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RESUMO 

Introdução: A Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) é a forma mais frequente das distrofias 

musculares, de início na idade adulta, merecendo uma atenção multiprofissional especial.  Ela 

é caracterizada principalmente por fenômeno miotônico (dificuldade de relaxamento após 

contração muscular), fraqueza muscular progressiva e atrofia muscular dos pares distais dos 

membros (mãos e pés), do pescoço e da face, levando à disartrofonia e disfagia, podendo 

também se manifestar em mãos e língua. Objetivo: Descrever a atuação fonoaudiológica em 

pacientes com Distrofia Miotônica de Steinert que evoluíram para uma disfagia miotônica, 

assim como relatar sobre a avaliação e terapia fonoaudiológica nesses casos. Métodos: O 

estudo realizado foi do tipo revisão narrativa de literatura. As buscas foram realizadas nas 

seguintes bases de dados: Lilacs, Pubmed, Medline, em artigos datados de 2003 a 2014. 

Discussão: A atuação fonoaudiológica se torna indispensável, sendo parte de uma equipe 

interdisciplinar, para o pronto reestabelecimento do paciente. Conclusão: A atuação 

fonoaudiológica avalia e diagnostica as alterações de pacientes que apresentam quadro clínico 

de DMS, promovendo reabilitação, pois a disfagia tende a evoluir, trazendo sérias 

complicações clínicas, permitindo estabelecer condutas terapêuticas que beneficiem uma 

melhora na qualidade de vida ao paciente, demonstrando a importância do profissional 

fonoaudiólogo.   

 

Descritores: atuação fonoaudiógica, disfagia, Distrofia Miotônica de Steiner 

 

ABSTRACT  

Introduction: Speech therapy is the science of health professionals, engaged in the 

prevention, evaluation and speech therapy. Objective: To describe the speech therapy in 

patients with Myotonic Dystrophy Steinert that evolved for myotonic dysphagia, as well as 

report on the evaluation and speech therapy in these cases. Methods: The study was of the 

type literature review, to identify studies considered in this work. Speech therapy, dysphagia 

and Myotonic Dystrophy Steiner: A literature review was conducted using the keywords. The 

searches were conducted in the following databases: Lilacs, Pubmed, Medline, in articles 

dated from 2003 to 2014. Discussion: speech therapy becomes necessary in conjunction with 

other professionals to prompt reestablishment of the patient. Conclusion: speech therapists 

evaluate and diagnose changes of patients who have clinical features of DMS, promoting 

rehabilitation as dysphagia tends to evolve, bringing serious clinical complications, allowing 

to establish therapeutic approaches that benefit an improvement in the quality of life of 

patients,demonstrating the importance of professional audiologist. 
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INTRODUÇÃO  

A Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) é uma afecção neuromuscular progressiva 

que representa a forma mais frequente de distrofia muscular no adulto, transmitida por 

herança autossômica dominante, com alteração no braço longo do cromossomo 19
1
. Apesar 

de consideradas raras, as doenças neuromusculares apresentam importância crescente, em 

decorrência da gravidade, da necessidade de estudos genéticos e biológicos
2
.  

A prevalência é de aproximadamente 4 casos para cada 100.000 indivíduos.  O gene 

da DMS apresenta uma expressividade muito variável, o que resulta numa grande 

variabilidade de quadros clínicos entre indivíduos afetados dentro de uma mesma família e 

entre famílias diferentes. A idade de instalação e a velocidade de evolução da doença também 

são muito variáveis. A DMS é considerada uma doença multissistêmica, pois atinge diferentes 

órgãos e sistemas causando, além do comprometimento muscular, alterações cardíacas, 

pulmonares, oculares, ósseas, endócrinas, cutâneas e cognitivas
2
.  

As manifestações clínicas são variadas como catarata, miocardiopatia, distúrbios de 

condução atrioventricular, disritmias cardíacas malignas (taquicardia e fibrilação 

ventriculares), doença pulmonar restritiva, apneia do sono, disfagia, esvaziamento gástrico 

retardado, colelitíase, constipação, pseudo-obstrução intestinal, disfunção cognitiva, retardo 

mental, calvície frontal (nos homens), hipotireoidismo, hipogonadismo primário, infertilidade 

e diabetes melitus
2
. De acordo com a idade de início e a severidade da doença podem se 

delimitar três formas clínicas distintas. 

