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RESUMO 

 

A distrofia muscular de Duchenne, caracteriza- se por uma doença hereditária, que 
geralmente afeta crianças do sexo masculino, que irá ocasionar uma degeneração 
progressiva e irreversível de toda musculatura esquelética, gerando uma fraqueza 
muscular generalizada que repercutira na  funcionalidade, e que posteriormente será 
a principal causa de sua mortalidade, devido a deficiência de uma importante proteína 
chamada distrofina. A DMD é a segunda maior doença genética hereditária 
degenerativa, mas comum e mais grave entre os tipos de distrofias musculares. 
Apresentando uma incidência de aproximadamente 1 em 3.500 nascimentos, sendo 
as mulheres portadoras assintomática. Consiste em uma desordem genética 
recessiva, decorrente de uma mutação do gene que codifica a proteína distrofina, 
que está localizado no braço curto do cromossomo X, numa região denominada 
Xp21, que repercutira em diversas complicações motoras e ventilatórias graves, com 
alto potencial de morbidade e mortalidade. A insuficiência respiratória ainda é a causa 
mais comum de óbito dos pacientes portadores da DMD. Sendo os problemas 
respiratórios decorrentes da fraqueza dos músculos respiratório, interferindo em todo 
padrão respiratório, levando assim a uma falência ventilatória. Portanto, é fundamental 
o tratamento fisioterapêutico para prevenir as complicações respiratórias, e de 
contraturas, promovendo a promoção da independência do paciente, conservar sua 
força muscular e manter a sua mobilidade, melhorando dessa forma a sua qualidade 
de vida. Objetivo: Esse estudo buscar enfatiza a atuação da fisioterapia respiratória 
nas principais complicação respiratória ocasionada pela distrofia muscular de 
Duchenne. Métodos: Consiste numa pesquisa qualitativa, foram utilizados para a 
elaboração desse estudo, foram realizadas nos seguintes bancos de dados: Scielo, 
Medline, Bireme. Foram inclusos artigos publicados nos últimos dez anos, que 
abordassem sobre a distrofia muscular de duchenne, e a atuação fisioterapêutica, e 
exclusos artigos que não estavam de acordo com os critérios de inclusão.  
 

Palavras-chave: Distrofia muscular; Duchenne; Fisioterapia respiratoria; 

Complicações respiratórias. 
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ABSTRACT 

Duchenne muscular dystrophy is characterized by a hereditary disease, which usually 
affects male children, which will lead to a progressive and irreversible degeneration of 
all skeletal muscles, generating a generalized muscular weakness that will affect the 
functionality, which will later be the the main cause of its mortality, due to the deficiency 
of an important protein called dystrophin. DMD is the second largest inherited 
degenerative genetic disease, but common and most severe among types of muscular 
dystrophies. With an incidence of approximately 1 in 3,500 births, the women being 
carriers are asymptomatic. It consists of a genetic recessive disorder resulting from a 
mutation of the gene that encodes the dystrophin protein, which is located on the short 
arm of the X chromosome, in a region called Xp21, which will have repercussions in 
several serious motor and ventilatory complications, with high morbidity potential and 
mortality. Respiratory failure is still the most common cause of death in patients with 
DMD. Being the respiratory problems arising from the weakness of the respiratory 
muscles, interfering in every respiratory pattern, thus leading to ventilatory failure. 
Therefore, it is fundamental the physiotherapeutic treatment to prevent respiratory 
complications, and contractures, promoting the promotion of patient independence, 
retaining their muscular strength and maintaining their mobility, thus improving their 
quality of life. Objective: This study aims to emphasize the performance of respiratory 
physiotherapy in the main respiratory complications caused by Duchenne muscular 
dystrophy. Methods: It consists of a qualitative research, were used for the elaboration 
of this study, were carried out in the following databases: Scielo, Medline, Bireme. We 
included articles published in the last ten years that dealt with Duchenne muscular 
dystrophy and physiotherapeutic activities, and excluded articles that did not meet the 
inclusion criteria. 
 
