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Introducao: A Distrofia Muscular de Becker é uma doença neuromuscular caracterizada por progressiva perda de massa muscular e
fraqueza. Os principais músculos acometidos são da cintura escapular, cintura pélvica e músculos respiratórios. Com intuito de diminuir a
perda de força muscular a fisioterapia visa fortalecer esses músculos.

Objetivos: Verificar a eficácia do plano de tratamento fisioterapêutico através da facilitação neuromuscular proprioceptiva e treinamento
respiratório com a utilização do Threshold IMT na Distrofia Muscular de Becker.

Método: O estudo foi composto por um indivíduo com diagnóstico clínico de Distrofia Muscular de Becker, com 18 anos de idade, do
gênero masculino. O mesmo assinou o termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade de Passo Fundo (UPF) parecer número 43755015.8.0000.5342. Foi realizado uma avaliação pré e pós intervenção, onde
analisou-se a força muscular respiratória através da manovacuometria, a força muscular através do exame físico e a amplitude de
movimento das articulações através da goniometria. O tratamento constituiu de duas sessões semanais, com duração de uma hora,
totalizando 20 sessões, nas quais foram realizados treinamento da musculatura respiratória com uso de Threshold IMT com cargas de
30% da pressão inspiratória máxima (Pimáx) e pressão expiratória máxima (Pemáx), juntamente com diagonais de Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) de escápula e quadril, sendo elas, elevação anterior, depressão anterior, depressão posterior e
elevação posterior.

Resultados: A Manovacuometria apresentou evolução de 75,7% na Pimáx e de 52,1% na Pemáx. Na prova de força muscular observou-
se 20% de aumento da força em flexão de ombro direito e esquerdo, flexão e extensão de ambos os cotovelos, abdução de quadril e
abdução do ombro direito. A goniometria apresentou aumento de 61,5% na flexão do ombro direito e 28,5% no ombro esquerdo; na
extensão do ombro direito e esquerdo apresentou 12% de aumento; a abdução de ombro direito e esquerdo apresentou aumento de 20% e
a abdução do quadril revelou 33,3% de aumento no direito e 37,5 no esquerdo.

Conclusão: O plano de tratamento fisioterapêutico através da facilitação neuromuscular proprioceptiva e treinamento respiratório com a
utilização do Threshold IMT promoveu efeitos positivos ao paciente que participou do estudo, promovendo melhora da força muscular
respiratória e aumento da amplitude de movimento e força muscular."
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