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RESUMO 

 

Contextualização: A toracometria é uma técnica simples e acessível para avaliar 

mobilidade do tórax durante respiração forçada, mas não permite analisar os 

movimentos compensatórios utilizados por portadores de doenças crônicas, como a 

distrofia muscular de Duchenne (DMD), caracterizada pela degeneração progressiva 

e irreversível da musculatura esquelética. Objetivos: Ampliar a técnica de 

toracometria, permitindo avaliação das compensações posturais, analisar a 

confiabilidade da ferramenta e, descrever a mobilidade torácica de crianças com 

DMD, durante respiração profunda. Métodos: Participaram 60 meninos, 30 com 

DMD (10,1±0,5 anos) e 30 saudáveis (9,5±0,6 anos). Aplicou-se a técnica de 

toracometria expandida em duas fases: livre movimentação corporal, permitindo 

avaliação de compensações posturais (toracometria livre) e, bloqueio de movimentos 

compensatórios, facilitando análise de movimentos do gradil costal (toracometria 

dirigida). Esta técnica prevê filmagem e observação sistemática dos movimentos, 

gerando dados numéricos e descritivos permanentes. O estudo de confiabilidade da 

técnica foi realizado nos dois grupos. Resultados: As medidas de toracometria axial 

e xifóide (livre e dirigida) apresentaram excelente confiabilidade intra e 

interexaminadores. As medidas coletadas apresentaram diferenças significantes entre 

os grupos. Nas crianças com DMD, a toracometria livre apresentou valor de 

expansibilidade torácica maior, mostrando que as compensações facilitam a 

mobilidades da caixa torácica. A técnica de toracometria livre apresentada permitiu a 

descrição de compensações posturais, sendo que as observadas com maior frequência 

foram os movimentos associados de cabeça, ombro e tórax. Conclusões: A técnica 

de toracometria expandida apresentou excelente confiabilidade e permitiu descrever 

os movimentos do tórax e dos arcos costais. Sugere-se sua utilização na avaliação 

respiratória de crianças com DMD.  

Palavras-chave: Fisioterapia, reprodutibilidade de resultados, avaliação respiratória, 

distrofia muscular de Duchenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY  

 

Background: Thoracic cirtometry is a simple and accessible technique to assess chest 

mobilization during forced breathing, but does not allow to analyze compensatory 

movements commonly used by people with chronic diseases, such Duchenne 

muscular dystrophy (DMD), characterized by progressive degeneration of 

musculoskeletal system. Objectives: To expand the technique of thoracic cirtometry 

to allow assessment compensatory movements, to analyze the reliability of the tool 

and to describe thoracic mobility of children with DMD. Methods: Participated 60 

boys, 30 with DMD (10.1 ± 0.5 years) and 30 healthy (9.5 ± 0.6 years). The 

expanded  thoracic cirtometry was organized in two phases: body can move freely, 

allowing the assessment of postural compensations (free thoracic cirtometry) and 

with postural movements blocked, facilitating the analysis of movements of the rib 

cage (conducted thoracic cirtometry). This technique provides systematic observation 

and recording of body movements, creating descriptive and numeric permanent data. 

We investigated repeatability and reproducibility. Results: Measures of axial and the 

xiphoid thoracic cirtometry (free and conducted) showed excellent reliability. All 

measures showed significant differences between groups. In the DMD boys, free 

thoracic cirtometry presented a greater value, which probably occurs due to postural 

compensations. The most commons were movements of head, shoulder and chest. 

Conclusions: The expanded thoracic cirtometry technique showed excellent 

reliability and achieved the objectives of determining values related to ribs mobility 

during deep breath, and to describe compensatory movements. We suggested its use 

in respiratory evaluation of children with DMD.   

 

Keywords: Physiotherapy, reproducibility of results, respiratory assessment, 

Duchenne muscular dystrophy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve como motivação a dificuldade de avaliação e monitorização dos 

portadores de Distrofia Muscular de Duchenne. Os testes de função pulmonar, além de serem custosos, 

são de difícil acesso para maioria da população. A toracometria consiste num sistema simples e de 

fácil manejo e execução. A necessidade de verificarmos a confiabilidade e a repetibilidade, nos levou 

a realizarmos uma divisão em dois grupos um com crianças normais e outro com portadoras de 

distrofia muscular de Duchenne e dividirmos a toracometria em livre e dirigida, a fim de criarmos 

possibilidades de análise diferentes. 

Os dois grupos foram submetidos a aos dois tipos de avaliação e seus dados comparados  

A fundamentação deste estudo passa pela revisão da evolução da disfunção respiratória em 

pessoas com DMD, e a influência das mudanças de postura (mecanismos de compensação ou 

simplesmente a mobilidade) do tronco, a partir da posição sentada (escrito em parceria com Adriana 

M. Contesini). Estes temas serão abordados em capítulos separados.  

O experimento será apresentado nesta dissertação, tal qual foi escrito para publicação. 
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Distrofia muscular de Duchenne – função respiratória 

 

A distrofia muscular do tipo Duchene (DMD), é um distúrbio genético de caráter 

recessivo com alta taxa de mutação, cuja alteração inicial está localizada no cromossomo 

Xp21. Manifesta-se no sexo masculino, sendo as mulheres portadoras, desenvolvendo-se 

excepcionalmente em dois casos, na síndrome de Turner (45X) e nos casos em que os dois 

genes herdados forem afetados. O distúrbio genético é causador da diminuição da proteína 

distrofina na superfície dos músculos causando uma ruptura na membrana do sarcômero 

(gaps)
(54,55)

, levando a desintegrações locais destes e causando uma lesão da fibra muscular 

esquelética de caráter  progressivo e irreversível, podendo acometer a musculatura cardíaca 

e o sistema nervoso
(01,02)

.    

