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Introducao: A progressão da fraqueza muscular reduz a independência funcional dos pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne
(DMD). Estudos prévios apontam que é necessário ter bom controle de tronco e função respiratória íntegra para melhor qualidade de
vida que é essencial para realização de atividades de vida diária.

Objetivos: Avaliar o controle de tronco e o desempenho respiratório de pacientes com DMD e correlacionar esses com o estadiamento
da doença.

Método: Treze pacientes com diagnóstico de DMD entre seis e 15 anos foram submetidos à avaliação quanto ao aspecto cognitivo pelo
Mini Exame do Estado Mental, classificados pela Escala Vignos, quanto aos aspectos motores pela Avaliação Segmentar do Controle de
Tronco (SATCo-br) e aspectos respiratórios pela Espirometria, Manovacuometria e Medida de Fluxo da Tosse. Este estudo foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o parecer 124505/2016 e CAAE:
62473116.7.0000.5505.

Resultados: O nível 1 de controle de tronco, ou seja, controle de cabeça apenas, foi o mais prevalente entre os pacientes (53,8%); a
maioria dos pacientes apresentou Vignos 7 (61,5%); os valores espirométricos e da medida de fluxo da tosse estão dentro dos valores de
normalidade para esta população, entretanto os valores das pressões máximas estão comprometidas. A análise estatística mostra
correlação moderada entre controle de tronco x Espirometria (%), correlação forte entre o controle de tronco x PEmáx e correlação muito
forte entre controle de tronco x Escala Vignos.

Conclusão: Há relação entre o controle de tronco, o nível funcional e função respiratória de pacientes com DMD. Apesar da maioria dos
pacientes apresentarem grande comprometimento de tronco, a função respiratória por meio da espirometria mantém-se estável, porém
com as pressões máximas em nível de declínio."
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