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Introdução e objetivos: 

As doenças neuromusculares compreendem um heterogêneo grupo de desordens 
incluindo doença do motoneurônio, desordens dos nervos periféricos, desordens na 
transmissão neuromuscular e doenças musculares. A progressão destas doenças 
varia consideravelmente. Os déficits podem alcançar a fraqueza muscular, perda 
sensorial, dor, fadiga e disfunções autonômicas. Estes déficits combinados levam a 
deficiências e à limitações nas atividades e restrições na participação. A distrofia 
miotônica de Steinert é uma afecção neuromuscular progressiva que representa a 
forma mais frequente de distrofia muscular no adulto, transmitida por herança 
autossômica dominante, com alteração no braço longo do cromossomo 19. O 
objetivo deste estudo é demonstrar os efeitos de um protocolo de avaliação e 
tratamento fisioterapêutico para um indivíduo com distrofia miotônica de Steinert.  

Métodos: 
Para este estudo foi selecionada uma voluntária (45 anos) com diagnóstico genético 
de distrofia miotônica de Steinert. O protocolo de avaliação foi composto de: Escala 
de Fulg-Meyer e avaliação do fluxo e da força pulmonar. O tratamento foi realizado 
com duração de 180 dias entre as avaliações com frequência de três sessões 
semanais com duração de 90 minutos cada. O tratamento fisioterapêutico consiste 
em 45 minutos de fisioterapia neuromotora, baseado em técnicas de facilitação 
neuromuscular proprioceptiva, voltada para às limitações na atividades e 45 minutos 
de fisioterapia respiratória com a utilização de cinesioterapia e incentivadores 
respiratórios.  

Resultado: 
Os resultados da função pulmonar foram muito animadores: a avaliação da força 
muscular inicial apresentou na terceira tentativa -40 cmH2O e na avaliação final, -50 
cmH2O. O fluxo respiratório apresentou melhora de 150 l/min para 180 l/min, fazendo 
com que passasse de obstrução grave para moderada. Esta melhora possibilitou um 
incremento da carga imposta no treinamento muscular de -16cm H2O para -20cm 
H2O. Já os resultados obtidos da escala motora não apresentaram diferença 
substancial quando analisado em sua totalidade, mas quando analisadas nos itens 
tratados com mais ênfase, como as atividades de vida diária.  

Discussão e conclusão: 
Concluímos que tal protocolo de tratamento pode ser utilizado em indivíduos com 
distrofia miotônica de Steinert para melhora da função respiratória e das atividades 
de vida diária e participação.  

 


