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Resumo 

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é a forma mais comum de 

miopat ia que acometem crianças do gênero masculino. Com o avançar da doença, o 

acometimento muscular respiratório leva à fraqueza muscular e redução da 

expansibilidade pulmonar e torácica, com retenção de secreções, devido à incapacidade 

de gerar uma tosse eficaz. Vários são os fatores que determinam a efetividade da tosse. 

Como a postura atua no pico de fluxo de tosse (PFT) e na atividade dos músculos 

respiratórios na DMD ainda não está estabelecido. Objetivo: Avaliar e comparar os 

efeitos agudos de diferentes posturas sobre as variações do PFT e ativação 

eletromiográfica dos músculos respiratórios em indivíduos com DMD versus saudáveis 

pareados. Métodos: Foi avaliado o PFT, o volume corrente (VC) dos compartimentos 

caixa torácica (caixa torácica pulmonar somada à caixa torácica abdominal) e abdome 

(AB), através da Pletismografia Optoeletrônica, e a ativação dos músculos respiratórios: 

esternocleidomastódeo (ECM), escaleno (ESC), reto abdominal (RA) e oblíquo externo 

(OE), através da Eletromiografia de superfície (EMGs). A avaliação foi realizada em 

três posições: supino, supino com a cabeceira elevada a 45o (45o) e sentado na maca 

com a cabeceira elevada a 80o (80o) em indivíduos com DMD, grupo Duchenne (GD), 

pareados com sujeitos saudáveis, grupo controle (GC). Resultados: Foram avaliados 35 

indivíduos com DMD (23 excluídos), dos quais 12 sujeitos compuseram o GD sendo 

pareados com 12 sujeitos saudáveis, que compuseram o GC. Os sujeitos do GD 

apresentaram menores valores de PFT em comparação ao GC, além disso, o GD 

apresentou menor PFT (p < 0,05) em supino versus 80o. A atividade eletromiográfica 

durante as fases inspiratórias e expiratórias da tosse foram menores no GD versus GC 

em todos os músculos avaliados (p < 0,05). Nossos resultados demonstram que na 

DMD, o PFT tosse é favorecido quanto mais ereto o tronco, enquanto, a atividade 

eletromiográfica não sofre influência da mudança do posicionamento, sendo reduzida 

quando comparada aos saudáveis.  

Palavras-chaves: Distrofia Muscular de Duchenne, Pico de fluxo de tosse, Postura, 

Músculos respiratórios. 
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Abstract 

Introduction: Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is the most common form of myopathy affecting 

children of the male gender. As the disease progresses, respiratory muscle involvement leads to muscle 

weakness and reduced lung and chest wall expansion, with retention of secretions, due to the inability to 

generate an effective cough. Several factors determine the effectiveness of coughing. Since posture acts 

on peak cough flow (PCF) and respiratory muscle activity in DMD is not yet established. Objective: To 

evaluate and compare the acute effects of different postures on PCF variations and electromyographic 

activation of respiratory muscles in subjects with DMD versus healthy paired subjects. Methods: PCF, 

tidal volume (VT) of the rib cage compartments (pulmonary rib cage and the abdominal rib cage) and 

abdomen (AB) were evaluated through Optoelectronic Plethysmography and respiratory muscle 

activation: sternocleidomastoid (SCM) scalene (ESC), abdominal rectus (RA) and external oblique (EO) 

through surface electromyography (EMGs). The evaluation was performed in three positions: supine, 

supine with trunk elevated at 45o (45o) and supine with trunk elevated at 80o (80o) in subjects with DMD, 

Duchenne group (DG), paired with healthy subjects, control group (CG). Results: 35 individuals with 

DMD were assessed (23 excluded), of whom 12 subjects composed the DG being paired with 12 healthy 

subjects, who composed the GC. The GD subjects had lower CPF values in comparison to the CG, in 

addition, the DG presented lower CPF (p <0.05) in supine versus 80o. The electromyographic activity 

during the inspiratory and expiratory phases of coughing were lower in the DG versus CG in all evaluated 

muscles (p <0.05). Our results demonstrate that in DMD, the CPF cough is favored the more erect the 

trunk, while the electromyographic activity is not influenced by the change in positioning, being reduced 

when compared to the healthy ones. 

KEYWORDS: Duchenne Muscular Dystrophy, Cough Peak Flow, Posture, Respiratory Muscles. 
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1. Introdução 

A distrofia muscular é uma doença de origem genética, que possui como característica 

principal a degeneração progressiva da musculatura estriada. A fraqueza e a fadiga muscular 

const ituem a base do quadro clínico e, em casos mais graves, reduzem a sobrevida do 

indivíduo 1. A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) e a Distrofia Muscular de Becker 

(DMB) são as formas mais comuns de miopatias que acometem crianças 2. 

A DMD é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X e ocorre quase 

exclusivamente em jovens do sexo masculino 3, com uma incidência de aproximadamente 1 em 3.500 

nascidos vivos 2. Essa distrofia é causada pela ausência da distrofina, uma proteína que junto com outras 

formam um complexo muito importante para manutenção da integridade da fibra muscular. A ausência da 

distrofina esta associada à degeneração progressiva e irreversível da musculatura esquelética, perda da 

deambulação, cardiomiopatia, insuficiência respiratória e a morte prematura nos indivíduos afetados 2–6. 

A DMB é uma forma geralmente mais leve e mais variável de distrofinopatia, com incidência de 1 em 

18.518 nascimentos masculinos 2 

As características clínicas e patológicas da DMD foram inicialmente definidas e descritas pelo 

neurobiologista francês Dr. Guillaine Benjamin Amand Duchenne, em 1861. Porém, o quadro clínico, 

doença, prognóstico e possibilidade de tratamento foram descritos apenas em 1879, por Willian R. 

Gowers 2. 

A maioria dos indivíduos com DMD são diagnosticados por volta dos 5 anos de idade, quando sua 

capacidade física difere acentuadamente das outras crianças 7. Além disso, grande parte dos indivíduos 

com DMD desenvolvem cardiomiopatia por volta dos 18 anos, sendo a taxa de mortalidade mais 

acentuada ao alcançar a terceira década de vida, devido às complicações respiratórias e cardíacas 4. Os 

primeiros sinais de DMB ocorrem após os 10 anos e sua evolução é mais lenta. A perda da deambulação 

ocorre após os 25 anos, as alterações respiratórias são mais discretas, mas o acometimento cardíaco é 

mais sério 8,9. 

A suspeita do diagnóstico é, na maioria dos casos, estabelecida a partir da combinação da análise 

da história familiar, achados físicos e níveis elevados de creatina quinase (CK). A confirmação do 

diagnóstico da DMD é obtida através de testes moleculares para a ausência de distrofina na biopsia 

muscular ou a presença de mutações (principalmente deleções) no gene DMD 4,5. 

A DMD está associada a uma diminuição progressiva da função muscular respiratória, que resulta 

na diminuição da ventilação pulmonar e em uma tosse ineficaz, levando ao surgimento de complicações 

como pneumonia, atelectasia e insuficiência respiratória, sendo esta última a principal causa de 
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mortalidade 10–12. Os sintomas incluem o sono inquieto, fadiga, dificuldade de despertar do sono, 

dispneia, cefaleia matutina e dificuldade de concentração em tarefas mentais 13. 

Em geral, os indivíduos com doenças neuromusculares mostram padrões de doença pulmonar 

restritiva devido à fraqueza dos músculos respiratórios. Valores acima de 80% da relação entre o volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a capacidade vital forçada (CVF) podem indicar a 

presença de doença pulmonar restritiva 14. De acordo com Braun et al., 13 determinados valores para 

diversas funções pulmonares podem ser utilizados como ferramentas de rastreio para detectar com 

precisão a presença de insuficiência respiratória. Baydur et al., 15 sugeriram que a hipercapnia pode 

ocorrer quando a CVF está entre 500-700 ml.  

Notadamente, a hipercapnia ocorre supostamente em indivíduos com doenças neuromusculares, 

quando parâmetros respiratórios de resistência muscular, tais como a pressão inspiratória máxima (PIMax) 

e pressão expiratória máxima (PEMax) são reduzidas para abaixo de 30% dos valores normais, ou quando a 

CVF é reduzida para abaixo de 55% do valor previsto 15. O estudo de Phillips et al., 16 revelou que, 

quando a capacidade vital (CV) apresenta-se abaixo de 1 litro, há uma sobrevivência média de três a 

cinco anos em apenas 8% de indivíduos com DMD. 

Os indivíduos com DMD também apresentam uma diminuição na pressão inspiratória nasal 

(SNIP). O SNIP é uma avaliação sugerida como teste de triagem para complementação da análise de 

força muscular inspiratória, principalmente para diagnóstico de fraqueza diafragmática. Isto se deve ao 

fato dos testes de PIMax e PEMax retratarem os músculos inspiratórios e expiratórios respectivamente como 

um todo, sendo complementado pelo SNIP que é uma manobra volitiva, rápida e bem tolerada nessa 

população 17. O SNIP tem a vantagem de medir a pressão inspiratória durante uma manobra natural que é 

mais facilmente realizada por crianças com doenças neuromusculares, sendo mais confiável em pacientes 

com DMD que a PIMax, por ser mais fácil de ser compreendida 18. 

A maior parte dos indivíduos com doenças neuromusculares que apresentam fraqueza muscular 

respiratória estão predispostos à mortalidade associadas a infecções respiratórias agudas. Estas infecções 

podem sobrecarregar o sistema de transporte mucociliar causando aumento na produção de muco, que 

pode levar a obstrução das vias aéreas 4,13. Em adição, a fraqueza dos músculos respiratórios provoca 

alterações dos volumes pulmonares. Dessa forma, os pulmões não podem ser totalmente expandidos até a 

sua capacidade máxima e nem podem ser comprimidos a ponto do menor volume residual. Quando essa 

limitação do movimento da parede torácica é prolongada, a elasticidade dos pulmões e do tórax diminui. 

A redução da complacência do sistema pulmonar impede a realização de altos volumes pulmonares e isso 

diminui a eficácia da tosse  19–21. 
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A tosse é um mecanismo intrínseco e fisiológico que tem como principal função a expulsão de 

corpos estranhos, secreções e clearance das vias aéreas. É constituída de uma sequência de fases que 

podem ser classificadas em inspiratória, compressiva e expulsiva, as duas últimas compõem a fase 

expiratória. 22–24. 

Em indivíduos saudáveis, os volumes pulmonares durante a fase inspiratória são de 

aproximadamente 85% a 90% da capacidade pulmonar total. Com o objetivo de se obter um volume 

pulmonar inspiratório final adequado, essa fase é caracterizada pela contração do diafragma e dos 

músculos inspiratórios 23,25. Na fase compressiva, após o volume de ar inalado, a glote automaticamente 

se fecha e impede qualquer saída de ar 23. Em seguida, de forma coordenada, ocorre a contração dos 

músculos expiratórios enquanto a glote é aberta, iniciando a fase expulsiva, na qual o ar é expulso dos 

pulmões. Como forma de se obter uma tosse efetiva, é necessária que todas as fases ocorram sem nenhum 

prejuízo 23. 