 
 
 

 

Key-words: Muscular dystrophy; Duchenne; Respiratory physiotherapist; 
Respiratory complications. 
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1. INTRODUÇÃO 

A distrofia muscular de Duchenne, caracteriza- se por uma doença hereditária, 

que geralmente afeta crianças do sexo masculino, que irá ocasionar uma 

degeneração progressiva e irreversível de toda musculatura esquelética, gerando uma 

fraqueza muscular generalizada que repercutira na sua funcionalidade, e que 

posteriormente será a principal causa de sua mortalidade, devido a deficiência de uma 

importante proteína chamada distrofina.    

Entretanto, a progressão da doença ocorre de forma rápida, em que as suas 

manifestações clinicas vão estar presente desde o nascimento, mas só torna- se 

evidentes na infância, gerando diversas repercussões e limitações, que com a sua 

progressão irá interferir no seu sistema respiratória, gerando diversas complicações. 

Tornando a expectativa de vida de seus portadores cada vez menor, por isso é 

necessário que o diagnóstico e o seu tratamento sejam o mais precoce possível, para 

que seja possível retardar ao máximo as suas disfunções. 

Portanto, baseado na importância do conhecimento da patologia, foi elaborado 

o seguinte problema, de qual seria a atuação da fisioterapia diante as principais 

disfunções respiratória, ocasionada pela distrofia muscular de duchenne? 

Com isso, este estudo busca enfatizar a importância do conhecimento da 

patologia, mostrar suas características, suas principais complicações, e evolução do 

quadro clínico, decorrente de uma patologia irreversível e progressiva. E 

principalmente proporcionar o conhecimento sobre o seu tratamento e a adequada 

assistência a ser tomada, com ênfase na atuação fisioterapêutica, que tem como 

objetivo prevenir a evoluções rápida das complicações, prolongando o máximo de sua 

funcionalidade para a melhoria da sua qualidade de vida.  

Sendo assim, torna- se necessário conhecer a atuação fisioterapêutica, sendo 

ela responsável por proporcionar diversos benefícios, diante a estar e outras doenças, 

visando melhorar e prolongar a independência e funcionalidade do paciente, através 

de interversões adequadas. 

Os métodos utilizados para a elaboração desse estudo, foram realizadas nos 

seguintes bancos de dados: Scielo, Medline, Bireme. Foram inclusos artigos 

publicados nos últimos dez anos, que abordassem sobre a distrofia muscular de 

duchenne, e a atuação fisioterapêutica, e exclusos artigos que não estavam de acordo 

com os critérios de inclusão. Foram utilizados os seguintes descritores: Duchenne, 
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alterações respiratórias, tratamento fisioterapêutico, distrofia muscular, no idioma 

português e inglesa. 
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2. DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 

As distrofias consistem em um grupo de miopatias, caracterizada pela 

degeneração progressiva e irreversível de toda musculatura esquelética. São 

conhecidos mais de vinte tipos de distrofias, sendo a distrofia muscular de Duchenne 

a mais frequente, de pior progressão e diagnostico, e que ocasiona o 

comprometimento mais grave (ZATS, 2002). 

A DMD é a segunda maior doença genética hereditária degenerativa, mas 

comum e mais grave entre os tipos de distrofias musculares. Consiste em uma 

desordem genética recessiva, decorrente de uma mutação do gene que codifica a 

proteína distrofina, que está localizado no braço curto do cromossomo X, numa 

região denominada Xp21, que repercutira em diversas complicações motoras e 

ventilatórias graves, com alto potencial de morbidade e mortalidade (ASSIS et al., 

2011).   