Sua incidência é de um para cada três mil e quinhentos nascidos vivos do sexo masculino. No Brasil 

são setecentos novos casos de DMD por ano
(02)

. As investigações demonstram que cerca de um terço 

ou mais dos casos são decorrentes de novas mutações
(54)

. 

LEVY (1978) afirmou que as manifestações clínicas normalmente começam nos primeiros 

três anos de vida e os afetados não são capazes de andar após os dezesseis anos de vida. Um dos 

achados iniciais da doença é o aumento da musculatura do tríceps sural, acompanhado frequentemente 

pelo envolvimento funcional inicial dos movimentos do cíngulo do membro inferior. No exame físico 

encontra-se aumento do volume muscular, sendo que sua palpação demonstra uma firmeza e 

resistência anormais, achado este caracterizado como pseudo-hipertrofia, que pode acometer outros 

grupos musculares como os músculos masseter, deltóide e serrátil anterior
(55)

. Inicialmente encontra-se 

comprometimento simétrico da musculatura, acompanhado de déficit motor dos músculos do cíngulo 

do membro inferior e, posteriormente, outros grupos musculares como os do cíngulo do membro 

superior são afetados de maneira progressiva
(56)

. 



Após a restrição ao leito, o paciente apresenta uma progressão rápida da perda de força 

muscular devido à imobilidade, levando a comprometimento respiratório
(13)

. A degeneração 

progressiva da musculatura afeta de forma sistêmica o organismo e a musculatura respiratória, gerando 

alterações na contratibilidade, acarretando que o indivíduo necessita gerar compensações 

biomecânicas a fim de manter sua capacidade vital dentro de uma faixa de normalidade, que 

possibilite a este manter a melhor oxigenação possível dos tecidos. Dentre as alterações podemos 

encontrar as relacionadas à caixa torácica, como a escoliose, cifose, lordose, abaulamento, elevações 

de últimos arcos costais e as de caráter muscular como a solicitação da musculatura acessória, que 

consiste nos musculos esternocleidomastóideo, peitoral maior e trapézio.  No caso de uma situação em 

que seja necessária uma inspiração forçada os músculos posturais podem ser acionados. Estudos 

realizados revelam que a redução da capacidade vital é maior quanto mais severa for a escoliose, 

mostrado que o aumento de dez graus da curvatura implica em diminuição de quatro por cento da 

capacidade vital
(26)

. 

A maior causa de óbito destes indivíduos é a falha respiratória ou infecção pulmonar, 

ocorrendo em torno 75% dos casos
(57)

. 

A capacidade vital começa a decair logo aos sete anos de idade, sendo que aos quatorze anos 

atinge metade do valor esperado e, aos vinte e um atinge vinte por cento do esperado. O padrão 

respiratório destes pacientes com fraqueza muscular é de respiração rápida e superficial, com volume 

corrente menor do que em pessoas sadias, e está associado com a presença de alterações nas pressões 

parciais dos gases sanguíneos. A complacência encontra-se reduzida. Os músculos intercostais 

internos e abdominais, que auxiliam a expiração, também são acometidos, reduzindo a efetividade da 

tosse e conseqüentemente a eliminação de secreções
(57,58)

. 

Observa-se diminuição gradual da capacidade vital na adolescência, comprometendo também 

os volumes de reserva inspiratório, aumentando o volume residual, correlacionados à fraqueza 

muscular progressiva e a escoliose
(22,23,24,25)

. Quando a curvatura da coluna excede 35° nestes 

indivíduos, a capacidade vital encontra-se menor que 40% dos valores normais
(26)

. 

Durante o sono, o déficit muscular se agrava, principalmente em decúbito dorsal ou ventral, 

onde a musculatura respiratória encontra-se em desvantagem biomecânica, acarretando quadros de 

hipopnéia e apnéia que produzem fragmentação do sono e sonolência diurna, às vezes acompanhada 



de cefaléia matinal, fadiga, baixa concentração e alterações psicológicas, incluindo confusão e 

depressão
(57)

. 

Na avaliação do tórax, utilizando o exame físico para fornecer o diagnóstico 

fisioterapêutico, criando condições para o início da terapêutica preventiva ou curativa e 

estabelecer o provável prognóstico do paciente. Na determinação das disfunções torácicas é 

necessário um exame específico que inclui a avaliação da mobilidade torácica por meio da 

cirtometria
11

. 

  

Este método tem despertado bastante interesse, por se tratar de uma técnica 

acessível e de fácil execução, que fornece dados quantitativos da mobilidade torácica.  

