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RESUMO

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é a mais comum desordem hereditária neuromuscular. As alterações funcionais iniciam-se por volta dos 
três anos de idade. A fraqueza da musculatura respiratória é indicada por anormalidades das pressões respiratórias máximas e pelo distúrbio 
respiratório restritivo, que reduz a capacidade pulmonar total e a capacidade vital. O objetivo do estudo foi verificar o efeito da Fisioterapia 
Respiratória em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne em vários estágios, através de estudos de caso, avaliando a força muscular 
respiratória, expansibilidade torácica e grau de obstrução. Uma vez que essa doença traz desordens em diversos sistemas (neuromotor, 
respiratório etc.) de forma gradual e progressiva, torna-se relevante o estudo de casos em diversos estágios da doença, desde o início até crianças 
após a puberdade. A literatura ainda não apresentou estudos comparando resultados da Fisioterapia aplicada a pacientes nesses diversos 
estágios. Portanto, o objetivo do trabalho foi verificar o efeito da Fisioterapia Respiratória em pacientes com DMD em vários estágios, através de 
estudos de casos, avaliando a força muscular respiratória, expasibilidade torácica e grau de obstrução pulmonar. O estudo foi realizado com três 
pacientes, um em fase inicial (paciente A), e outros dois em fase intermediária e avançada da doença (pacientes B e C, respectivamente). Foram 
realizadas três avaliações, durante Julho, Agosto e Setembro de 2015, utilizando o manovacuômetro, peak flow e a cirtometria torácica como 
materiais de avaliação. Para o tratamento do paciente, uma intervenção foi preconizada usando Threshold IMT®, PEEP em selo d’agua, técnica de 
empilhamento de ar, e por fim a técnica de descompressão súbita. Quanto ao peak flow, o paciente B apresentou o maior valor de 300 L/min (50 
L/min a mais do que o valor no início da intervenção); o paciente C apresentou maior incapacidade, que foi mantida nos três meses; não houve 
evolução no paciente A. Quanto a diferença entre as pressões inspiratórias e expiratórias (PImáx e PEmáx, respectivamente), o paciente C obteve 
baixos valores em todos os meses; já os pacientes A e B não tiveram variação marcante nesse parâmetro. Percebeu-se um ganho na cirtometria 
em cicatriz umbilical no paciente A, e uma relativa manutenção dos valores para os pacientes B e C. O estudo sugere que a atuação da Fisioterapia 
respiratória pode ter papel fundamental na manutenção das variáveis respiratórias em pacientes portadores de Distrofia Muscular de Duchenne. 
Pacientes em estágios mais tardios da doença tendem a responder menos à terapêutica. O estudo observou os resultados da Fisioterapia em 
curto prazo (três meses), em pacientes que já vinham realizando tratamento, portanto nesses casos não se esperariam melhoras significativas no 
quadro. Existe uma grande dificuldade em se realizar estudos controlados randomizados, devido à dificuldade de se conseguir uma amostra 
adequada de pacientes. Contudo, os resultados corroboram o que a literatura sugere, de que a Fisioterapia pode desempenhar papel 
fundamental nesses pacientes.
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