Apresentando uma incidência de aproximadamente 1 em 3.500 nascimentos, 

sendo as mulheres portadoras assintomáticas. A doença tem uma maior 

predominância em crianças do sexo masculino, devido a herança recessiva ligada ao 

cromossomo X, geralmente passada de mãe para filho, quando a mãe da criança 

possui o gene patológico. Já que a criança recebe o cromossomo X da mãe, e o Y do 

pai. Sendo um terço dos novos casos decorrente de novas mutações (FONSECA, 

2011).  

O desenvolvimento da DMD em crianças do sexo feminino, é explicado por 

duas circunstâncias, pela associação a síndrome de Turner, ou em casos ainda mais 

raros, a criança ser filha de um pai portador da patologia, e a mãe apresentar o 

cromossomo mutável (FABRIS, 2014). 

A distrofina é uma importante proteína, que encontra- se no citoesqueleto 

sarcôlemico, conferindo uma maior elasticidade, estabilidade e integridade para a 

membrana muscular, para que ocorra uma efetiva contração muscular durante os 

movimentos. Com a sua ausência ou insuficiência irá ocasionar uma desestabilização 

na estrutura do sarcolema, gerando lesões na membrana das fibras musculares, 

durante a movimentação, sendo a causa da sua degeneração muscular progressiva 

(ANDERSON, 1982). 

Estar proteína encontra-se de forma mais concentrada na junção 

músculotendinea, que confere uma maior estabilidade a membrana durante a 
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realização de alongamento e encurtamento, sendo ela fundamental para que ocorra o 

adequando funcionamento dos músculos (FERRARI et al., 2015). 

Com a ausência da distrofina, irá ocorrer o rompimento da membrana celular, 

por conta da liberação inadequada de cálcio que vai para interior das células, havendo 

uma maior liberação de enzimas proteolíticas, que degradam as fibras musculares, 

levando a sua necrose, em razão a isso o sarcolema perde a sua propriedade contrátil 

e a sua capacidade de atuar na regeneração dos músculos. E as fibras necrosadas 

passam a ser substituídas por tecido adiposo e conjuntivo (BELL, 1985). 

A distrofina não possui uma função específica, acredita- se apenas que tem um 

papel importante, de conferir firmeza ao citoesqueleto das células musculares, e 

regulamentar a entrada do cálcio no meio intracelular, e certifica-se que ocorra uma 

contração muscular efetiva (FAGUNDES et al., 2005). 

Com a sua degeneração, as miofibrilas tornam- se enfraquecidas e ocorre a 

sua ruptura durante a realização da contração muscular, resultando na perda 

generalizada da atividade das fibras musculares, ocasionando deterioração continua 

dessas fibras (CAROMANO, 1999). 

As alterações das fibras musculares e consequentemente a necrose também 

ocorre nos músculos lisos, em alguns neurônios, musculo cardíaco e esquelético, 

sendo observado também alteração no comprimento das suas fibras musculares, em 

que ocorre uma hipertrofia das fibras do tipo II e uma atrofia nas fibras do tipo I 

(FERRAZ et al., 2007, p.111). 

O diagnóstico é feito através do quadro clínico, história familiar e exames 

complementares, pode ser confirmado através da análise do material genético o DNA, 

para que se possa identificar a mutação localizada no braço curto do cromossomo X. 

Também pode ser utilizado a eletromiografia, frequentemente utilizado para 

complementar no diagnóstico da DMD, observando a atividade elétrica da função 

muscular e também fornece informações sobre a estrutura e funcionamento da 

unidade motora. As alterações observadas na DMD será, uma perda generalizada da 

atividade das fibras musculares com redução do diâmetro da unidade motora 

ocasionando assim um menor potencial de ação (ANDERSON, 1982).   

