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Resumo 
Introdução: A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma síndrome genética que provoca a 
degeneração e perda dos neurônios motores inferiores da medula espinhal e do núcleo do 
tronco cerebral que enfraquece gradativamente a musculatura do indivíduo. É uma doença 
autossômica recessiva ligada ao cromossoma 5. Classificada de acordo com a sua gravidade 
e a época do início dos sintomas em cinco subtipos principais: 0, I, II, III e IV. A fisioterapia 
deve ser vista como uma maneira de prevenir o progresso da doença e melhorar a qualidade 
dos movimentos Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre a importância da 
fisioterapia em pacientes portadores de Atrofia Muscular Espinhal (AME). Metodologia: Foi 
realizada uma revisão de literatura, utilizando as bases de dados: Medline, Lilacs, Scielo e 
PubMed, com publicações entre 2004 e 2018. Resultados/Considerações finais: Através 
do planejamento de condutas específicas a fisioterapia previne a atrofia muscular, a 
insuficiência respiratória, melhora a função muscular residual dos pacientes e o agravamento 
precoce da AME. 
Descritores: Atrofia muscular espinhal. Doenças neuromusculares. Fisioterapia. 
 
Abstract  
INTRODUCTION: Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a genetic syndrome that causes the 
degeneration and loss of lower motor neurons of the spinal cord and the nucleus of the 
brainstem that gradually weakens the individual's musculature. It is an autosomal recessive 
disease linked to chromosome 5. It is classified according to its severity and the time of onset 
of symptoms in five major subtypes: 0, I, II, III and IV. Physiotherapy should be seen as a way 
to prevent disease progression and improve the quality of movement. Objective: To carry out 
a literature review on the importance of physical therapy in patients with Spinal Muscular 
Atrophy (SMA). Methodology: A literature review was carried out, using the databases Medline, 
Lilacs, Scielo and PubMed, with publications between 2004 and 2018. Results / Final 
considerations: Through the planning of specific conducts, physiotherapy prevents muscular 
atrophy, respiratory failure , improves the residual muscular function of patients and the early 
worsening of SMA. 
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1 Graduada em Fisioterapia pela Universidade Salgado de Oliveira – Universo Goiânia Goiás. 
maraseabra_fisioterapeuta@hotmail.com 
2 Fisioterapeuta, Doutor  em Ciências pela FMUSP, Coordenador Científico do Serviço de 
Fisioterapia do Hospital ENCORE/GO, Coordenador científico do DEAFI Pós-graduação/GO 
e Coordenador do Curso de Pós-graduação em Fisioterapia Hospitalar no Hospital e 
Maternidade São Cristóvão, São Paulo/SP - Brasil. 



Introdução 
 

A atrofia muscular espinhal (AME) tem origem genética e caracteriza-se pela 

atrofia muscular secundária à degeneração de neurônios motores localizados no 

corno anterior da medula espinhal.1 É uma doença autossômica recessiva ligada ao 

cromossoma 5, relacionada ao gene da proteína de sobrevivência do neurônio 

motor(SMN), a principal desordem autossômica recessiva fatal depois da fibrose 

cística (1:6.000), afeta aproximadamente 1 em 10.000 nascimentos. O diagnóstico da 

AME é dado pelo quadro clínico, pelos resultados da eletroneuromiografia (ENMG), 

da biópsia muscular e da investigação genética. Hipotonia, paresia, arreflexia, 

amiotrofia e miofasciculação constituem os sinais clínicos da AME, que pode ser 
subdividida em três grupos de acordo com a idade de início e evolução.2 

A AME é classificada de acordo com a sua gravidade e a época do início dos 

sintomas em cinco subtipos principais: AME tipo 0 tem início intra-uterino e apresenta 

hipotonia com curso fatal e progressivo3,11, AME tipo I Deformidades 

músculosqueléticas secundárias, ocasionando uma diminuição na amplitude dos 

movimentos. 4. AME tipo II (AME Intermediária): Paresia generalizada associada à 

arreflexia profunda e hipotonia e a AME Juvenil tipo III (doença de Kugelberg-

Welander)  são formas menos graves e manifestam-se mais tardiamente. Existe ainda 

a forma adulta Limitações funcionais que o incapacitam de realizar diversas atividades 

básicas e instrumentais. classificada como tipo IV: utiliza cadeira de rodas e apresenta 

complicações respiratórias.4,11. 

Portanto, todos os tipos de AME são condicionados pelo mesmo gene SMN1 

(Survival Motor Neuron), localizados no braço curto do cromossomo cinco, numa 

região denominada 5p13. A maioria dos pacientes têm deleções no exon sete (ou nos 
exons sete e oito), o que justifica a diferença de gravidade entre os tipos da doença.3 

Essa patologia repercute em vários órgãos e sistemas, envolvendo o sistema 

cardiorrespiratório, o osteoarticular e o gastrintestinal. As complicações respiratórias 

são as que mais frequentemente ocorrem nesses pacientes. A fraqueza muscular do 

tronco influencia a dificuldade da mecânica de sucção, deglutição e respiração, 

levando os pacientes portadores de AME à incapacidade de tossir e de expelir 



secreções das vias aéreas. Sem o adequado tratamento a doença evolui rapidamente 

causando insuficiência respiratória e morte precoce4.  

