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Introducao: Os novos tratamentos propostos para os pacientes com distrofia muscular de Duchenne (DMD) têm a sua eficácia avaliada
por testes funcionais de membros inferiores (MMII), contudo esses testes não englobam pacientes não deambuladores. Os testes
funcionais de membros superiores (MMSS) avaliam pacientes deambuladores tanto como pacientes não deambuladores.

Objetivos: Comparar a funcionalidade de MMSS e verificar os fatores preditores para essa funcionalidade de pacientes deambuladores e
não deambuladores com DMD

Método: Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o parecer 2.252.364 e
CAAE: 72845717.8.0000.5505. Trata-se de estudo observacional transversal, no qual os pacientes foram divididos em deambuladores e
não deambuladores de acordo com a escala Vignos. Posteriormente, a funcionalidade dos MMSS foi avaliada pela escala Performace of
Upper Limb (PUL). Os dados foram analisados através do programa SPSS, versão 22. As variáveis numéricas foram comparados pelo
Teste T Independente, categóricas nominais pelo Teste Qui Quadrado e as categóricas ordinais foram comparados pelos Teste Mann-
Whitney. Por fim, ajustamos os preditores da variável dependente, PUL, através da análise de regressão linear.

Resultados: Participaram 51 pacientes, sendo 20 deambuladores e 31 não deambuladores. Houve diferença estatística entre os grupos
em relação a idade, o índice de massa corporal (IMC), a escolaridade e na função dos MMSS. Na análise de regressão linear observamos
que somente o fator gupo foi preditor para a funcionalidade de MMSS, sendo que o paciente ser deambulador ou não deambulador
influencia a função dos MMSS em 18 pontos na escala PUL.

Conclusão: Há diferença na funcionalidade de MMSS entre os grupos, ou seja, os pacientes deambuladores apresentam melhor
funcionalidade quando comparados aos não deambuladores."
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