A toracometria consiste na realização de medidas das circunferências do tórax 

gerando informações sobre os movimentos respiratórios.
16

 Sendo uma forma simples e 

acessível de avaliar a expansibilidade torácica, apenas uma fita métrica é 

necessária. Encontraram-se, na literatura, uma série de propriedades atribuídas à cirtometria, 

diversos protocolos que adotaram diferentes posturas e pontos anatômicos de referência.
16-
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Postura Sentada e Função Respiratória 

 

A adoção da postura bípede pelo homem trouxe mudanças aos diferentes sistemas 

corporais
(1)

. A respiração é uma função primordial para a sobrevivência do indivíduo e seu sistema 

constitui-se de uma interação entre meio interno e externo
(2,6)

. Com as mudanças estruturais ocorridas 

no decorrer da evolução humana, o sistema respiratório sofreu alterações das relações entre coluna 

vertebral e crânio, alterações da orofaringe, ligeira redução da altura da caixa torácica e deslocamento 

das costelas, dando ao tórax uma forma mais aplanada para permitir uma melhor adaptação à força da 

gravidade na posição ortostática. Os gradientes circulatórios e ventilatórios dos pulmões passaram de 

um eixo dorsoventral para um ápico-basal, enquanto os músculos respiratórios modificaram sua 

disposição estrutural e funcional
(1)

.  

A caixa torácica apresenta íntima relação com os pulmões, o ciclo respiratório exige 

sincronismo entre a caixa torácica, o pulmão e a musculatura, atuando de forma coordenada
(7)

. 

Inúmeros fatores podem influenciar seu funcionamento, tais como fatores hormonais, emocionais, de 

comportamento, postura, medicamentos, entre outros
(2,6)

. Sabe-se que, mesmo tarefas passivas como 

realização de cálculos mentais, exposição a ruídos ou a imagens aversivas podem causar alterações na 

resistência das vias aéreas, uma vez que as respostas respiratórias são dependentes da estimulação 

autonômica, causando alterações dos parâmetros ventilatórios do indivíduo
(6)

.  

Além disso, alterações no posicionamento corporal e na atuação das forças da gravidade, 

entre outros fatores, ocasionam mudanças na função respiratória, em diferentes intensidades e 

associada a diferentes patologias
(1)

. 

Os efeitos da postura sobre a função respiratória têm motivado inúmeros pesquisadores que 

analisaram dados referentes à função pulmonar com o objetivo de rastrear todas as alterações 

envolvidas nos mecanismos de adaptação à mudança da postura corporal por meio de diferentes 

recursos
(6,8,15)

. Para o fisioterapeuta a importância da organização e divulgação deste conhecimento 

está na necessidade de compreender e fundamentar as orientações a serem fornecidas para pessoas que 

permanecem grande parte do dia na postura sentada, além de permitir o entendimento de como estas 

alterações podem interferir na função respiratória de indivíduos saudáveis e inferir, a partir daí, sua 



importância para pessoais em condições especiais, como obesos, gestantes e usuários de cadeira de 

rodas, entre outros. 

Os efeitos da postura sobre a função respiratória têm motivado pesquisas com o objetivo de 

rastrear alterações nos mecanismos de adaptação à mudança da postura corporal. 

Nos estudos sobre postura sentada observa-se que as alterações são significativas em  

indivíduos com doenças pulmonares, cardíacas e nos idosos, entre outros e que, mesmo em indivíduos 

saudáveis as alterações nos testes de função podem ultrapassar a variação dos valores considerados 

normais para uma dada posição. A revisão do tema mostrou que faz-se necessários estudos para 

determinar o efeito cumulativo destas alterações que podem ser significativas em indivíduos saudáveis, 

com algum fator complicador, como por exemplo, a obesidade ou a gravidez, e quais as alternativas 

possíveis para minimizar estes efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toracometria em crianças com distrofia muscular de Duchenne – expansão de 

metodologia de avaliação 

 

Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é a segunda desordem genética mais comum em 

humanos. Constituí um distúrbio genético de caráter recessivo, com alta taxa de mutação, localizado 

em Xp21. Esta mutação causa um defeito na estrutura da membrana muscular, que tem como 

consequência a ausência ou diminuição da produção da proteína distrofina, responsável, entre outras 

funções, pela integridade da membrana basal da fibra muscular. O quadro clínico da DMD caracteriza-

se principalmente pela degeneração progressiva e irreversível da musculatura esquelética, levando 

incapacidade de deambulação e insuficiência respiratória por fraqueza muscular.
(1)

  

Em decorrência da fraqueza da musculatura postural e respiratória, a maioria dos pacientes 

com DMD desenvolvem escoliose e/ou deformidades na caixa torácica, com comprometimento da 

biomecânica respiratória
(2,3)

, e diminuição dos volumes pulmonares, incapacitando a expansão 

até sua capacidade máxima e o retorno ao volume resídual
(4,5)

, resultando em uma ventilação 

inadequada em situação de aumento das cargas mecânicas e necessidades elevadas de 

ventilação
(6)

. 

Uma ação abrangente, multi e interdisciplinar, organizada para manter o paciente em 

sua melhor condição física possível é a melhor opção
(1)

, pois, tem uma função preventiva e 

atua nos aspectos primários e secundários da doença, podendo favorecer a história natural e 

melhorar a qualidade de vida
(7)

. A preocupação com a função respiratória se justifica por ser 

a falência respiratória a principal causa de morte nesta população. 