A biopsia muscular é feita para detectar se as fibras musculares estão normais, 

se estão aumentadas ou diminuídas, e verificar ou não, se há alterações do seu 

desenvolvimento, se existe sinais de degeneração ou regeneração, além de avaliar 
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se há ocorrência de substituição do tecido muscular. Além de outras investigações 

que deve ser realizada para ter uma melhor compreensão sobre a evolução da 

doença, e auxiliar no diagnostico, como tomografia computadorizada, 

eletrocardiografia, microscopia eletrônica, histoquímica muscular, e estudos de 

inervação muscular (BATISTA et al., 2017).  

O paciente portador da DMD, geralmente vai a óbito na segunda ou até a 

terceira década de vida, a primeira causa é decorrente das complicações respiratórias, 

e a segunda causa ocorre devido as complicações cardíacas que ocorre de 50% a 

85% dos casos, decorrente da evolução rápida da doença (VITTI, 2010).   

Geralmente o quadro clinico só é notado, quando a criança começa a andar, 

ou por volta do terceiro ao quinto ano de idade, tendo como principais características, 

a hipotonia, atraso no desenvolvimento motor precoce, quedas frequentes, e 

dificuldade de realizar tarefas simples como subir e descer escadas, e quedas 

frequentes. Apresentando já grande comprometimento muscular, que ocorre de forma 

progressiva simétrica e bilateral, tendo início nos membros inferiores, onde ocorre a 

perda da deambulação por fadigarem muito mais rápido, decorrente da fraqueza 

muscular, que progredi para os membros superiores, e em estágios mais avançados 

há o comprometimento da musculatura respiratória e cardíaca, ocasionando grande 

prejuízo desses  sistemas (CAROMANO, 1998). 

Ainda não existe uma cura para a distrofia muscular de duchenne, o tratamento 

consiste na terapia com o uso de corticoides, que tem como objetivo retarda a 

progressão rápida da patologia, diminuindo a velocidade da degeneração muscular, e 

vários estudos demonstram que eles aumentam a massa muscular, havendo 

prolongamento da deambulação independente e melhora da função respiratória e 

cardíaca, mas  deve ser iniciada assim que a doença for diagnosticada, mas muitas 

vezes o diagnóstico acaba sendo tardio,  sendo descoberta já quando a criança 

começa a apresentar sintomas mais evidentes ,e a patologia já ter ocasionado 

diversas repercussões e comprometimento avançado (CAROMANO, 1998; 

SHEPHERD, 1996). 

 



 

 

12 

3. PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS 

Os problemas respiratórios ocasionados pela DMD, são relacionados a uma 

alteração restritiva, causada principalmente por fraqueza do músculo diafragma, dos 

intercostais, que atuam realizando o movimento de elevação e depressão das 

costelas, expandindo a caixa torácica, e dos músculos acessórios que posteriormente, 

levará o paciente a um quadro de falência respiratória por sua função estar 

prejudicada. As alterações das funções pulmonares, têm início a partir do momento, 

em que o paciente passa a fica confinando na cadeira de rodas, associada a 

hipoventilação a sua ineficácia da tosse, por comprometimento dos músculos do 

pescoço e os acessórios (FONSECA, 2007). 

A insuficiência respiratória ainda é a causa mais comum de óbito dos pacientes 

portadores da DMD. Sendo os problemas respiratórios decorrentes da fraqueza dos 

músculos respiratório, interferindo em todo padrão respiratório, levando assim a uma 

falência ventilatória (FONSECA, 2011).   

Como toda a musculatura que auxilia a respiração encontra- se comprometida, 

o paciente acaba perdendo a função de realiza uma tosse efetiva, levando assim ao 

acumulo de secreções nas vias aéreas inferiores, com isso o paciente passa a adquirir 

um histórico aumentado de congestão pulmonar e infecções  pulmonares, devido a 

dificuldade encontrada de higienização pela tosse eficiente, e ao acumulo de secreção 

no trato respiratório, ocasionando o bloqueio das vias aéreas levando o paciente a 

quadros de hipoventilação e falência respiratória, além de quadros de pneumonias 

recorrentes necessitando assim de hospitalização frequente (BADKE, 2003). 

