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Introdução e objetivos: A progressão da fraqueza muscular reduz a
independência funcional, a participação social e consequentemente implica
na qualidade de vida de pacientes com distrofia muscular de Duchenne
(DMD). Estudos prévios mostraram que o controle de tronco é primordial
para a realização de tarefas funcionais de membro superior (MS). Este
estudo verificou a relação entre o controle de tronco, a funcionalidade de
membros superiores (MMSS) e o nível funcional de pacientes com DMD

Métodos: Estes estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade
Federal de São Paulo (CAAE: 47567115.1.0000.5505). Vinte e oito pacientes
com diagnóstico de DMD foram submetidos a avaliação quanto aos aspectos
cognitivos pelo Mini Exame do Estado Mental e quanto aos aspectos
motores pela Escala Vignos, Segmental Assessment of Trunk Control
(SATCo) e Teste Manual Jebsen Taylor (TJT). O teste Kolmogorov-Smirnov
verificou a normalidade dos dados. Posteriormente, foi realizado o teste de
correlação por meio do teste de Pearson

Resultado: Vinte e oito pacientes com média de 13,11 (± 4,07) anos. Em
relação ao MEEM, a pontuação mínima é 18 pontos. No entanto,
consideramos 14 pontos, pois com essa pontuação o paciente foi capaz de
entender e executar todos os comandos motores solicitados no TJT e no
SATCo. 57,1% dos pacientes apresentaram nível controle de tronco total; a
maioria apresentou Vignos 7 (39,6 %); os subtestes do TJT que os pacientes
demoraram mais tempo para executar foram a escrita (SUB1) e levar objeto
a boca (SUB4b). A correlação entre a Vignos com subteste de levar objeto a
boca (SUB4bT2) com a mão dominante foi moderada e estatisticamente
significativa (p=0,003), as demais correlações foram fracas

Discussão e conclusão: Apesar da fraqueza muscular de MMII (Vignos7),
os pacientes conseguiram manter o tronco alinhado na SATCo e
desempenhar todos os subtestes do TJT, apresentando maior dificuldade de
motricidade fina de MMSS somente no SUB1 e SUB4b, os quais exigiam



maior estabilidade de tronco, cintura escapular, coordenação muscular,
precisão distal e demanda atencional. O estudo demonstra e caracteriza a
relação entre o controle de tronco, a funcionalidade de MMSS e o nível
funcional de pacientes com DMD
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