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Resumo 

 

       Objetivo: avaliar os efeitos do treinamento muscular inspiratório (TMI), e da 

associação do TMI ao anabolizante oxandrolona (Ox), na função pulmonar de 

indivíduos com doenças neuromusculares (DNM). Métodos: Foram avaliados 14 

indivíduos (9 homens e 5 mulheres; idade: 36±17 anos) com as seguintes 

doenças: distrofia muscular cintura membros (n=9), distrofia muscular de Becker 

(n=1), distrofia muscular facio-escápulo-umeral (n=1) e atrofia muscular espinhal 

tipo III (n=3). Os indivíduos realizaram as seguintes avaliações respiratórias: 

pressões respiratórias estáticas máximas (PImáx e PEmáx), ventilação voluntária 

máxima (VVM), teste de resistência muscular respiratória (RMR) e espirometria. O 

estudo consistiu de quatro etapas: avaliação inicial, avaliação após 30 dias de 

TMI (40% da PImáx inicial), avaliação após 30 dias de destreinamento e avaliação 

após 30 dias de TMI (40% da PImax)+ Ox (0,1mg/Kg/dia). Resultados: O TMI 

aumentou a PImáx e a PEmáx (p<0,05). O tempo de destreinamento foi suficiente 

para a perda desses efeitos (p<0,05). A associação de TMI+Ox potencializou o 

aumento da PImáx e da PEmáx (p<0,05) e melhorou a RMR (p<0,05). Entretanto, 

ocorreu queda de algumas variáveis analisadas na espirometria (p<0,05), quando 

associamos a Ox ao TMI (CVF, VEF1 e FEF25-75%). Conclusões: A associação da 

oxandrolona potencializou os efeitos do TMI, entretanto, apesar de ter ocorrido 

queda em algumas variáveis analisadas na espirometria, não observamos 

alteração no diagnóstico funcional ventilatório, em todos os pacientes estudados. 

 

Palavras-chave: músculos respiratórios; oxandrolona; doenças neuromusculares 
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Abstract 

 
       Purpose: to evaluate the effects of inspiratory muscle training (IMT) 

associated to anabolic steroid oxandrolone in pulmonary function of patients with 

neuromuscular diseases. Methods: Fourteen subjects (9 male, 5 female, mean 

age 36±17 years) with the following diseases: limb-girdle muscular dystrophy 

(n=9), Becker muscular dystrophy (n=1), facioescapulohumeral muscular 

dystrophy (n=1) and spinal muscular atrophy (n=3), performed the following 

assessments: maximal static inspiratory and expiratory pressures (respectively, 

MIP and MEP), maximal voluntary ventilation in 12 seconds (MVV), respiratory 

muscle resistance (RMR) and spirometry. The research included four evaluations: 

baseline, after 30 days of IMT at 40% of baseline MIP, after 30 days of washout 

and after 30 days of IMT (at 40% of MIP) associated with oxandrolone (0.1 

mg/kg/day). Results: MIP and MEP increased after IMT (p<0,05), and after 

washout they returned to baseline levels. MIP, MEP and RMR were higher after 

oxandrolone was associated to IMT (p<0,05), but a reduction in dynamic 

pulmonary volumes (FVC, FEV1 and FEF25-75%) was found in this condition 

(p<0,05). Conclusion: The association of oxandrolone increased the effect of the 

IMT, however, although to have occurred fall in some variables analyzed in the 

spirometry, we do not observe alteration in the ventilatory functional diagnosis, in 

all the studied patients. 

 

 

 

Key words: Respiratory muscle, oxandrolone, neuromuscular disease
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

     As doenças neuromusculares (DNM) representam um conjunto de lesões que 

acometem a unidade motora e são classificadas de acordo com o acometimento 

anatômico primário (Oliveira, Gabbai, 2001). Tanto as doenças que envolvem o 

corpo celular do neurônio motor inferior (NMI), ou o seu prolongamento, quanto as 

que acometem o músculo esquelético são, em sua maioria, muito heterogêneas 

em relação à manifestação clínica. Entretanto, uma das principais características 

é o seu caráter progressivo e incurável. Para a classificação e o diagnóstico 

preciso são utilizados alguns exames tais como a dosagem sangüínea da enzima 

creatinoquinase (CK), a eletroneuromiografia (ENMG) e a biopsia muscular com 

estudo histoquímico. 

        Os tratamentos disponíveis para as doenças neuromusculares, em sua 

maioria, são paliativos, pois visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

acometidos por essas moléstias e retardar algumas complicações, como as 

deformidades ortopédicas e as contraturas musculares assim como as 

complicações pulmonares, causa principal do óbito nesses pacientes.  

 

 

1.1. Doenças neuromusculares 

 

 

        As doenças neuromusculares são classificadas de forma anatômica. Entre 

as principais doenças classificadas, estão aquelas que acometem o corpo celular 

do neurônio motor inferior (NMI), as atrofias, e as que acometem o músculo 

esquelético propriamente dito, as distrofias. 
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1.1.1. Atrofia muscular espinhal (AME) 

 
 
        A Atrofia Muscular Espinhal (AME) representa um grupo de doenças que 

afeta o corpo celular do neurônio motor inferior no corno anterior da medula 

espinhal e, de forma mais rara, o núcleo motor do tronco encefálico. A sua causa 

é genética, com padrão de herança autossômica que pode ser recessiva, 

dominante ou ligada ao cromossomo X. Na maioria dos casos (95%) o locus 

gênico é mapeado no cromossomo 5q (11.2-13.3). O caráter de evolução desta 

doença é progressivo (Stewart et al, 1997; Oliveira, Gabbai, 2001).  

        Estima-se uma prevalência de 40/milhão de crianças nascidas (Carter et al, 

1995). A degeneração do neurônio motor que ocorre neste grupo de doenças está 

relacionada com a alteração no gene denominado SMN (survival motor neuron - 

gene responsável pela sobrevivência do neurônio motor), e também do gene 

NAIP (neurogenic apoptotic inhibitor protein - gene inibidor da apoptose do 

neurônio). O defeito genético mais freqüentemente encontrado é uma deleção nos 

exon 7 e 8 do gene SMN (Stewart et al, 1997). Entretanto, o papel exato deste 

gene e o seu produto gênico na AME não é totalmente definido. Uma mesma 

deleção pode se expressar sob formas clínicas diversas.  

        Dependendo da gravidade das manifestações clínicas, a AME é classificada 

em três diferentes subgrupos (tipos I, II e III). Alguns autores, ainda, consideram 

um quarto grupo na classificação dessa doença, como sendo o início dos 

sintomas na fase adulta (Carter et al, 1995; Iannaconne, 1998): 

 

• Tipo I (Werdnig-Hoffmann): Forma aguda e fatal que acomete a criança 

nos primeiros meses de vida. O início dos sintomas pode ser percebido 

ainda na vida intra-uterina, com diminuição dos movimentos fetais. Ao 

nascer, a criança apresenta hipotonia e fraqueza muscular generalizada, 

e, também da musculatura respiratória. O neonato apresenta grande 

dificuldade de sucção e deglutição e, com o desenvolvimento, a criança é 

incapaz de sentar-se sem apoio. O óbito ocorre nos primeiros dois anos 

de vida, devido às complicações pulmonares, decorrentes de repetidas 
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infecções respiratórias (Zerres, Rudnik-Schöneborn, 1995; Oliveira, 

Gabbai, 2001). 

 

• Tipo II (Intermediária): Neste subgrupo, os sintomas iniciam-se, 

geralmente, entre os seis e os 18 meses de idade. O comprometimento 

de membros inferiores é intenso, a criança é capaz de sentar-se, porém 

não consegue assumir a postura ortostática ou deambular. A 

sobrevivência depende do grau de envolvimento da musculatura 

respiratória, sendo a insuficiência respiratória a principal causa de óbito 

nesses pacientes. A fraqueza muscular global tanto nos membros 

inferiores como nos membros superiores é mais intensa do que no tipo III 

(Carter et al, 1995; Stewart et al, 1997). 

 

• Tipo III (Kugelberg-Welander): Os sintomas aparecem entre os cinco e os 

15 anos de idade, sendo este tipo mais comum e menos agressivo. A 

perda de força muscular tem um caráter mais lento de evolução, aparece 

ativa por certos períodos e inativa durante um período de latência (Carter 

et al, 1995). O comprometimento muscular inicia-se na cintura pélvica, 

dificultando a marcha. Com a progressão da doença, há 

comprometimento de cintura escapular, levando a um estágio final com 

deformidades e contraturas musculares (Oliveira, Gabbai, 2001). A 

progressão da fraqueza muscular ocorre lentamente e de forma mais 

amena no tipo III, comparada ao tipo II, e o comprometimento pulmonar é 

mais tardio (Carter et al, 1995). 
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1.1.2. Distrofias musculares 

 
 
        As distrofias musculares representam doenças que apresentam uma 

alteração muscular primária de natureza genética, com herança bem definida e 

com padrão de evolução progressivo e incurável. As distrofias musculares 

acometem os músculos voluntários sem causa aparente no sistema nervoso 

central ou periférico, levando à fadiga e à fraqueza muscular progressivas 

(Oliveira, Gabbai, 2001). 

        As diferentes formas de distrofias musculares são classificadas de acordo 

com a idade de início dos sintomas, dos grupos musculares envolvidos e do modo 

de acometimento destes músculos. Vários genes têm sido identificados por 

causarem diversas formas de distrofias musculares.  

        A mutação genética de alguns genes proporciona defeitos protéicos que 

levam à instabilidade no sarcolema da fibra muscular (membrana citoplasmática 

que envolve a fibra muscular), deixando-a propensa ao processo de necrose (o 

principal evento nas distrofias musculares) (Cohn, Campbell, 2000). O quadro 1 

mostra os diferentes tipos de distrofias musculares, assim como a herança 

genética e o locus gênico em cada grupo de distrofia musculares. 
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QUADRO 1- PRINCIPAIS DISTROFIAS MUSCULARES, TIPOS DE HERANÇA 

GENÉTICA E LOCUS GÊNICOS. 

 
Doença    
(tipos) 

Herança  Locus gênico 

DMD/DMB  XR  Xp  21 
DCM 1A  AD  5q  31  
DCM 1B  AD  1q  11-21.2 
DCM 1C  AD  3q  25 
DCM 1D  AD  6q  22  
DCM 1E  AD  7q 
DCM 1F  AD 7q 32.1-32.2 
DCM 2A  AR 15q 15.1-21.1 
DCM 2B  AR  2q  13.3-13.1 
DCM 2C  AR 13q 12 
DCM 2E  AR  4q  12 
DCM 2F  AR  5q  33-q34 
DCM 2G  AR  17 11q 12 
DCM 2H  AR  9q 31-q34.1 
DCM 2 I  AR  19q 13.3 
DCM 2J  AR  2q 31 
DFEU  AD  4q  35 

             
             Legenda:                                                                 Fonte: 
                  DMD: distrofia muscular de Duchenne                  Finsterer,  2004 
                  DMB: Distrofia muscular de Becker 
                  DFEU: Distrofia facio-escápulo-umeral                   
                  DCM: Distrofia muscular cintura-membros 
                  XR: herança recessiva ligada ao cromossomo X                   
                  AR: herança autossômica recessiva 
                  AD: herança autossômica dominante 
 

 

1.1.2.1. Distrofia muscular de Duchene (DMD) e Distrofia muscular de 

Becker (DMB)  

 

 

        A DMD e a DMB representam as duas formas mais comuns das distrofias 

musculares e apresentam herança recessiva ligada ao cromossomo X, sendo 

transmitida pela mãe e expressa em meninos. A DMD apresenta a incidência de 

um caso para 3500 meninos nascidos vivos, porém na DMB a incidência é menor 

(12 a 27 casos/ milhão) (McDonald et al, 1995).  
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        O defeito genético encontra-se presente no braço curto cromossomo X 

(Xp21), locus gênico responsável pela formação de uma proteína de membrana 

denominada distrofina. A distrofina está ausente na DMD e alterada ou em menor 

quantidade na DMB. Com a alteração desta proteína, a fibra muscular torna-se 

instável, propensa à necrose e o tecido muscular é substituído por tecido 

conjuntivo e adiposo (Bushby, Gardner-Medwin, 1993; McDonald et al, 1995). A 

fraqueza muscular tem início proximal, com maior comprometimento na cintura 

pélvica, e nos membros inferiores, afetando a marcha. Os músculos extensores 

parecem ser mais acometidos do que os músculos flexores. A presença de 

contratura muscular e as deformidades de coluna são raras nos pacientes com 

DMB, estando mais relacionada com a restrição em cadeira de rodas (tardia em 

DMB e precoce em DMD), (Bushby, Gardner-Medwin, 1993; McDonald et al, 

1995; Oliveira, Gabbai, 2001). 