Durante a fase inspiratória, se o volume pulmonar inalado antes da tosse é insuficiente, devido a 

uma fraqueza dos músculos inspiratórios, a tosse se torna ineficaz, apesar da presença de músculos 

expiratórios funcionais. Isso ocorre, pois quando a caixa torácica não esta completamente expandida, no 

início da fase expiratória, há uma desvantagem mecânica no alongamento dos músculos expiratórios até 

seu comprimento ótimo, afetando a eficiência da sua contração. Além disso, em decorrência da falta de 

uma respiração profunda, os pulmões não são completamente inflados, limitando o recolhimento elástico 

máximo, durante a fase expiratória 25–27. 

A avaliação da efetividade da tosse inclui medições de PIMax, PEMax, CV e pico de fluxo de tosse 

(PFT). O PFT se correlaciona diretamente com a capacidade de remover secreções das vias respiratórias. 

Para Bach et al., 28 os valores de PFT abaixo de 160 L/min, têm sido associados com desobstrução 

ineficaz das vias aéreas. Além dessas técnicas simples e utilizadas rotineiramente na prática clínica, 

estudos com medidas mais apuradas foram realizados para melhorar a compreensão fisiológica da 

ativação muscular respiratória durante a tosse. Cox et al., 29 avaliaram a relação entre a intensidade da 

tosse de 10 homens saudáveis entre 25 e 30 anos utilizando a eletromiografia de superfície (EMGs) nos 

músculos: reto abdominal, oblíquo externo e oblíquo interno. Foi encontrada uma correlação alta entre a 

EMGs dos músculos abdominais e o volume da tosse. Esses autores sugerem que a eletromiografia de 

superfície pode ser usada como uma medida de avaliação complementar para observar a intensidade da 

tosse. 

Em doenças neuromusculares, a EMGs é considerada uma parte tradicional da avaliação. Esse 

exame analisa a atividade eletromiográfica da contração de fibras musculares, propicia informações sobre 

a estrutura e funcionamento da unidade motora, além do grau de comprometimento e distribuição da 
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musculatura envolvida. Na DMD há uma perda generalizada da atividade dos músculos periféricos com 

diminuição da extensão da unidade motora, tendo como resultado um menor potencial de ação motor 2,5.  

Além da compreensão sobre atividade eletromiográfica, a análise das variações dos volumes da 

parede torácica considerando o envolvimento de vários compartimentos que atuam para a ventilação pode 

ser realizada em tempo real por meio da Pletismografia Optoeletrônica (POE). Com a POE, é possível 

mensurar de forma indireta a ventilação pulmonar, ciclo a ciclo e de forma tridimensional, os volumes 

pulmonares absolutos e suas variações na caixa torácica pulmonar (CTp), caixa torácica abdominal (CTa) 

e abdômen (AB). Como vantagem, a POE é um método de avaliação não invasivo e não há a necessidade 

de utilização de bocal, clipe nasal ou outro conector do equipamento ao indivíduo que possa dificultar a 

realização da mensuração da tosse 30–33. 

Recentemente a POE foi utilizada para a análise detalhada da cinemática da parede torácica e 

identificação de novos parâmetros associados à progressão da DMD. Lou Mauro et al., 12 utilizaram a 

POE em 66 indivíduos com DMD em diferentes estágios da doença comparados com sujeitos saudáveis 

da mesma idade, para avaliar o padrão ventilatório e as variações dos volumes da parede torácica na 

posição sentada e em supino. Foi observado que na posição sentada, não houve diferenças significativas 

em relação aos indivíduos do grupo controle, ou entre diferentes grupos etários. Na posição supina, a 

contribuição média de variação do volume abdominal para o volume corrente diminuiu progressivamente 

com a idade nos sujeitos com DMD. De acordo com esse estudo, a redução da contribuição abdominal 

para volume corrente, avaliada através da POE, indica o comprometimento do diafragma, que é um 

marcador importante da progressão da doença 12. 

Sabe-se que o posicionamento corporal influencia a cinética tóraco-abdominal durante a 

respiração basal ou tranquila. Estudos anteriores aos de Lou Mauro et al., 34, demonstram que a respiração 

basal é predominantemente abdominal na posição supina, enquanto que na posição sentada é torácica 35–

38. Romei et al.,34 investigaram os efeitos da postura sobre o movimento tóraco-abdominal e o padrão 

respiratório em 17 mulheres e 17 homens saudáveis através da POE durante a respiração basal em cinco 

diferentes posturas saindo da posição sentada para a supina. Os autores observaram que o aumento da 

inclinação do tronco acarretou uma redução progressiva da contribuição do abdome e um aumento 

progressivo da contribuição da caixa torácica para o volume corrente. 

Entretanto, em sujeitos com distrofia muscular, especificamente DMD, pouco foi estudado sobre 

as variações do PFT e atividade muscular respiratória durante a tosse, em diferentes posições, associado à 

análise da POE e EMGs. Com base nisso, o objetivo do estudo é avaliar efeitos causados pela postura e 

sua influência nessas variáveis nos indivíduos com DMD. 
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2. Justificativa 

Com o avançar da DMD e a degeneração progressiva dos músculos respiratórios, a tosse torna-se 

ineficaz, sendo assim, há um prejuízo na habilidade de clearance das vias áreas. O comprometimento 

desse mecanismo e a fraqueza dos músculos respiratórios podem levar ao surgimento de episódios 

recorrentes de atelectasia, pneumonia e insuficiência respiratória, além de gerar custos para a saúde 

pública. Vários são os fatores para reduzir a efetividade da tosse na DMD, por isso se faz necessário a 

avaliação e compreensão dos mecanismos que influenciam e determinam uma tosse eficaz, através de 

instrumentos mais acurados como o Pletismógrafo Optoeletrônico e a eletromiografia de superfície 

(EMGs).  

Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho que avalia a influência do posicionamento 

corporal durante a tosse, em indivíduos com DMD, unindo a avaliação através da pletismografia 

optoeletrônica e EMGs para obtenção de dados de variação do pico de fluxo de tosse juntamente com 

ativação muscular respiratória, nas diferentes inclinações de tronco. Sendo assim, a inovação deste 

projeto impulsiona o anseio pelo conhecimento dos mecanismos que podem beneficiar ou prejudicar a 

tosse, com a mudança do posicionamento. Com base nesses conhecimentos, objetivamos poder contribuir 

com o manejo da fisioterapia respiratória na DMD. 

3. Objetivo 

 

3.1 Geral 

Avaliar e comparar os efeitos agudos de diferentes posicionamentos sobre as variações do pico de 

fluxo de tosse (PFT) e ativação eletromiográfica dos músculos respiratórios em indivíduos com Distrofia 

Muscular de Duchenne (DMD) versos saudáveis pareados. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Avaliar os efeitos agudos de diferentes posicionamentos sobre as variações dos volumes 

pulmonares na parede torácica durante a fase inspiratória e expiratória da tosse, e respiração espontânea 

nos indivíduos com DMD versus saudáveis pareados. 

Analisar a ativação eletromiográfica de quatro músculos respiratórios, sendo eles o 

esternocleidomastoideo (ECM), escaleno (ECS), reto abdominal (RA) e oblíquo externo (OE) durante a 

tosse em diferentes posicionamentos nos indivíduos com DMD versus saudáveis pareados. 

Avaliar o índice de velocidade de encurtamento dos músculos respiratórios durante a respiração 

tranquila em diferentes posturas nos indivíduos com DMD e saudáveis pareados. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo tipo transversal observacional analítico. 

 

4.2. Local de realização 

O estudo foi realizado no Laboratório PneumoCardioVascular, no Hospital Universitário Onofre 

Lopes UFRN/EBSERH, localizado na cidade de Natal-RN. 

 

4.3. Caracterização da amostra 

A amostra foi composta por indivíduos do gênero masculino, alocados em dois grupos específicos: 

grupo Duchenne (GD) composto por indivíduos com diagnóstico de DMD, em acompanhamento no 

ambulatório de neurologia do HUOL e grupo controle (GC) formado por sujeitos auto relatados saudáveis 

pareados por idade, recrutados na comunidade. 

Para o GD foram considerados os seguintes critérios de inclusão: aceitar participar do estudo; ter 

diagnóstico clínico confirmado de distrofia muscular de Duchenne através de análise molecular do tecido 

muscular ou sequenciamento genético associado à história clínica; ter mais de 7 anos de idade 39; 

apresentar um nível de cognição suficiente para compreender os procedimentos que deverão ser 

realizados; estar livre de doenças pulmonares infecciosas associadas; não serem traqueostomizados; não 

estar em ventilação não invasiva por mais de 15 h / dia; e não estar usando sedativos. Foram excluídos os 

sujeitos que não completaram a avaliação, que apresentaram tiragens ou alterações dos sinais vitais [a 

frequência cardíaca (FC) igual ou superior a 85% da FC máxima 40, saturação periférica de oxigênio 

(SpO2) menor que 94% 41, relato de esforço através do escore de dispneia – escala OMNI com valor igual 

ou superior a 7) 42; não conseguirem adotar as posturas do protocolo ou desistirem de participar da 

pesquisa. 

Para o GC foi considerado como critérios de inclusão: aceitar participar do estudo; o pareamento 

em relação à idade e o gênero com os indivíduos do GD, sem diagnóstico de doença cardiovascular, 

pulmonar restritiva e/ou obstrutiva prévia; e conseguiram realizar todas as etapas da avaliação. Foram 

excluídos os voluntários que apresentarem valores de CVF abaixo de 80% do predito, não conseguiram 

realizar algum procedimento ou desistiram de participar da pesquisa. 
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4.4. Aspectos éticos 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL (CEP-HUOL) e obteve 

parecer favorável, segundo o número de protocolo 1.817.836 (Anexo A). Os participantes da pesquisa e 

os seus responsáveis receberam um esclarecimento sobre o projeto e garantia do anonimato dos 

voluntários, onde todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A e B) e o 

Termo de assentimento livre e esclarecido (Apêndice C e D) com informações sobre os propósitos, riscos 

e benefícios da pesquisa tanto para os indivíduos como para os cuidadores legais. 

 

4.5. Protocolo de avaliação 

As avaliações em alguns casos ocorreram em apenas um dia ou em dois dias dependendo da 

disponibilidade do paciente, com no máximo 5 dias de diferença. No primeiro momento toda a 

metodologia e os objetivos da pesquisa foram explicados aos participantes com a assinatura dos termos de 

autorização, antes do início das coletas de dados. Logo depois a assinatura, os indivíduos foram 

submetidos à anamnese e exame físico, com aferição da pressão arterial, FC e SpO2; medidas 

antropométricas; avaliação dos volumes pulmonares e das pressões respiratórias máximas (PRM). No 

segundo momento, atendido os critérios de inclusão, os participantes foram alocados nos grupos 

específicos. Em seguida foi avaliada a cinemática da parede torácica associada à atividade 

eletromiográfica (EMG) dos músculos respiratórios, durante 2 momentos: 

Momento 1: Sessenta segundos de respiração tranquila (RE) seguida de duas manobras de 

capacidade vital lenta (CVL) intercalada por trinta segundos. 