Com o comprometimento muscular, principalmente dos músculos que estão 

localizados na parede da caixa torácica, a capacidade de expansibilidade dos pulmões 

fica limitada a insuflação, que é a redução da complacência, repercutindo na 

insuficiência respiratória por redução do volume respiratório, gerando pela 

hipoventilação. A hipoventilação exige um maior trabalho respiratório, pela 

necessidade de manter a demanda de oxigênio que o sangue precisa, para suprir as 

células dos tecidos e para a suas atividades metabólicas. Com a dificuldade de 

atender essa maior demanda muscular decorrente da fraqueza, observa- se uma 

respiração mais superficial, onde as bases dos pulmões acabam resultando numa 

diminuição da concentração de oxigênio e aumento da concentração de dióxido de 

carbono no sangue (BADKE, 2003).    
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Os principais sintomas encontrados de hipoventilação são a má qualidade do 

sono, fadiga, sonolência, dificuldade na execução das atividades, sendo essas 

observações da hipoventilação feitas durante o período do sono, pois os primeiros 

sintomas ocorrem durante o sono, e com a fraqueza progressiva, resultando em uma 

hipercapnia e a hipoxemia (FONSECA, 2007).  

Alguns estudos acabam apontando que o comprometimento dos músculos 

respiratórios leva a falência cardíaca, já outros estudos apontam que essa relação 

está inversamente relacionada, sendo o comprometimento cardíaco a segunda maior 

causa de óbito desses pacientes, ocorrendo aproximadamente cerca de 50% a 85% 

dos casos, sendo que 10% a 20% morrem de falência cardíaca. A infecção pulmonar 

ou a insuficiência respiratória consiste nas causas mais frequentes de óbitos, 

ocorrendo em cerca de 75% dos casos, sendo que o óbito ocorre por volto da 2 a 3 

década de vida, frequentemente antes dos 21 anos (FERRAZ et al., 2007). 

Normalmente os pacientes com doença neuromuscular apresentam 

anormalidade no padrão respiratório, em que ocorre a projeção interna do tórax e uma 

projeção externa do abdômen no momento da inspiração, sendo esse padrão 

respiratório chamado de padrão paradoxal, além de apresentar tiragem de intercostais 

durante a inspiração, ocasionando uma respiração ineficiente para o paciente 

(CARVALHO et al., 2010). 

Além da fraqueza muscular esses pacientes apresentam anormalidades da 

caixa torácica, como escolioses que geralmente aparece associada a rotação do 

tronco, e deformidades como pectus excavatum, que são alterações bastantes comum 

em pacientes com doenças neuromuscular, o que irá contribuir para a dificuldade de 

expansibilidade pulmonar, devido à restrição encontrada na parede torácica. Acredita- 

se que as escolioses, elas surgem após a perda da marcha, associada a postura 

inadequada a cadeira de rodas.  Além de que a escoliose pode resultar em uma 

expansão pulmonar assimétrica, podendo ocorre atelectasias no lado côncavo, e 

expansão excedente no lado convexo, resultando em uma má relação 

ventilação/perfusão (FERRAZ et al., 2007).     

Com a fraqueza do musculo glossofaríngeo, acaba favorecendo a ineficácia do 

fechamento da glote, repercutindo em uma ineficácia da proteção das vias aéreas 

superiores, que posteriormente irá ocasiona disfagias e diversas aspirações 

traqueobrônquica. Sendo que decorrente dessas aspirações, resultara em infecções 



 

 

14 

respiratórias e inflamação crônica das vias aéreas, gerando danos no parênquima 

pulmonar (BADKE, 2003). 

