijk, et al. (2018) realizou uma revisão sistemática sobre a amplitude de 

movimento funcional necessária para executar as atividades de vida diária feito pelas 

articulações do ombro e cotovelo em pacientes saudáveis. Evidenciou-se que das 66 

tarefas estudadas as atividades que exigem maior movimento do ombro são “pentear o 

cabelo”, “lavar a axila contralateral”, e o movimento do cotovelo são “usar o telefone”, 

“abrir a porta”, “girar o volante”. 

Neste estudo, a maioria dos pacientes avaliados apresentou contraturas articulares 

na região de joelho e tornozelo, essa informação é condizente com a literatura (Skalsky e 

McDonald, 2012; Mercuri et al., 2005). Fardeau et al., (1996) descreveram famílias 

francesas com calpainopatia com início precoce de contraturas na região dos cotovelos, 

dedos, quadril e tornozelo. Renjini, 2012 relatou a presença de contraturas articulares em 

cotovelo, quadril e joelho. Este fenótipo, também caracterizado por contraturas precoces, 

foi mencionado em outros estudos (Straub e Bushby, 2006; Nigro, 2011). 

A comparação da força muscular de extensores de joelho D e E mostrou diferença 

significativa (p<0.02), sendo que, esta informação pode estar associada à descarga de 

peso e as compensações adotadas pelo paciente conforme a evolução da doença. 

As articulações e grupos musculares restantes não apresentaram diferença 

significativa comparado com os hemicorpos direito e esquerdo. Esta informação 

corrobora com um estudo feito em pacientes com distrofia muscular de Duchenne no qual 

não foi encontrada diferenças ou relações entre o desempenho motor do membro 

dominante e o não dominante (Artilheiro et al. 2017; Artilheiro, 2017).  
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Para efeito de estudo, o grupo geral de pacientes (N=50) foi subdividido em 

subgrupos deambuladores (N=24) e subgrupo cadeirantes (N=26).  

Os pacientes do subgrupo deambuladores foram avaliados por meio do teste de 

caminhada de 10 metros, este teste é muito utilizado na prática clínica em pacientes com 

sequelas neurológicas, tais como, encefalopatia crônica não progressiva, acidente 

vascular cerebral (AVC) e trauma raquimedular (Yun, 2016; Amatachaya, 2014; Nagano, 

2015).  

A média do tempo utilizado para percorrer a distância de 10 metros foi de 17.8 

segundos (intervalo entre 9 a 31 segundos), que comparado ao tempo utilizado por adultos 

saudáveis, em velocidade usual da marcha é superior a 1.27 m/s, mostra lentidão 

considerável (Swank et al., 2017). Não houve diferença significativa entre os índices de 

força muscular por segmento corporal (MRC), a média de amplitude de movimento 

passiva e o TC10m. 

A caracterização do subgrupo cadeirantes mostrou média de idade de perda da 

marcha de 29 anos (intervalo de 14 a 45 anos), sendo que a literatura pontua um intervalo 

entre 21 a 40 anos (Sáenz et al., 2005), entre 10 a 20 anos (Dincer et al., 2000), entre 20-

30 anos (Angelini, 2007), 5-39 anos (Murphy e Straub, 2015) e 3-28 anos (Chae et al., 

2001). Esta variação é dependente do tempo de elaboração de diagnóstico preciso. 

Os pacientes deste subgrupo foram avaliados por meio da escala Egen 

Klassifikation (EK), houve correlação negativa moderada entre o escore da escala EK e 

o índice de força muscular do segmento de cotovelo (r= -0.51), e segmento de punho           

(r = -0.40) esses resultados corroboram com um estudo feito com paciente com amiotrofia 

muscular espinhal progressiva e distrofia muscular de Duchenne, no qual apresentaram 

dificuldade em mover os braços contra a ação da gravidade (Barra, 2013; Fagoaga, 2015). 
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Cabe ressaltar que os itens de número 5 e 6 avaliam as habilidades de movimentação dos 

braços, e, usar as mãos e braços para comer, mesmo após a perda da marcha esses 

pacientes continuam perdendo força muscular o que implica ainda mais em suas 

atividades de vida diária. 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações, incluindo o fato de que a força dos 

músculos do tronco e face não foram avaliadas, o que merece um estudo complementar. 

O percentual de força muscular calculado pela fórmula do Medical Research Council 

pode ser utilizado para uma avaliação global desses pacientes. Foi seguido rigorosamente 

a metodologia descrita por Kendall, mas chamamos a atenção ao fato de que a avaliação 

da musculatura distal, especificamente os flexores/extensores de punho foi realizado com 

o paciente em sedestação estabilizando a musculatura proximal. Acreditamos que esta 

postura possa afetar o resultado da força muscular distal e que, o resultado fosse diferente 

e mais efetivo se o paciente estivesse posicionado em decúbito dorsal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu concluir que, a incidência de pacientes com calpainopatia 

acompanhado no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células Tronco (CEGH-

CEL) do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo corresponde a 34% dos 

casos. 

Os escores de força muscular possuem correlação com a função (MIF), destaca-

se o comprometimento da força muscular dos segmentos de ombro e cotovelo, mostrando 

a necessidade de uma atenção especial no momento da avaliação clínica. 

Não houve diferença significativa entre a força muscular entre hemicorpo direito 

e esquerdo, exceto nos músculos extensores do joelho. 

A amplitude de movimento passiva não apresentou correlação significativa com 

as outras variáveis deste estudo, com exceção do índice de força muscular do ombro e 

ADM de ombro. 

É importante ressaltar que a maioria dos pacientes apresentou contratura em 

joelhos e tornozelos, antes mesmo de perder a marcha. 

Estes achados permitem indicar, com melhor embasamento, os biomarcadores 

funcionais a serem utilizados na prática clínica e de pesquisa.  
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ANEXO 1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 
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