        Na DMB, o início dos sintomas é mais tardio e a evolução da doença é mais 

lenta do que na DMD. As complicações pulmonares que podem estar presentes 

nessas distrofias são mais amenas em pacientes com DMB, porém na DMD 

manifestam-se precocemente e o óbito ocorre por insuficiência ventilatória, ainda 

na adolescência. Os músculos expiratórios são afetados mais precocemente do 

que os músculos inspiratórios em ambas as doenças, provavelmente por um 

maior envolvimento da musculatura abdominal. O comprometimento cardíaco 

também é menos agressivo na DMB (Bushby, Gardner-Medwin, 1993; Oliveira, 

Gabbai, 2001).  

 

 
1.1.2.2. Distrofia muscular cintura–membros (DCM) 

 

 

        A distrofia muscular cintura-membros representa um grupo de doenças 

caracterizado por fraqueza muscular progressiva, sendo muito heterogênea tanto 

em sua forma clínica como genética (Oliveira, Gabbai, 2001). São conhecidos e 

identificados 15 loci gênicos para este grupo de distrofia muscular, sendo que a 

herança genética é autossômica e pode ser recessiva (DCM tipo II) ou dominante 

(DCM tipo I) (Finsterer, 2004). 
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       Neste grupo de doenças, ocorre uma desorganização na fibra muscular, 

comprometendo o sarcômero (unidade funcional do músculo) e o sarcolema. São 

identificadas alterações em diversas proteínas de membranas da fibra muscular, 

descritas na classificação dos grupos da DCM (Piccolo et al, 2001).   

        A fraqueza muscular, inicialmente, ocorre nas cinturas (escapular ou pélvica) 

e na musculatura proximal, porém os músculos apendiculares são envolvidos em 

uma fase mais tardia da doença. O início dos sintomas ocorre em adultos jovens, 

com progressão bem lenta e com fraqueza dos músculos proximais de forma 

simétrica. A restrição em cadeira de rodas é rara, assim como a presença de 

alterações cardíacas. A DCM tipo II apresenta a forma mais agressiva de 

fraqueza muscular, porém a progressão da doença é lenta e a expectativa de vida 

é próxima ao normal. Por outro lado, a marcha pode estar comprometida mais 

precocemente, e também as funções cardíaca e pulmonar. A fraqueza nos 

músculos de cintura escapular compromete a elevação dos membros superiores e 

promove o aumento da lordose lombar. Ao atingir a cintura pélvica, normalmente 

após um período de latência, a marcha pode ser comprometida, adquirindo 

características anserinas. Os músculos respiratórios também são envolvidos, 

principalmente na DCM do tipo II e o óbito pode ocorrer por falência ventilatória 

pulmonar (Cohn, Campbell, 2000; Piccolo et al, 2001). 

 

 

1.1.2.3. Distrofia muscular facio-escápulo-umeral (DFEU) 

 

 

        A DFEU é uma doença rara e lentamente progressiva. A herança genética é 

autossômica dominante, com incidência de 0,4/ 100.000 indivíduos (Oliveira, 

Gabbai, 2001). A fraqueza muscular inicia-se, geralmente, na segunda década da 

vida com o envolvimento dos músculos faciais e de cintura escapular, porém a 

idade precoce do início dos sintomas está relacionada com a fraqueza muscular 

global de maior intensidade (Kilmer et al, 1995). O comprometimento dos 

músculos faciais dificulta a sucção e o assovio, com pouco acometimento dos 

músculos faríngeos e dos músculos responsáveis pela deglutição. Na cintura 

escapular os músculos mais atingidos são o bíceps braquial e os músculos 



 

 

8

 

periescapulares, observando o surgimento de escápulas aladas. A cintura pélvica 

é acometida tardiamente, porém o músculo tibial anterior pode apresentar 

fraqueza mais precocemente, alterando o padrão normal da marcha. Além disso, 

o paciente pode apresentar deformidades de coluna, como o aumento da lordose 

lombar e a escoliose torácica (Kilmer et al, 1995).  

        O diagnóstico definitivo neste tipo de distrofia é feito através da análise do 

DNA e da observação de deleção no cromossomo 4q35 (Oliveira, Gabbai, 2001). 

A progressão da doença é bastante lenta, sendo observados períodos de 

estabilização dos sintomas e a expectativa de vida é próxima ao normal. O 

comprometimento respiratório, quando presente, apresenta o padrão restritivo do 

distúrbio ventilatório, devido à redução na capacidade vital pulmonar (CV), sendo 

mais acentuado nos indivíduos que desenvolvem deformidades acentuadas de 

caixa torácica (Kilmer et al, 1995; Oliveira, Gabbai, 2001). 

 

 

 

1.2. A função pulmonar nas doenças neuromusculares 

 
 
       Embora heterogêneas na sua topografia, na herança genética e nos defeitos 

genéticos, estas doenças neuromusculares citadas têm como característica 

comum um comprometimento muscular progressivo, com envolvimento 

apendicular e também dos músculos respiratórios. Deste modo, a avaliação dos 

músculos apendiculares, como dos membros inferiores, poderia caracterizar o 

comprometimento destes músculos, assim como a fase evolutiva dessas 

doenças. Além disso, a avaliação respiratória nesses pacientes assume grande 

importância no processo evolutivo destas doenças, uma vez que a insuficiência 

ventilatória é o principal fator para a diminuição de longevidade destes pacientes 

(Ward, Hill, 2001). Outro fator que poderia ser analisado seria a possível 

correlação entre a degeneração muscular apendicular com a dos músculos 

respiratórios, na caracterização da evolução das DNM.  

        O processo de ventilação pulmonar compreende a entrada e a saída do ar 

pelo sistema respiratório, até atingir os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as 
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trocas gasosas. O objetivo deste processo é o transporte de gases (oxigênio e 

gás carbônico) utilizados e produzidos pelo organismo.  

        A ventilação pulmonar ocorre devido às variações de volumes e de pressões 

dos pulmões, decorrentes da variação do volume do tórax, gerada pela contração 

muscular e retratilidades pulmonar e torácica. A musculatura respiratória, 

portanto, é essencial para a vida (Reid, Deichmann, 1995), pois a ventilação 

pulmonar depende da atividade coordenada dos músculos inspiratórios e 

expiratórios (Laghi, Tobin, 2003). Assim, quando há comprometimento destes 

músculos, a ventilação pulmonar é afetada.     

        O principal músculo responsável pela inspiração é o diafragma. Sua 

contração no início da inspiração aumenta o diâmetro longitudinal e transverso da 

caixa torácica, gerando uma pressão subatmosférica intrapulmonar e favorece a 

entrada de ar nos pulmões (West, 1996). 

        Outros músculos também participam da inspiração. Os músculos intercostais 

externos atuam aumentando o diâmetro antero-posterior da caixa torácica. Os 

músculos escalenos, esternocleidomastoideos e pequenos músculos do pescoço 

estão atuantes durante a inspiração, elevando o esterno. Eles têm um papel 

importante para a expansão da caixa torácica, durante a inspiração forçada e 

durante o exercício físico (Fishman, 1992). 

        Em repouso, a expiração ocorre passivamente devido à retração elástica do 

tecido pulmonar e da caixa torácica, porém, a expiração torna-se ativa com 

contração dos músculos abdominais e intercostais internos, durante a 

hiperventilação voluntária, tosse, expiração forçada ou durante a atividade física. 

Nesta situação, a pressão abdominal eleva-se, o diafragma é empurrado para 

cima e as costelas são tracionadas para baixo e para dentro (Fishman, 1992). 

        A ação dos músculos respiratórios, associados a fatores intrínsecos 

pulmonares, gera alteração de volume pulmonar. Assim, a mensuração deste 

volumes e da força dos músculos respiratórios torna-se importante para a 

avaliação da função pulmonar. A medida dos volumes e capacidades pulmonares 

dinâmicos é realizada através da espirometria. 

        Nas doenças neuromusculares, todos os músculos esqueléticos podem ser 

acometidos, inclusive os músculos respiratórios, pois podem apresentar perda 

progressiva de força contrátil, levando ao estado de fraqueza muscular. Quando 

há fraqueza dos músculos respiratórios, a mecânica ventilatória altera-se, 
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principalmente durante a atividade física e no sono, ou na presença de infecções 

pulmonares (Gozal, Thiriet, 1999). 

        Com a progressão da doença neuromuscular, a força muscular diminui e as 

alterações na ventilação pulmonar ficam mais evidentes. Pode haver presença de 

hipoventilação pulmonar, devido à menor mobilidade da caixa torácica (Gozal, 

2000) e microatelectasias pulmonares disseminadas, pois áreas pulmonares não 

ventiladas por um longo período de tempo, tendem ao colapso e à diminuição da 

complacência pulmonar (Lynn et al, 1994). 

        As alterações pulmonares mais exacerbadas são observadas com a 

evolução da doença. A capacidade vital (CV) tende a ficar abaixo dos seus 

valores de normalidade, assim como os volumes pulmonares, a capacidade 

residual funcional (CRF) e a capacidade pulmonar total (CPT). Por outro lado 

quando há fraqueza dos músculos expiratórios observamos efetividade de tosse 

diminuída, retenção de secreção pulmonar e aumento do volume residual (VR) 

(Laghi, Tobin, 2003; Gozal, 2000). 

       Os músculos respiratórios estão atuantes o tempo todo, sem repouso, sendo, 

portanto, propensos à fadiga. Esta situação é exacerbada na presença de 

sobrecarga do sistema respiratório, pois há aumento do trabalho respiratório 

(Reid, Deichmann, 1995).  

        A associação de fraqueza muscular progressiva, com hipoventilação 

pulmonar crônica, deformidade de caixa torácica (situação que pode estar 

presente em indivíduos com DNM), presença de microatelectasias e diminuição 

da complacência pulmonar, assim como tosse pouco eficaz, favorece o 

desenvolvimento de infecções pulmonares, levando a um quadro de falência 

respiratória e conseqüente aumento da morbidade. Portanto, as complicações 

pulmonares são causa comum de óbito em pacientes com doenças 

neuromusculares. 

        Sabe-se que a avaliação respiratória com medida de CV é capaz de 

determinar a função ventilatória em cada fase evolutiva das DNM, pois parece 

haver uma relação direta entre a hipoventilação pulmonar e a diminuição da CV. 

Isto acontece, pois somente em estágios avançados dessas doenças, a CV 

apresenta valores reduzidos (Gozal, 2000). A CV pode, ainda, quantificar o grau 

do comprometimento pulmonar, o efeito do tratamento e determinar a progressão 
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da enfermidade pulmonar, em estágios avançados de fraqueza dos músculos 

respiratórios (Macklen, 1986). 

        A técnica utilizada para avaliar a força dos músculos respiratórios é baseada 

nas medidas de pressões respiratórias estáticas máximas, contra uma via aérea 

ocluída, como descrito por Black, Hyatt (1969). A pressão inspiratória máxima 

(PImáx) está relacionada com a força dos músculos inspiratórios e a pressão 

expiratória máxima (PEmáx) com a força dos músculos expiratórios. Quando os 

músculos inspiratórios estão fracos, com diminuição da medida de PImáx abaixo 

de 50 cmH2O (Neder et al, 1999), pode haver aumento do dióxido de carbono 

(CO2) alveolar, além de CV reduzida, o que caracteriza a hipoventilação alveolar.  

