
cód. do trabalho: 801

Relação entre o teste Jebsen-Taylor e o desempenho de
MMSS na distrofia muscular de Duchenne

CAEE: 6811912900005500

Nome Completo: CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO D SÁ

Autor Principal: MARIANA CUNHA ARTILHEIRO1

Autor Apresentador: Cristina dos Santos Cardoso de S?

Co-Autores: FRANCIS MEIRE FÁVERO 3; FÁTIMA APARECIDA CAROMANO
1; MARIANA CALLIL VOOS

E-mail: cristina.sa@uol.com.br

Palavra chave: Distrofias Musculares; Distrofia Muscular de Duchenne;
extremidade superior; avaliação da deficiência

Introdução e objetivos: O teste Performance of Upper Limb (PUL) avalia a
função do ombro, cotovelo e mão na Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).
Combinado com o Teste de Jebsen-Taylor (TJT), que foi aplicado
anteriormente na população e evidenciou uma forma precisa de avaliar a
função cronometrada, pode representar um protocolo específico de
avaliação do membro superior. O objetivo do estudo foi investigar a relação
entre estes instrumentos em pacientes com DMD

Métodos: 16 pacientes com DMD e 3 com Becker (18.3±5.0)
permaneceram sentados e foram submetidos à aplicação dos domínios de
ombro, cotovelo e punho da PUL, pontuados de 0 – 4 ou 0 – 6, com
pontuação máxima de 74, e também dos subtestes do TJT, obtendo-se o
tempo cronometrado para realização dos mesmos para os dois membros. O
Subteste 7 – pegar objetos largos e pesados – foi impossibilitado de ser
executado pelos pacientes. Para análise de relação entre os testes, o Teste
de Spearman foi aplicado e seus resultados interpretados como de
correlação forte (r ≥ 0,70), moderada (0,40 ≤ r < 0,70) ou fraca (r ≤ 0,40).

Resultado: Foi encontrada correlação forte entre os escores totais do PUL e
do TJT (r = 0,761). Os resultados também mostraram correlação forte entre
o item “lifting light cans” do PUL e os subtestes 3 (r = 0,722) e 6 (r = 0,742)
do TJT, bem como entre o item “lifting heavy cans” do PUL e os subtestes 3
(r = 0,751), 4 (r = 0,759) e 6 (r = 0,734) do TJT. Correlação moderada foi
encontrada entre os itens “lifting light cans” e “lifting heavy cans” do PUL e
os outros subtestes do TJT

Discussão e conclusão: A correlação forte encontrada, apesar da diferente
mensuração, pode ser explicada pela similaridade de itens como “lifting
light cans” do PUL e o subteste 6 do TJT, além da semelhante ativação
muscular para desempenho dos itens de avaliação. Pode-se sugerir que os
testes mensuram características similares da função de membro superior. O



uso combinado dos mesmos representa uma mensuração precisa de
monitoramento da progressão das DM
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