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Introdução e objetivos: Na distrofia muscular congênita (DMC), a perda
ou ausência de marcha acelera o desenvolvimento de escolioses,
osteoporose e distúrbios cardiorrespiratórios. Assim, a atenção com a
marcha destes indivíduos deve ser uma das prioridades da equipe de saúde
funcional, visando preservá-la o máximo possível e aumentar a qualidade de
vida e sobrevida destes indivíduos. O objetivo deste estudo foi revisar os
instrumentos de avaliação da deambulação de indivíduos com DMC
disponíveis na literatura.

Métodos: A presente revisão sistemática foi realizada seguindo as diretrizes
da PRISMA nas seguintes bases de dados: CINAHL, Cochrane Library,
EMBASE, LILACS, PEDro, PubMed and SciELO. Na primeira parte da busca,
dois revisores identificaram, de maneira independente, os instrumentos que
avaliam a deambulação de indivíduos com DMC disponíveis na literatura.
Então, uma segunda busca identificou os estudos que investigaram a
validade, confiabilidade e responsividade dos instrumentos encontrados na
primeira busca. A avaliação dos artigos encontrados na segunda busca foi
realizada, de maneira independente, por meio do Consensus-based
Standards for the Selection of Health Measurement Instruments (COSMIN).

Resultado: Dez artigos foram identificados na primeira busca onde 3
instrumentos de medidas para avaliação da deambulação em indivíduos com
DMC foram encontrados. São eles: o Teste de Caminhada de 10 metros
(TC10m), o Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) e a escala de Vignos
(Vignos Lower Extremity Scale). Dos nove artigos identificados na segunda
busca, os três instrumentos se mostraram válidos, porém somente a escala
de Vignos teve sua responsividade avaliada para a população de DMC, a
qual foi considerada moderada. Nenhum dos instrumentos teve sua
confiabilidade testada para a população de DMC. Dos artigos selecionados,
somente um artigo avaliou exclusivamente indivíduos com DMC.



Discussão e conclusão: Embora a marcha seja uma das prioridades da
equipe de saúde funcional na DMC, os resultados obtidos neste estudo
confirmaram nossa hipótese de que poucos instrumentos com o objetivo de
avaliar a deambulação, tem suas propriedades psicométricas testadas para
esta população. Estudos futuros são necessários, principalmente em relação
a confiabilidade, visto que esta propriedade é fundamental para confirmar a
validade do instrumento.
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