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Introducao: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença progressiva com déficit do gene da distrofina. Inicialmente,
meninos com DMD têm dificuldades para correr e subir escadas. Aos 12 anos de idade, eles se tornam dependentes de cadeira de rodas e
a função dos membros superiores (MMSS) se deteriora.

Objetivos: Comparar o resultado da funcionalidade dos MMSS em pacientes com DMD deambulantes e não deambulantes por meio da
escala “Performance of the upper limb” (PUL 1.2).

Método: Foram avaliados 41 meninos com DMD do Ambulatório de Neuropediatria do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão
Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do IPPMG (CAAE: 57710716.1.00005264). Foi aplicada a escala PUL versão 1.2, que avalia a funcionaliade dos MMSS nas
distrofinopatias. A escala é dividida em 3 dimensões: proximal, média e distal equivalente às articulações do ombro (16/74), cotovelo
(34/74) e punho/mão (24/74) com pontuação máxima de 74 pontos. Essa divisão possibilita avaliar os MMSS do nível proximal ao
distal. Os participantes foram divididos em dois grupos: deambulantes (G1) e não deambulantes (G2). Foi aplicado o teste de Mann-
Whitney para verificar diferença entre grupos e adotado nível de significância de 5%.

Resultados: O G1 (n=16) apresentou média de idade de 8,15 anos (± 1,28) e o G2 (n=25) de 13,50 anos (±2,61). Houve diferença
significativa entre os grupos quando se comparou os valores totais na escala PUL (p<0,001) e os valores separados das articulações do
ombro (p<0,001) e cotovelo (p<0,001), sendo que o G1 demonstrou melhor funcionalidade que o G2. Quando se comparou o punho/mão
de forma isolada não foi encontrada diferença significativa (p=0,089) entre os grupos.

Conclusão: Verificou-se uma diferença importante na funcionalidade dos MMSS em DMD, os não deambulantes apresentaram um
menor desempenho proximal e médio, exceto na funcionalidade distal. Esses resultados corroboram com os dados encontrados na
literatura, onde a funcionalidade do punho/mão é a última a ser perdida."
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