Momento 2: Trinta segundos de RE seguida de três tosses, intercaladas por trinta segundos, 

finalizando com trinta segundos de RE. 

A avaliação da cinemática da parede torácica associada à EMG foi realizada com o paciente na 

maca, em três posicionamentos: supino (180o), supino com a cabeceira elevada a 45o (45 o) e sentado na 

maca, com a cabeceira elevada a 80o (80o). Ao final foi realizada a avaliação da função motora através do 

questionário Medida da Função Motora (MFM), apenas para o grupo GD. 

 

4.5.1. Avaliação Geral 

Os participantes foram avaliados a partir de uma ficha de avaliação (Apêndice E), onde constavam 

dados referentes aos sinais vitais, medidas antropométricas (peso, altura e índice de massa corpórea), 

história clínica, hábitos de vida, exame físico (inspeção e palpação), a função pulmonar e a força 

muscular respiratória. 
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4.5.2. Dados antropométricos 

A determinação da massa corpórea foi obtida com a utilização de uma balança antropométrica - R 

110 (Welmy®, São Paulo-SP, Brasil) com os indivíduos descalços e com roupas leves. Em seguida para 

mensuração da altura, os sujeitos adotaram uma postura ereta, com os calcanhares unidos, panturrilhas, 

nádegas, tórax posterior e região occipital alinhados em contato com a régua antropométrica da balança 

R110 e com a cabeça mantida na posição neutra pelo avaliador.  

 

4.5.3. Avaliação da função pulmonar 

A função pulmonar foi avaliada por meio do espirômetro KoKo DigiDoser® (Longmont, USA) 

utilizando o protocolo recomendado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia 43. Cada indivíduo 

realizou o teste na posição sentada numa cadeira confortável com um clipe nasal para evitar vazamento de 

ar durante a expiração. Previamente à realização do teste, todos os indivíduos foram instruídos 

detalhadamente sobre todos os procedimentos. Os sujeitos respiraram através de um bocal descartável 

acoplado entre seus dentes e lábios, firmemente posicionado para evitar vazamentos. Em seguida, foram 

orientados a respirar até a capacidade pulmonar total (CPT) e depois realizar uma expiração rápida e 

sustentada até o comando de interrupção da manobra pelo avaliador. A avaliação foi finalizada quando 

realizadas 3 curvas aceitáveis sendo 2 reprodutíveis com uma variação igual ou inferior a 10% do maior 

valor da CVF e VEF1. 

Os parâmetros analisados na prova foram: CVF (l); VEF1(l); fluxo expiratório forçado entre 25-

75% da manobra de CVF - FEF25-75% (l/s) e a relação VEF1/CVF. Os valores previstos foram calculados 

mediante os valores de referência propostos por Mallozi e publicados por Pereira (1996) 44 para os 

pacientes de 7 a 19 anos e Pereira et al.,45 para os maiores de 19 anos.  

 

4.5.4. Avaliação das pressões respiratórias máximas 

A força muscular respiratória foi avaliada mediante a utilização do manovacuômetro (NEPEB-

LabCare/UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil) para medir as PRM. Os testes foram realizados com os 

indivíduos na posição sentada, com clipe nasal e bocal descartável acoplado ao manovacuômetro. Foi 

realizado um orifício de aproximadamente 1 mm no bocal para evitar o fechamento da glote e dissipar a 

pressão dos músculos faciais e da orofaringe 46.  

Para a obtenção da PIMax, foi solicitado aos sujeitos que realizassem uma expiração máxima, 

próxima ao volume residual (VR) fora do bocal, seguida de uma inspiração máxima, próxima à CPT, com 

o nariz ocluído por um clipe nasal. Para a obtenção da PEMax, foi solicitado aos indivíduos que 
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realizassem uma inspiração máxima, próxima a CPT, fora do bocal, seguida de uma expiração máxima, 

próxima ao VR. A cada avaliação, foi considerado o valor máximo obtido em, ao menos, cinco provas, 

com três manobras aceitáveis (sem vazamentos e com duração de, pelo menos, dois segundos), sendo 

avaliada a pressão mais elevada alcançada após o primeiro segundo, havendo entre as manobras 

aceitáveis, pelo menos, duas manobras reprodutíveis, com valores que não diferissem entre si em mais de 

10% do valor mais elevado 47. Para a análise dos resultados foram considerado os valores previstos para 

essa população, calculado através da equação proposta por Lanza et al.,48 para os pacientes de 7 a 18 anos 

e Pessoa et al.,49 para os maiores de 18 anos. 

A avaliação da pressão inspiratória nasal (SNIP) foi realizada na posição sentada com a cabeça em 

posição neutra. Foi colocado um plugue nasal de silicone em uma das narinas do indivíduo com um 

orifício para transmissão da pressão, desenvolvido para este fim, selecionado de acordo com a dimensão 

da narina do sujeito. Os sujeitos foram orientados a realizar uma manobra a partir da CRF, na qual o 

indivíduo, com a boca fechada, realiza uma “fungada” máxima pela narina contralateral (livre), 

antecedida de uma expiração lenta e relaxada. São realizados 10 sniff máximos medidos separadamente 

por um período de 30 segundos de repouso, e é selecionada a manobra com maior pressão de pico (PP). 

Adotamos os valores de referências propostos por Stefanutti et al.,50 para os pacientes de 6 a 19 anos e  

Araújo et al.51, para os maiores de 19 anos. 

 

4.5.5. Avaliação dos volumes pulmonares, pico de fluxo de tosse e velocidade de encurtamento 

Para avaliar a distribuição dos volumes pulmonares na parede torácica e do pico de fluxo de tosse 

foi utilizado o Pletismógrafo Optoeletrônico (BTS Bioengineering, Milão-Itália), composto por 8 câmeras 

fotossensíveis que captaram marcadores reflexivos dispostos anterior e lateralmente na superfície da 

parede torácica do voluntário seguindo linhas horizontais e verticais pré-definidas. 

Para a análise nas posições supina, supina com a cabeceira elevada a 45o (45o) e sentado na maca 

com a cabeceira elevada a 80o (80o), foram colocados 52 marcadores sendo 42 distribuídos na região 

anterior do tórax e 10 distribuídos na região lateral do tórax. Os marcadores foram colocados com uma 

configuração de posicionamento usada para melhorar a precisão na avaliação do volume da parede 

torácica e definir anatomicamente as três regiões ou compartimentos tóraco-abdominais: caixa torácica 

pulmonar (CTp), caixa torácica abdominal (CTa) e abdome (AB). Para esse estudo, a CTp e a CTa, serão 

consideradas um compartimento, dada pela soma dos dois compartimentos da caixa torácica superior e 

nomeados como caixa torácica (CT) 52,5354.  

Esses pontos formaram vários triângulos, no sistema de coordenadas tridimensionais (X-Y-Z), que 

utiliza o Teorema de Gauss para calcular a variação de volume interno através do deslocamento do tórax. 
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Os pontos são reflexivos e as câmeras de radiação infravermelha captaram os movimentos torácicos e 

abdominais, respiração por respiração de acordo com Cala et al., 32 e Aliverti et al., 30. 

Durante a avaliação nas três posições, os indivíduos permanecem com os membros inferiores 

estendidos, com a coluna alinhada, membros superiores levemente fletidos e a cabeça na posição neutra, 

como mostrado na figura 1. A avaliação foi composta por 2 momentos, em cada uma das três posturas. 

Para coleta dos dados obtidos na POE foi utilizado o software Smart Capture, para análise do 

cálculo volumétrico foi utilizado o software SMART Tracker e o software DiaMov para a análise das 

seguintes variáveis quantitativas: volume corrente da parede torácica (ΔVCpt) e dos seus compartimentos 

(ΔVCCT e ΔVCab); a porcentagem de contribuição dos compartimentos para o volume corrente da parede 

(ΔVCCT e ΔVCab,%); tempo inspiratório (Ti), tempo expiratório (Te) e tempo total do ciclo respiratório 

(Ttot); porcentagem de tempo inspiratório em relação ao tempo total (Ti/Ttot); freqüência respiratória (FR), 

ventilação/minuto (VE) e  Pico de fluxo de tosse. O índice de velocidade de encurtamento dos músculos 

inspiratórios, dos músculos expiratórios e do diafragma foi calculado como ΔVCctp/ Ti, ΔVTab/ Te e 

ΔVTab/ Ti 
32, respectivamente.  

 

 

 

 
Figura 1. Posições do protocolo. Em a) supino, b) supino com a cabeceira elevada a 45o e c) 

sentado na maca com a cabeceira elevada a 80o. 
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4.5.6. Avaliação da atividade eletromiografia de superfície (EMGs) nos músculos respiratórios 

A atividade eletromiográfica dos músculos respiratórios foi obtida associada à POE. A 

sincronização dos arquivos gerados pela POE e EMGs foi realizada no Matlab versão R2014a. Para 

aquisição e processamento dos sinais eletromiográficos foi utilizado o eletromiógrafo TeleMyo DTS 

Desk Receiver® (NoraxonU.S.A. Inc., Scottsdale, USA) de 4 sensores wireless Clinical DTS 

(NoraxonU.S.A. Inc., Scottsdale, USA). A captação do sinal foi realizada em uma frequência de 

amostragem configurada em 1500 Hz, com um filtro passa-baixa de 500 Hz, ganho de 1000 vezes, e um 

índice de rejeição de modo comum maior que 120 dB, armazenados pelo software MR versão 3,8 

(Noraxon U.S.A. Inc., Scottsdale, USA). 