        A integridade dos músculos respiratórios é essencial para a realização das 

trocas gasosas pulmonares, assim como para a renovação do ar alveolar e para a 

eliminação de secreções e substâncias irritantes das vias aéreas. Portanto a 

degeneração funcional (perda de força muscular) dos músculos respiratórios pode 

levar a alterações da função ventilatória, no clearance (limpeza) pulmonar, com 

potencial repercussão na qualidade de vida e saúde do indivíduo.  

 
 

1.3. Tratamento das doenças neuromusculares 

 

 

        São poucas as doenças neuromusculares que apresentam uma resposta 

terapêutica efetiva com as medicações disponíveis. Por essa razão, o tratamento 

dessas doenças visa prevenir ou retardar as complicações que podem se 

manifestar durante a sua evolução clínica, como as deformidades ortopédicas e 

de coluna, a imobilidade física e as doenças pulmonares, com conseqüente 

melhora na qualidade de vida dos pacientes acometidos por essas moléstias 

(Innaconne, 1998). 

       No âmbito das complicações pulmonares, o tratamento visa prevenir e tratar 

as infecções respiratórias, com uso de antibióticos quando necessário, a 

manutenção de boa higiene brônquica e adequada ventilação pulmonar, com 

exercícios respiratórios e fisioterapia respiratória (Lynn et al, 1994). 
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        A insuficiência respiratória não é comum como primeira manifestação clínica 

em pacientes com doenças neuromusculares. Porém, devido à fraqueza muscular 

progressiva, esses indivíduos estão mais propensos à hipoventilação pulmonar 

crônica e hipercapnia (retenção de CO2). Com o processo evolutivo da doença, 

pode haver o aumento do trabalho respiratório, principalmente em situações de 

sobrecarga. 

        Alguns recursos que aumentem a força dos músculos respiratórios têm sido 

estudados, pois a perda desta função é, freqüentemente, a causa do óbito 

precoce em pacientes com doenças neuromusculares (Gozal, 2000).    

 

 

1.3.1. Treinamento dos músculos respiratórios 

 

 

        O treinamento muscular, de uma forma geral, visa aumento de força, com 

hipertrofia de fibra muscular, principalmente as do tipo IIb (pouco resistente à 

fadiga), ou resistência, recrutando principalmente as fibras musculares do tipo I 

(resistentes à fadiga). As atividades musculares com carga de trabalho alta e com 

poucas repetições podem promover hipertrofia da fibra muscular, sendo capazes 

de aumentar a força máxima dos músculos (Belman et al, 1994; Tzelepis et al, 

1994). Por outro lado, as atividades musculares com força de menor intensidade e 

por um tempo mais prolongado, visam melhora da resistência muscular, com 

melhora da capacidade oxidativa das fibras musculares (Belman et al, 1994; 

Neder, Nery, 2003). O efeito do treinamento resistido nos músculos proporciona, 

de uma forma geral, maior número de capilares sangüíneos intramusculares, pois 

aumenta o número de suas enzimas oxidativas e aumenta o suprimento de 

substrato energético como os ácidos graxos e o glicogênio (Reid, Dechmann, 

1995). 

        Assim como os outros músculos esqueléticos, os músculos respiratórios 

podem melhorar o desempenho com o treinamento (Reid, Dechmann, 1995). Os 

músculos respiratórios podem ser treinados no intuito de aumentar sua 

capacidade de gerar força (pressão) ou velocidade (fluxo) (Tzelepis et al, 1999) 

visando, além do aumento de força, a melhora da resistência, para suportar 
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situações de estresse, como em casos de infecções pulmonares, muito 

freqüentes quando há hipoventilação pulmonar crônica (Reid, Samrai, 1995). 

Além disso, quando os músculos respiratórios estão enfraquecidos, apresentam 

alta incidência de insuficiência ventilatória, portanto, fortalecer os músculos 

respiratórios tem uma importância crítica neste caso. O músculo diafragma, por 

ser o mais atuante durante a inspiração, pode apresentar uma resposta mais 

efetiva ao treinamento, com aumento de força e ou resistência (Belman et al, 

1994). Alguns estudos demonstraram aumento de força muscular com um mês de 

treinamento dos músculos respiratórios (Gosselink, Decramer, 1994; McCool, 

Tzelepis, 1995). 

       O exercício muscular inspiratório pode ser realizado contra uma resistência 

pressórica alinear, que tem como objetivo principal o aumento da força muscular. 

Nesse tipo de resistência a carga inspiratória depende do fluxo inspiratório gerado 

pelo paciente. Há aumento da carga resistida conforme o fluxo inspiratório altera-

se (Reid, Samrai, 1995). 

        Outra forma de treinar os músculos inspiratórios é por ventilação voluntária 

sustentada, onde o paciente realiza uma hiperventilação voluntária, durante um 

período pré-determinado, visando melhora de resistência muscular. Porém, não é 

aconselhável o uso desta técnica em domicílio, pois devido à hiperpnéia realizada 

pelo paciente, a pressão parcial de gás carbônico arterial (PaCO2) tende a 

diminuir, levando a um quadro de tontura. Para minimizar a queda da PaCO2, o 

paciente deve reinalar o ar expirado. Este tipo de treinamento necessita de 

supervisão e monitoramento para ser efetuado, preferencialmente em um 

laboratório (McCool, Tzelepis, 1995). 

        Outro método de treinamento dos músculos respiratórios é o que utiliza uma 

carga pressórica linear, onde é possível um ajuste direto desta carga (pressão) de 

treinamento, proporcionando maior segurança ao método. Além disso, o uso em 

domicílio pode ser indicado, pois a carga para a realização do exercício não 

depende do fluxo de ar inspiratório gerado pelo paciente. Este método pode ser 

utilizado visando aumento de força e ou resistência muscular. O Threshold® tem 

sido o aparelho mais utilizado para essa forma de exercitar os músculos 

respiratórios. Este aparelho permite, também, o treinamento dos músculos 

expiratórios (Reid, Samrai, 1995).  
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       Com o aumento de força e resistência devido ao treinamento muscular, há a 

possibilidade de retardar ou prevenir a fadiga e a falência dos músculos 

respiratórios, melhorando o seu desempenho, além de reduzir a sensação de 

dispnéia (Reid, Dechmann, 1995). A maioria dos estudos sobre treinamento dos 

músculos respiratórios não relata grandes alterações na função pulmonar, porém 

é relatado aumento de força e melhora da resistência desses músculos (Rafful, 

1987; Reid, Dechmann, 1995; Gozal, Thiriet, 1999).  

        Alguns autores têm estudado o efeito do treinamento resistido nos músculos 

respiratórios de indivíduos com DNM. McCool, Tzelepis (1995), revisaram sete 

artigos da literatura, com um total de 75 pacientes com DNM, sobre treinamento 

muscular inspiratório (TMI) nesses indivíduos. Os protocolos de treinamento 

foram feitos com resistência linear inspiratória e hiperventilação voluntária 

sustentada. Os autores concluíram que o treinamento muscular pode ser seguro e 

eficaz para melhorar a força e a resistência dos músculos inspiratórios em 

pacientes com pouca alteração muscular (em uma fase mais inicial da doença) e, 

são mais eficientes nesses casos. Segundo esta revisão, ainda são 

desconhecidos os benefícios de longo prazo do TMI em relação à morbidade e 

mortalidade em indivíduos com DNM.  

        Há relatos na literatura que com o treinamento dos músculos inspiratórios, 

pode haver melhora na sensação de dispnéia. Gozal, Thiriet (1999) submeteram 

21 crianças com Distrofia Muscular de Duchene (DMD) e Atrofia Muscular 

Espinhal tipo III (AME III), a um programa de treinamento dos músculos 

respiratórios, durante seis meses, utilizando o Threshold® tanto inspiratório, 

quanto expiratório. Cada indivíduo utilizava seu próprio aparelho em domicílio, 

diariamente. Os autores observaram aumento de PImáx e PEmáx ao final do 

estudo. Após três meses do término do estudo os pacientes foram reavaliados e 

foi observado que os valores de pressões respiratórias haviam retornado aos 

valores iniciais prévios ao tratamento, porém a sensação de dispnéia, avaliada 

pela escala de Borg, manteve-se melhor, mesmo após um ano da conclusão do 

estudo. 

        Winkler et al (2000), avaliaram 16 pacientes também com DMD e AME III, 

que treinaram seus músculos inspiratórios, diariamente, durante nove meses, 

utilizando resistência alinear inspiratória. Os indivíduos foram avaliados um ano 

antes do inicio do estudo e trimestralmente, durante a abordagem terapêutica. A 



 

 

15

 

partir dos resultados obtidos, os autores concluíram que os músculos 

inspiratórios, assim como todos os músculos esqueléticos, adaptam-se ao 

exercício resistido e a resposta adaptativa ocorre de acordo com a intensidade do 

exercício, a duração do estímulo bem como a sua especificidade, pois valores 

maiores de força (PImáx) e Ventilação Voluntária Máxima em 12 segundos (VVM 

12s) foram observados ao final dos nove meses de estudo, do que na avaliação 

com um mês de exercício. Nesse estudo, os indivíduos que estavam em uma fase 

inicial da doença, com pouco ou sem comprometimento pulmonar, obtiveram 

resultados melhores.   

        Na literatura há a descrição de aumento de força e resistência muscular com 

o treinamento dos músculos respiratórios e não há relatos de lesão muscular 

produzida com esse tipo de terapia. Rafful (1987), ao estudar indivíduos com 

doenças neuromusculares, submetidos a um programa de treinamento dos 

músculos inspiratórios, não observou elevação dos níveis sanguíneos da enzima 

creatinoquinase (CK), visto que essa enzima pode aparecer acima de seus 

valores normais com exercícios extenuantes e, além disso, o autor observou 

aumento na pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2) nos pacientes avaliados. 

        Diversos ensaios clínicos utilizaram o treinamento muscular inspiratório (TMI) 

em indivíduos com DNM, porém seus resultados clínicos têm sido variáveis 

(McCool, Tzelepis, 1995; Gozal, Thiriet, 1999; Winkler et al, 2000; Koessler et al, 

2001). A maioria desses estudos não reportou aumento de volumes e 

capacidades pulmonares. O TMI tem produzido melhores resultados nos 

pacientes em estágios iniciais da doença, com pouco ou sem comprometimento 

pulmonar (McCool, Tzelepis, 1995; Winkler et al, 2000; Gozal, Thiriet, 1999). Nos 

estágios mais avançados, os pacientes já utilizam, em repouso, suas capacidades 

pulmonares máximas, limitando os benefícios com o treinamento dos músculos 

respiratórios (Eagle, 2002).  

        Tendo como base essas observações, tem sido sugerida a introdução de 

exercícios respiratórios resistidos em pacientes com doenças neuromusculares, 

com carga mínima de 30% da PImáx para promover aumento da força dos 

músculos inspiratórios (Nield, 1999). 
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1.3.2. Tratamento medicamentoso: esteróides anabólicos 

 

 

        Os esteróides anabólicos vêm sendo utilizados há anos por atletas, visando 

ganho de força e massa muscular, melhorando, assim, o desempenho esportivo 

(Sheffield-Moore et al, 1999).  

        No contexto histórico, o homem sempre buscou drogas estimulantes para 

melhorarem o seu desempenho. Na China antiga, 1700 aC, trabalhadores 

mascavam folha de efedrina para melhorarem a capacidade de trabalho. Os 

gregos, para melhorarem o desempenho em antigos jogos olímpicos, utilizavam 

cogumelos alucinógenos. Em Roma, gladiadores utilizavam estimulantes naturais 

para melhor suportarem as lutas. Folhas de coca eram mascadas na América do 

Sul, no intuito de melhorarem o vigor. Nos dias atuais, os hormônios sintéticos 

são utilizados buscando aumentar a força e a resistência, principalmente em 

atletas  (Yesalis, 2000; Santos, 2003). 