As medidas da força dos músculos respiratórias são realizadas por meio das 

Pressões Inspiratórias Máximas (PImáx) e Pressões Expiratórias Máximas: um teste 

relativamente simples que pode ajudar no diagnóstico funcional e no prognóstico de 

várias doenças neuromusculares e pulmonares, além de ajudar a quantificar a 
progressão da fadiga muscular5. 

Os portadores de AME apresentam respostas variadas ao treinamento motor, 

que dependem do grau e velocidade de progressão da fraqueza e fadiga, além do 

nível de condicionamento físico6. A fisioterapia e/ou exercícios terapêuticos, além do 

acompanhamento médico, deve ser vista como uma maneira de prevenir o progresso 

da doença e melhorar a qualidade dos movimentos, permitindo ao paciente uma 

participação mais ativa nas atividades do cotidiano7. 

A fisioterapia atua juntamente com a equipe multidisciplinar, na prevenção e no 

tratamento dos sinais e sintomas da doença, contribuindo para uma maior e melhor 
sobrevida dos pacientes portadores de AME.4,8,9 

Esta revisão de literatura tem o objetivo de mostrar a importância da fisioterapia 

em pacientes portadores da AME. 

 

Metodologia 
 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura. Foram 

utilizadas as seguintes bases de dados: Medline, Lilacs, Scielo e PubMed. Período de 

publicações entre 2004 e 2018. As palavras-chave utilizadas foram “atrofia muscular 

espinhal”, “fisioterapia” e “doenças neuromusculares” e suas correspondentes em 
inglês, “Spinal Muscular Atrofy”, “physical therapy” e “neuromuscular disease”. 

Os critérios de inclusão adotados foram estudos que relatam os efeitos da 

fisioterapia em pacientes portadores da AME, que citam a importância dos exercícios 

terapêuticos para esses pacientes, que abordam a fisioterapia motora com outras 

técnicas e manobras de tratamento para AME. Foram excluídos estudos com baixo 

grau de evidência científica, publicados antes de 2004 e que não abordam o tema do 



trabalho.  

Ao final da leitura dos artigos encontrados, foram selecionados somente os que 

cumpriam os critérios de inclusão e que ao mesmo tempo se mostram relevantes para 

o desenvolvimento do trabalho. Após realizada toda a análise do material coletado 

para a pesquisa, foi realizado um resumo em forma de tabela, contendo as 

informações mais relevantes sobre os itens seguintes: Autor, objetivos, métodos, 
resultados e conclusão.  

A análise e a organização dos dados serviram como base para que fosse 

realizada, nesta revisão de literatura, uma discussão fundamentada em resultados 
científicos.  

Inicialmente foram encontrados 48 artigos através da pesquisa nas bases de 

dados eletrônicas. Após a leitura dos resumos, 22 foram selecionados como 

relevantes para serem utilizados nesta revisão, porém, ao final da pesquisa somente 

17 artigos cumpriram os critérios de inclusão mostrando-se, portanto, elegíveis para a 
realização do estudo. Os artigos selecionados estão descritos na tabela de resultados. 

 
Resultados 

 

Os poucos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na 

tabela a seguir. 

 

Resultado da busca de artigos relacionados atuação do fisioterapeuta no tratamento 

de pacientes acometidos de AME: 
 

Referência Objetivos Métodos Resultado Conclusão 



Araújo APQ-C, 
Ramos VG, 
Cabello PH. 2005 

 

Descrever o perfil 
clínico e laboratorial 
de pacientes com 
atrofia muscular 
espinhal (AME) com 
deleção no gene da 
proteína sobrevivência  
do neurônio motor 
(SMN). 

 

Estudo descritivo de 
uma série de casos 
confirmados pela 
presença da deleção 
no gene SMN. 
Determinação da 
frequência da 
positividade dos 
critérios clínicos e 
laboratoriais 
revidados. 

 

Foram incluídos nos 
estudos 22 casos. Em 
todos havia paresia 
simétrica, sendo a 
localização difusa 
predominante nos casos 
clínicos de início antes de 
6 meses (75 %), 
enquanto nos demais 
havia predominância de 
localização proximal e/ou 
em membros inferiores 
(67%). Fasciculações e 
atrofia foram frequentes 
(82%).  

Os dados referentes ao 
início dos sintomas 
foram obtidos por 
história e categorizados 
em: início antes dos 6 
meses, entre 6 e 18 
meses, após 18 meses 
de vida. Classificou-se a 
paresia em difusa, ou 
com predomínio 
proximal e/ou em 
membros inferiores.  

 

Silva EA e Mejia 
DPM 2018  
 

Estudar os benefícios 
das de fisioterapia na 
amiotrofia muscular 
espinhal tipo I. 
 

Revisão bibliografica 
nas bases de dados 
LILACS, SCIELO, 
além de revistas e 
livros, no idioma 
português, inglês e 
francês, no período de 
2002 a 2013. 
 

A qualidade de vida 
proporcionada pela 
fisioterapia minimizou 
complicações 
musculares, apresentou 
impacto satisfatório no 
prognóstico de criança 
portadora da síndrome 
de Werdnig-Hoffmann 
contribuiu na superação 
da expectativa de vida 
preconizada pela 
literatura. 
 