Os eletrodos bipolares passivos e descartáveis foram fixados na pele após a mesma ser preparada 

com abrasão, seguida de tricotomia e limpeza com álcool a 70%, de acordo com as recomendações da 

SENIAM 55. Este procedimento foi realizado nos seguintes músculos: músculo esternocleidomastóideo 

(ECM) no terço inferior da distância entre o processo mastóide e a articulação esternoclavicular 56; 

músculo escaleno (ESC) a cinco centímetros a partir da articulação esterno-clavicular e dois centímetros 

acima deste ponto 57; músculo reto abdominal (RA) os eletrodos foram fixados a 4 cm da cicatriz 

umbilical 58; músculo oblíquo externo (OE) a 50% da linha da espinha ilíaca anterior superior e a ponta 

da 11ª costela 58, demonstrados na figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2. Localização anatômica dos eletrodos bipolares. ESC: escaleno; ECM: esternocleidomatódeo; RA: 

reto abdominal; OE: obliquo externo. 
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O sinal eletromiográfico foi padronizado em porcentagem do Root Means Square (RMS). Para a 

obtenção do RMS, primeiramente, o sinal foi processado através dos seguintes passos: aplicação do filtro 

passa-alta de 20 Hz, para remover o offset; retificação do tipo fullware, para transformar os valores do 

sinal em uma curva de valores absolutos (todos positivos); smoothing, com algoritmo RMS e janela de 

50ms, para eliminação dos sinais não reprodutíveis; e o filtro Butterworth passa- alta de 30 Hz, para 

remover o sinal cardíaco, figura 3. Em seguida foram selecionados os intervalos de ativação muscular de 

acordo com os intervalos de tempo pré-selecionados e analisados no software DiaMov, para obtenção dos 

valores de RMS. Os sinais dos indivíduos foram normalizados a partir dos valores da contração 

isométrica voluntária máxima (CIVM) 59,60. O valor de ativação de cada um dos músculos durante CIVM 

foi padronizado como sendo igual a 100% e as ativações para mais ou menos do que este valor foram 

considerados como um aumento ou diminuição na atividade eletromiográfica. O Fold change dos 

músculos respiratórios, durante as duas fases da tosse, foi calculado através da subtração entre o valor 

normalizado da ativação do músculo na fase da tosse avaliada (A), inspiratória ou expiratória, pelo valor 

normalizado da ativação do músculo avaliado na respiração espontânea (B), na mesma posição, dividido 

por esse mesmo valor [Fold change = (A –B/ B)]. 

 

 

 

Figura 3. Sinais eletromiográficos brutos (figura superior) e sinais processados (figura inferior). 
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4.5.7. Escala funcional 

A Escala Medida da função motora (MFM) é composta por 32 itens divididos em três dimensões: 

posição em pé e transferências (D1) com 13 itens; função motora axial e proximal (D2) com 12 itens e 

função motora distal (D3) com 7 intens. Cada item é graduado entre 0 a 3 pontos, sendo escore 0, não 

pode iniciar a tarefa solicitada ou não pode manter a posição inicial; escore 1, realiza parcialmente o item; 

escore 2, realiza parcialmente o movimento solicitado ou o realiza completamente, mas de modo 

imperfeito; escore 3, realiza completamente o item, com movimento controlado (normal) 61. A pontuação 

total e em cada domínio é dada em porcentagem, como mostrado nos cálculos da figura 4. Todos os 

indivíduos do grupo GD foram avaliados por esse instrumento. 

 

 

Figura 4. Pontuação do questionário Medida da Função Motora (MFM).D1: 

posição em pé e transferências com 13 itens;D2:função motora axial e proximal 

com 12 itens; D3:função motora distal. 
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4.6. Desenho do estudo 

 

Figura 5. Etapas do estudo. GD: grupo Duchenne; GC: grupo controle; MFM: Medida da Função Motora; 45o: 

supino com a cabeceira elevada a 45o: sentado na maca com a cabeceira elevada a 80o; RE: respiração 

espontânea; CVL: capacidade vital lenta; x: número de vezes. 

 

4.7. Análise estatística e cálculo amostral 

Para o cálculo amostral foi realizado um estudo piloto onde foram avaliados a média e o desvio 

padrão do pico de fluxo de tosse de 12 sujeitos com DMD nas três posições, avaliados por meio da 

Pletismografia optoeletrônica. Foi utilizado um erro alfa de 0.05 com distribuição bilateral para análise de 

amostras repetidas e um poder de 85% indicando uma amostra total de 30 sujeitos, 15 em cada grupo. 

A normalidade e distribuição dos dados foram realizadas através do teste Shapiro-Wilk. Na análise 

descritiva foi utilizada média e desvio padrão para distribuição normal, mediana e intervalo interquartil 

para distribuição não normal, e mediana e erro padrão. As comparações intergrupo dos dados 

antropométricos, função pulmonar e força muscular respiratória foram realizadas através do teste t não 

pareado. Com relação aos dados obtidos a partir da pletismografia optoeletrônica e eletromiografia de 



29 
 

superfície, as análises intergrupo foram comparadas usando o teste Mann Whitney e as análises 

intragrupo usando o teste de Kruskal Wallis com o pos-hoc de Dunns. 

Foi adotado um nível de significância de 5% (p<0.05) e todos os procedimentos estatísticos foram 

realizados por meio do software GraphPad Prism versão 6.0 para Windows e o cálculo amostral foi 

realizado através do software Gpower, versão 3.1.9.2 (Kiel, Alemanha). 

5. Resultados 

Inicialmente, foram encaminhados 35 sujeitos com distrofia muscular de Duchenne (DMD) para o 

Laboratório PneumoCardioVascular, Hospital Onofre Lopes. Desses, 18 foram excluídos por não 

conseguirem realizar a espirometria e 5 por não conseguirem adotar as posições do protocolo. Ao final, 

apenas 12 sujeitos com DMD compuseram o grupo Duchenne (GD). Posteriormente, eles foram pareados 

com 12 indivíduos auto-relatados saudáveis que compuseram o grupo controle (GC). Dos 12 indivíduos 

do GD, 8 (66%) utilizavam cadeira de rodas para locomoção e 3 (25%) suporte ventilatório não invasivo 

durante a noite. 

 

5.1. Características da amostra 

Os dados antropométricos foram estatisticamente diferentes apenas na altura (p < 0.02), que foi 

menor no grupo Duchenne em relação ao grupo controle. Os valores preditivos e absolutos de função 

pulmonar e força muscular respiratória foram significativamente menores (p < 0.001) no grupo Duchenne 

quando comparados aos controles, exceto para o FVC/FEV1. Quanto à medida da função motora, os 

indivíduos com DMD apresentaram a função motora distal mais preservada que a função de pé e 

transferências e função motora axial e proximal (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização da amostra estudada: dados antropométricos, função pulmonar, força 

muscular respiratória e função motora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dados apresentados em média ± DP ou mediana (intervalo interquartil 25-75%). CVF: capacidade vital forçada; 

VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; FEF25-75%: Fluxo expiratório forçado25-75%; PIMAX: 

pressão inspiratória máxima; PEMAX: pressão expiratória máxima; SNIP: pressão inspiratória nasal; m: 

metros; kg: quilogramas; L: litros; %pred: porcentagem do predito; l/s: litros por segundo; cmH2O: 

centímetros de água; MFM: Medida da Função Motora; %D1: Domínio 1, de pé e transferências; %D2: 

Domínio 2, função motora axial e proximal; %D3: Domínio 3, função motora distal.  ns: não significante.  
 

 

 

 

 

 

 

 Grupo Controle  Grupo Duchenne p 

Sujeitos (n) 12  12 - 

Idade (anos) 15,33 ± 5,49  15,17 ± 5,35 ns 

Altura (m) 1,57 ± 0,16  1,47 ± 0,14 < 0,02 

Peso (kg) 52,44 ± 20,58  48,58 ± 16,29 ns 

IMC (kg/m
2
) 20,44 ± 5,03  22,10 ± 5,11 ns 

CVF (L) 3,36 ± 1,32  1,76 ± 0,66 < 0,001 

CVF (%pred) 98,78 ± 14,47  60,42 ± 17,8 < 0,0001 

VEF1 (L) 2,84 ± 1,06  1,44 ± 0,74 < 0,0005 

VEF1 (%pred) 93,08 ± 13,01  50,92 ± 16,40 < 0,0001 

VEF1/CVF 0,85 ± 0,07  0,78 ± 0,16 ns 

FEF25-75%  (L/s) 3,27 ± 1,02  1,86 ± 1,22 < 0,0001 

FEF25-75% 108,1 ± 36,22  58,33 ± 27,11 < 0,01 

PIMAX (cmH2O) 111,1 ± 25,79  59,25 ± 18,66 < 0,001 

PIMAX (%pred) 110,4 ± 26,39  55,50 ± 17,90 < 0,0005 

PEMAX (cmH2O) 122,4 ± 31  51,83 ± 14,70 < 0,0001 

PEMAX (%pred) 114,4 ±25,60  44,00 ± 12,10 < 0,0001 

SNIP (cmH2O) 91,83 ± 13,47  54,33 ± 15,57 < 0,0001 

SNIP (%pred) 79,25 ± 13,91  47,75 ± 15,78 < 0,0001 

MFM (%Total) -  40,25 (33,5 - 82,75) - 

MFM (%D1) -  0 (0 - 59,75) - 

MFM (%D2) -  55 (42,5 - 98,5) - 

MFM (%D3) -  90,35 (55,75 - 100) - 
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5.2. Volume corrente da parede torácica e dos seus compartimentos, padrão respiratório e índice de 

velocidade de encurtamento 

 Na análise intergrupo entre GD versus GC, houve menor ΔVCPT(L) (p < 0,05) e da ΔVCCT(L) (p < 

0,05) na posição supina e em 45o no GD em comparação ao GC. Nas variáveis de tempo, foi observado 

uma maior FR (p < 0,005), menor Ti (p < 0,005) e Te  (p < 0,005) em todas as posições no GD em 

comparação ao GC. Além disso, o GD também exibiu menor TTOT (p < 0,005) e uma maior relação Ti / 

TTOT (p < 0,001) na posição supina em comparação a respectiva posição do GC. O índice de velocidade 

de encurtamento dos músculos inspiratórios foi menor no GD (p < 0,01) em 80o versus a mesma posição 

do GC. Não foram observadas diferenças intergrupo nas demais variáveis estudadas (Tabela 2). 

O GD, em comparação a 80o, apresentou menor ΔVCCT(L)% em supino (p <0,05); maior ΔVCAB(L)% 

em supino (p < 0,05) e em 45o (p < 0,05); e maior Ti / TTOT (p < 0,01)em supino. Não foram observadas 

diferenças intragrupo nas demais variáveis estudadas (Tabela 2). 
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Tabela 2. Variação dos volumes pulmonares, padrão respiratório da parede torácica e índice de velocidade de encurtamento, durante a respiração 

espontânea. 

Dados apresentados em mediana (intervalo interquartil 25-75%). RE: respiração espontânea; VC: volume corrente; PT: parede torácica; CT: caixa torácica; AB: abdome; FR: frequência respiratória; 
VM: volume minuto; ΔVCctp/ Ti(L/s): Velocidade de encurtamento dos músculos inspiratórios; ΔVCab/ Ti (L/s): Velocidade de encurtamento do diafragma; ΔVCab/ Te (L/s): Velocidade de encurtamento dos 
músculos expiratórios. Ti: tempo inspiratório; Te: tempo expiratório; Ttot: tempo total do ciclo respiratório; Ti/Ttot: tempo inspiratório em relação ao tempo total; L/min: litros por minuto; rpm: respirações 
por minuto; s: segundos. #Diferença intragrupo com a posição 80o, * Diferença intergrupo com a respectiva posição do grupo controle. 