        Os hormônios esteróides são sintetizados, fisiologicamente, a partir do 

colesterol. Esses hormônios agem nas membranas das células, na função 

enzimática e na síntese de proteínas, tendo como principal função, a alteração na 

velocidade de reações específicas do organismo (Kadi et al, 1999; Santos, 2003). 

        O uso de esteróides anabólicos exógenos promove maior aumento de força 

e massa muscular do que o obtido apenas com o treinamento. Esses hormônios 

podem promover um maior armazenamento de fosfato de creatina na célula 

muscular, facilitando a conversão de ADP (difosfato de adenosina) em ATP 

(trifosfato de adenosina), principal substrato energético do músculo, podendo 

aumentar a contratilidade da célula muscular. Além disso, os esteróides 

anabólicos promovem balanço nitrogenado positivo, aumentam a captação de 

glicogênio pelo músculo, bloqueiam a ação do cortisol (hormônio catabólico) e 

favorecem a captação de aminoácidos, importantes para a formação de massa 

muscular (Yesalis, Cowart, 1998; Santos, 2003).   

        Acredita-se que dois mecanismos estejam envolvidos com o aumento de 

massa muscular com uso dos esteróides anabólicos: a hipertrofia e a hiperplasia 

da fibra muscular. Tal ação miotrófica dos esteróides anabólicos tem sido 

explicada pelo aumento da síntese de proteínas, devido ao aumento de RNA-m 
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(ácido ribonucléico mensageiro). Sabe-se que a síntese protéica é responsável 

pelo crescimento muscular. Ao entrar no núcleo da célula muscular, onde está o 

DNA (ácido desoxirribonucléico), os anabolizantes aceleram a formação de RNA-

m. O RNA-m leva o código genético da célula de volta ao citoplasma, onde estão 

os ribossomos, estruturas citoplasmáticas onde as proteínas são sintetizadas 

(Kadi et al, 1999; Santos, 2003). 

        Muitos efeitos colaterais são descritos com a utilização desses 

medicamentos, como o crescimento de pêlos, o aumento na oleosidade da pele, o 

aparecimento de acne, a retenção de sódio, com o surgimento de edemas e 

aumento da pressão arterial sistêmica, o aumento na fração LDL (lipoproteína de 

baixa densidade) do colesterol (colesterol ruim) e, principalmente, a 

hepatotoxidade desta droga. Esses efeitos são mais acentuados de acordo com a 

dosagem, assim como o tempo prolongado de seu uso (Yesalis, 2000).    

        Alguns autores analisaram a utilização clínica de alguns esteróides, como 

por exemplo, a oxandrolona. Este anabolizante é uma testosterona sintética, de 

administração oral, com propriedades farmacocinéticas favoráveis. Sua meia-vida 

é de 9,4 horas, com excreção superior a 60% da droga pela urina (Karin et al, 

1973; Berger et al, 1996). 

        A oxandrolona, por ser um hormônio sintético, apresenta efeitos anabólicos 

maiores, efeitos colaterais menos acentuados e menor prejuízo hepático quando 

comparada à testosterona (Hart et al, 2001). 

        Alguns estudos têm avaliado a utilização clínica da oxandrolona em 

condições onde há a perda de massa muscular crônica como na miopatia devido 

à imunodeficiência adquirida (SIDA), em indivíduos politraumatizados e em 

indivíduos com grande área corporal queimada (Berger et al, 1996; Hart et al, 

2001). Outras condições onde a oxandrolona tem sido promissora são em jovens 

do sexo feminino com síndrome de Turner, no intuito de promover o crescimento 

ponderal e, também, na hepatopatia alcoólica caquética, visando o ganho de 

peso. Em crianças com distrofias musculares e em indivíduos tetraplégicos, a 

oxandrolona tem sido usada visando o ganho de massa muscular (Fenichel et al, 

1997; Spugen et al, 1999; Rosenfeld et al, 2000; Hart et al, 2001).   

        Elashoff et al (1991), revisaram 30 artigos na literatura que utilizaram 

anabolizantes no intuito de melhorarem a força muscular. Apesar de mostrarem o 
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efeito positivo dessas drogas na força muscular, os autores criticam os trabalhos 

devido às metodologias e às dosagens utilizadas. 

        Fenichel et al (1997), estudaram a oxandrolona em jovens do sexo 

masculino com DMD e AME. Essas crianças foram tratadas com 0,1 mg/kg/dia da 

droga, durante três meses. Os autores observaram um aumento significante da 

força muscular (p<0,01) após o estudo, não sendo relatados efeitos colaterais que 

impedissem o uso do medicamento. 

        Sheffield-Moore et al (1999), utilizaram a oxandrolona em uma dosagem 

moderada de 15mg/dia, em homens jovens saudáveis por cinco dias, com o 

objetivo de avaliar a síntese protéica muscular, através de biopsia do músculo 

vasto lateral e da análise bioquímica de uma amostra de sangue venoso, coletado 

na veia femoral. Os autores observaram um aumento na síntese protéica 

intramuscular, com melhor utilização muscular de aminoácidos livres, assim como 

um aumento na quantidade de receptores androgênios. Os autores concluíram 

que este curto período de tempo foi suficiente para o aumento do anabolismo 

protéico intramuscular, sem alterações do catabolismo.  

        Resultados semelhantes foram encontrados por Hart et al (2001), utilizando 

a oxandrolona em sete crianças com superfície corporal queimada superior a 35% 

da área corporal total. A dosagem foi de 0,1mg/kg duas vezes ao dia por cinco 

dias e concluíram que o uso da oxandrolona proporcionou o aumento da síntese 

protéica muscular, não alterando o mecanismo de degradação. 

        Poucos estudos avaliaram a ação dos anabolizantes nos músculos 

respiratórios. Ferreira et al (1998), não observaram alteração na força dos 

músculos respiratórios em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), desnutridos, tratados com um agente anabólico de administração oral. 

        Spugem et al (1999), avaliaram o efeito do tratamento com a oxandrolona 

(20 mg/dia) nos músculos respiratórios, na função pulmonar e na sensação de 

dispnéia em repouso em indivíduos com lesão medular (tetraplégicos). Os autores 

observaram que algumas variáveis espirométricas (CVF e VEF1) e a PImáx 

estavam estatisticamente superiores, sem alteração significativa da PEmáx, ao 

final do tratamento. O peso corporal aumentou e na avaliação de dispnéia ao 

repouso, os pacientes relataram melhora. 
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        Ao avaliarem o uso de agentes anabólicos em ratos enfisematosos, Balkon 

et al (1999), observaram que esta droga reverteu, em parte, a atrofia muscular do 

músculo diafragma, causada pela própria enfermidade. 

        Rosenfeld et al (2000), ao administrarem 20 mg/dia de oxandrolona por um 

período de três meses em dez indivíduos com esclerose lateral amiotrófica (ELA) 

demonstraram melhora na CVF, estabilizando ou retardando o declínio esperado 

desta variável com a evolução da doença, durante o período de estudo. 

        Existem evidências na literatura de que a ação anabólica dessas substâncias 

é potencializada por programas de fortalecimento muscular (Sattler et al, 1999, 

Kadi et al, 1999). Porém, não encontramos estudos descritos na literatura 

avaliando os efeitos dessa interação nos músculos respiratórios de pacientes com 

DNM. Além disso, não há relatos na literatura consultada, de efeitos colaterais 

com o uso da oxandrolona durante os tratamentos abordados, assim como, os 

níveis séricos de enzimas hepáticas mantiveram-se dentro da normalidade. 

      Os efeitos da oxandrolona sobre o aumento de massa muscular têm sido 

demonstrados em diversos ensaios clínicos e em doenças diversas, onde a perda 

de massa muscular torna-se um agravante clínico, muitas vezes levando ao óbito, 

possibilitando o uso de mais este recurso terapêutico utilizado de forma 

controlada. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

        Apesar de heterogêneas em relações às manifestações clínicas, as doenças 

neuromusculares citadas têm como característica comum o comprometimento 

muscular progressivo incluindo os músculos respiratórios. Deste modo, a 

abordagem terapêutica nesses pacientes deveria incluir a avaliação respiratória 

periódica, assim como tratamentos que visem retardar ou prevenir as 

complicações pulmonares em virtude da fadiga dos músculos respiratórios, assim 

como dos sintomas decorrentes da hipoventilação pulmonar crônica (cefaléia, 

sonolência, dispnéia). Admite-se que o treinamento muscular inspiratório em 

pacientes com DNM progressiva pode contribuir para retardar a insuficiência 

ventilatória nos estágios mais avançados dessas doenças. Embora existam 

muitas informações sobre a ação potencializadora dos esteróides anabólicos 

sobre os efeitos do treinamento na musculatura periférica, não existem estudos 

avaliando a ação dos anabolizantes sobre o TMI em pacientes com DNM.   

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. Hipótese 

 
 
       O uso concomitante de esteróides anabólicos (oxandrolona) pode 

potencializar os efeitos do treinamento muscular inspiratório sobre a força e a 

resistência dos músculos respiratórios em pacientes com doença neuromuscular 

progressiva.    
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3.2. Objetivo geral 

 
      O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do treinamento muscular 

inspiratório sobre a função pulmonar, a força e a resistência dos músculos 

respiratórios, em indivíduos com doenças neuromusculares assim como o uso 

concomitante do esteróide anabólico oxandrolona na possível potencialização dos 

efeitos do treinamento muscular inspiratório.  

       Como objetivo secundário, foi avaliar a força de membros inferiores e 

correlacionar com algumas variáveis da avaliação respiratória. 

 

 

 

3.3. Objetivos específicos 

 
 
       O objetivo específico deste estudo foi avaliar a possível potencialização com 

o uso do anabolizante oxandrolona, nos efeitos do treinamento muscular 

inspiratório, na força e na resistência muscular respiratória, assim como nos 

volumes pulmonares dinâmicos. 
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4. MÉTODOS 

 
 
4.1. Casuística 

 
 
       O estudo foi concluído por 14 indivíduos dos 18 que o iniciaram, sendo que 

quatro pacientes abandonaram o tratamento, alegando falta de tempo para 

realizar as avaliações. A população avaliada era composta por nove homens e 

cinco mulheres, com idade entre 16 e 71 anos (36 ± 17 anos). Os pacientes eram 

provenientes do ambulatório do setor de investigações de Doenças 

Neuromusculares do Departamento de Neurologia da UNIFESP-EPM. Todos os 

pacientes apresentavam diagnóstico de doença neuromuscular, crônica e 

lentamente progressiva e não haviam apresentado exacerbação respiratória por, 

pelo menos, seis meses prévios ao estudo. 

        Para a avaliação dos sintomas respiratórios e outras informações auxiliares 

na interpretação dos dados espirométricos, todos os pacientes responderam o 

questionário respiratório proposto pelo I Consenso Brasileiro de Espirometria 

(1996). 

        O convite para participar do estudo foi feito através de contato pessoal com o 

paciente e ou o seu responsável. O período de estudo foi de março de 2002 a 

maio de 2003. 

 

 

4.2. Critérios de inclusão 

 
 
      Os critérios utilizados para incluir os pacientes neste estudo foram: 

 

• Diagnóstico confirmado de doença neuromuscular crônica e lentamente 

progressiva (Atrofia Muscular Espinhal tipo III e as Distrofias Musculares) 

• Não apresentar doença pulmonar associada 

• Não apresentar infecção pulmonar ativa e não ter apresentado infecção 

pulmonar há pelo menos seis meses prévios ao estudo 
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• Idade acima de 16 anos 

• Nível adequado de compreensão, para a realização correta dos testes 

 

 

4.3 Critérios de exclusão 

 
 
      Foram excluídos do estudo os indivíduos que apresentaram: 

• Doença cardíaca associada 

• Doença hepática 

• Pacientes com neoplasia de próstata devido aos potenciais efeitos da 

administração do esteróide anabólico 

•  Doença pulmonar 

• Alteração terapêutica durante o período de estudo 

 

 

4.4. Aspectos éticos 

 

 

        Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP-EPM. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido, informando as características dos procedimentos a serem 

realizados, assim como a liberdade em interromper o estudo a qualquer momento.  