Benefícios da 
fisioterapia: Diminui a 
incidência de infecções  
respiratórias; Promove a 
manutenção da 
capacidade pulmonar; 
Correlação da 
porcentagem de gordura 
e a força muscular; 
Diminui o déficit motor;  
Melhora da qualidade de 
vida; Melhora no 
prognóstico; Preveni e 
corrigi as complicações 
decorrentes do acúmulo 
de secreção pulmonar. 

Burns JK, Kothary 
R, Parks RJ 2016 

Discutir o mérito da 
triagem perinatal em 
pacientes portadores 
da AME, considerar a 
eficácia da 
terapêutica. 

As informações foram 
coletadas a partir de 
artigos, pesquisados 
nas bases de dados 
SciELO, PubMed e 
MEDLINE. 
 

Um resultado positivo da 
triagem de portadores 
em pais pode levar a 
triagem pré-natal da 
criança. Apesar SMN2 
não ser um preditor 
perfeito do tipo de 
doença SMA, com 
aconselhamento e apoio 
adequados, a família de 
uma criança afetada 
poderia considerar a 
probabilidade de seu filho 
nascer com doença 
grave. 
  

A triagem perinatal ou 
neonatal será um 
benefício para a 
qualidade de vida dos 
pacientes e um 
catalisador crucial para 
a desenvolvimento de 
tratamentos e 
possivelmente uma 
cura. O tratamento da 
AME inclui cuidados 
respiratórios, fisioterapia 
e manejo nutricional, 
que podem melhorar os 
sintomas da doença e 
aumentar vida útil do 
paciente. 
 

Lima MB, Orrico 
KF, França APM, 
Ribeiro CSNS 
2010. 
 
 

Relatar o caso de um 
paciente portador de 
Werdnig-Hoffmann, 
enfatizando as suas 
principais 
complicações e o 
efeito do trabalho de 
fisioterapia realizado.  
 
 

Estudo de caso: uma 
criança do sexo 
feminino, portadora da 
Doença de Werdnig-
Hoffmann com 2 anos 
de idade. 
 

Os dados revelaram que 
a atuação da fisioterapia 
na doença de Werdnig-
Hoffmann apresentou 
resultados favoráveis, 
beneficiando no déficit 
motor da criança. 

A criança apresentou 
movimentação 
espontânea 
respondendo bem aos 
estímulos e ao 
tratamento proposto. 
 

Pires M, Marreiros 
H, Francisco RC, 
Soudo A, Vieira 
JP 2011 

Estudar a população 
de doentes com o 
diagnóstico de AME 
(clínico e/ou genético) 
seguida na Consulta 
de Medicina Física e 
de Reabilitação 
(CMFR) do Hospital de 

Estudo retrospectivo - 
análise de parâmetros 
sócio-demográficos, 
clínica, exames 
complementares de 
diagnóstico, evolução 
e complicações da 
doença. A casuística é 
constituída por doze 

Verificou-se que a 
gravidade da doença era 
inversamente 
proporcional à idade no 
início dos sintomas e à 
função motora máxima 
atingida pelo indivíduo 
durante o seu 
desenvolvimento. As 

A não aquisição de 
etapas do 
desenvolvimento motor 
está correlacionada com 
um agravamento do 
prognóstico funcional e 
vital. Os dados, embora 
obtidos de uma amostra 



Dona Estefânia (HDE) 
em Lisboa, no período 
de Janeiro de 2007 a 
Outubro de 2009. 

doentes, com idades 
compreendidas entre 
os 0 meses e os 21 
anos de idade, tendo 
sete o diagnóstico de 
AME I, um AME II e 
quatro o diagnóstico 
de AME tipo III. 
 

principais complicações 
ortopédicas foram o 
desenvolvimento de 
contracturas articulares  
das grandes articulações 
dos membros inferiores, 
bem como o 
desenvolvimento de 
escoliose. A disfagia foi a 
principal complicação 
gastrenterológica. 
 

pequena, reforçam este 
conceito. técnicos de 
saúde deverão, perante 
determinado subtipo de 
AME, saber antecipar 
complicações atuando 
em concordância, quer 
profilacticamente, quer 
perante a instalação das 
mesmas. 

Bezerra PP, 
Borges APO,   
Brunherotti MAAB  
2010 

Avaliar força muscular 
respiratória e 
capacidades 
Pulmonares de 
pacientes com DMD 
submetidos a um 
programa de 
reabilitação dos 
músculos 
respiratórios, durante 
seis meses.  
 

Estudo de caso em 
seis pacientes com 
DMD, idade 10,5±1,64 
anos, com 1, 3 e 6 
meses de intervenção. 
Avaliação 
compreendia medição 
da pressão inspiratória 
máxima (PImáx), 
pressão expiratória 
máxima (PEmáx), 
capacidade vital 
forçada (CVF) e pico 
de fluxo expiratório 
(PF). O programa de 
reabilitação foi 
composto por treino 
muscular respiratório 
em três sessões 
semanais, utilizando 
dispositivo de carga 
linear pressórica a 
30% da PImáx, 
padrões musculares 
respiratórios e selo 
d’água com 
capacidade expiratória 
máxima.  
 