 

 

  Grupo Controle  Intragrupo  Grupo Duchenne  Intragrupo Intergrupo 

 Supino 45o 80o  Supino 45o 80o   

ΔVTPT (L) 0,33 (0,24-0,52) 0,39 (0,23-0,56) 0,35 (0,19-0,60) ns 0,22 (0,29-0,18)* 0,21 (0,18-0,28)* 0,22 (0,20-0,36) ns < 0,05 

ΔVTCT (L) 0,13 (0,10-0,19) 0,15 (0,10-0,27) 0,19 (0,11-0,33) ns 0,08 (0,06-0,13)* 0,09 (0,60-0,14)* 0,13 (0,09-0,22) ns < 0,05 

ΔVTAB (L) 0,17 (0,09-0,31) 0,19 (0,13- 0,29) 0,13 (0,07-0,22) ns 0,13 (0,09-0,16) 0,13 (0,09-0,15) 0,11 (0,07-0,16) ns ns 

ΔVT CT, % 47 (37-58) 46,50 (40,69-55) 59 (52,50-64,75) ns 42 (22,25-57,50)# 41,50 (24-54,50) 63,50 (45,75-69) < 0,05 ns 

ΔVT AB,% 53,56 (42,25-63,75) 53,83 (44,75-59,50) 41 (35,91-50,75) ns 58,50 (42,50-77,75)# 59 (46,25-76,25)# 37 (30,25-55) < 0,05 ns 

FR (irm) 17,05 (12,58-18,30) 16,91 (11,67-18,75) 16,51 (12,26-17,18) ns 24,51 (19,13-26,34)* 24,51 (19,13-26,34)* 22,65 (18,76-27)* ns < 0,005 

VM(L/min) 5,09 (4,27-6,40) 5,01 (4,36-7,71) 5,84 (3,63-8,43) ns 5,30 (4,17-6,17) 4,46 (4,03-5,16) 5,13 (4,22-7,73) ns ns 

Ti (s) 1,45 (1,22-1,93) 1,58 (1,26-2,38) 1,57 (1,11-2,54) ns 1,10 (1,08-1,36)* 1,25 9(1,13-1,43)* 1,05 (0,92-1,41)* ns < 0,005 

Te (s) 2,20 (2,10-3) 2,24 (1,91-3,20) 2,24 (1,87-2,79) ns 1,34 (1,23-1,76)* 1,77 (1,58-1,94)* 1,67 (1,32-1,87)* ns < 0,005 

Ttot (s) 3,60 (3,35-4,96) 3,58 (3,34-5,18) 3,71 (3,52-5,15) ns 2,45 (2,29-3,18)* 3,04 (2,79-3,41) 2,76 (2,26-3,23) ns < 0,005 

Ti/T tot(s) 38,80 (37,40-44,15) 38,21 (34,86-44,25) 39,55 (32,29-43,23) ns 44,75 (43,30-48,46)*# 42,34 (40,15-45,54) 42,27 (36,22-44,03) 0,01 < 0,001 

ΔVctp/ Ti (L/s) 0,05 (0,03-0,06) 0,05 (0,03-0,07) 0,07 (0,05-0,11) ns 0,03 (0,01-0,07) 0,03 (0,02-0,06) 0,03 (0,02-0,06)* ns < 0,01 

ΔVab/ Ti (L/s) 0,11 (0,07-0,18) 0,12 (0,08-0,16) 0,11 (0,06-0,15) ns 0,11 (0,07-0,18) 0,12 (0,08-0,16) 0,11 (0,06-0,15) ns ns 

ΔVab/ Te (L/s) 0,08 (0,06-0,10) 0,09 (0,05-0,10) 0,07 (0,04-0,10) ns 0,08 (0,06-0,10) 0,09 (0,05-0,10) 0,07 (0,04-0,10) ns ns 
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5.3. Pico de Fluxo de Tosse 

Em todas as posições avaliadas, os sujeitos do GD apresentaram menores valores de PFT 

comparado ao GC: supino (3,12 vs 9,29 p < 0,001); 45o, (3,56 vs 8,93, p < 0,01); e 80o (5,01 vs 

10,21, p < 0,01). Além disso, o GD apresentou um menor PFT (p < 0,05) em supino em 

comparação a 80o (Figura 6). 
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Figura 6. Efeitos do posicionamento sobre o pico de fluxo de tosse. Dados apresentados em mediana e intervalo 

interquartil. L/s: litros por segundo; 45o: posição com a cabeceira elevada a 45o; 80o: posição com a cabeceira elevada 

a 80o. #: p<0,05 Diferença intragrupo com a posição 80o.*:p<0,05, **: p<0,01. 

 

 

5.4. Capacidade inspiratória e variação do volume de ar expirado durante a Tosse 

O grupo Duchenne apresentou menor ICCW em supino (p < 0.05), 45o (p < 0.05) e 80o (p 

< 0.01) em comparação com as respectivas posições do grupo controle. Alem disso, foi observada, 

no grupo Duchenne, menor variação do volume de ar expirado da parede torácica nas posições em 

supino, 45oe 80o (p <0.01) quando comparado as respectivas posições do grupo controle (Fig 7). 
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Figura 6. Efeitos da postura sobre a) capacidade inspiratória da parede torácica durante a tosse e b) variação do 

volume expirado da parede torácica durante a fase expiratória da tosse. Dados apresentados em mediana e intervalo 

interquartil. Grupo Controle (barra branca); Grupo Duchenne (barra preta); L: litros; 45o: posição com a cabeceira 

elevada a 45o; 80o: posição com a cabeceira elevada a 80o.  *: p < 0,05, **:p < 0,01,. Diferença intergrupo com a 

respectiva posição do grupo controle. 

 

 

5.5. Atividade eletromiográfica dos músculos respiratórios 

Durante a fase inspiratória da tosse, os músculos inspiratórios (ECM e ESC) do GD 

apresentaram menor ativação em comparação ao GC, em todas as posições, sendo mais expressivo 

na posição 45o com um p < 0,001, em ambos os músculos. Já os músculos expiratórios foram 

poucos ativados, com valores inferiores no GD versus o GC nas posições: 45o e 80o (p < 0,05), no 

RA; e em supino (p < 0,05) e 80o (p < 0,001), no OE (Figura 8).  

Durante a fase expiratória da tosse, todos os músculos apresentaram uma maior ativação no 

GC em comparação ao GD. Não foram observadas diferenças intragrupo durante as duas fases da 

tosse, no GD e no GC (Figura 9). 
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Figura 8: Músculos respiratórios durante a fase inspiratória da tosse. Dados apresentados em média e erro padrão. 

Fold Change da ativação eletromiográfica dos músculos ECM (esternocleidomastoideo), ESC (escaleno), RA (reto 

abdominal) e OE (oblíquo externo). *, **: p <0,05, p< 0,001, teste de Mann Whitney. 
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Figura 9: Músculos respiratórios durante a fase expiratória da tosse. Dados apresentados em média e erro padrão. Fold 

Change da ativação eletromiográfica dos músculos ECM (esternocleidomastoideo), ESC (escaleno), RA (reto 

abdominal) e OE (oblíquo externo).*, **: p <0,05,p< 0,001, teste de Mann Whitney. 
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6. Discussão 

Até onde sabemos, esse é o primeiro estudo a combinar a avaliação do PFT e a ativação 

eletromiográfica dos músculos respiratórios na DMD, durante uma tosse voluntária, em diferentes 

posicionamentos. Nossos resultados demonstraram que comparado aos saudáveis pareados, os 

sujeitos com DMD apresentaram 1) Menores valores de PFT; 2) O PFT sofre influência do 

posicionamento, sendo maior quanto mais ereto o tronco; 3) Os músculos respiratórios 

apresentaram menor ativação eletromiográfica durante as fases da tosse. 

Como esperado, os indivíduos com DMD apresentaram menores valores de PFT, em todas 

as posições, comparados aos sujeitos saudáveis. Nossos resultados concordam com LoMauro et 

al.,62 em 2014, onde o PFT foi menor na DMD quando comparado aos saudáveis. Além disso, os 

autores demonstraram que a maior variação do volume abdominal foi , um dos fatores, responsável 

por incrementar o PFT, entretanto eles realizaram as medidas apenas nas posturas sentado e deitado, 

sem a análise da ativação eletromiográfica dos músculos respiratórios. Possivelmente, diferentes 

motivos influenciam a geração do PFT nessa população, entre eles, as alterações das propriedades 

elásticas e estruturais da parede torácica, que são características da progressão das doenças 

neuromusculares. Na DMD, o avançar da doença determina o surgimento da escoliose, redução da 

complacência pulmonar e da parede torácica, acarretando no aumento da carga mecânica imposta 

sobre os músculos durante a respiração 5,27,39. Em outra população neuromuscular, Sarmento et al., 

63 em 2017, também observaram que o PFT apresentou-se reduzido pela metade na Esclerose 

Lateral Amiotrófica em comparação aos controles saudáveis. 

Sabe-se que a postura influencia a cinemática toracoabdominal durante a respiração 

espontânea. Nos indivíduos com DMD, há predominância da contribuição do compartimento 

torácico na posição supina e sentada com o avançar da doença e da idade 12,64, já nos saudáveis, há 

predominância da contribuição do compartimento torácico na posição sentada e do compartimento 

abdominal na posição em supino 34. Devido às alterações impostas pela posição supina 65–67, como o 

deslocamento cranial do diafragma, a redução do volume pulmonar, o alongamento dos músculos 

expiratórios e a diminuição da complacência abdominal, era de se esperar um comportamento 

semelhante em ambos os grupos estudados, com um maior PFT na posição mais ereta. Entretanto 

apenas o grupo com DMD apresentou esse padrão. De acordo com os estudos de Simonyan et al., 68 

e Hegland et al., 69, durante a tosse voluntária, em indivíduos saudáveis, as estruturas neurais 

envolvidas são capazes de ignorar as mudanças mecânicas e o aumento do volume pulmonar 

introduzidos pela postura, resultando em um retrocesso elástico passivo máximo durante a 

expiração. Nossos resultados sugerem que, na DMD há influência do posicionamento na geração do 
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PFT, com um aumento de 36% partindo da posição deitada para sentado com inclinação de 80o, 

onde, dos 5 indivíduos que apresentavam tosse ineficaz com PFT < 2,66 l/s, 4 conseguiram gerar 

picos de fluxo de tosse eficazes. Outro fator que pode ter contribuído para maior geração do PFT no 

GD, foi o aumento, apesar de não significativo, da variação do volume da parede torácica de 28%, 

na fase inspiratória da tosse, em comparação a posição deitada. Um dos principais determinantes do 

PFT é o volume pulmonar inspiratório final, pois define o volume de ar que será expulso dos 

pulmões, como também, é responsável pelo alongamento dos músculos expiratórios até um ponto 

ótimo, aumentando a sua eficiência de contração na fase expiratória da tosse 25.  

