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Introdução e objetivos: 
A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença progressiva, que leva a uma 
perda progressiva e consequente perda da marcha. O objetivo deste trabalho e 
comparar o gasto energético durante a marcha de crianças hígidas e crianças com 
DMD nos ambientes aquático e terrestre.  
 

 Métodos: 
Para avaliação do Índice de Gasto Energético (IGE) dos pacientes com Distrofia 
Muscular de Duchenne e indivíduos hígidos foi aplicado o Teste de Caminhada de 6 
Minutos nos ambiente aquático e terrestre. Participaram do estudo 28 crianças do 
sexo masculino, sendo 20 do grupo controle (GC), com idade média de 10,45 anos e 8 
crianças com DMD (GDMD) com idade média de 10,75 anos. Este trabalho foi 
registrado no CAAE sob o número: 02395912.3.0000.0085.  
 

  Resultado: 
No ambiente terrestre o GC andou uma distância maior comparado ao GDMD (p = 
0,001). Os grupos apresentaram uma média muito próxima na distância percorrida no 
ambiente aquático GC(128,3±17,9) e GDMD (126,1±9,1), sendo assim não houve 
diferença significativa na distância percorrida entre os dois grupos no ambiente 
aquático (p=0,837). Na análise intragrupos, houve diferença significante entre a 
situação de solo e água (p = 0,001), para distância e IGE, isso em todos os grupos. 
Notamos que a distância na água é sempre menor do que no solo. Já o IGE, ocorre o 
inverso, ou seja, os valores em ambiente aquático são sempre maiores do que em 
solo (p = 0,001).  
 

  Discussão e conclusão: 
O andar no ambiente terrestre promove uma velocidade de marcha diferente quando 
comparado com o ambiente aquático, evocando mudanças nas características da 
marcha, sendo atribuídas á diversos fatores principalmente as propriedades físicas da 
água levando ao aumento do comprimento de passo. O aumento do gasto energético 
em crianças com DMD durante a marcha no ambiente terrestre está diretamente 
relacionado a uma tentativa em manter uma cadência elevada para compensar o 
menor comprimento de passo. Podemos concluir que a marcha nos ambientes 
aquático e terrestre se diferem, pois na água a distância percorrida é menor e o IGE é 
maior em ambos os grupos, os pacientes com DMD no solo percorreram uma 
distância menor, e no ambiente aquático apresentaram um IGE maior.  