 

 

4.5. Desenho experimental 

 

 

        O tipo de estudo foi longitudinal, clínico e com intervenção terapêutica e foi 

realizado no laboratório de fisiologia respiratória e do exercício da Disciplina de 

Neurofisiologia e Fisiologia do Exercício da UNIFESP-EPM. Os pacientes 

realizaram a avaliação isocinética de músculos flexores e extensores dos joelhos, 

pré-estudo, para a investigação do comprometimento muscular da população.  
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        O estudo foi dividido em quatro etapas: 

     a) Avaliação respiratória inicial (inicial) 

     b) Avaliação respiratória após 30 dias de treinamento muscular inspiratório 

         (TMI) 

          c) Avaliação respiratória após 30 dias sem treinamento (destreinamento) 

    d) Avaliação respiratória após 30 dias de TMI associado a oxandrolona 

       (TMI+Ox) 

 

      A avaliação respiratória consistiu nas medidas de: 

• Pressões respiratórias máximas (PImáx e PEmáx) 

• Resistência muscular respiratória (RMR) 

• Ventilação voluntária máxima em 12 segundos (VVM-12) 

• Espirometria 

 

        Todos os pacientes receberam orientação verbal e por escrito discriminando 

cada etapa do trabalho, assim como a correta realização dos testes.  

        Durante o período de estudo, os pacientes mantiveram os tratamentos 

fisioterápicos que já realizavam previamente, que não incluía nenhum tipo de 

abordagem respiratória direta. Além disso, durante todo o período de estudo, os 

pacientes foram avaliados clinicamente, no ambulatório do setor de investigações 

de Doenças Neuromusculares do Departamento de Neurologia da UNIFESP-

EPM.  

 

 

4.5.1. Avaliação isocinética de músculos flexores e extensores de 

           joelhos 

 

 

        Este tipo de avaliação permite mensurar a força muscular e realizar 

comparações contra-laterais, além de comparar a relação de força muscular entre 

músculos antagonistas de determinado movimento (Brown, 2000). 

        No presente estudo foram avaliados os músculos flexores e extensores dos 

joelhos e para tal, foi utilizado o dinamômetro isocinético Cybex 6000 (A Division 
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of Lumex, Inc., Ronkonkoma, Nova York, USA). Os pacientes eram posicionados 

sentados com flexão de quadril a 80° e com o tronco apoiado e fixado com um 

cinto de três pontos. Foram mantidos os ajustes adequados para o ideal 

alinhamento ideal da articulação do joelho ao centro do dinamômetro. Foi 

realizado o procedimento de correção da gravidade previamente ao teste. A 

calibração do equipamento foi feita conforme a recomendação do fabricante. 

        O teste iniciou-se com três repetições para a familiarização do indivíduo com 

o aparelho. Foram realizadas cinco repetições para a avaliação do pico de torque 

(Nm) e o trabalho total (J) a 60°/s, para a determinação da força muscular de 

membros inferiores.  

 

 

4.5.2. Pressões respiratórias máximas 

 

 

        A técnica utilizada para a medida de força dos músculos respiratórios baseia-

se na medida de pressões respiratórias estáticas máximas (Black, Hyatt, 1969).        

        As medidas de pressões respiratórias foram realizadas no manovacuômetro 

MV-150/300 (Ger-Ar, São Paulo - Brasil). O paciente respirava contra uma via 

aérea ocluída e a pressão gerada, traduzia em força muscular tanto inspiratória 

(PImáx), como em pressão muscular expiratória (PEmáx). Os pacientes eram 

posicionados sentados, com os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. 

O bocal era preso entre os lábios e o nariz era ocluído por um prendedor nasal. 

Apenas um indivíduo era usuário de cadeira de rodas, sendo o teste realizado na 

mesma postura, anteriormente citada.  

        As medidas de PImáx foram obtidas a partir de volume residual (VR) e o 

bocal utilizado continha um orifício de um milímetro, evitando, assim, as pressões 

de músculos faciais e o fechamento da glote. As medidas de PEmáx foram 

obtidas a partir da capacidade pulmonar total (CPT) e, para evitar o acúmulo de ar 

nas bochechas e o escape de ar pelos lábios, os pacientes pressionavam o rosto 

com ambas as mãos. Foram realizadas cinco manobras, pelo menos, e escolhido 

aquele valor que se reproduziu três vezes.  
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        Os valores de referências utilizados foram os descritos por Neder et al 

(1999). 

 

 

 4.5.3. Resistência muscular respiratória (RMR) 

 

 

        Após a medida de PImáx, o indivíduo era orientado a produzir ciclos 

inspiratórios com 80% da PImáx, usando o feedback visual do manovacuômetro 

(MV-150/300, Ger-Ar, São Paulo - Brasil). Durante o teste de resistência, o 

paciente mantinha a mesma postura adotada nas medidas de pressões 

respiratórias máximas. A freqüência respiratória mantida era de 15 repetições por 

minuto e o estímulo inspiratório ocorria por um comando verbal gravado 

previamente. A RMR foi avaliada pelo tempo total que o paciente conseguia 

manter seus ciclos respiratórios, com as pressões pré-estabelecidas. O fim do 

teste ocorria por solicitação do paciente ou pela incapacidade de manutenção de 

80% da PImáx em três respirações consecutivas (Hayashi, 2000). 

 

 

                                 
Figura 1: Paciente realizando o teste de resistência muscular respiratória (RMR). 
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4.5.4. Ventilação Voluntária Máxima – 12 segundos 

 
 
      As medidas de VVM foram realizadas de acordo com o I Consenso Brasileiro 

de Espirometria (1996).Os indivíduos eram posicionados sentados em frente ao 

espirômetro (V-max 229, Sensor-Medics, Yorba Linda, Califórnia-EUA) e 

instruídos a respirar normalmente através de um bocal. Quando solicitados, 

realizavam uma hiperventilação voluntária com volumes correntes acima do 

repouso e abaixo da capacidade pulmonar total (CPT), com duração de 12 

segundos. Para tal, os pacientes acompanhavam visualmente a respiração pelo 

traçado gráfico do monitor do espirômetro. Foram repetidos três manobras, com 

um intervalo de cinco minutos entre cada uma delas, e escolhido o maior valor. 

Os valores de referência utilizados foram os de Neder et al (1999). 

       O procedimento de calibração do equipamento foi feito de acordo com a 

recomendação do fabricante. 

 

 

4.5.5. Espirometria 

 

 

        As variáveis espirométricas avaliadas foram: capacidade vital forçada, em 

litros (CVF, L); volume expiratório forçado no primeiro segundo da CVF, em litros 

(VEF1, L), a relação VEF1/CVF (em %); o fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% 

da CVF, em litros por de segundo (FEF25-75%, L/S), a relação FEF25-75%/CVF (em 

%) e o pico de fluxo expiratório, em litros por segundo (PFE, L/S). As medidas 

espirométricas foram realizadas com o mesmo espirômetro utilizado na VVM. Os 

valores de referência utilizados foram os de Pereira et al (1992) e os resultados 

foram convertidos para as condições corporais BTPS (temperatura e pressões 

corporais saturados com vapor de água).e de acordo com os critérios de 

aceitação descritos por Pereira (2002) (Quadro 2). O procedimento de calibração 

do equipamento foi feito de acordo com a recomendação do fabricante.  

        Foi considerada a variável VEF1 abaixo do limite inferior da normalidade, 

para a detecção do distúrbio ventilatório obstrutivo. Para a graduação desses 
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distúrbios foram considerados: distúrbio ventilatório obstrutivo leve se a 

porcentagem do previsto para a variável VEF1, estivesse acima de 60%, 

moderado se a variável VEF1 estivesse entre 41 e 59% do previsto e acentuado 

se a variável VEF1 estivesse menor que 40% do previsto. Para a detecção dos 

distúrbios ventilatórios restritivo, foi considerada a variável CVF abaixo do limite 

inferior da normalidade e a graduação desses distúrbios ocorreu da seguinte 

forma: distúrbio ventilatório restritivo leve se a porcentagem do previsto para a 

variável CVF estivesse acima de 60%, moderado se a variável CVF estivesse 

entre 51 e 59% do previsto e acentuado se a variável VEF1 estivesse menor que 

50% do previsto (I Consenso Brasileiro de Espirometria, 1996, Pereira, 2002). 

 

 

 

 

 

                         
Figura 2: Paciente na postura adotada para realizar os testes de VVM e de  

                espirometria. 
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Quadro 2: Critérios para espirometria de boa qualidade 

 

Pelo menos três testes aceitáveis 
Inspiração máxima antes do início do teste 

Início satisfatório da expiração 

 Evidência de esforço máximo 

 Volume retroextrapolado < 5% da CVF ou 0,15L, o que for o maior 

 Diferença entre os três maiores valores de PFE < 10% ou 0,5L, o que for maior 

 Expiração sem hesitação 

Duração satisfatória do teste 

Em geral > 6s 

Pelo menos 10s na presença de obstrução, idealmente 15s 

Término 
Platô no último segundo 

Desconforto acentuado ou risco de síncope 

Artefatos ausentes 
Tosse no1º segundo 

Vazamento 

Obstrução da peça bucal 

Manobra de Valsalva 

Ruído glótico 

Resultados reprodutíveis 
Para CVF e VEF1 os dois maiores valores devem diferir <0,15L 

Se estes critérios não são preenchidos após oito tentativas, interrompa o  

exame e siga com a interpretação usando os três melhores testes 

Seleção das curvas para interpretação 
Selecione dois testes de qualidade aceitável 

Selecione a maior CVF 

Selecione o maior VEF1 das curvas com valores de PFE aceitáveis 

Selecione os fluxos instantâneos da curva com maior soma de CVF e VEF1, 

obedecido o critério anterior 

                                                                                                   
                                                                                              Fonte: Pereira, 2002 
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4.6. Protocolo de treinamento muscular inspiratório (TMI) 

  

 

        O TMI foi realizado diariamente, com duração de 20 minutos uma vez ao dia, 

durante um período contínuo de 30 dias (McCool, Tzelepis 1996). Foi utilizado o 

aparelho portátil, individual, que fornecia uma resistência inspiratória (pressórica) 

linear e fixa, o Threshold ® (Respironics, Inc., Cedar Grove - EUA). Cada paciente 

recebia seu próprio aparelho portátil para utilização em domicílio. A carga de 

treinamento escolhida foi de 40% da PImáx, sendo 10% superior à carga mínima 

de treinamento, sugerida por alguns autores de 30% da PImáx (Nield, 1999; 

Gosselink, Decramer, 1994). O aparelho era regulado pela examinadora e 

fornecido ao paciente, acompanhado de orientação verbal e por escrito da 

descrição do exercício a ser executado, assim como do valor da carga utilizada e 

a freqüência do treinamento. 

        No dia da avaliação inicial, os pacientes foram ensinados a realizarem os 

exercícios respiratórios com o Threshold ®. Todos os pacientes realizaram o 

treinamento, juntamente com a examinadora, e foram corrigidos, até a correta 

realização do exercício. Os familiares eram encorajados a participarem da 

atividade do paciente e ensinados a realizar o exercício e a corrigir o seu familiar, 

quando necessário. Cada paciente recebeu uma folha de orientação detalhada 

descrevendo todo o procedimento para a realização de TMI e, além disso, eles 

receberam uma folha datada onde eles deveriam assinalar diariamente, o horário 

de início e término da sessão de treinamento. Como supervisão direta e 

reorientação dos exercícios, telefonemas semanais eram feitos aos pacientes, 

pela examinadora. Os pacientes tiveram livre acesso a contatar a examinadora 

sempre que fosse necessário. 
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4.7. Oxandrolona 

 
 
      Os pacientes ingeriram dose diária, durante 30 dias, do esteróide anabólico 

oxandrolona, na dosagem de 0,1 mg/kg de acordo com o protocolo estabelecido 

por Fenichel et al (1997) e Hart et al (2001), em forma de cápsula manipulada 

(Laboratório Biofórmula). O peso corporal adotado foi o do dia da primeira 

avaliação. 