A fraqueza dos músculos respiratórios é uma característica clínica das distrofias musculares, 

sendo um fator limitante para a eficácia da tosse 62,70,71. A redução da atividade dos músculos 

inspiratórios impede que o paciente inspire profundamente, diminuindo o volume de ar disponível 

para expiração, durante a fase expiratória da tosse, sendo agravado, na presença de 

comprometimento da musculatura expiratória 8,25,26. Nossos resultados demonstraram na respiração 

voluntária, que os pacientes com DMD apresentam baixos volumes pulmonares à custa de uma 

maior frequência respiratória, acarretando um padrão rápido e superficial. De acordo com Misuri et 

al., 72, esse padrão adotado é uma estratégia para reduzir a dispneia e a percepção de esforço. 

Durante a tosse, o grupo DMD apresentou menor ativação dos músculos respiratórios, em todas as 

posições, em comparação aos sujeitos saudáveis, que apresentaram maior ativação da musculatura 

respiratória e maior geração de PFT. Observamos ainda que os músculos inspiratórios, ECM e ESC, 

nos saudáveis, estenderam sua ativação para a fase expiratória da tosse. De acordo com o estudo de 

Kobayashi et al.,73, os músculos inspiratórios apresentam um certo grau de ativação no início da 

fase expiratória, e os músculos expiratórios são ativados no final da fase inspiratória. Isso se deve a 

uma possível co-ativação dos músculos respiratórios com a finalidade de controlar o volume 

inspiratório pré-tosse, o fluxo e a pressão, como também, evitar a distorção da parede torácica 

devido à ativação muscular violenta que ocorre durante a tosse74. Nos sujeitos com DMD, essa 

ativação foi pouco observada, provavelmente pelas alterações nos músculos respiratórios, que já 

apresentam fraqueza, o que pode ter provocado uma distorção da parede torácica, acarretando um 

prejuízo na geração do PFT.  

 

6.1 Pontos fortes e limitações do estudo 

 Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro trabalho que avalia a influência do 

posicionamento corporal, durante a tosse, em indivíduos com DMD, unindo a avaliação através da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Misuri%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10669689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Misuri%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10669689
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pletismografia optoeletrônica e EMGs para obtenção de dados de variação do PFT juntamente com 

a ativação muscular respiratória, nas diferentes inclinações de tronco. 

A principal limitação foi o recrutamento dos indivíduos com DMD e a variação da 

severidade da doença, o que não permitiu a análise em subgrupos. Encontramos como dificuldade, a 

manutenção dos posicionamentos propostos com o avançar da DMD, devido às deformidades e 

contraturas musculoesqueléticas, relatadas pelos próprios pacientes. 

 

7. Conclusão 

Nossos resultados demonstraram que comparado aos saudáveis pareados, os sujeitos com 

DMD apresentaram menores valores de PFT que foram influenciados pelo posicionamento, sendo 

maior quanto mais ereto o tronco. Ainda, os músculos respiratórios na DMD apresentam menor 

ativação eletromiográfica durante as diferentes fases da tosse, não sofrendo interferência com a 

mudança do posicionamento. Sugere-se que a adoção da postura sentada deve ser associada à 

terapia fisioterapêutica para potencializar a tosse com o objetivo de ocasionar maiores benefícios 

para os pacientes.  

 

8. Considerações finais 

 Esse estudo será submetido na revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 

Esperamos continuar avaliando o PFT e a ativação dos músculos respiratórios dos pacientes com 

DMD, em um estudo longitudinal, com o objetivo de compreender melhor como essas variáveis 

podem afetar a sobrevida na DMD. 
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Apêndice A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Distrofia Muscular de 

Duchenne) 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITALUNIVERSITÁRIOONOFRELOPES 

GERÊNCIADEENSINOEPESQUISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico 

defluxo de tosse e atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com 

distrofia muscular de Duchenne que tem como pesquisadora responsável Layana 

Marques de Oliveira. 

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar os efeitos agudos respiratórios das 

variações do pico de fluxo de tosse em diferentes posturas sobre os volumes da parede 

torácica e atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com Distrofia 

Muscular de Duchenne (DMD) e crianças saudáveis. 

O motivo que nos leva a fazer esse estudo é a falta de relatos na literatura dos 

efeitos causados pela postura nas variações de volumes da parede torácica de indivíduos 

com DMD, podendo dessa forma contribuir para o manejo de técnicas fisioterapêuticas 

para indivíduos com este tipo de patologia. 

Caso você decida autorizar, ele deverá inicialmente preencher uma ficha de 

avaliação com dados pessoas e antropométricos (serão medidos peso e altura), bem 

como verificados seu sinais vitais (frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio 

e pressão arterial), em seguida realizará um exame de função pulmonar, chamado 

espirometria, que é um exame de sopro para avaliação pulmonar; depois, serão 

realizados os exames da mecânica respiratória (manovacuômetro e SNIP), que irão 

avaliar a força pulmonar do seu filho (a), que consistem também de provas de soprar e
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puxar o ar no devido aparelho, bem como realizar o ato de puxar o ar forte pelo nariz (fungar). 

Em seguida será avaliada a atividade dos músculos do seu filho (a) através da eletromiografia 

de superfície, onde serão raspadas quatro áreas e fixado com fita adesiva quatros eletrodos. 

Juntamente com esses eletrodos, serão colocadas várias bolinhas reflexivas no tronco do seu 

filho (a) e ele será filmado por seis câmeras em três posições, através do Pletismógrafo: deitado 

na maca, deitado na maca com a cabeceira elevada a 45
o
 e deitado na maca com a cabeceira 

elevada a 80
o
. Essas bolinhas somente refletem a luz emitida pelas câmeras e não provocam 

dor. Por fim, será feita uma avaliação através de uma escala funcional, chamada de medida da 

função motora, composta por 32 itens, que avaliará a progressão da doença e fornecer 

informações quantitativas em relação às capacidades funcionais do seu filho (a) 

Durante a realização dos procedimentos de espirometria, manovacuômetro, SNIP, 

eletromiografia e pletismografia a previsão de riscos é mínima, podendo apenas o indivíduo 

sentir-se um pouco cansado durante a realização dos exames, ou seja, o risco que ele (a) corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. Pode assim acontecer 

um desconforto momentâneo (tontura) durante a espirometria ou manovacuometria, que será 

minimizado através das seguintes providências: com o treinamento adequado dos avaliadores e 

orientações de que tais desconfortos são passageiros e que são amenizados ao abaixar a cabeça 

após o esforço. As medidas a serem realizadas não trarão nenhum risco para a sua saúde. Seu 

filho (a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: ter conhecimento sobre seu 

estado nutricional: presença ou não de obesidade/sobrepeso, conhecimento sobre sua respiração 

e eficácia da tosse, bem como beneficiando e colaborando para a ciência, possibilitando que 

futuramente alguns diagnósticos e tratamentos sejam mais precisos. 

Em caso de algum problema que ele (a) possa ter relacionado com a pesquisa, ele (a) 

terá direito a assistência gratuita que será prestada com os devidos procedimentos para 

minimizar o problema, como por exemplo, em caso de constrangimento, a pesquisa será 

parada, bem como se ele (a) sentir-se mal (cansado) na realização dos exames será realizado os 

primeiros atendimentos necessários. 

Após o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Layana 

Marques de Oliveira (84) 996632634. 

Você tem direito a recusar sua autorização, em qualquer momento da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você ou para ele (a).  

Caso seja necessário, serão resgatadas informações do prontuário do seu filho (a) para 

complementar a avaliação: exames de análise molecular do tecido muscular ou sequenciamento 
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genético associado à história clínica, como também dados pessoais de identificação. Os dados 

que ele (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo (a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e 

por um período de 5 anos. 

Se tiver algum gasto pela participação dele (a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se ele (a) sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, ele (a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1º andar – Prédio 

Administrativo – CEP 59.012-300, Natal, RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Layana Marques de Oliveira. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu, ___________________________________________, representante legal do menor 

 

___________________________________________, autorizo sua participação na 

pesquisa Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico de fluxo de tosse e atividade 

elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos 

e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e também por ter compreendido todos os 

direitos que ele (a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo (a). 

 

 

 

 

 

Natal, _______ de _______________ de ________. 
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                                                                                                                       Impressão datiloscópica 

 

 

Assinatura do representante legal  

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Efeitos agudos de diferentes posturas sobre 

o pico de fluxo de tosse e atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com 

distrofia muscular de Duchenne, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

identidade do mesmo. 

 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ________ de __________________ de_______. 

 

 

 

Layana Marques de Oliveira (pesquisadora responsável) 
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Apêndice B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Saudáveis) 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITALUNIVERSITÁRIOONOFRELOPES 

GERÊNCIADEENSINOEPESQUISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico 

defluxo de tosse e atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com 

distrofia muscular de Duchenne que tem como pesquisadora responsável Layana 

Marques de Oliveira. 

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar os efeitos agudos respiratórios das 

variações do pico de fluxo de tosse em diferentes posturas sobre os volumes da parede 

torácica e atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com Distrofia 

Muscular de Duchenne (DMD) e crianças saudáveis. 

O motivo que nos leva a fazer esse estudo é a falta de relatos na literatura dos 

efeitos causados pela postura nas variações de volumes da parede torácica de indivíduos 

com DMD, podendo dessa forma contribuir para o manejo de técnicas fisioterapêuticas 

para indivíduos com este tipo de patologia. 

Caso você decida autorizar, ele deverá inicialmente preencher uma ficha de 

avaliação com dados pessoas e antropométricos (serão medidos peso e altura), bem 

como verificados seu sinais vitais (frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio 

e pressão arterial), em seguida realizará um exame de função pulmonar, chamado 

espirometria, que é um exame de sopro para avaliação pulmonar; depois, serão 

realizados os exames da mecânica respiratória (manovacuômetro e SNIP), que irão
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avaliar e força pulmonar do seu filho (a), que consistem também de provas de soprar e 

puxar o ar no devido aparelho, bem como realizar o ato de puxar o ar forte pelo nariz 

(fungar). Por fim será avaliada a atividade dos músculos do seu filho (a) através da 

eletromiografia de superfície, onde serão raspadas quatro áreas e fixado com fita 

adesiva quatros eletrodos. Juntamente com esses eletrodos, serão colocadas várias 

bolinhas reflexivas no tronco do seu filho (a) e ele será filmado por seis câmeras em três 

posições, através do Pletismógrafo: deitado na maca, deitado na maca com a cabeceira 

elevada a 45
o
 e deitado na maca com a cabeceira elevada a 80

o
. Essas bolinhas somente 

refletem a luz emitida pelas câmeras e não provocam dor. 