Verificou-se aumento 
significativo da PImáx 
(p<0,05) em relação à 
avaliação inicial após 1 
mês e da PEmáx 
(p<0,05) após 3 meses 
de intervenção, 
mantendo os ganhos 
obtidos no período de 
seis meses. A CVF e o 
PF não sofreram 
alterações significativas.  
 

O programa de 
reabilitação dos 
músculos respiratórios 
em pacientes com DMD 
mostrou-se eficaz, 
melhorando a força 
muscular respiratória e 
evitando o progressivo 
declínio das 
capacidades 
pulmonares. 
 

Vitti FP 2018  
 

Traçar o perfil dos 
pacientes com DMD 
examinados no 
laboratório de função 
pulmonar, quanto à 
frequência de 
infecções respiratórias 
e o surgimento de 
sintomas relacionados 
ao sono. 
 

Estudo realizado no 
Laboratório de Função 
Pulmonar do Hospital 
das Clínicas - Divisão 
de Pneumologia da 
Faculdade de 
Medicina de Ribeirão 
Preto - Universidade 
de São Paulo (USP). 
 

O tratamento de 
distúrbios do sono, 
hipoxemia, 
hipoventilação e apnéia 
obstrutiva com a 
ventilação mecânica não 
invasiva melhora a 
qualidade de vida, 
reduzindo a morbidade e 
mortalidade precoce. 

A Distrofia Muscular de 
Duchenne (DMD), 
ocorre em 1:3.000 
recém-nascidos do sexo 
masculino. Nessa 
doença a paralisia é 
progressiva, evoluindo 
para o uso cadeira de 
rodas e perda da 
capacidade de 
deambulação a partir 
dos 8 anos de idade. A 
fraqueza dos músculos 
respiratórios começa a 
ser detectada 
geralmente a partir dos 
10 anos de idade e 
evolui para insuficiência 
respiratória e óbito.  
 

Wang CH, Finkel 
RS, Bertini ES, 
Schroth M, 
Simonds A, Wong 
B, et al 2007 

Estabelecer diretrizes 
práticas para o 
atendimento clínico de 
pacientes com atrofia 
muscular espinhal. 

12	membros	do	comitê	
trabalhou	com	mais	de	
60	especialistas	em	
atrofia	muscular	
espinhal	
no	campo	através	de	
chamadas	em	
conferência,	
comunicações	por	e-
mail,	
Delphi	survey,	e	2	
reuniões	presenciais	
para	alcançar	consenso	

Foi alcançado consenso 
em vários tópicos 
relacionados a  
problemas médicos 
comuns na AME, 
diagnóstico 
estratégias, 
recomendações para 
avaliação e 
monitoramento, 
e intervenções 
terapêuticas em cada 

O comitê identificou 
várias práticas médicas 
em consenso 
justificando com uma 
investigação mais 
aprofundada.  

É intenção dos autores 
que este documento 
seja usado como 
diretriz, não como 
padrão de prática para o 



em	5	áreas	de	cuidado:	
diagnóstico	/	novas	
intervenções,	pulmonar,	
gastrointestinal	
nutrição,	ortopedia	/	
reabilitação,	e	
cuidados	de	paliativos 

área de cuidado. Em 
consenso 
Foi elaborada uma 
declaração para abordar 
as 5 áreas de cuidados 
de acordo com 3 
níveis funcionais dos 
pacientes: nonsitter, 
sitter e walker 

seu cuidador, mas uma 
prática padrão que é 
uma necessidade 
urgente para ajudar no 
atendimento 
multidisciplinar desses 
pacientes.	

 

Baione MTC; 
Ambiel CR 2010 
 

Relatar as recentes 
descobertas genéticas 
e moleculares, 
juntamente com as 
perspectivas futuras, 
para o tratamento da 
atrofia muscular 
espinhal. 

Revisão bibliográfica a 
partir de artigos 
científicos publicados 
nas duas últimas 
décadas, pesquisados 
nas bases de dados 
SciELO, PubMed e 
MEDLINE. 

 

 

A atrofia muscular 
espinhal é uma doença 
neurodegenerativa com 
herança genética 
autossômica recessiva. 
Essa alteração genética 
resulta na redução dos 
níveis da proteína de 
sobrevivência do 
motoneurônio, levando à 
degeneração de 
motoneurônios alfa da 
medula espinhal, o que 
resulta em fraqueza e 
paralisia muscular 
proximal progressiva 
simétrica. Cuidados 
básicos referentes à 
nutrição, respiração e 
fisioterapia podem ser 
importantes para retardar 
o progresso da doença e 
prolongar a vida dos 
pacientes.  

A atrofia muscular 
espinhal é uma 
desordem de difícil 
diagnóstico, por ser 
pouco conhecida, e de 
tratamento ainda 
incerto. Os tratamentos 
farmacológicos e as 
terapias de suporte 
existentes ainda não são 
capazes de recuperar os 
motoneurônios ou as 
células musculares que 
já foram perdidos, mas 
têm o objetivo de 
retardar o progresso da 
doença e melhorar a 
função muscular 
residual dos pacientes, 
bem como oferecer uma 
melhor qualidade e 
expectativa de vida.  

