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Introducao: A Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) é uma doença tipicamente familiar, hereditária, autossômica dominante de
penetração variável, causada pela expansão do tripleto (CTG)n, no gene que codifica a proteína quinase (DMPK), no cromossomo 19ql3.
É progressiva e pode afetar os sistemas muscular, respiratório, cardíaco, endócrino e sistema nervoso central.

Objetivos: Relatar um caso de uma paciente com Distrofia Miotônica de Steinert, além de avaliar de forma quantitativa o desempenho
na execução de tarefas motoras e cognitivas de vida diária, durante oito meses.

Método: Foi realizada uma anamnese completa e para a avaliação da funcionalidade, foi aplicado o questionário de Medida de
Independência Funcional (MIF). Tal questionário é dividido em seis domínios: cuidados pessoais, controle esfincteriano, mobilidade e
transferências, locomoção, comunicação e cognição social. A pontuação de cada item varia de 1 a 7, e o escore total de 18 a 126 pontos.
O somatório de 18 pontos significa dependência total; 19-60 pontos, dependência modificada (necessidade de assistência em até 50% de
uma tarefa); 61-103 pontos, dependência modificada (necessidade de assistência em até 25% de uma tarefa) e, 104-126 pontos,
independência total.

Resultados: O presente estudo apresenta o relato de caso de uma paciente G.C., sexo feminino, 39 anos, com DMS. Na avaliação da
MIF, a paciente apresentou o escore total inicial de 90 e, final de 83 pontos, o que configura uma necessidade de assistência em até 25%
para a realização de uma tarefa. As menores pontuações, nos dois momentos avaliados foram no domínio de cuidados pessoais. A mesma
realiza atendimento fisioterapêutico convencional domiciliar, duas vezes por semana e, participa do grupo TALT que promove a
dançaterapia como meio de inclusão social, três vezes por semana, durante 1 hora.

Conclusão: A Distrofia Miotônica de Steinert, por ser uma doença progressiva, necessita de cuidados fisioterapêuticos com o intuito de
minimizar o déficit físico e funcional dos pacientes. Embora houve uma queda no escore total da paciente após 9 meses de intervenção, a
paciente citada não modificou seu nível funcional."
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