 

 

 

4.8. Análise estatística 

 

 

        Os resultados deste estudo estão apresentados como média ± DP (desvio 

padrão). As variáveis foram analisadas através da análise de variância de uma via 

(one-way ANOVA) com medidas no fator etapa: avaliação inicial, avaliação após 

30 dias de TMI, avaliação após 30 dias sem treinamento dos músculos 

inspiratórios (destreinamento) e avaliação após 30 dias de TMI associado ao uso 

da oxandrolona. Quando necessário, foi utilizado o teste de comparações 

múltiplas de Tukey.  

        Além disso, para verificar a presença de correlações entre a CVF (variável 

quantitativa) e as variáveis quantitativas (PImáx, PEmáx, e pico de torque e 

trabalho total dos músculos flexores e extensores direito e esquerdo dos joelhos) 

foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, que assume valores entre  

-1 e +1. Quanto mais próximo de zero, menor a correlação entre as variáveis e 

quanto mais perto dos extremos (-1 ou +1), maior a relação entre os valores.  

         O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5% 

(p<0,05).  
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5. RESULTADOS 

 
5.1. Dados da população 

 
       Foram avaliados 14 indivíduos, sendo que nove (64,3%) apresentavam 

distrofia muscular do tipo cintura-membros (DCM), três (21,5%) atrofia muscular 

espinhal tipo III (AME III), um (7,1%) distrofia muscular do tipo Becker e um 

(7,1%) distrofia muscular do tipo facio-escápulo-umeral (DFEU). Na população 

avaliada, nove (64,3%) eram do sexo masculino e cinco (35,7%) do sexo 

feminino, com idade que variou de 16 a 71 anos (média: 37±17 anos). O peso da 

população variou de 39 a 96 Kg (média: 65 ± 16 Kg) e a altura variou de 145 a 

177 cm (média: 164 ± 10 cm) (tabela 1). O tempo médio de diagnóstico dos 

pacientes foi de 4±2 anos.  

 
Tabela 1: Doenças, sexo, idade, dados antropométricos e dados respiratórios dos 

14 indivíduos estudados, na avaliação inicial    

Legenda: M: masculino; F: feminino; AME: Atrofia Muscular Espinhal III; DMB: Distrofia muscular 

de Becker; DCM: Distrofia muscular cintura-membros.; DFEU: Distrofia muscular facio-escápulo-

umeral AS: Avaliação espirométrica; NL: Espirometria dentro dos limites de normalidade; DVRL: 

distúrbio ventilatório restritivo leve; DVRM: distúrbio ventilatório restritivo moderado; PImáx %Prev: 

porcentagem do previsto dos valores de pressão inspiratória máxima; PEmáx %Prev: 

porcentagem do previsto dos valores de pressão expiratória máxima. 

  N  Doenças   Sexo   Idade 
  (anos) 

    Altura 
    (cm) 

Peso 
(Kg) 

   AS   PImáx 
%prev    

   PEmáx 
    %prev 

  1   AME    M       16     171 39 DVRL 93 54 
  2   AME     F       39     150 50 NL 104 70 
  3   AME     F       32     145 62 NL 137 75 
  4   DMB    M       20     163 63 NL 93 85 
  5   DCM     F       39     157 67 NL 98 109 
  6   DCM    M       40     177 96 NL 65 95 
  7   DCM    M       19     170 46 NL 31 34 
  8   DCM    M       71     165 87 NL 70 90 
  9   DCM     F       69     149 79 NL 64 40 
 10   DCM    M       33     176 76 NL 29 57 
 11   DCM    M       47     173 71 NL 104 55 
 12   DCM    M       33     166 75 NL 73 78 
 13   DCM    M       18     176 57 DVRM 39 34 
 14   DFEU     F       38     161 51 DVRL 109 55 
 Media±DP -    37±17  164±10  65±16 - 79±31 59±21 
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        Nenhum paciente relatou dispnéia ao repouso. Quando questionados através 

da escala visual de Borg que avalia dispnéia, todos deram nota um (sem dispnéia 

ao repouso). Os pacientes relatavam falta de ar esperada aos grandes esforços, 

mais relacionada com a própria incapacidade física.  

        Quanto ao hábito de fumar, três pacientes (21,4%) relatavam tabagismo, 

sendo que apenas um deles (7,1%) era tabagista de longa data com mais de 45 

anos de tabagismo (90 anos/maço), porém não apresentava sintomas 

respiratórios e havia parado de fumar há mais de 25 anos. Os outros dois 

pacientes (14,3%), também não apresentavam sintomas respiratórios, já haviam 

parado de fumar há mais de 10 anos, com história de 15 e 4 anos/maços, e todos 

com avaliação espirométrica dentro dos limites de normalidade. 

        Os pacientes realizaram avaliação isocinética de músculos flexores e 

extensores de joelhos pré-estudo, para a investigação do comprometimento 

muscular dos membros inferiores. Dos 14 indivíduos que concluíram o estudo, 

dois (14,3%) não conseguiram realizar este exame. Ambos os pacientes eram do 

sexo feminino, com diagnóstico de AME III; uma delas, apesar de deambular, não 

gerou força suficiente para movimentar o aparelho, a outra era restrita à cadeira 

de rodas há mais de 20 anos. De uma forma geral, os pacientes apresentaram 

comprometimento acentuado de membros inferiores. Os valores obtidos, assim 

como os valores previstos, de acordo com o sexo, a idade, a estatura, o peso e 

atividade física da população, como descrito por Neder et al (1999), estão 

apresentados na Tabela 2. 
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5.2 Dados da avaliação isocinética de joelhos 

 
 
        Os dados da avaliação isocinética dos joelhos estão apresentados em forma 

de tabela (tabela 2), com os valores obtidos e previstos para duas variáveis 

relacionadas com força muscular: pico de torque e trabalho total. 

 
Tabela 2: Valores médios e desvios padrão do Pico de Torque, em Newton/metro 

(Nm) e Trabalho Total, em Joules (J), dos músculos flexores e extensores dos 

joelhos, em 12 pacientes com doença neuromuscular.  

 

                                                           Parâmetros Isocinéticos  

Tipo de músculo         Pico de Torque (Nm)              Trabalho Total (J) 

 Direito  %Prev▪ Esquerdo  %Prev▪    Direito  %Prev▪  Esquerdo  %Prev▪

Músculos Flexores 26±09    24±10    29±11     28±11    17±09    13±09     19±12      16±10 

Músculos Extensores 43±23    23±13     48±31     25±17     32±22   16±12     38±29      19±15 

   ▪ Neder et al, 1999       
 

 

 

        Além de avaliar o comprometimento dos músculos flexores e extensores de 

joelhos, foram avaliadas as correlações entre as variáveis pressões respiratórias 

máximas (PImáx e PEmáx), capacidade vital forçada (CVF) e a as variáveis da 

avaliação isocinética dos joelhos. A análise estatística para tal avaliação (teste de 

correlação de Spearman), não mostrou correlação entre as variáveis analisadas e 

os dados estão apresentados nas tabelas 3, 4 e 5.  
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Tabela 3. Correlações entre as variáveis: pressão inspiratória (PImáx) e 

expiratória  (PEmáx) máximas, capacidade vital forçada (CVF) e variáveis da 

avaliação isocinética de joelhos. 

 
 

Variáveis* Correlação** P-valor** 
   CVF vs PImáx r=-0.157 p=0.592 

   CVF vs PEmáx r=0.476 p=0.086 

   CVF vs Pt Flexor D r=0.514 p=0.060 

   CVF vs Pt Flexor E r=0.476 p=0.085 

   CVF vs Pt Extensor D r=0.290 p=0.314 

  CVF vs Pt Extensor E r=0.244 p=0.400 

   CVF vs Tt Flexor D r=0.324 p=0.258 

   CVF vs Tt Flexor E r=0.234 p=0.420 

  CVF vs Tt Extensor D r=0.251 p=0.387 

  CVF vs Tt Extensor E r=0.229 p=0.430 
* Pt:Pico de torque; Tt:Trabalho total; D: direito; E: esquerdo;CVF: capacidade vital forçada; 

PImáx: pressão inspiratória máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima. ** r=coeficiente de 

correlação de Spearman; p=p-valor; n=14 indivíduos. 
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Tabela 4. Correlações entre as variáveis pressões inspiratória (PImáx) e 

expiratória (PEmáx) máximas e variáveis da avaliação isocinética de joelhos. 

 

 

Variáveis* Correlação** P-valor** 

 PImáx vs PEmáx r=0.453 p=0.104 

 PImáx vs Pt Flexor D r=-0.087 p=0.769 

 PImáx vs Pt Flexor E r=-0.185 p=0.527 

 PImáx vs Pt Extensor D r=-0.102 p=0.729 

 PImáx vs Pt Extensor E r=-0.194 p=0.506 

 PImáx vs Tt Flexor D r=-0.416 p=0.139 

 PImáx vs Tt Flexor E r=-0.605 p=0.022 

PImáx vs Tt Extensor D r=-0.284 p=0.326 

PImáx vs Tt Extensor E r=-0.356 p=0.211 
* Pt=Pico de torque; Tt=Trabalho total; D: direito; E: esquerdo; PImáx: pressão inspiratória 

máxima; PEmáx: pressão expiratória máxima. 

** r=coeficiente de correlação de Spearman; p=p-valor; n=14 indivíduos. 

 

 
 
Tabela 5. Correlações entre a variável pressão expiratória (PEmáx) e as variáveis 

da avaliação isocinética de joelhos. 

 

Variáveis* Correlação** P-valor** 

  PEmáx vs Pt Flexor D r=0.234 p=0.421 

  PEmáx vs Pt Flexor E r=0.156 p=0.595 

  PEmáx vs Pt Extensor D r=-0.081 p=0.783 

PEmáx vs Pt Extensor E r=-0.053 p=0.856 

  PEmáx vs Tt Flexor D r=-0.078 p=0.791 

  PEmáx vs Tt Flexor E r=-0.144 p=0.623 

  PEmáx vs Tt Extensor D r=-0.241 p=0.406 

PEmáx vs Tt Extensor E r=-0.212 p=0.467 
* Pt=Pico de torque; Tt=Trabalho total. ; D: direito; E: esquerdo; PEmáx: pressão expiratória 

máxima 

** r=coeficiente de correlação de Spearman; p=p-valor; n=14 indivíduos. 
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5.3. Dados da avaliação respiratória 

 

 

 

        Os dados da avaliação respiratória estão apresentados em forma de tabela 

(tabelas: 6, 7, 8 e 9), em valores obtidos e previstos e mostram os resultados da 

avaliação inicial, bem como ao longo do estudo.  

        Dos 14 pacientes avaliados, três (21,4%) apresentaram alteração na 

avaliação espirométrica inicial (distúrbio ventilatório do tipo restritivo), sendo que 

dois deles (14,3%) apresentaram distúrbio ventilatório restritivo leve com 76% e 

65% dos valores previstos de CVF e diagnóstico de DFEU e AME III, 

respectivamente. No terceiro paciente, com diagnóstico de DCM, foi observada a 

variável CVF a 44% do previsto, caracterizando o distúrbio ventilatório restritivo 

moderado (Pereira et al, 1992) (Tabela 1).  

        Ao analisarmos a força dos músculos respiratórios, a PImáx apresentou 

média de 79±31% dos valores previstos (Neder et al, 1999), porém três pacientes 

(21,4%) apresentaram PImáx abaixo do valor considerado sugestivo de 

alterações espirométrica (50% do previsto) (Laghi, Tobin, 2003). Por outro lado, 

os valores previstos médios de PEmáx foram de 59±21%. Além disso, 

observamos nos pacientes que apresentaram distúrbio ventilatório, detectado pela 

espirometria, que a PEmáx estava mais reduzida em relação à PImáx (Tabela 1: 

indivíduos 1, 13 e 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38

 

Tabela 6: Valores das médias e desvios padrão das variáveis, pressão 

inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx), em 14 

indivíduos com doença neuromuscular, nas diferentes etapas do estudo: 

avaliação inicial, avaliação após 30 dias de TMI, avaliação após 30 dias sem 

treinamento (destreinamento) e avaliação após 30 dias de TMI associado ao uso 

da Oxandrolona (Ox). 