- Forma congênita: Os sintomas se manifestam durante a gestação, e o bebê apresenta 

pouca movimentação fetal. Logo após o nascimento a criança manifesta problemas de 

respiração e fraqueza muscular; 

- Forma com início na infância (manifestações neonatais discretas ou ausentes); 

- Forma com início na vida adulta
2
. 

A forma mais grave da DMS é a congênita, e a forma mais leve se apresenta ao final 

da idade adulta, com cataratas e calvície frontal, com discreta afecção muscular. Por último, a 

forma do adulto jovem é muito heterogênea, predominando, em alguns casos, a miotonia, 

atrofia e debilidade muscular ou retardo mental. Em geral, o primeiro sintoma a ser observado 
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é a miotonia. Mais tardiamente, surgem a atrofia e a fraqueza e o comprometimento sistêmico. 

Todas as manifestações tendem a progredir lentamente. A catarata pode ser a única 

manifestação presente nos casos cujo início é mais tardio, na vida adulta
2
.  

          O envolvimento da musculatura esquelética é difuso, com predomínio da fraqueza e da 

atrofia nos músculos distais dos membros, flexores cervicais, mastigatórios, faciais e 

bulbares. Posteriormente, a musculatura ocular extrínseca também é afetada. Observa-se 

debilidade da musculatura facial com ptose palpebral, oftalmoplegia externa e boca 

entreaberta. Os pacientes podem apresentar dificuldades para deglutição e disartria
3
.  

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de levantar, na bibliografia, as 

alterações que a Distrofia Miotônica de Steinert (DMS) provoca na função de deglutição e a 

importância que o fonoaudiólogo exerce no processo de reabilitação desses pacientes. Tem-se 

o objetivo de descrever a atuação fonoaudiológica em pacientes com DMS, que evoluíram 

para uma disfagia e disartria, assim como, relatar sobre a avaliação e terapia fonoaudiológica 

nestes casos. 

 

MÉTODOS  

 O estudo realizado foi do tipo revisão narrativa da literatura. As buscas foram 

realizadas nas seguintes bases de dados: Lilacs, Pubmed, Medline, em artigos datados de 2003 

a 2014. Foram utilizados os seguintes descritores: Distrofia Miotônica de Steinert, Atuação 

Fonoaudiógica e Disfagia.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 A deglutição é definida como uma atividade complexa, coordenada e regulada por um 

comando central no tronco encefálico, com objetivo de transportar o bolo alimentar da 

cavidade oral ao estômago. Desta forma, a deglutição normal pode ocorrer de forma 

voluntária e/ou involuntária, envolvendo as atividades motoras e sensoriais por meio dos 

nervos cranianos e integrando-se a outras funções vitais, como a respiração. Sua manutenção 

depende do funcionamento de um conjunto de estruturas ósseas, cartilaginosas, musculares e 

neurais
4
. 

 A disfagia é um sintoma relacionado com qualquer alteração no ato de engolir que 

dificulte ou impeça a ingestão oral segura, eficiente e confortável
5
. Pode ocorrer a partir de 
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traumas de cabeça e pescoço, de acidente vascular encefálico, de doenças neuromusculares 

degenerativas, de câncer de cabeça e pescoço, de demências e encefalopatias
6
. 

A Distrofia Miotônica de Steiner (DMS) trata-se de um distúrbio generalizado da 

musculatura esquelética, de caráter multissistêmico que acomete também o sistema 

estomatognático, por meio de fraqueza, atrofia e miotomia da língua, mandíbula, face e 

pescoço. Devido à atrofia da musculatura mastigatória e da mímica facial, os pacientes com 

DMS apresentam como características marcantes a face miopática: face longa, triangular, 

encovada, estirada e flácida.  Outros achados incluem fraqueza da musculatura orofaríngea e 

respiratória, levando a acúmulo de secreção brônquica, que são fatores responsáveis pelos 

distúrbios da deglutição, da fala e respiratórios
7
.   