Nas avaliações fisioterapêuticas de pacientes com patologias respiratórias, a mensuração da 

amplitude de movimento torácico, por meio da toracometria, também denominada perimetria torácica, 

tem sido utilizada devido a sua praticidade, rapidez e baixo custo de execução
(8)

. 

Em situações de inspiração forçada, na presença de fraqueza muscular, os músculos posturais 

podem ser acionados, gerando compensações biomecânicas.
(3)

 Estas compensações, embora positivas 

em casos de pacientes com doenças degenerativas progressivas, , por fornecerem uma estratégia de 



compensação para obtenção da ação desejada,são pouco estudadas e desconsideradas durante a 

avaliação da mobilidade torácica. A compreensão do movimento do gradil costal à custa da 

musculatura respiratória e dos movimentos compensatórios, decorrentes do uso de musculatura 

acessória e postural são informações complementares que auxiliam na compreensão do quadro da 

mobilidade torácica associada com a respiração profunda. Conhecer as possibilidades de movimentos 

compensatórios que podem auxiliar os pacientes com DMD em situações onde sejam exigidas 

respirações forçadas, pode auxiliar o fisioterapeuta a estabelecer, junto com o paciente, estratégias 

com comportamentos motores previamente treinados. 

Diante do exposto, os objetivos deste estudo foram expandir a técnica de coleta de dados de 

toracometria, de tal forma a permitir a avaliação das compensações posturais, analisar a confiabilidade 

intra e interexaminador da ferramenta quando aplicada em crianças saudáveis e portadoras de DMD e, 

caracterizar os movimentos torácicos destas durante a respiração profunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Método 

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, no processo número 0685/09. 

2.1. Sujeitos:  

Participaram 60 crianças do sexo masculino, sendo 30 com distrofia muscular de Duchenne 

(10,1±0,5 anos) – grupo DMD e, 30 saudáveis (9,5±0,6 anos) – grupo S. 

O critério de inclusão foi á ausência de doença respiratória crônica.  

Critérios de exclusão do estudo, tanto para o grupo DMD quanto para o grupo S, a presença 

de qualquer doença aguda como lesões musculoesqueléticas, gripes e resfriados durante o período de 

coleta de dados e a incapacidade de compreensão do teste proposto. 

O estudo foi realizado no Laboratório de Fisioterapia e Comportamento do Curso de 

Fisioterapia da FMUSP, na Associação Brasileira de Distrofia Muscular (ABDIM) e, em uma Escola 

Estadual de Ensino Fundamental da Cidade de São Paulo. 

 

2.2. Procedimentos:  

Expansão do método de toracometria 

A medida da amplitude torácica, como descrita na literatura, é realizada por meio da 

cirtometria, utilizando-se uma fita métrica, escalonada em centímetros (cm), e coletada em duas 

regiões, a saber, na altura das axilas e na altura do processo xifóide. As referências usadas para as 

coletas de medidas são, na altura das axilas, no plano frontal, o terceiro espaço intercostal. No plano 

dorsal, é utilizado o processo espinhoso da quinta vértebra torácica. Para coleta de medida na altura do 

processo xifóide, no plano frontal, é usada a ponta do apêndice xifóide, e no plano dorsal o processo 

espinhoso da décima vértebra torácica
9
. 

Em trabalhos recentes usando homens adultos jovens, a coleta da toracometria, como 

utilizada tradicionalmente, mostrou ser uma técnica replicável e utilizável na prática clínica
9,10

.  

Sugerimos manter a coleta destas medidas e complementar os dados, coletando as mesmas 

medidas permitindo-se ao paciente, a realização de todos os movimentos de cabeça, tronco e membros 

superiores que se façam necessários para que este realize inspiração e expiração profundas, permitindo 

assim, a visualização dos movimentos compensatórios. 



Propomos que a coleta de dados com movimentos livres, que denominamos toracometria 

livre, seja precedida da coleta com os movimentos bloqueados (tradicional), que chamamos de 

toracometria dirigida. Para o estudo dos movimentos compensatórios, propomos que a coleta de dados 

da toracometria, seja filmada e observada de forma sistemática, isto é, de tal forma que, cada 

seguimento corporal (cabeça, pescoço, membros superiores e tronco) possa ser observado quantas 

vezes se faça necessário até que o examinador conclua sobre a presença, ou não de movimentos 

compensatórios, e descreva o tipo de movimento executado. O dado deve ser registrado para posterior 

análise. 

Para coletar os dados utilizando a técnica de toracometria expandida, orienta-se o voluntário 

para que realize uma inspiração máxima e logo após uma expiração máxima, enquanto que a fita 

métrica, colocada ao redor do tórax, em posições anatômicas definidas, desloca-se acompanhando a 

expansão do tórax. O procedimento é aplicado em nível superior e inferior do tórax e o examinador 

acompanha os movimentos dos pacientes. Para cada variável devem ser coletadas 3 medidas relativas 

à inspiração e à expiração forçadas e a diferença entre ambas é registrada, ou seja, a medida coletada 

diz respeito à medida da circunferência torácica no pico de inspiração menos a medida coletada no 

pico de expiração.   

Para fins de pesquisa, consideramos a melhor medida obtida. Para evitar cansaço permitimos 

um descanso mínimo de um minuto entre cada coleta. 