Melo APF, 
Carvalho FA 2011 
 

Analisar o efeito de um 
treinamento muscular 
respiratório específico, 
em um paciente 
portador de DMD e sua 
repercussão no 
sistema respiratório e 
qualidade de vida.  

Realizou-se duas 
avaliações entre 
fevereiro e junho de 
2009, realizando-se: 
espirometria, 
manuvacuometria, 
Peak Flow, cirtometria 
e aplicação 
questionário para  
criança e o cuidador da 
criança.  
O tratamento baseou-
se no treinamento 
muscular respiratório 
duas vezes por 
semana durante 30 
minutos utilizando o 
Threshold IMT® e 
dissociação da cintura 
escapular associada à 
respiração. 

Observou-se ganho de 
força muscular 
respiratória, aumento do 
pico de fluxo expiratório.  
 

O treinamento muscular 
respiratório 
proporcionou  
benefícios no que diz 
respeito ao ganho de 
força muscular 
respiratória e à 
qualidade de vida. 
 

Singh A, Dalal P, 
Singh J, Tripathi 
P. Iran J Child 
Neurol 2018 

Relatar um caso de 
AME tipo 0. 
 

Estudo caso de SMA 
tipo 0 em uma criança 
do sexo feminino 
nascida no 
Departamento de 
Pediatria, PGIMS, 
Rohtak (Haryana) na 
Índia, associada a 
osteopenia 
generalizada e 
deformidade óssea em 
forma de pé torto 
unilateral.  

O recém-nascido não 
chorou e necessitou de 
ventilação mecânica 
imediatamente. Não 
houve movimento 
espontâneo dos 
membros. Os reflexos 
tendinosos profundos 
estavam ausentes. O 
bebê respondeu a 
estímulos táteis. O 
exame sistêmico não 
revelou outra 
anormalidade.  

O diagnóstico 
de SMA deve ser 
lembrado como um 
diferencial em casos de 
hipotonia generalizada e 
comprometimento 
respiratório grave 
imediatamente após 
nascimento. 
 



Marques TB, 
Neves Jde C, 
Portes LA, Salge 
JM, Zanoteli E, 
Reed UC 2014 

Determinar os efeitos 
que as manobras 
diárias de 
empilhamento de ar 
em casa têm sobre a 
função pulmonar em 
pacientes com atrofia 
muscular espinhal 
(AME) e em pacientes 
com distrofia muscular 
congênita (DMC), bem 
como identificar 
associações entre 
deformidades 
espinhais e os efeitos 
das manobras. 

Estudo de caso com 
dezoito pacientes com 
DMC com manobras  
de empilhamento de ar 
com ressuscitadores 
manuais por quatro a 
seis meses. Testes de 
função pulmonar com 
pico de fluxo e da 
tosse, com insuflações 
assistidas e não 
assistidas. 

Após o uso de manobras 
de empilhamento de ar 
em casa, houve 
melhorias no APCF e 
UPCF. Nos pacientes 
sem escoliose, houve 
também um aumento 
significativo da CVF. 
Quando comparados 
pacientes com e sem 
escoliose, os aumentos 
de APCF e UPCF foram 
mais pronunciados 
naqueles sem escoliose. 

 

As manobras diárias de 
empilhamento de ar com 
um ressuscitador 
manual parecem 
aumentar a UPCF e a 
APCF em pacientes com 
DNM, especialmente 
naqueles sem escoliose. 

 

Orsini M, Freitas 
MRG, Calheiros 
MRCSá, Mello 
MP, Botelho JPB, 
Antonio RS, 
Santos VV, Freitas 
GR 2008 
 

Apontar as diferentes 
formas de instalação e 
evolução da doença 
em quatro indivíduos 
com tipos distintos de 
AME. 
 

Extensa pesquisa de 
revisão de literatura na 
Bireme e Medline 
(1995–2005). 
 

Clinicamente, os 
portadores manifestos 
apresentam um quadro 
de fraqueza, na maioria 
das vezes simétrica, de 
predomínio proximal.  

Tipo I:  Deformidades 
músculosqueléticas 
secundárias, 
ocasionando uma 
diminuição na amplitude 
dos movimentos. Tipo II:   
Paresia generalizada 
associada à arreflexia 
profunda e hipotonia. 
Tipo III: Limitações 
funcionais que o 
incapacitam de realizar 
diversas atividades 
básicas e instrumentais. 
Tipo IV: utiliza cadeira 
de rodas e apresenta 
complicações 
respiratórias.  

Jorge MGAV, 
Carrapatoso BC, 
Fernandes ABS. 
2013 

Avaliar o papel da 
fisioterapia, na 
prevenção e no 
tratamento dos sinais e 
sintomas da amiotrofia 
espinhal progressiva 
tipo I. 
.  
 

Pesquisa eletrônica 
nas bases de dados  
Cochrane Library, 
Ibecs, Lilacs, Medline, 
PEDro e Scielo, no 
período de 1999 a 
2012. 
.  
 

A fraqueza dos músculos 
respiratórios constitui o 
principal fator 
relacionado à 
morbimortalidade.  
Aproximadamente 90% 
dos episódios de falência 
respiratória  ocorrem em 
decorrência de infecções 
das vias aéreas 
superiores, aumentando 
a resistência pulmonar, a 
disfunção dos músculos 
respiratórios e, 
consequentemente, 
levando à fadiga 
respiratória. 