 

Avaliações PImáx             ▪ % Prev   PEmáx             ▪ % Prev 

Inicial -85±31               79±32    72±25               60±21 

TMI -103±33*            95±35    81±28*              66±21 

Destreinamento -87±30 #             81±31    72±24               59±20 

TMI + Ox -110±35*#∆        101±35    85±30*∆            70±24 

        ▪ Neder et al, 1999        

       * estatisticamente diferente de inicial (p< 0,05) 

       # estatisticamente diferente de TMI (p<0,05) 

      ∆  estatisticamente diferente de destreinamento (p<0,05) 

 
 

 

        Os valores das médias da variável PImáx apresentaram aumento 

estatisticamente significante entre as etapas: inicial e TMI (p=0,0001), inicial e 

TMI+ Ox (p=0,0001),  TMI e TMI + OX (p=0,02) e entre destreinamento e TMI + 

Ox (p=0,0001). O valor da média da variável PImáx apresentou redução 

estatisticamente significante entre  as etapas TMI e destreinamento (p=0,0001). 

        Os valores das médias da variável PEmáx apresentaram aumento 

estatisticamente significante entre as etapas: inicial e TMI (p=0,003), inicial e TMI 

+ OX (p=0,0001), e entre destreinamento e TMI + Ox (p=0,0001). O valor da 

média da variável PEmáx apresentou redução estatisticamente significante entre 

as etapas TMI e destreinamento (p=0,002). 
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Tabela 7: Valor da média e desvio padrão da variável resistência muscular 

respiratória (RMR), em segundos, em 14 indivíduos com doença neuromuscular, 

nas diferentes etapas do estudo: avaliação inicial, avaliação após 30 dias de TMI, 

avaliação após 30 dias sem treinamento (destreinamento), avaliação após 30 dias 

de TMI associado ao uso da Oxandrolona (TMI+ Ox). 

  

Avaliações     RMR (s) 

Inicial    449±438 

TMI    664±640 

Destreinamento    613±615 

TMI + Ox    862±754* 

          *  estatisticamente diferente de inicial (p< 0,05) 
 

        O valor da média da variável RMR apresentou aumento estatisticamente 

significante entre as etapas inicial e TMI + Ox (p=0,002). 

          

 
Tabela 8: Valor da média e desvio padrão da variável ventilação voluntária 

máxima em 12 segundos (VVM), em 14 indivíduos com doença neuromuscular, 

nas diferentes etapas do estudo: avaliação inicial, avaliação após 30 dias de TMI, 

avaliação após 30 dias sem treinamento (destreinamento), avaliação após 30 dias 

de TMI associado ao uso da Oxandrolona (TMI + Ox). 

 

Avaliações VVM (L)        ▪ % Prev 

Inicial  109±33               77±21 

TMI  116±37               81±20      

Destreinamento  112±38               78±21 

TMI + OX  117±38               82±21 

                           ▪ Neder et al (1999) 

 

         A variável VVM não apresentou diferença estatisticamente significante entre 

as diferentes etapas avaliadas (p=0,12). 
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Tabela 9: Valores das médias e desvios padrão das variáveis espirométricas, CVF (L), 

VEF1 (L), VEF1/CVF (%), FEF25-75%/CVF, (L/s), PFE (L/s), em 14 indivíduos com 

doença neuromuscular, nas quatro etapas do estudo: avaliação inicial, avaliação após 

30 dias de TMI (TMI), avaliação após 30 dias sem treinamento (destreinamento), 

avaliação após 30 dias de TMI associado à oxandrolona (TMI + Ox). 

▪ Pereira et al, 1992      

      *   estatisticamente diferente de inicial  (p< 0,05) 

      #  estatisticamente diferente de TMI   (p< 0,05) 

                

 

        O valor da média da variável CVF apresentou redução estatisticamente 

significante entre as etapas: TMI + Ox e destreinamento (p=0,03) e TMI + Ox e 

TMI  (p=0,03). 

        O valor da média da variável VEF1 apresentou redução estatisticamente 

significante entre as etapas: inicial e TMI + Ox (p=0,0007) e TMI e TMI + Ox  

(p=0,01) 

        Os valores das médias das variáveis VEF1/CVF, FEF25-75%/CVF e PFE, não 

apresentaram diferença estatisticamente significante entre as diferentes etapas do 

estudo. 

        Observamos que após um mês de TMI tanto a PImáx (p<0,05) como a 

PEmáx aumentaram (p<0,05), em relação à avaliação inicial (Tabela 6). Após um 

mês de pausa no TMI (destreinamento), a PImáx reduziu (p<0,05), assim como a 

PEmáx (p<0,05) (tabela 6). A associação da oxandrolona e TMI mostrou o 

aumento da PImáx em relação à avaliação inicial (p<0,05) e em relação ao TMI 

(p<0,05). Além disso, nesta última etapa a PEmáx (tabela 6) e a RMR 

aumentaram  (tabela 7) (p<0,05) em relação à avaliação inicial e as variáveis 

espirométricas (CVF e VEF1) apresentaram queda (p<0,05) (tabela 9). Os valores 

Avaliações  CVF         ▪  % 
  (L)           Prev 

VEF1        ▪ % 
  (L)           Prev 

  VEF1/        ▪ % 
  CVF          Prev 
    (%)            

FEF25-75% /        ▪ % 
CVF            Prev
  (L/S) 

    PFE   
    (L/s) 

Inicial 3,54±1     89±19 2,90±1      87±16    83±7        99±6  89±23      90±21   6,4±2   

TMI         
 

3,56±1     89±16 2,86±1      86±16    81±7        96±6  84±25     84±18  6,63±2

Destreinamento   
 

3,56±1     88±20 2,82±1      86±18    81±9        97±10  85±29     86±31  6,57±2

TMI+OX    
 

3,42±1#   85±17 2,73±1*#   82±16    81±8        97±8  81±25     83±24  6,55±2
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absolutos da redução das variáveis espirométricas foram 140 ml na variável CVF 

entre as etapas TMI e TMI associado à Ox e a redução variável VEF1 foi de 130 

ml entre essas mesmas etapas.  

 

Tabela 10: Valores da variável CVF(L) nos 14 indivíduos com DNM estudados, ao 

longo das etapas do estudo: avaliação inicial, avaliação após 30 dias de TMI (TMI) 

avaliação após 30 dias sem treinamento (destreinamento), avaliação após 30 dias de 

TMI associado à oxandrolona (TMI + Ox). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes     CVF  

  (inicial) 

 CVF 

(TMI) 

       CVF 

(destreinamento) 

    CVF 

(TMI+Ox) 

   1      3,15  2,99        3,04  2,79 

   2    2,98  2,91        2,98  2,69 

   3    2,24  2,27        2,20  2,03 

   4    4,31  4,23        4,03  4,12 

   5    3,44  3,68        3,59  3,41 

   6    5,30  5,28        5,28  5,02 

   7    4,07  4,13        4,49  4,14 

  8    4,17  4,24        4,25  3,62 

  9    1,99  2,02        1,74  1,81 

 10    5,14  5,15        4,98  4,92 

 11    4,11  4,16        4,39  4,37 

 12    3,87  3,79        3,91  4,02 

 13    2,28  2,39       2,38  2,41 

 14    2,53  2,70       2,65  2,54 

Media±DP   3,54±1      3,56±1          3,56±1      3,42±1      



 

 

42

 

6. DISCUSSÃO 

 

 

        As alterações ventilatórias nos indivíduos com doenças neuromusculares 

dependem do padrão de envolvimento da doença, assim como de sua 

progressão.  

        Muito embora heterogêneas na sua topografia, na herança genética, nos 

defeitos genéticos e na evolução clínica, as doenças neuromusculares avaliadas 

neste estudo têm, como característica comum, o comprometimento muscular 

progressivo, com envolvimento apendicular e também dos músculos respiratórios. 

Como na maioria desses pacientes ocorre comprometimento da musculatura 

respiratória, mesmo que tardiamente, a avaliação respiratória deve ser indicada 

assim que há a confirmação diagnóstica (Ward, Hill, 2001). O objetivo da 

avaliação pulmonar, em indivíduos com doença neuromuscular, deve-se ao fato 

de ser a insuficiência muscular respiratória a principal causa de óbito nesta 

população (Gozal, 2000). Portanto, é necessário um acompanhamento da função 

pulmonar durante a evolução clínica da doença. Alguns autores observaram que o 

TMI nestes pacientes melhora a performance dos músculos respiratórios e, 

provavelmente, retardaria a evolução da insuficiência respiratória em estágios 

mais avançados das DNM. Nenhum estudo, entretanto, pode ser encontrado na 

literatura sobre um possível efeito potencializador dos esteróides anabólicos 

sobre o TMI. 

        O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do uso concomitante do 

esteróide anabólico oxandrolona e do treinamento muscular inspiratório na função 

muscular respiratória de indivíduos com DNM progressiva. 

       Em um modelo de estudo longitudinal, 14 indivíduos com doença 

neuromuscular lentamente progressiva concluíram as etapas de intervenção 

propostas: avaliação inicial, treinamento muscular inspiratório, reavaliação, 

período de destreinamento, reavaliação, treinamento muscular inspiratório 

associado ao anabolizante e reavaliação final. 
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6.1. Avaliação inicial dos pacientes  

 
 
6.1.1. Características gerais  

 

        Ao analisarmos a população participante do estudo, observamos que a idade 

média variou bastante, 36±17anos. Tal fato corrobora pelo menos uma 

característica evolutiva das doenças avaliadas, ou seja, serem crônicas e 

lentamente progressivas e pode ter contribuído para variabilidade encontrada nos 

resultados obtidos. 

        O tempo médio de diagnóstico dos pacientes foi de 4±2 anos, porém, todos 

os indivíduos relataram sintomas desde a infância. Os principais sintomas 

relatados foram fraqueza muscular geral, dificuldade para deambular, subir 

escadas e carregar peso, cansaço e comprometimento para a realização de 

algumas atividades da vida diária, como descritos por Oliveira, Gabbai (2001). 

Apesar dos pacientes relatarem sintomas de fraqueza muscular generalizada, 

eles não apresentaram queixas, sinais ou sintomas de comprometimento 

ventilatório e respiratório. 

 

 

6.1.2. Avaliação muscular periférica e respiratória 

 

 

        Para verificar o comprometimento muscular dos pacientes estudados, foi 

realizada a avaliação isocinética dos músculos flexores e extensores de joelhos. 

Os valores obtidos e previstos estão apresentados na Tabela 2. 

        Os pacientes estudados, de uma forma geral, apresentaram 

comprometimento acentuado dos membros inferiores em relação aos valores 

previstos (Neder et al, 1999). A tabela 1 mostra a baixa prevalência de alterações 

nas pressões respiratórias máximas, nos pacientes estudados. Não houve 

correlação entre os resultados de força muscular periférica (pico de torque e 

trabalho total) e força muscular respiratória (PImáx e PEmáx) (tabelas: 4 e 5). 
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Todos os coeficientes de correlação obtidos (teste de correlação de Spearman) 

foram não significativos (tabelas 4 e 5). 

        Na análise das pressões respiratórias máximas, observamos que a PImáx 

apresentou média de 79±31% e apenas três pacientes (tabela 1: indivíduos 5, 10 

e 14) apresentaram valores iniciais de PImáx clinicamente relevantes (Neder et al, 

1999), isto é abaixo de 50% do previsto. Apesar disso, em apenas um deles 

(tabela 1: individuo 13) houve comprometimento espirométrico associado. É 

possível que a PEmáx mais comprometida (60±21% do previsto) tenha 

influenciado diretamente a manobra espirométrica (Stubgen et al, 1994; Gozal, 

2000 e Gozal, Thiriet, 1999) nos pacientes com distúrbio ventilatório. 