O comando verbal deve ser claro e reforçador. Tradicionalmente, pede-se ao paciente para 

não deslocar o tronco ou a cabeça para frente ou para trás, nem movimentar os braços. Esta ação 

impede movimentos compensatórios, permitindo a avaliação isolada da mobilidade da caixa torácica. 

Durante a cirtometria livre, que deve anteceder a cirtometria induzida, não é fornecida nenhuma 

informação sobre postura ou movimentos. 

Coleta de dados 

Um examinador previamente treinado durante 8 horas (quando avaliou 10 crianças saudáveis 

e 10 com DMD), coletou as medidas de toracometria do grupo S e DMD, no tempo zero e um mês 

após a primeira coleta, gerou os dados para análise de confiabilidade intraexaminador. Dois dias após 

a coleta do tempo zero, outro examinador também previamente treinado coletou as mesmas medidas, 

gerando dados para análise de confiabilidade interexaminadores. 



Os testes foram filmados com a filmadora colocada perpendicularmente num ângulo de 45º 

ao sujeito, sobre um tripé a um metro de altura, numa distância de 2 metros. O examinador se 

posicionou no lado oposto da filmadora, permitindo visualização da criança em avaliação. 

A partir dos filmes, foram realizadas observações sistemáticas para registrar os movimentos 

compensatórios realizados pelas crianças durante a inspiração e expiração forçadas. 

A coleta de dados e a observação dos filmes foram executadas por avaliadores (pesquisador e 

dois avaliadores externos) que também se submeteram a treinamento de 8 horas. 

 

3. Análise dos dados 

Para caracterização dos sujeitos e estudo das variáveis de compensações foram realizadas 

análises descritivas. 

Por se tratar de variáveis quantitativas em escala de razão (toracometria) e compensações 

observadas, foi testada a normalidade de cada variável por meio do teste de aderência – Kolmogorov-

Smirnov. Verificada a normalidade, foram realizados os testes de Barlett e Levene para verificar a 

homogeneidade das variáveis
(11,12)

. 

Confirmado os pressupostos, foram realizadas as correlações das toracometria livre e dirigida 

para as medidas axial e xifóide, por meio do teste de correlação de Pearson. Foram feitas as 

comparações entre toracometria livre e dirigida entre os grupos (grupos S e DMD) por meio da análise 

de variância (ANOVA) two-way, tendo como fatores os grupos e as medidas de toracometria.  

Foi pesquisado o índice de correlação intra-classe (ICC), utilizando-se os resultados da 

ANOVA two-way para a reprodutibilidade dos dados e ANOVA one-way com medidas repetidas para 

cálculo da repetibilidade dos dados avaliados, para que deste modo se pudesse refletir tanto o grau de 

correspondência quanto à concordância entre os avaliadores.
13,14

  

Para avaliar o nível de confiança entre os diferentes examinadores (reprodutibilidade), a 

amostra foi avaliada por dois examinadores diferentes, treinados, sem conhecimentos entre eles dos 

resultados obtidos. Para analisar o nível de confiança de um mesmo examinador (repetibilidade), os 

mesmos sujeitos foram examinados em duas ocasiões diferentes com um intervalo de um mês, para 

que este examinador não memorizasse os resultados.
(15,16

4. Resultados 

 



4.1. Caracterização dos participantes 

As informações sobre peso, altura e idade estão descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Características dos indivíduos estudados quanto à idade, peso e altura, e o resultado da 

análise de diferença entre grupos entre os grupos DMD e S (teste t).  

     DMD (n=30) 

(cadeirantes p) 

 S (n=30)          valor de p              TEST t 

Idade (anos)      10,1 ±0,5   9,5±0,6               0,332                       

Peso (kg) 

Altura(cm) 

     41,70±1,20 

     131±2,3 

 37,40±1,34           0,009 

 139±3,6               0,003 

     * 

     * 

    Valores expressos em Média ± desvio padrão. *Diferença significativa (p<0,05). 

 

 

Foram organizados dois grupos, com idade próxima (DMD e S) e encontrou-se 

diferença significativa no peso e na altura, como esperado, uma vez que a DMD afeta o 

ganho de peso e o desenvolvimento destas crianças. As crianças com DMD se mostraram 

mais baixas e mais pesadas. O ganho de peso nesta população pode estar associado à 

inatividade.
7
  

 

Na avaliação física dos indivíduos, realizada por observação direta e executada por 

fisioterapeuta experiente, detectou-se no grupo DMD, 97% das crianças apresentam algum 

tipo de deformidades no tórax, sendo as mais evidentes o abaulamento à direita (46%) e o 

tórax em tonel (23%). Neste grupo, 57% das crianças apresentaram deformidades 

anatômicas de tórax relacionadas com a coluna vertebral sendo que, destas, 46% 



apresentavam escoliose à direita, 10% à esquerda e 1% com escoliose em S. Est as alterações 

dificultaram, mas não impediram a coleta de dados.  

No grupo S não foi encontrada deformidade de tórax. 

 

4.2. Análise de confiabilidade 

 

Foi pesquisada a confiabilidade interavaliador (reprodutibilidade) e intra-avaliador 

(repetibilidade) da toracometria (axial e xifóidea), e a observação seguida de registro de 

presença de compensações de movimentos respiratórios forçados das crianças dos grupos 

DMD e S. Conforme mostrado na Tabela 2 (no final deste item), todas as medidas 

pesquisadas, para ambos os grupos, apresentaram uma excelente confiabilidade, 

demonstrando precisão da coletas de dados para avaliação da expansibilidade torácica nas 

condições propostas. 