 Durante o sono a ocorrência da hipoventilação é um marcador importante 

relacionada a progressão da doença, pois é um indicativo que o paciente estar 

desenvolvendo uma falência respiratória, decorrente que a hipercapnia e a hipoxemia 

acontece respectivamente durante o sono, por conta da respiração superficial, além 

de apresentar um déficit muscular, decorrente da mudança de decúbito, em que  a 

musculatura respiratória encontra- se em desvantagem a sua biomecânica, sendo 

esses fatores a principal causa de morbidade e de mortalidade, pois os paciente 

frequentemente vão a óbito nesse período (SHEPHERD, 1995). 

Com isso durante o sono, os músculos intercostais encontra-se hipotônicos, 

ocasionando o comprometimento na sua função que estar diminuída, portanto, o 

diafragma torna- se o único musculo ativo durante a respiração, portanto, a fraqueza 

deste musculo irá contribuir para um significante aumento do risco de apneia, 

ocorrendo frequentemente durante o sono do paciente (BADKE, 2003). 

   O diafragma é o último músculo a ser acometido, sendo assim uma vantagem 

já que ele é o principal músculo responsável pela respiração, podendo ser 

trabalhando, melhorando a sua funcionalidade e retardando as diversas complicações  

que tendem a surgir no decorrer da evolução da patologia. (AZEREDO, 2000). 

Com a evolução da doença, e como são imprevisíveis o quadro de insuficiente 

respiratório, torna- se necessário que o paciente realize prevenções como a realização 

de avaliações respiratórias rotineiras, exames físicos para a identificações de 

alterações posturais como o surgimento das escolioses, avaliação da função vital dos 

pulmões e da força muscular respiratória, avaliação do sono e da presença de 

possíveis sintomas indicativos de hipoventilação, monitoramento da força da tosse e 

da medida das trocas gasosas (FONSECA, 2007). 
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4. ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA 

Atualmente não existe uma medida curativa para a doença, ainda é 

extremamente limitado o tratamento. O uso de corticoides pode altera o curso da 

doença, proporcionando uma melhorar da força muscular principalmente nos três 

primeiros meses de uso, prolongado sua deambulação e independência, dessa forma 

a fisioterapia respiratória é indicada com o objetivo de retardar as complicações 

pulmonares e melhorar a qualidade de vida do paciente (FAGUNDES et al., 2005). 

Portanto, é fundamental o tratamento fisioterapêutico para prevenir as 

complicações respiratórias, e de contraturas, promovendo a melhorar da 

independência do paciente, conservar sua força muscular e manter a sua mobilidade, 

melhorando dessa forma a sua qualidade de vida, diminuindo a alta morbidade e o 

óbito precoce. Destacando que o tratamento fisioterapêutico deverá ter o cuidado para 

não fadigar o paciente, pois a fadiga levará a aceleração do quadro degenerativo que 

o paciente apresenta (COSTA,1999).  

Como toda a musculatura que irá auxiliar na respiração encontra- se ineficaz, 

e com isso acaba ocasionando a o prejuízo da tosse efetiva, levando assim ao 

acumulo de secreções nas vias aéreas inferiores, torna- se necessário a realização 

de técnicas de higiene brônquica, com objetivo de mobilização dessa secreção para 

as vias aéreas superiores (POUNTNEY, 2008).  

Os pacientes com doença neuromuscular têm a tendência de desenvolver 

atelectasias nas bases pulmonares, devido à dificuldade da realização de respirações 

profundas. Dessa forma torna- se importante a realização da terapia de respiração 

profunda (insuflação pulmonar), podendo ser realizada de forma manualmente com o 

uso do ambu ou de forma mecânica utilizando a respiração com pressão positiva 

intermitente (IPPB), ou outro recurso que tenha o mesmo objetivo. Recomenda- se 

usar quinze minutos, uma ou duas vezes/dia quando os pacientes acabam 

desenvolvendo disfunção pulmonar severa (TEIXEIRA, 2003).  