A fisioterapia é 
fundamental e 
obrigatória para crianças  
com amiotrofia espinhal 
progressiva, com o 
objetivo de retardar ou  
impedir que infecções, 
insuficiência respiratória 
e deformidades 
apareçam 
precocemente. 

 

Frezza RM, Silva, 
SRN e Fagundes 
SL 2012 
 
 

 

Evidenciar a 
importância 
da realização de 
Fisioterapia nas 
distrofias de Duchenne 
(DMD) e de Becker 
(DMB). 

Pesquisa bibliográfica 
dos últimos 12 anos 
abordando os temas: 
DMD e DMB, 
alterações 
cardiorrespiratórias e 
o tratamento 
fisioterapêutico. O 
trabalho foi realizado 
nas bibliotecas do 
Centro Universitário 
Feevale com busca em 
centro de informações, 
sites especializados, 
bancos de dados e em 
revistas de maior 
impacto internacional. 

As referências 
pesquisadas sugerem 
que pacientes 
com DMD e DMB 
necessitam de 
tratamento 
fisioterapêutico, que os 
procedimentos devem 
ser adaptados à faixa 
etária e que visam 
retardar a evolução 
clínica e prevenir 
complicações 
secundárias da doença. 
A evolução de novas 
técnicas e instrumentos 
utilizáveis na fisioterapia 
têm contribuído 
sobremaneira para o 
objetivo de melhoria de 
qualidade de vida e a 

A Fisioterapia 
Neurofuncional tem 
muito ainda a pesquisar 
sobre DMD e DMB, pois 
pacientes com essas 
patologias devem ser 
vistos como pessoas 
que necessitam da 
atuação interdisciplinar, 
visto que as 
complicações se dão 
nos campos ortopédico 
e cardiorrespiratório. 
Como a evolução 
natural dessas 
patologias, justifica-se a 
atuação cada vez mais 
precoce do 
fisioterapeuta. 
Adaptações em 



funcionalidade desses 
pacientes. 
 

brincadeiras e esportes 
podem melhorar a vida 
social dessas 
crianças. 
 

Lewelt A, 
Krosschell KJ, 
Stoddard GJ, 
Weng C, Xue M, 
Marcus RL, 
Gappmaier E, 
Viollet L, Johnson 
BA, White AT, 
Viazzo-Trussell D, 
Lopes P, Lane 
RH, Carey JC, 
Swoboda KJ.  
2015 

Avaliar a viabilidade, a 
segurança e os efeitos 
sobre a força e a 
função motora de um 
programa de 
exercícios de 
treinamento de força 
de resistência 
progressiva 
supervisionada em 
casa em crianças com 
AME tipos II e III.  
 

Observação em 
pacientes com SMA 
recrutados a partir de 
um banco de dados de 
história natural 
existente. A aprovação 
foi fornecida pelo 
Conselho de Revisão 
Institucional da 
Universidade de Utah. 
Os critérios foram: 
idade entre 5 e 21 
anos; diagnóstico de 
SMA tipo II ou III; 
alguma força 
antigravitacional em 
flexores de cotovelo e 
local de residência. Até 
14 músculos proximais 
bilaterais foram 
exercitados 3 vezes 
por semana durante 12 
semanas. 
 

Nove crianças com 
AME, com idade de 10,4 
± 3,8 anos, completaram 
o programa de 
exercícios de 
resistência. Noventa por 
cento das visitas 
ocorreram por protocolo. 
As sessões de 
treinamento foram livres 
de dor (99,8%) e não 
ocorreram eventos 
adversos relacionados 
ao estudo. Tendências 
na melhoria da força e 
função motora foram 
observadas. 
 

Um programa de 
exercícios de 
treinamento de 
resistência progressiva 
de 3 dias / semana, 
supervisionado em casa 
e com duração de 12 
semanas é viável, 
seguro e bem tolerado 
em crianças com AME. 
Estas descobertas 
podem informar futuros 
estudos de exercício na 
AME. 
 

Dunaway S, 
Montes J, 
McDermott MP, 
Martens W, 
Neisen A, 
Glanzman AM, 
Pasternak A, Riley 
S, Sproule D, 
Chiriboga C, 
Finkel R, 
Tennekoon G, 
Darras B, De Vivo 
D, Pandya S.J 
2016 

Descrever os serviços 
de fisioterapia (FT) 
recebidos por 
indivíduos com atrofia 
muscular espinhal 
(AME). 
 

Entrevistas com 
pacientes ou seus 
cuidadores nos sites 
da Rede de Pesquisa 
Clínica Neuromuscular 
Pediátrica (PNCR) de 
outubro de 2011 a 
setembro de 2012. As 
perguntas incluíram 
informações sobre o 
estado clínico do 
paciente, perfil 
sociodemográfico do 
paciente e cuidador e 
serviços recebidos, 
incluindo a 
configuração, 
frequência, duração e 
tipo de FT, e terapias 
administradas por 
cuidadores. 
 