Foram realizadas as medidas de toracometria livre e dirigida em crianças com DMD e em crianças 

saudáveis e comparadas. Todas as medidas de toracometria apresentaram-se diferentes 

significativamente entre os grupos S e DMD, dados os respectivos valores de p, conforme mostrado na 

Tabela 3(no final deste item). O mesmo pode ser afirmado em relação ao número de compensações 

posturais realizadas, considerando-se cada segmento corporal isoladamente. 

Os valores da toracometria das crianças portadoras de Duchenne apresentam uma diferença 

estatística entre os valores da medida axial livre e dirigida, sendo que a livre apresenta um valor de 

expansibilidade torácica maior, conforme mostrado na Tabela 4(no final deste item).  

 

 

 

 



Tabela 2 – Análise de repetibilidade (intra-examinador) e e reprodutibilidade (interexaminador) 

das medidas de toracometria e compensações nos grupos DMD e S 

Análise de repetibilidade -  Grupo DMD 

Toracometria  

 

Tipo 

1º 

Avaliação 

2º 

Avaliação 

ICC Classificação 

Axial 

 Livre 2,6±1,0 

2,5±0,9 

0,90 Excelente 

Axial 

 

Dirigida 1,8±0,8 

1,8±0,9 

0,96 Excelente 

Xifóide 

 Livre 

2,1±1,1 

2,2±0,9 

0,95 Excelente 

Xifóide 

 

Dirigida 1,7±0,9 

  1,6±0,8 

   0,90 Excelente 

Compensações 

por segmento 

 3,8±0,5  

 

3,8±0,4 

 

  0,93 0,93 Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise de repetibilidade - Grupo S 

Toracometria  Tipo 

1º 

Avaliação 

2º 

Avaliação 

ICC Classificação 

Axial Livre 5,1±0,9 5,1±0,8 0,99 Excelente 

Axial Dirigida 3,8±0,9 3,8±0,9 1,00 Excelente 

Xifóide Livre 4,7±0,9 4,6±0,8 0,98 Excelente 

Xifóide Dirigida 3,6±0,8 

  3,6±0,8                                                                                                                                                                                             

1,00 

Excelente 

Compensações 

por segmento 

1,2±0,5  

 

1,3±0,2 

 

  0,96        

 Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise de reprodutibilidade - Grupo DMD 

Toracometria 

 

Avaliador 

1 

Avaliador 2 ICC Classificação P-valor 

Axial Livre 

 2,6±1,0 2,4±0,9 0,90 Excelente 0,757 

Axial Dirigida 

 

1,8±0,8 2,0±0,4 0,91 Excelente 0,566 

Xifóide Livre 

 

2,1±1,1 2,2±0,8 0,90 Excelente 0,659 

Xifóide Dirigida 1,7±0,9 1,9±0,8 0,90 Excelente 0,622 

Compensações por 

segmento 

3,8±0,5  

 

3,7±0,8 

 

0,90 Excelente 0,793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 – continuidade 

Análise de reprodutibilidade - Grupo S 

Toracometria 

 

Avaliador 

1 

Avaliador 2 ICC Classificação P-valor 

Axial Livre 

 

5,2±0,8 5,2±0,8 1,00 Excelente 0,841 

Axial Dirigida 

 

4,5±0,7 4,6±0,8 0,98 Excelente 0,568 

Xifóide Livre 

 

4,6±0,8 4,6±0,8 1,00 Excelente 0,777 

Xifóide Dirigida 

 

4,3±0,8 4,5±0,8 0,97 Excelente 0,849 

Compensações 

por segmento 

1,2±0,5 1,2±0,9 0,94 Excelente 0,901 

P < 0,05 diferença estatística entre as variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 - Tabela demonstrativa da comparação entre as medidas de toracometrias de crianças 

normais e portadoras de distrofia muscular de Duchenne. 

Toracometria Duchenne Normal F P-valor 

Axial Livre (cm) 2,6±1,0 5,7±1,6       1,4 <0,001* 

 

Xifóide Livre (cm) 2,1±1,1 5,4±1,6  <0,001* 

 

Axial Dirigida (cm) 1,8±0,8 4,5±1,1      0,04 <0,001* 

 

Xifóide Dirigida (cm) 1,7±0,9 4,4±1,5  <0,001* 

 

P < 0,05 diferença estatística entre as variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4 – Tabela demonstrativa da repetibilidade das medidas de tórax (intra-examinador)  -  

Crianças com DMD  

Toracometria Tipo 1 Avaliação 2 Avaliação P-valor 

Axial 

 

Livre 2,6±1,0 2,5±0,9 <0,001* 

Axial 

 

Dirigida 1,8±0,8 1,8±0,9 <0,001* 

Xifóide 

 

Livre 2,1±1,1 2,2±0.9 <0,001* 

Xifóide 

 

Dirigida 3,8±0,5 3,8±0,4 <0,001* 

P < 0,05 diferença estatística entre as variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Movimentos compensatórios (descrição qualitativa) 

 

A comparação entre o número de compensações posturais apresentadas pelas crianças foi 

significativamente maior no grupo DMD, com p<0,001. 