   A fonoaudiologia é a ciência que reabilita as alterações miofuncionais orofaciais, de 

fala e de deglutição, incluindo os distúrbios de ATM, apneia obstrutiva do sono, paralisia 

facial, disfagia, hipernasalidade, distúrbios de articulação, entre outros. Para isso, os 

terapeutas utilizam exercícios que envolvem a musculatura de lábios, bochechas, língua, 

palato mole, faringe e laringe. Porém, a escolha dos exercícios é baseada em achados de um 

número reduzido de estudos, em estudos de caso, em resultados não-replicáveis ou na intuição 

do clínico. Recentemente, tem havido discussões sobre a relação entre os exercícios 

miofuncionais e o que se sabe sobre princípios da neuroplasticidade, adaptação muscular e 

princípios gerais do treino de exercícios
8
. 

Ao utilizar exercícios motores para melhorar o tônus muscular é importante saber que 

as alterações na força são resultantes, de forma geral, das modificações na forma em que o 

sistema nervoso é ativado e não de mudanças estruturais no músculo em si. A melhora no 

desempenho pode resultar de um recrutamento de um número maior de unidades motoras do 

músculo ou de uma melhora na velocidade e coordenação do recrutamento motor. Por essa 

razão, é preciso definir a maneira adequada de realizar os exercícios fonoaudiológicos para 

alcançar o objetivo do tratamento
8
. 

Durante a avaliação fonoaudiológica, há necessidade de observar estruturas e funções 

do sistema estomatognático que possam evidenciar sinais de progressão da doença, pois 

muitos pacientes são diagnosticados em sua fase inicial, e, portanto, as alterações ainda não 

são consideradas significativas. Muitos deles ainda não se conscientizaram delas ou pelo 

menos não as consideram importantes a ponto de informá-las ao clínico, mudando por conta 

própria sua dieta e lançando mão de manobras que nem sempre auxiliam ou são eficazes 

apenas à deglutição. No entanto, sabe-se que a avaliação clínica da disfagia por si só não é 
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capaz de caracterizar a presença ou ausência de aspiração traqueal, principalmente se esta for 

silenciosa
9
. 

Na literatura especializada, há poucos relatos sobre a participação do fonoaudiólogo na 

avaliação e na reabilitação de pacientes com DMS.  Apesar de existirem relatos de disfagia 

orofaríngea em pacientes com DMS, esses estudos documentam apenas a fraqueza e a 

fadigabilidade mastigatória por meio da avaliação clínica fonoaudiológica. Não relatam se as 

orientações são efetivas, independente do acometimento progressivo dos músculos do sistema 

estomatognático
7
. 

A DMS é uma doença lentamente progressiva. A disfagia, apesar de ser uma 

característica comum dos pacientes com DMS, só é valorizada quando a doença já está 

avançada e o paciente encontra-se debilitado, e comprometido nutricionalmente
7
.  

 

CONCLUSÃO 

A Doença Miotônica de Steiner (DMS) é considerada uma doença que atinge vários 

órgãos e sistemas (multissistêmica), como a fraqueza muscular, face e pescoço, ocasionando a 

disfagia e disartrofonia. 

A atuação fonoaudiológica em pacientes disfágicos que apresentam a DMS ocorre 

apenas como reabilitação buscando-se minimizar disfagia e disartria presentes. Para isso, os 

terapeutas utilizam exercícios que envolvam a musculatura, principalmente de lábios, 

bochechas, língua, palato mole, faringe e laringe. São raros os trabalhos na literatura, que 

relatam a participação do fonoaudiólogo, na avaliação e na reabilitação de pacientes com 

DMS. Por isso, conclui-se que é uma patologia sobre a qual os profissionais fonoaudiólogos 

devem pesquisar mais profundamente para contribuírem de forma mais efetiva e frequente, 

promovendo melhor qualidade de vida para os pacientes acometidos por essa doença. 
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