Durante a realização dos procedimentos de espirometria, manovacuômetro, 

SNIP, eletromiografia e pletismografia a previsão de riscos é mínima, podendo apenas o 

indivíduos sentir-se um pouco cansado durante a realização dos exames, ou seja, o risco 

que ele (a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de 

rotina. Pode assim acontecer um desconforto momentâneo (tontura) durante a 

espirometria ou manovacuometria, que será minimizado através das seguintes 

providências: com o treinamento adequado dos avaliadores e orientações de que tais 

desconfortos são passageiros e que são amenizados ao abaixar a cabeça após o esforço. 

As medidas a serem realizadas não trarão nenhum risco para a sua saúde. Seu filho (a) 

terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: ter conhecimento sobre seu estado 

nutricional: presença ou não de obesidade/sobrepeso, conhecimento sobre sua 

respiração e eficácia da tosse, bem como beneficiando e colaborando para a ciência, 

possibilitando que futuramente alguns diagnósticos e tratamentos sejam mais precisos. 

Em caso de algum problema que ele (a) possa ter relacionado com a pesquisa, 

ele (a) terá direito a assistência gratuita que será prestada com os devidos procedimentos 

para minimizar o problema, como por exemplo, em caso de constrangimento, a pesquisa 

será parada, bem como se ele (a) sentir-se mal (cansado) na realização dos exames será 

realizado os primeiros atendimentos necessários. 

Após o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Layana 

Marques de Oliveira (84)996632634. 

Você tem direito a recusar sua autorização, em qualquer momento da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você ou para ele (a). 
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Os dados que ele (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa identificá-lo (a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se tiver algum gasto pela participação dele (a) nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. Se ele (a) sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele (a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-

5003 endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1º andar 

 

– Prédio Administrativo – CEP 59.012-300, Natal, RN, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Layana Marques de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu, ___________________________________________, representante legal do 

menor___________________________________________, autorizo sua participação 

na pesquisa Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico de fluxo de tosse e 

atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com distrofia muscular de 

Duchenne. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os 

riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e também 

por ter compreendido todos os direitos que ele (a) terá como participante e eu como seu 

representante legal. 
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Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam 

identificá-lo (a). 

 

Natal, _______ de _______________ de ________. 

 

 

 

 

 

 

     Impressão datiloscópica 

 

 

 

Assinatura do representante legal  

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Efeitos agudos de diferentes posturas 

sobre o pico de fluxo de tosse e atividade elétrica dos músculos respiratórios em 

indivíduos com distrofia muscular de Duchenne, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre identidade do mesmo. 

 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ________ de __________________ de_______. 

 

_______________________________________________ 

Layana Marques de Oliveira (pesquisadora responsável) 
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Apêndice C-Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Distrofia Muscular de 

Duchenne). 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITALUNIVERSITÁRIOONOFRELOPES 

GERÊNCIADEENSINOEPESQUISA 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa: Efeitos agudos de diferentes 

posturas sobre o pico de fluxo de tosse e atividade elétrica dos músculos respiratórios 

em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. Seus pais permitiram que você 

participasse. Com ela queremos saber a força dos seus pulmões e da sua tosse, se tem 

muita força ou pouca força. 

As crianças e os adolescentes que participarão dessa pesquisa têm até dezoito 

anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e 

não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa será feita no hospital em que você se 

consulta. Você será pesado e medido em balança, seus sinais vitais serão verificados 

antes e depois de realizar os exames (as batidas do seu coração, a quantidade de 

oxigênio do seu sangue, e sua pressão arterial), depois fará diversas respirações dentro 

de um aparelho que mede o volume de ar dos seus pulmões, conhecido como exame de 

sopro ou espirometria, onde você vai soprar bem forte, e por fim, dentro de outro 

aparelho você vai tanto soprar como puxar o ar com a máxima força que você puder e 

depois, vai ser colocado um plug no seu nariz (semelhante a um cone pequeno) para que 

você puxe o ar pelo nariz bem forte, fungando como se estivesse gripado. Por fim será 

avaliada a atividade dos seus músculos através de quatro eletrodos parecidos com 

adesivos em forma de oito que estarão conectados a um aparelho chamado 

eletromiógrafo. Também, serão colocadas várias bolinhas reflexivas no seu tronco e 

você será filmado por seis câmeras em três posições: deitado na maca, deitado na maca
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com a cabeceira elevada a 45o e deitado na maca com a cabeceira elevada a 80o. Por 

fim, você fará alguns testes para sabermos como está a progressão da sua doença, 

através de uma escala chamada de Medida da Função Motora. 

Os aparelhos que utilizaremos nesses exames são considerados seguros, não 

serão feitos procedimentos invasivos nem dolorosos em você. 

Podem acontecer alguns contratempos na avaliação, como: sentir-se cansado ao 

soprar ou puxar o ar forte, neste caso, o exame será parado até que você descanse para 

repeti-lo. Portanto, considera-se que os desconfortos sejam mínimos. 

Mas há coisas boas que podem acontecer com você, como: saber seu peso e 

altura, e saber como está a força dos seus pulmões e da sua tosse, se você está muito 

forte ou não. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a 

outras  pessoas,  nem daremos a estranhos  as  informações  que  você nos  

der.  Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificá-lo.   

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones 

(84)996632634 da pesquisadora Layana Marques de Oliveira. Se você tiver alguma 

dúvida,você pode perguntar a pesquisadora Layana pelos telefones informados acima. 

 

Consentimento pós informado 

 

Eu, _______________________________________________ aceito participar 

da pesquisa Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico de fluxo de tosse e 

atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com distrofia muscular de 

Duchenne. 

Entendi as coisas boas e ruins que podem acontecer. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mas que, a qualquer momento posso dizer “não” e desistir, que 

ninguém vai ficar furioso. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. Recebi uma cópia desse termo, li e concordo participar da pesquisa. 

 

Natal, ________ de _________________ de ________. 
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Impressão datilóscópica do menor 

 

 

Assinatura do menor 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

Layana Marques de Oliveira (pesquisadora responsável)
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Apêndice D- Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Saudáveis) 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITALUNIVERSITÁRIOONOFRELOPES 

GERÊNCIADEENSINOEPESQUISA 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa: Efeitos agudos de diferentes 

posturas sobre o pico de fluxo de tosse e atividade elétrica dos músculos respiratórios 

em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. Seus pais permitiram que você 

participasse. Com ela queremos saber a força dos seus pulmões e da sua tosse, se tem 

muita força ou pouca força. 

As crianças e os adolescentes que participarão dessa pesquisa têm até dezoito 

anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e 

não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa será feita no hospital em que você se 

consulta. Você será pesado e medido em balança, seus sinais vitais serão verificados 

antes e depois de realizar os exames (as batidas do seu coração, a quantidade de 

oxigênio do seu sangue, e sua pressão arterial), depois fará diversas respirações dentro 

de um aparelho que mede o volume de ar dos seus pulmões, conhecido como exame de 

sopro ou espirometria, onde você vai soprar bem forte, e por fim, dentro de outro 

aparelho você vai tanto soprar como puxar o ar com a máxima força que você puder e 

depois, vai ser colocado um plug no seu nariz (semelhante a um cone pequeno) para que 

você puxe o ar pelo nariz bem forte, fungando como se estivesse gripado. Por fim será 

avaliada a atividade dos seus músculos através de quatro eletrodos parecidos com 

adesivos em forma de oito que estarão conectados a um aparelho chamado 

eletromiógrafo. Também, serão colocadas várias bolinhas reflexivas no seu tronco e 

você será filmado por seis câmeras em três posições: deitado na maca, deitado na maca 

com a cabeceira elevada a 45
o
 e deitado na maca com a cabeceira elevada a 80

o
. 

Os aparelhos que utilizaremos nesses exames são considerados seguros, não 

serão feitos procedimentos invasivos nem dolorosos em você. 
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Podem acontecer alguns contratempos na avaliação, como: sentir-se cansado ao 

soprar ou puxar o ar forte, neste caso, o exame será parado até que você descanse para 

repeti-lo. Portanto, considera-se que os desconfortos sejam mínimos. 

Mas há coisas boas que podem acontecer com você, como: saber seu peso e 

altura, e saber como está à força dos seus pulmões e da sua tosse, se você está muito 

forte ou não. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificá-lo. 

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones (84) 

996632634 da pesquisadora Layana Marques de Oliveira. Se você tiver alguma dúvida, 

você pode perguntar a pesquisadora Layana pelos telefones informados acima. 

 

Consentimento pós informado 

 

Eu, _______________________________________________ aceito participar 

da pesquisa Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico de fluxo de tosse e 

atividade elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com distrofia muscular de 

Duchenne. 

Entendi as coisas boas e ruins que podem acontecer. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mas que, a qualquer momento posso dizer “não” e desistir, que 

ninguém vai ficar furioso. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. Recebi uma cópia desse termo, li e concordo participar da pesquisa. 

 

Natal, ________ de _________________ de ________. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Impressão datilóscópica do menor 
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____________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Layana Marques de Oliveira (pesquisadora responsável)
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Apêndice E- Ficha de avaliação 

 

 

LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico de fluxo de tosse e atividade 

elétrica dos músculos respiratórios em indivíduos com distrofia muscular de 

Duchenne 

 

Pesquisadora Responsável: Layana Marques de Oliveira 

 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Dados Pessoais: 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

Data de nascimento: __________ Idade: _______ Datada avaliação: ______________ 

Cuidador/ responsável:____________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: _______________________ 

 

História Clínica: 

 

 

Quando recebi o diagnóstico:_______________________________________________ 

 

Queixa principal: ________________________________________________________ 

 

Apresenta algum sintoma de hipoventilação? 

 

 

( ) dispneia ( ) fadiga ( ) cefaleia matinal ( ) cefaleia contínua ( ) despertar noturno 

frequente ( ) sonolência excessiva ( ) outro _____________________ 
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Quando iniciaram esses sintomas: ___________________________________________ 

 

 

Quando procurou um médico: ________________. Qual especialidade______________ 

Medicações em uso: ______________________________________________________ 

 

Avaliação física: 

 

Exame Físico: 

Inspeção:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Palpação:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PA: ____________ mmHg SpO2: _______% FC: _______bpm FR: ________rpm 

 

 

Medidas antropométricas: 

 

Altura 

(cm) 

Peso 

(kg) 

IMC 

(kg/m
2
) 
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 Dados espirométricos 

        

Variáveis Previsto 1ª prova 2ª prova 3ª prova 4ª prova 5ª prova 
 
Predito 

        

        

CVF        

        

VEF1        

        

VEF1/CVF        

        

PFE        

        

 

 

 

Dados de força muscular respiratória 

 

PIMax (cmH2O) PEMax (cmH2O) 

  

      

      

Previsto: Mínimo: Previsto: Mínimo: 

      

1ª prova   1ª prova   

      

2ª prova   2ª prova   

      

3ª prova   3ª prova   

      

4ª prova   4ª prova   

      

5ª prova   5ª prova   
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       Dados de SNIFF test 

     

Previsto:   Mínimo: 

     

1ª prova    6ª prova 

     

2ª prova    7ª prova 

     

3ª prova    8ª prova 

     

4ª prova    9ª prova 

     

5ª prova    10ª prova 
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Anexo 
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Anexo A- Parecer Consubstanciado do CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: 

Efeitos agudos de diferentes posturas sobre o pico de fluxo de tosse e atividade elétrica dos 

músculos respiratórios em pacientes com distrofia muscular de Duchenne 

Pesquisador: Layana Marques de Oliveira 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 58637816.5.0000.5292 

Instituição Proponente: Hospital Universitário Onofre Lopes 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 1.817.836 

 

Apresentação do Projeto: 

 

Trata-se da segunda rodada de relatoria de projeto de dissertação de mestrado em aluna do Programa de 

Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É uma pesquisa 

transversal, que será realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes. Serão avaliados indivíduos com e 

sem a doença de interesse Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), sendo a amostra de conveniência. 
 

