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Introducao: A progressão da fraqueza muscular reduz a independência funcional e gera consequentemente perda rápida da função dos
membros superiores, essencial para manipular objetos e executar atividades diária. Então, tornam-se necessárias avaliações periódicas e
tratamento específico, com finalidade de manter a independência funcional promovendo melhor qualidade de vida dos pacientes
distróficos.

Objetivos: Verificar se no intervalo de 6 meses há diminuição do desempenho na função de membros superiores (MMSS) de pacientes
com distrofia muscular de Duchenne (DMD). E verificar se os pacientes percebem mudança do desempenho na função de MMSS com a
realização da fisioterapia.

Método: Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, parecer nº: 088187/2017 e
CAAE: 72847517.9.0000.5505. Estudo longitudinal composto por 11 pacientes, com idade entre seis e 18 anos selecionados de forma
aleatória, com diagnóstico de DMD e mini mental a partir de 10 pontos. Os pacientes foram avaliados inicialmente por meio da
Performance of Upper Limb (PUL) que é composta por tarefas unilaterais, realizadas com o membro superior (MS) dominante,
compreende 22 itens, a pontuação máxima da escala é de 74 pontos e está dividida em nível proximal, intermediário e distal. Após 6
meses a avaliação foi repetida. Foi realizada análise descritiva para a percepção de melhora após a realização da fisioterapia nos dois
momentos da avaliação, e o teste t pareado para comparar o efeito do tempo na função de MS.

Resultados: Ao comparar os escores da PUL na avaliação inicial e após 6 meses dos pacientes com DMD observamos que não houve
efeito do tempo (t8=1,262, p=0,243), indicando que não houve diminuição do desempenho na função de MS. Apesar da análise
inferencial não indicar diferenças significativas, vale ressaltar que na primeira avaliação 7 dos 9 pacientes relataram que a realização da
fisioterapia melhorou de alguma forma o seu desempenho funcional. Após os 6 meses, 4 relataram melhora, porém dos 55,5% que
tiveram resposta negativa quanto a fisioterapia, a maioria manteve ou aumentou seu desempenho de acordo com o escore da PUL.

Conclusão: A aplicação da PUL realizada no intervalo de 6 meses não detectou mudança do desempenho de MMSS nos pacientes com
DMD. Porém os pacientes referiram piora da capacidade funcional num período de seis meses."
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