Outro método para a melhorar do clearance do muco e a insuflação pulmonar, 

pode ser realizada de forma mecanicamente usando o método In Exsufflator/Cough 

Assist™, que consiste em transmite uma pressão positiva seguida rapidamente de 

uma pressão negativa (sucção), através de uma máscara facial ou bucal. Dessa forma 

expandido o pulmão com a pressão positiva e logo em seguida a pressão negativa, 

aspirando a secreções para fora do trato respiratório, objetivando simular uma tosse, 
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proporcionando ao paciente melhorar do fluxo da tosse e clearance das vias aéreas, 

consequentemente prevenido dessa forma as complicações pulmonares. Além de 

poder ser sincronizada com a tosse manualmente assistida (BADKE, 2003). 

A realização de exercícios respiratórios tem por objetivo promover a melhora 

da expansão pulmonar, pois a abordagem nos estágios iniciais da doença torna- se 

preventiva, evitando quadros de complicações e infecções graves, prolongando o 

máximo da função muscular (EICKHOFF et al., 2006).    

Alguns estudos demonstraram que o treinamento muscular respiratório, baseia- 

se na suposição de melhora da força muscular e endurece, resultando desta forma na 

preservação da função pulmonar. Sendo que o treinamento muscular respiratório ele 

é indicado no estágio inicial do desenvolvimento da doença, em que a função 

pulmonar encontra- se preservada. Portanto,  o treinamento muscular respiratório tem 

mostrando resultados eficazes na amenização das complicações respiratórias, 

reduzindo a morbidade sendo efetiva na sua fase inicial, com dispositivos que 

oferecem resistências, que consiste em melhorar a ventilação a força, e que os 

pacientes tenham uma maior resistência a fadiga, efetivando a tosse e diminuição do 

trabalho respiratório, retardando a doença através do fortalecimento, apesar de ser 

ainda bastante discutido na literatura (CARVALHO; FELTRIN, 1999; COSTA, 2004). 

Existem muitas controversas em relação dos efeitos dos exercícios físicos, 

alguns autores chegam a alertar de possíveis efeitos deletérios que podem ocasionar 

ao paciente, se forem realizada atividades que requerem muita força a ser realizada 

contra a ação da gravidade, realizados de forma repentina, podem acaba sendo 

prejudiciais, mas a ausência de atividades físicas podem ocasiona déficit em diversos 

sistemas, principalmente o cardiorrespiratório. A realização de um programa de 

atividade física realizada em um paciente com DMD, deve ser feita com base em uma 

boa avaliação funcional minuciosa, sendo fundamental para a manutenção da 

qualidade de vida desses pacientes (CAROMANO et al.1998).    

Atualmente tem se obtido uma redução no número de óbitos por falência 

respiratória, devido a utilização de suporte de ventilação mecânica, que pode ser 

invasiva e não invasiva. A ventilação mecânica não invasiva tem aumentando a 

sobrevida do paciente, é realizada através de máscaras faciais ou nasais que tem por 

objetivo aumentar a ventilação alveolar e diminuir o trabalho respiratório do paciente, 
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melhorando assim a sua oxigenação. Já na ventilação mecânica invasiva, são 

utilizadas próteses traqueais em caso de falência respiratória aguda (BADKE, 2003).  

Ainda não se sabe quando iniciar a ventilação assistida em pacientes com 

doença neuromuscular, alguns autores recomendam o uso da ventilação durante a 

noite, podendo ser realizada em qualquer paciente que apresente sintomas de 

hipoventilação crônica, hipercapnia, hipoxemia   e índices de oximetria anormal 

durante a noite, necessitando dessa forma de suporte ventilatório (FONSECA, 2007).  

Os ventiladores mecânicos são utilizados para melhorar também os efeitos das 

técnicas manuais, melhorando a troca gasosa, reduzindo os quadros de infecções 

respiratórias, aumentando o volume inspiratório, reduzindo quadros de falência 

respiratória (FIORENTINO et al, 2016). 