Durante a toracometria livre foi possível observar que, no grupo DMD, 13 participantes realizaram 

compensações de ombro com  movimentos de elevação e rotação lateral seguida de depressão e 

rotação medial; extensão seguida de flexão da cabeça; anteriorização com extensão do tronco seguida 

de retorno à posição inicial, sendo que, 5 participantes utilizaram inclusive, um leve suporte das mãos 

como alavanca para deslocamento de tronco . Outros 17 participantes utilizaram movimentos 

compensatórios menos impactantes associando movimentos anteriorização com extensão seguida de 

retorno à posição inicial do tronco associados com flexão e extensão de cabeça. 

No grupo S, 12 participantes realizaram compensação com movimentos de flexão e extensão 

de cabeça, 4 crianças realizaram anteriorização e retorno à posição inicial do tronco e 8 meninos 

realizaram compensações com elevação e depressão de ombros, 6 participantes realizaram 

movimentos associados de elevação e depressão de ombros com flexão e extensão de cabeça. Todas as 

crianças do grupo S realizaram compensações, mas com movimentos mais suaves e de menor 

amplitude, e com número menor de estruturas mobilizadas que as crianças do grupo DMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discussão 

 

Na avaliação e durante as intervenções fisioterapêuticas em diferentes patologias 

respiratórias, a mensuração da amplitude de movimento torácico tem sido utilizada por ser um método 

barato, fácil de aprender e aplicar, apropriado para clínica. Mesmo quando o pulmão não está 

diretamente envolvido, como por exemplo, nas cirurgias de laparotomia, as alterações pulmonares 

podem ocorrer e a técnica de toracometria pode ser utilizada para gerar indicadores dos bloqueios da 

mobilidade torácica decorrentes da intervenção
17,18,19.  

A toracometria, mesmo sendo uma técnica 

limitada, quando usada de forma criteriosa pode fornecer ao fisioterapeuta dados do estado da 

funcionalidade da caixa torácica
19,20

. 

A avaliação respiratória de crianças portadoras de Duchenne gera dados fundamentais na 

tomada de decisão clínica, especialmente na rotina do fisioterapeuta, que pode se beneficiar do exame 

de toracometria.  

Um estudo com pacientes asmáticos submetidos à manipulação osteopática demonstrou a 

eficácia do tratamento, por meio da avaliação por toracometria
20,21

. Em crianças com fibrose cística 

submetidas a fisioterapia
22

, o estado funcional pulmonar esteve indiretamente refletido na 

expansibilidade torácica que foi obtida por toracometria. 

Em pessoas saudáveis, a eficácia e reprodutibilidade da avaliação da expansibilidade torácica 

por toracometria, utilizando fita métrica, mostrou ser um método altamente reprodutível e com boa 

confiabilidade
10

. No presente estudo, todas as medidas de toracometria em ambas as análises 

(reprodutibilidade e repetibilidade) apresentaram excelente confiabilidade, demonstrando uma 

precisão dessa medida para avaliação da expansibilidade torácica também em crianças, inclusive nas 

crianças com DMD. Estes achados facilitam a compreensão de resultados semelhantes quando 

avaliamos crianças, mesmo estas tendo deformidades torácicas. 

Juntamente com a fraqueza simultânea progressiva dos músculos respiratórios ocorre uma 

insuficiência pulmonar restritiva por alteração postural, alterando a expansibilidade pulmonar. A 

maioria dos pacientes com DMD desenvolvem uma escoliose progressiva quando eles deixam de 

deambular e passam a fazer uso da cadeira de rodas. Nesta fase, também desenvolvem ou acentuam as 

deformidades torácicas e pélvicas
,23,24

. Na caracterização e avaliação postural dos nossos participantes 



encontramos alterações posturais sendo que 46% apresentavam escoliose com concavidade à direita, 

10% a esquerda e 1% em “S”.  

Em estudo longitudinal
25 

que avaliou, por observação direta a postura, a correlação entre 

deformidades torácicas e alterações pulmonares, a diminuição da capacidade vital esteve ligada com 

piora da deformidade torácica. As deformidades e sua associação com a fraqueza muscular, na DMD, 

devem ser pesquisadas e acompanhada durante evolução da doença
24

.  

Estas alterações progressivas posturais e motoras podem levar essas crianças a construírem 

estratégias adaptativas para alcançarem o movimento desejado. Em um estudo para avaliar função 

bimanual em crianças com Duchenne
26

, os autores encontraram que, em consequência da fraqueza 

muscular característica da doença, essas crianças encontram ajustes antecipatórios posturais para 

completarem suas funções. 

A fraqueza da musculatura respiratória altera os volumes pulmonares, dificultando a expansão 

pulmonar até sua capacidade total
25

. Além da dificuldade para gerar volume pulmonar, esta perda, 

associada à fraqueza muscular, também leva à uma dificuldade para gerar mecanismos de defesa, 

como a tosse
27,28

. As alterações progressivas respiratórias também podem levar essas crianças a gerar 

adaptações ventilatórias e a ajustarem a cinemática respiratória com o agravamento da doença, como 

adotar predominantemente um padrão respiratório abdominal
29,30

.  