Oitenta e seis por cento 
dos 105 participantes 
relataram receber 
serviços de FT, alguns 
em múltiplos contextos: 
62% na clínica 
neuromuscular, 38% na 
escola, 34% em casa e 
13% em ambulatório. A 
maior frequência de 
serviços de FT recebidos 
foi associada à idade 
mais jovem e à 
incapacidade de andar, 
mas não ao tipo de AME. 

Este é o primeiro estudo 
multicêntrico 
documentando serviços 
de FT recebidos por 
pacientes com AME. 
Mais pesquisas são 
necessárias para 
entender melhor o 
impacto dos serviços do 
FT na história natural da 
AME. 
 

 
Discussão 

 

Nas concepções de Pires et al5 a AME é uma doença que afeta uma pequena 

porcentagem da população, para a qual existe estudo diagnóstico genético que deve 

ser efetuado. O leque variado de complicações da doença exige uma abordagem 

multidisciplinar e coordenada do paciente. A gravidade da doença correlaciona-se 

inversamente com a aquisição de etapas motoras e consequentemente, de uma forma 

direta, com o prognóstico funcional e vital.  

 



Para Marques et al10 as complicações respiratórias são as principais causas de 

morbidade e mortalidade em pacientes com doença neuromuscular (DNM). Vitti FP7 

afirma que Durante o progresso da AME ocorre a perda da função levando a fraqueza 

dos músculos, a atrofia simétrica progressiva dos músculos voluntários proximais de 

pernas, braços e eventualmente dos músculos do tronco.  

 

Lima et al4 realizou um relato de caso em uma criança do sexo feminino, 

portadora da Doença de WerdnigHoffmann (AME TIPO I) com 2 anos de idade em 

Salvador, Bahia e observou que houve melhora do quadro motor após o tratamento 

fisioterapêutico. Com base neste estudo de caso, o autor observou que a atuação da 

fisioterapia na síndrome de Werdnig-Hoffmann apresentou resultados favoráveis, com 

o aparecimento da movimentação espontânea da criança. 

 

Dentre as condutas realizadas por Lima et al4 ,que obtiveram bons resultados, 

está o método do Reequilíbrio Tóraco-Abdominal (RTA) que visa incentivar a 

ventilação pulmonar e a desobstrução brônquica, através da normalização do tônus, 

comprimento e força dos músculos respiratórios, e da reorganização do sinergismo 

entre o tórax e o abdome, melhorando a justaposição entre o diafragma e as costelas 

e otimizando o tônus e a força dos músculos respiratórios, além de prevenir e corrigir 

as complicações decorrentes do acúmulo de secreção pulmonar, como atelectasias, 

infecções e alterações da relação ventilação-perfusão4. 

 

Baione et al9 destacam a importância dos cuidados fisioterapêuticos, 

principalmente na fase mais desenvolvida da AME, pois promove umidificação das 

vias aéreas, assim como manobras de desobstrução e higiene brônquica, favorecendo 

a eliminação de secreção e uma melhor relação ventilação-perfusão. Por ser uma 

doença neurodegenerativa progressiva, o paciente acometido pela AME necessita de 

cuidados especiais, que podem estacionar o progresso da doença e prolongar a vida 
do mesmo. 

Segundo Silva et al2 os comprometimentos respiratórios e motores sofrem 

influência direta da hipotonia e atrofia muscular, nas quais a fisioterapia destaca-se 

como uma equipe multidisciplinar, atuando na prevenção e no tratamento dos sinais 



e sintomas da AME. A qualidade de vida proporcionada pela fisioterapia minimiza 

complicações musculares e contribui na superação da expectativa de vida. 

 

 

 Os autores2,11 corroboram ao enfatizar que o curso natural da AME deve ser 

levado em consideração ao se estabelecer atividades e/ou exercícios terapêuticos, 

considerando os efeitos do exercício no sistema orgânico e as adaptações 

moleculares. As atividades físicas devem ser vistas com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida do paciente portador de AME e não como uma prática de exercícios 

exaustivos e forçados. Jorge MGAV11 destaca que dois fatores principais e primordiais 

devem ser levados em consideração no planejamento e na implementação de 

atividades para os pacientes acometidos por AME: prevenção da atrofia por desuso e 

da fadiga por utilização excessiva dos neurônios motores remanescentes. 

 

Orsini et al13 afirma que a fisioterapia contribui para a manutenção da função 

muscular, proporciona o fortalecimento global, o equilíbrio e alinhamento postural e 

marcha. Técnicas de alongamento e alongamento global; correção postural; 

cinesioterapia passiva e ativo-assistida melhora da capacidade de domínio dos 

movimentos e coordenação, retardando a fraqueza da musculatura da cintura pélvica 

e escapular; corrigindo o alinhamento postural e equilíbrio do músculo, desenvolvendo 

a força contrátil dos músculos respiratórios, aumentando o pico de fluxo de tosse e 

consequentemente melhorando a eliminação de secreções pulmonares, diminuindo 

afecções respiratórias graves e prevenindo o encurtamento muscular precoce 

interferindo positivamente na mortalidade. 

