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Introdução e objetivos: 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 neurofuncional associado à fisioterapia
pneumofuncional para um indivíduo com distrofia miotônica de Steinert.

Métodos: Trata-se de um estudo de caso para o qual foi selecionada uma
voluntária com diagnóstico de DMS, mediante assinatura de TCLE, aprovado
por CEP (1.322.832). A avaliação consistiu em: Medida de Independência
Funcional, Medida de Função Motora nas Doenças Neuromusculares e
avaliação da função pulmonar. O tratamento foi realizado durante 12 meses,
três atendimentos semanais com 90 minutos cada. As avaliações foram
realizadas no início, após 6 meses e ao final do estudo. O tratamento
consistiu em fisioterapia neuromotora, baseado em técnicas de FNP, voltada
para as limitações ao nível de estrutura, função corporal e atividade, e
fisioterapia respiratória.

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, -45 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.
Nos resultados obtidos MIF observou-se melhora significativa de 71 pontos
para 116, principalmente nos itens tratados com mais ênfase, como as
atividades de vida diária. A MFM também apresentou melhora de 52 para 67
pontos, em 96 pontos possíveis.



Discussão e conclusão: Concluímos que tal protocolo de tratamento
mostrou indícios positivos na melhora e/ou preservação da função
respiratória e das atividades de vida diária de indivíduos com distrofia
miotônica de Steinert.
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