Objetivo da Pesquisa: 

 

Objetivo Primário é avaliar os efeitos agudos respiratórios das variações do pico de fluxo de tosse em 

diferentes posturas sobre os volumes da parede torácica e atividade elétrica dos músculos respiratórios em 

pacientes com distrofia muscular de Duchenne. 

Como objetivos secundários, citam-se: Avaliar as variações dos volumes pulmonares e variações do 

volume pulmonar inspiratório e expiratório final (EELV e EILV), nos seguintes compartimentos 

pulmonares: caixa torácica pulmonar (CTp), caixa torácica abdominal (CTa) e abdômen (Ab); em 

diferentes posturas, através do POE; avaliar a interação do sistema respiratório através da variação dos 

volumes pulmonares e atividade elétrica dos músculos respiratórios em resposta a diferentes posturas em 
pacientes com distrofia muscular de Duchenne; e comparar a ativação de quatro músculos respiratórios, 

sendo eles o esternocleidomastóideo (ECM), escaleno (ECS), reto 
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abdominal (RA) e oblíquo externo (OE) durante o pico de fluxo de tosse em diferentes 

posturas. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos e benefícios descritos na Plataforma Brasil estão de acordo com a Resolução 

466/2012 e foram devidamente colocados no projeto de pesquisa. 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

É um projeto bem estruturado e com condições de realização. Após as adequações, não existem 

inconsistências éticas e metodológicas que impliquem na sua ética. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Estão adequados e contemplam as exigências das resoluções 196/96 e 466/12, e deste CEP. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Todas as pendências foram respondidas de forma adequada. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o 

cursonormal do estudo. 

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter junto uma Carta de 

Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo apresentado. 

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP HUOL deverá ser comunicado, 
estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado. 

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o sujeito de 

pesquisa. 

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a rubrica em 

todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo pesquisador. 
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Anexo B- Medida da Função Motora 

 

 

MEDIDA DA FUNÇÃO MOTORA 

 

 

FOLHA DE ESCORE 

 

 

Nome de nascimento dos 

indivíduos___________________________________________ 

 

Data nascimento: ____/ _____/ ______ Idade do indivíduos: ____ / ____ 

Data avaliação: ____/ ____/ _____ Nome do examinador: _______________________ 

 

AMFM é uma escala de avaliação desenvolvida e validada pelo grupo de estudos 

MFM para a mensuração da capacidade motora funcional de indivíduos com doenças 

neuromusculares. Quando repetida diversas vezes, a MFM mede as mudanças funcionais do 

indivíduos. A folha de escore deve servir como um indicador geral. Para cada item, instruções 

específicas são dadas para cada escore; ou só das instruções é obrigatório. Todas as instruções 

são descritas no Manual do Usuário. 

 

 

ESCOREDAS PONTUAÇÕES 

 

0=Não inicia a tarefa, ou não mantém a posição inicial 

 

1= Inicia a tarefa 

 

2=Realiza o movimento incompleto, ou completamente, mas imperfeito (movimentos 

compensatórios, posição mantida por tempo insuficiente, movimentos insuficientes ou 

descontrolados) 
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3=Realiza a tarefa completamente e “normalmente”; o movimento é controlado, 

direcionado, realizado em uma velocidade constante. 



70 
 

 
 
 
 
 
 

 

Itens MFM-32 (de 6 a 60 anos) 

 

   

 D D
2 

D
3 1. SUPINO, CABEÇA NA LINHA MÉDIA: manter a cabeça por 5 segundos na linha 

média e virá-la de um lado e depois para o outro. 

Comentários: 

 
 

 

2.SUPINO:levantar a cabeça e mantê-la na posição levantada por 5 segundos. 

Comentários: 

   

3. SUPINO:flexionar o quadril e o joelho além de 90°,levantando o pé durante todo o 

movimento. 

Comentários: 

 

 

   

4. SUPINO, PERNA SUSTENTADA PELO EXAMINADOR: da posição de flexão 

plantar, dorsifletir o tornozelo a 90° em relação à perna. 

Comentários: 

 

 

   

5. SUPINO: levantar a mão e tocar o ombro oposto. 

Comentários: 

 

lado:   Direito □                           Esquerdo□ 

   

6. SUPINO, MEMBROS INFERIORES SEMIFLEXIONADOS, PATELAS 

PARACIMAEPÉSSOBREOCOLCHONETE, LEVEMENTEAFASTADOS: 

Manter a posição inicial por 5 segundos, e depois levantar a pelve;coluna lombar, pelve 

e coxas devem estar a linhadas,e pés levemente afastados. 

Comentários: 

   

7. SUPINO:virar para prono e liberar os membros superiores de debaixo do corpo. 

Comentários: 

 

   

8.SUPINO:sentar–se,sem apoio dos membros superiores. 

Comentários: 

   

9. SENTADO NO COLCHONETE:sem apoio dos membros superiores,manter a 

posição sentada por 5 segundos, e em seguida manter o contato por 5 segundos entre as 
duas mãos. 

Comentários: 

   

10. SENTADO NO COLCHONETE, A BOLA DE TÊNIS À FRENTE DO 

SUJEITO: sem apoio dos membros superiores, inclinar para frente, tocar a bola e 
retornar. 
Comentários: 
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11. SENTADO NO COLCHONETE:sem apoio dos membros superiores,ficar em pé. 

Comentários: 
   

 
   

12.  EM PÉ: sem apoio dos membros superiores, sentar-se na cadeira com os pés 
levemente afastados. 

Comentários: 

   

13. SENTADO NA CADEIRA: sem apoio dos membros superiores e sem apoio do 
tronco no encosto da cadeira, manter a posição sentada por 5 segundos, com a cabeça 
e tronco na linha média. 

Comentários: 

   

14.   SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, CABEÇA EM 
FLEXÃO: a partir da cabeça em flexão completa, levantar a cabeça e mantê-la por 5 
segundos; a cabeça mantém-se na linha média durante o movimento e na manutenção 
da posição. 

Comentários: 

   

15.  SENTADO NA CADEIRA  OU  CADEIRA  DE  RODAS,  ANTEBRAÇOS 
SOBRE  A  MESA,  COTOVELOS  PARA  FORA:  colocar  as  duas  mãos  sobre  a 
cabeça, ao mesmo tempo, enquanto a cabeça e tronco permanecem na linha média. 

Comentários: 

   

16. SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, O LÁPIS SOBRE A 
MESA: sem movimentar o tronco, alcançar o lápis com uma das mãos. Antebraço e 
mão saem de cima da mesa, com cotovelo em completa extensão no final do 
movimento. 

Comentários: 

 
lado:    Direito  □                            Esquerdo □ 

   

17.  SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, 10 MOEDAS SOBRE 
A MESA: pegar 10 moedas uma após a outra, e armazená-las com uma das  mãos, no 
tempo de 20 segundos. 

Comentários: 
 

   

18.   SENTADO  NA  CADEIRA  OU  CADEIRA  DE  RODAS,  UM  DEDO 
COLOCADO NO CENTRO DE CD FIXO: contornar a borda do CD com um mesmo 

dedo, sem apoio da mão sobre a mesa. 
Comentários: 
 
 

   

19.   SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, LÁPIS SOBRE A 
MESA: pegar o lápis e desenhar uma série contínua de voltas dentro do retângulo, 

completando-o totalmente, tocando no topo e na base da figura. 
 
 
 

Tentativa nº 2 
 
Comentários: 
 
lado:    Direito  □                            Esquerdo □ 

   

20. SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, SEGURANDO UMA 
FOLHA DE PAPEL: rasgar a folha em pelo menos 4 cm, começando pela dobra. 

Comentários: 
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3 21.SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, COM A BOLA DE 

TÊNIS SOBRE A MESA:  pegar, levantar abola e virar a mão completamente, 
segurando a bola. 

Comentários: 
 

lado:   Direito □                           Esquerdo□ 

   

22. SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, UM DEDO 

COLOCADO NO CENTRO DO DIAGRAMA: levantar o dedo e o colocá-lo 
sucessivamente nos 8 desenhos do diagrama sem tocar nas linhas. 

Comentários: 
 

lado:   Direito □                             Esquerdo□ 

   

23.SENTADO NA CADEIRA OU CADEIRA DE RODAS, COM OS BRAÇOS 

AO LADO DO CORPO: colocar os dois antebraços e/ou as mãos sobre a mesa,ao 
mesmo tempo,sem movimentar o tronco. 
Comentários: 

   

24.SENTA DO NA CADEIRA:sem apoio dos membros superiores, levantar-se com 

os pés levemente afastados. 
Comentários: 

   

25.EM PÉ, COM APOIO DOS MEMBROS SUPERIORES EM UM 

EQUIPAMENTO: sem apoio dos membros superiores, manter a posição em pé por5 
segundos com os pés levemente afastados; cabeça,tronco em na linha média. 
Comentários: 

   

26.  EM PÉ, COM APOIO OS MEMBROS SUPERIORES SOBRE  UM 
EQUIPAMENTO: sem apoio dos membros superiores, levantar um dos pés por 10 
segundos. 

Comentários: 
 

Ladodopéapoiado:   Direito □                           Esquerdo□ 

   

27.EM PÉ:sem apoio,abaixe-se e toca os com uma das mãos e depois se levantar. 
Comentários: 

   

28.EM PÉ, SEMAPOIO: andar 10 passos à frentes sobre os dois calcanhares. 

Comentários: 

 
  

29.EM PÉ, SEM APOIO: andar 10 passos à frentes a linha reta. 

Comentários: 

   

30. EM PÉ, SEM APOIO: correr 10 metros. 

Comentários: 

 
  

31. EM PÉ, SOBRE UM PÉ, SEM APOIO: pular 10 vezes no mesmo lugar. 

Comentários: 
 

lado: Direito□                           Esquerdo□ 

   

32.  EM PÉ, SEM APOIO: sem apoio dos membros superiores, agachar-se e 

levantar-se duas vezes,em seguida. 
Comentários: 
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