O presente estudo propôs uma expansão na execução da técnica de toracometria, utilizando-a 

de duas formas, a toracometria livre e a dirigida, que poderiam fornecer indicadores das compensações 

posturais facilitadoras da respiração nas crianças portadoras de DMD. Foram encontradas diferenças 

significativas em todas as medidas de toracometria entre os grupos de crianças saudáveis e com DMD, 

sendo este último grupo caracterizado por medidas menores. Quando analisados os valores de 

expansibilidade torácica somente no grupo DMD, e encontramos um valor maior quando foram 

permitidas compensações na toracometria livre em relação à toracometria dirigida. 

Para alcançar maior expansibilidade torácica, essas crianças realizaram, na toracometria livre, 

compensações como movimentação de cabeça associada ao ombro e estas associadas à movimentação 

de torácica e lombar. Portanto, assim como para funções motoras, essas crianças criam estratégias 

compensatórias também para melhora da função respiratória, sendo benéficas, visto que assim elas são 

capazes de aumentar sua expansibilidade torácica. 



O limite deste trabalho está principalmente na impossibilidade de graduar as compensações 

realizadas durante a cirtometria livre. Propõe-se o uso de marcadores nas regiões de saliências / 

proeminências ósseas (ou pontos anatômicos pré-definidos) a fim de se obter referencias que possam 

gerar dados de angulação dos deslocamentos, em na análise cinemática, permitindo gerar dados 

mensuráveis, comparáveis e permanentes, uma vez que as imagens geram um banco de dados com 

filmagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusões 

 

O método de avaliação testado - toracometria expandida, livre e dirigida, com observação de 

movimentos compensatórios - apresentou replicabilidade e reprodutibilidade excelentes. 

Encontrou-se diferença significativa nas medidas obtidas por meio das duas rotinas de 

mensuração propostas, que geraram informações complementares na avaliação respiratória destes 

pacientes.  

Foi possível observar que a realização de movimentos compensatórios é comum durante a 

inspiração seguida de expiração forçadas, e estas compensações envolvem um número maior de 

seguimentos no grupo DMD.  

Sugere-se a utilização do método de toracometria livre e dirigida em rotinas de avaliação 

pulmonar de crianças com distrofia muscular de Duchenne, ou doenças similares, a exemplo da 

distrofia muscular de Becker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I  

  

 

 

 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA  FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

CAIXA POSTAL, 8091 – SÃO PAULO - BRASIL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

_____________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:.................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .......................... SEXO :    .M Ž    F Ž   

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ........................................ Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:................................................ CIDADE  ..............................  

CEP:........................  TELEFONE: DDD (............) ..............................  

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M Ž    F Ž    

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ...................................................... Nº ............. APTO: ................  

BAIRRO: .................................................. CIDADE: ..........................................  

CEP: .............................. TELEFONE: DDD (............)........................................ 

______________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  .................................................... 



PESQUISADOR: ................................................................................................  

CARGO/FUNÇÃO: .............................................................................................  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº .......................................................... 

UNIDADE DO HCFMUSP: .................................................................................  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:   SEM RISCO  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : ..............................................................................  

       III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. justificativa e os objetivos da pesquisa 

2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são 

experimentais 

3. desconfortos e riscos esperados 

4. benefícios que  poderão ser obtidos 

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo 

_______________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO 

DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que 

isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 

______________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 



______________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

_______________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,                    de                            de 20       . 

__________________________________________                            

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador  

                                                                                                                              (carimbo ou nome 

Legível) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

 

Ficha de Avaliação 

Nome: Idade: 

DN:      /       / Peso: Altura: 

DMD (     ) Normais (     )  

 Medida  Medida  

Cirtometria Inicial/final  Inicial/final  

1 Medida Livre Delta Dirigida Delta 

Axilar     

Xifoide     

     

2 Medida Livre  Dirigida  

Axilar     

Xifoide     

     

3 Medida Livre  Dirigida  

Axilar     

Xifoide     

     

Avaliador:  

 

 

   

 Data:    /     /     

 

 

 



ANEXO III 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DOS INDIVIDUOS  FILMADOS: 

Número: ______________________ 

POSTURA: 

CABEÇA : Deslocamento anterior                sem deslocamento      

    Flexão                                           deslocamento posterior  

  Extensão                                         deslocamento vertical  

 

OMBRO  :  Anteriorização                           elevação   

Posteriorização                               depressão    

  Rotação interna                              rotação externa    

  Sem movimentação    

 

TRONCO: Deslocamento anterior    

  Deslocamento posterior     

  Flete       

  Sem movimentação           

    Estende    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

Aprovação comissão ética 

 

APROVAÇÃO 

 A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da 

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

em sessão de 15/07/2009, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 0685/09, intitulado: 

"CIRTOMETRIA TORÁCICA EM CRIANÇAS COM DISTROFIA MUSCULAR DE 

DUCHENNE – REFINAMENTO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO" apresentado pelo 

Departamento de FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 

inclusive o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar à CAPPesq, os relatórios parciais e 

final sobre a pesquisa (Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196, de 10/10/1996, inciso IX.2, 

letra "c").  

Pesquisador (a) Responsável: Fátima Aparecida Caromano 

Pesquisador (a) Executante: Agenor Garcia Junior 

CAPPesq, 16 de Julho de 2009 

 

     PROF. DR. CLAUDIO LEONE 

Vice - Presidente da Comissão de Ética para Análise  

de Projetos de Pesquisa 
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