 

Para Pires et al5 é fundamental que o tratamento fisioterapêutico planejado 

considere objetivos e condutas a médio e longo prazos, incluído atividades físicas, 

treinamento muscular respiratório específico e formas de promover higiene 

brônquica.12 A avaliação frequente da função respiratória durante o sono e vigília, 

associada à fisioterapia para promover higiene brônquica, se necessário, treinamento 

da força muscular respiratória e correção das trocas gasosas, permitem proporcionar 

ao paciente e seus familiares certo grau de conforto físico e emocional. 

 



Frezza e al15 entende que a transferência de peso em diversas posturas é um 

treino muscular generalizado que previne especialmente o aparecimento de escoliose 

pela fraqueza dos músculos do tronco que também pode provocar alterações 

respiratórias. 

 

Segundo Lewelt et al16 evidências preliminares em adultos com atrofia muscular 

espinhal (AME) sugerem que o exercício tem benefícios potenciais em melhorar ou 

estabilizar a força muscular e a função motora. Um programa de exercício de 

treinamento resistido progressivo (PRT) tem o potencial de aumentar a força e 

melhorar a função motora. 

 

Para Orsini et al 13 o tratamento fisioterapêutico na AME tipo I é considerado de 

suporte. A realização de exercícios passivos (movimentação no corpo do paciente 

enquanto este não ajuda ativamente na terapia) deve visar à manutenção do arco de 

movimento, assim como a flexibilidade e distensibilidade dos tecidos, objetivando 

principalmente a prevenção ou o retardo de contraturas e deformidades.  

 

Ainda segundo Orsini et al 13 na AME tipo II, torna-se importante a realização 

de alongamentos nos tecidos articulares e peri-articulares, assim como a prevenção 

de contraturas e deformidades secundárias à imobilidade e posturas anormais. A 

abordagem fisioterapêutica na AME tipo III e IV deve buscar preservar a função 

muscular através do treinamento do controle motor por intermédio de tarefas 

funcionais (empurrar, puxar, agachar, girar, lançar, dentre outros – envolvendo a 

integração do corpo todo). Também há indicação de órteses funcionais que permitem 

executar funções específicas, sem sobrecarregar ou permitir o uso de compensações 

musculares e/ou articulares que possam trazer futuras contraturas e deformidades. 

 

Os autores estudados2,4,5,13,14,15 corroboram o entendimento de que a 

fisioterapia tem um papel importante no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 

(AME), pois, além de contribuir para a manutenção da função muscular, proporciona 

o fortalecimento global, o equilíbrio e alinhamento postural e marcha. As técnicas mais 

comuns, utilizadas de acordo com o tipo de AME (1, 2, 3 ou 4), são manobras de 

mobilização das secreções, higiene brônquica e aspiração de vias aéreas; técnicas 

de fortalecimento da musculatura respiratória; técnicas de alongamento e 



alongamento global; correção postural; cinesioterapia passiva e ativo-assistida, 

acompanhada de atividades lúdicas. 

 

Para Dunaway et al13 a fisioterapia é um tratamento fundamental para os 

indivíduos acometidos por AME, pois apresenta como resultado a melhora da 

capacidade de domínio dos movimentos e coordenação, retardando a fraqueza da 

musculatura da cintura pélvica e escapular; corrigindo o alinhamento postural e 

equilíbrio do músculo, desenvolvendo a força contrátil dos músculos respiratórios, 

aumentando o pico de fluxo de tosse e consequentemente melhorando a eliminação 

de secreções pulmonares, diminuindo afecções respiratórias graves e prevenindo o 

encurtamento muscular precoce interferindo positivamente na mortalidade. 

 

Para Singh et al11 o tratamento é principalmente de suporte, pois não há cura 

definitiva. A Fisioterapia cardiorrespiratório, uso de antibióticos constituem uma parte 

importante da melhoria da qualidade de vida dos pacientes. O valproato de sódio e a 

hidroxiureia são usados mas a sua eficácia não é comprovada. Vários ensaios estão 

em processo para descobrir o papel da terapia genética e terapia com células-tronco 

para melhorar a proteína de sobrevivência do neurônio motor. 

 

Nas concepções de Wang et al 8 existem ainda várias incógnitas sobre a AME 

que precisam ser solucionadas, em vista dos avanços terapêuticos recentes, é 

possível que no futuro a AME possa ser tratada mais eficientemente em pacientes 

pré-sintomáticos, diagnosticados tão brevemente quanto o início do desenvolvimento 

da doença, bem como que a interrupção do progresso se inicie antes mesmo de a 

fraqueza se tornar aparente.  

 

Conclusão 
 

A literatura analisada sugere que a fisioterapia tem um importante papel no 

tratamento da AME porque aborda desafios físicos, cognitivos e mentais, atua tanto 

no quadro motor quanto no quadro cardiorrespiratório dos pacientes portadores de 

AME visando melhorar a qualidade e a funcionalidade dos movimentos,  promovendo 



uma melhor qualidade de vida do paciente para diminuir o ritmo de progressão da 

doença.  

Através do planejamento de condutas específicas a fisioterapia previne atrofia 

muscular, insuficiência respiratória e o agravamento precoce da AME, melhora a 

função muscular residual, bem como oferece uma melhor qualidade e prolongamento 

de vida para esses pacientes. Quanto mais precoce o diagnóstico e inicio do 

tratamento, melhores serão os resultados obtidos através do tratamento 

fisioterapêutico.  
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