A ventilação de pressão positiva não-invasiva (NPPV), pode ser realizada 

através de diferentes ventiladores. Uma escolha delas para tratamento desses 

pacientes em domicílio é o uso do BIPAP®. A respiração é transmitida através de 

máscara nasal, quando o paciente começa a inspiração, um fluxo negativo é gerado, 

esse fluxo é captado e transmite a pressão positiva para uma pressão limite pré-

selecionada. A NPPV é usada com o objetivo de restaurar a oxigenação do sague, e 

remover o excesso dióxido de carbono do sangue, expandir as bases pulmonares do 

paciente, e normalizar o trabalho e o padrão respiratórios, otimizando a qualidade de 

vida destes pacientes. O uso de NPPV tem proporcionado o prolongamento da vida 

de pacientes com doença neuromuscular severa (EICKHOFF et al., 2006). 

 Alguns autores afirmam que a assistência ventilatória não invasiva reverte a 

hipoventilação de forma significativa e efetiva, melhorando assim a qualidade de vida 

do paciente, porem a progressão da deterioração da função respiratória continua 

evoluir, necessitando cada vez mais de longos períodos sob a ventilação e 

posteriormente será necessário a realização da traqueostomia. Sendo que alguns 

pacientes já graves querem episódios repentinos de intubação sendo ventilado 

mecanicamente na UTI para prolongar sua sobrevivência (BADKE, 2003).   

Fisioterapia respiratória e motora deve ser realizada desde o início do 

diagnostico por ser uma patologia de rápida progressão e irreversível, entretanto, a 

fisioterapia tem por objetivo geral, manter o máximo o  grau de independência 

possível, seu equilíbrio e coordenação de forma geral para que não haja o 
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agravamento de suas complicações, retardando as alterações posturais precoces que 

influenciara na mecânica ventilatória. (CAROMANO, 1999). 

A fisioterapia atuando juntamente com uma equipe multidisciplinar, 

principalmente do próprio paciente e a sua família, é de suma importância para os 

pacientes portadores da distrofia muscular de Duchenne. A fisioterapia respiratória e 

motora deve ser realizada desde o início do diagnostico por ser uma patologia de 

rápida progressão e irreversível, estabelecendo uma adequado programa de 

tratamento e acompanhamento, para a melhora da sua funcionalidade além do retardo 

da patologia, evitando dessa maneira as possíveis complicações que surgem 

precocemente com o avançar da doença, sendo os causadores das morbidades e 

mortalidade, dessa forma permitindo que o paciente tenha uma melhor qualidade de 

vida e independência (FAGUNDES et al., 2005). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A distrofia muscular de duchenne é uma doença ainda pouco discutida, e que 

ocasiona complicações severas, motoras e respiratórias, o que torna necessário a 

importância do conhecimento cientifico, pois é necessário um tratamento e 

acompanhamento diário desses pacientes.    

Ainda há bastante discussão em relação ao tratamento diante as complicações 

respiratória ocasionada pela doença, dessa forma podendo algumas delas, agrava o 

quadro do paciente, para alguns autores ainda há discordância em relação a algumas 

terapias, já outros demonstram benefícios. As complicações ocorrem de forma 

evolutiva, dessa forma necessitando de mais informações precisas de tratamento que 

visem desacelerar a progressão das complicações do sistema respiratório, e que 

busquem um tratamento adequado com o objetivo do prolongamento das sobrevidas 

dos pacientes, além da sua qualidade de vida.  

Ainda há poucas pesquisa e informações na literatura cientifica, sobre a 

atuação da fisioterapia respiratória na distrofia muscular de duchenne, principalmente 

de forma específica, o que ocasionou uma limitação no conteúdo do terceiro capitulo 

do estudo, além de ainda existir poucos estudos publicados recentemente. Dessa 

forma é fundamental novas pesquisas e publicações que possam contribuir de forma 

significativa para o conhecimento de forma abrangente para os profissionais 

principalmente fisioterapeutas.   
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