       Dois pacientes (14,3%) não conseguiram realizar a dinamometria isocinética. 

Ambas eram do sexo feminino, com diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 

III (AME III). Uma delas, apesar de deambular, não conseguiu gerar força 

suficiente para mover o aparelho. A outra paciente era restrita à cadeira de rodas 

há mais de 20 anos. Mesmo essas duas pacientes mais comprometidas em 

relação aos músculos periféricos apresentaram valores de PImáx e Pemáx dentro 

dos limites de normalidade (tabela 1: indivíduos 2 e 3). 

        Estudos anteriores (Black, Hyatt, 1971; Gugger, 1990; Stubgen, 1994), 

também não conseguiram estabelecer uma correlação entre o comprometimento 

das musculaturas periférica e respiratória. Os autores, entretanto, avaliaram a 

fraqueza muscular periférica com escalas manuais (Stubgen, 1994) ou pelo 

critério de restrição em cadeira de rodas (Black, Hyatt, 1971). Tais métodos são 

reconhecidamente susceptíveis à subjetividade de avaliados e avaliadores.  

       Os presentes resultados, além de corroborar aqueles de Black, Hyatt, (1971), 

Gugger (1990) e Stubgen (1994), representam a primeira demonstração com 

metodologia precisa e objetiva (dinamometria isocinética), da ausência de 

correlação entre as perdas de força muscular periférica e respiratória em 

pacientes com DNM progressiva. 
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6.1.3. Avaliação espirométrica 

 
 
        Alguns aspectos observados na avaliação respiratória inicial dos pacientes 

são relevantes para a discussão dos resultados obtidos no presente estudo. 

        A espirometria mostrou ausência de alterações clinicamente relevantes em 

11, dos 14 pacientes estudados. Os valores médios de CVF e VEF1 observados 

foram, respectivamente, de 88±19% e 87±16% do previsto, de acordo com 

Pereira et al (1992) (tabela 9). Embora nesta avaliação, três pacientes (21,4 %) 

(tabela 1: indivíduos 1, 13 e 14) tenham apresentado valores de CVF abaixo dos 

previstos (o que sugere o distúrbio ventilatório restritivo) o maior grau de 

comprometimento observado foi um distúrbio ventilatório restritivo moderado 

(tabela 1: indivíduo 13). Este paciente, com diagnóstico de distrofia muscular 

cintura-membros (DCM), apresentou CVF a 44% do previsto. Os outros dois 

pacientes apresentaram a espirometria sugestiva de distúrbio ventilatório restritivo 

leve com CVF a 76% e 65% do previsto e diagnóstico de distrofia muscular facio-

escápulo-umeral (DFEU) e AME III, respectivamente. 

        Os resultados obtidos de CVF e de pressões respiratórias máximas, não 

mostraram correlação (tabelas 3 e 4). Além disso, na análise individual, não 

conseguimos estabelecer uma correlação entre os valores encontrados de PImáx 

e os valores de CVF, visto que apenas um paciente com PImáx menor que 50% 

do previsto, apresentou distúrbio ventilatório associado (tabela 1: indivíduo 14). 

Também, não encontramos correlação entre a variável espirométrica CVF com os 

dados da avaliação isocinética de joelhos (tabela 3). Por sua vez, os valores de 

VVM dos pacientes estudados mostraram-se dentro dos limites de normalidade 

(tabela 8).  

       Portanto, além das características gerais já comentadas, os volumes 

pulmonares dinâmicos avaliados pela espirometria e pela VVM, confirmam o 

pouco comprometimento dos músculos respiratórios do grupo de pacientes com 

DNM selecionados para o estudo. 

        Finalmente, ao analisarmos os dados da avaliação isocinética de joelhos 

(tabela 2), os dados da avaliação respiratória (tabelas: 6 e 9) e as correlações 

entre essas avaliações (tabelas: 3, 4 e 5), observamos uma dissociação entre os 

músculos periféricos e respiratórios. Os pacientes avaliados apresentavam 
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comprometimento acentuado dos músculos dos membros inferiores e músculos 

respiratórios preservados. Estes resultados são coerentes com os critérios de 

evolução clínica das doenças analisadas, segundo os quais a perda de força 

muscular periférica é mais precoce (Carter et al, 1995; Kilmer et al, 1995; Oliveira, 

Gabbai, 2001; Piccolo et al, 2001). 

 

 

6.2. Treinamento dos músculos respiratórios 

 

 

       De acordo com Eagle (2002), o treinamento muscular respiratório apresenta 

maior efetividade em músculos com pouco ou nenhum comprometimento de 

força, pois nos estágios mais avançados das doenças neuromusculares, os 

pacientes já utilizam, em repouso, suas capacidades pulmonares máximas, 

limitando os benefícios do treinamento muscular respiratório. Em músculos 

respiratórios muito enfraquecidos, o TMI poderia predispor, inclusive, à fadiga 

muscular. 

       O treinamento muscular inspiratório, durante um mês, aumentou 

significativamente a PImáx e a PEmáx, em relação à avaliação inicial, nos 

pacientes estudados (Tabela 6). Estes resultados estão de acordo com outros 

estudos (Gosselink, Decramer, 1994; Winkler et al, 2000; Laghi, Tobin, 2003) e 

demonstram a eficácia do protocolo de treinamento muscular inspiratório utilizado.    

       O aumento observado na PEmáx pode ter sido decorrente de uma maior 

capacidade inspiratória e ou de algum efeito do TMI sobre os músculos 

expiratórios. 

       Não observamos benefício na resistência dos músculos respiratórios ou nas 

variáveis espirométricas com o TMI realizado. Tal fato foi observado, também, por 

Gozal, Thiriet (1999), em crianças com DNM, ao avaliarem o treinamento com 

carga linear (Threshold®), tanto dos músculos inspiratórios, como dos músculos 

expiratórios. 

        A não repercussão dos aumentos da PImáx e PEmáx sobre as variáveis 

espirométricas após o TMI em nosso estudo, indica que a força muscular 
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respiratória, nas condições dos pacientes estudados, não representa um fator 

determinante dos volumes pulmonares dinâmicos.  

        A análise espirométrica permite a mensuração de volumes pulmonares 

dinâmicos, podendo estimar a função ventilatória, porém é menos específica para 

a avaliação dos músculos respiratórios (Black, Hyatt, 1971). Por outro lado, de 

acordo com o Statement on Respiratory Muscle Testing (2002), tanto a inflação 

pulmonar como a completa expiração influencia a manobra espirométrica. A 

capacidade vital pulmonar (CV) é influenciada não só pela força dos músculos 

respiratórios, como também pela boa mobilidade da caixa torácica e por fatores 

intrínsecos pulmonares que afetam a complacência pulmonar (McCool, Tzelepis, 

1995; Winkler et al, 2000). Deste modo, a espirometria é influenciada pela força 

de músculos inspiratórios e expiratórios, pelas alterações do parênquima 

pulmonar e também pela colaboração dos pacientes para a realização do exame.  

        Outros estudos, com protocolos mais específicos, são necessários para 

avaliar a efetividade do treinamento na resistência muscular respiratória (RMR) 

em pacientes com DNM, sem queixas de dispnéia. 

 

 

6.3. Período de destreinamento 

 

 

        De acordo com Reid, Sanrai (1995), o efeito do TMI na força dos músculos 

respiratórios é transitório. Em nosso estudo, após um mês de interrupção do TMI, 

foi observada uma redução significativa da PImáx, assim como da PEmáx (tabela 

6), que voltaram aos valores iniciais. Assim, podemos concluir que o tempo de 

pausa no treinamento muscular respiratório adotado no presente estudo foi 

suficiente para a perda de força muscular obtida na primeira etapa de intervenção.  

        As outras variáveis analisadas não apresentaram alterações nesta fase 

evidenciando novamente uma baixa repercussão da força muscular sobre as 

variáveis espirométricas dos pacientes com DNM estudados. 
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6.4. TMI associado à oxandrolona 

 

 

        A última abordagem foi associar o TMI ao uso do esteróide anabólico 

oxandrolona. Observamos que a PImáx aumentou 23% em relação à avaliação 

inicial e 6,5% em relação ao TMI sem a oxandrolona (tabela 6).  

       Outros estudos observaram efeitos semelhantes com uso isolado da 

oxandrolona em músculos esqueléticos e respiratórios de atletas e pacientes, 

(Berger et al, 1996; Fenichel et al, 1997; Hart et al, 2001) e também uma 

amplificação dos efeitos do treinamento muscular periférico (Bashin et al, 1996; 

Sattler et al, 1999; Yesalis, 2000). O maior aumento da PImáx na etapa TMI + OX, 

em relação ao TMI isolado, representa a primeira evidência na literatura de um 

efeito potencializador da oxandrolona sobre o treinamento muscular respiratório 

em pacientes com DNM progressiva.  

       Observamos, também, um aumento de 48% no teste de resistência muscular 

respiratória (RMR) (tabela 7), ao associarmos a oxandrolona ao TMI. Apesar de 

os pacientes avaliados não apresentarem comprometimento muscular respiratório 

na avaliação inicial (PImáx dentro dos limites de normalidade), o comportamento 

ascendente da RMR durante todo o período de estudo sugere que esta variável 

seria mais sensível às intervenções realizadas neste estudo. Tal característica, 

em nosso entendimento, deveria ser avaliada em novos estudos como um 

marcador potencialmente mais sensível do comprometimento muscular 

respiratório nas DNM progressivas.  

        O comportamento da RMR, com aumento significativo em relação ao inicial, 

na etapa TMI+OX (Tabela 7), não acompanhado de variação na VVM indica que, 

apesar da variabilidade encontrada em nosso estudo, o teste de RMR pode ser 

um índice mais eficiente para avaliar esta função em pacientes com pouco 

comprometimento de força muscular respiratória. A detecção precoce do 

comprometimento da RMR pode contribuir para tratamentos preventivos da 

insuficiência respiratória observada nos estágios evolutivos mais avançados da 

doença. Além disso, não temos conhecimento de outros estudos descrevendo os 

efeitos da oxandrolona na resistência e fadigabilidade dos músculos respiratórios 

em pacientes com DNM. 
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        Por outro lado, não observamos qualquer benefício na função ventilatória, 

avaliada pela espirometria. A associação do TMI com a oxandrolona não 

provocou melhora nos valores médios dos volumes pulmonares dinâmicos 

avaliados, ocorrendo inclusive, queda em algumas variáveis (tabela 9). Estas 

observações novamente indicam a pouca relevância da força e da resistência 

muscular respiratória na determinação das variáveis espirométricas nos pacientes 

estudados. Ao compararmos as etapas TMI e TMI + Ox, a queda na variável CVF 

foi de 3,93% ou 140 ml e a queda do VEF1 foi de 4,5% ou 130 ml.  

        A redução dos volumes pulmonares dinâmicos em resposta ao TMI + OX, 

não produziu alteração no diagnóstico espirométrico, mesmo nos pacientes mais 

comprometidos (tabela 1: indivíduos 1, 13 e 14). Ao analisarmos individualmente 

os pacientes, para cada etapa do estudo, não observamos alteração na função 

ventilatória, apesar desses valores apresentarem queda. Os três pacientes que 

inicialmente apresentaram distúrbio ventilatório restritivo, permaneceram com a 

mesma graduação do distúrbio ao final do tratamento. As alterações observadas 

no exame de espirometria, quando associamos o anabolizante, apresentaram 

significados estatísticos, porém sem significados clínicos, pois não houve 

alteração diagnóstica na função pulmonar. 

        De acordo com o I Consenso Brasileiro de Espirometria, uma manobra 

espirométrica é considerada reprodutível se VEF1 e CVF diferem até 200 ml entre 

as manobras. Pereira (2002), sugere um critério mais rígido de diferenças até 150 

ml, entre as curvas espirométricas. Em nossos resultados observamos que a CVF 

caiu 140 ml, quando introduzimos a oxandrolona e o VEF1 caiu 130 ml. Portanto, 

tais variações são irrelevantes também de acordo com os critérios de 

reprodutibilidade do exame. 

        Além disso ao analisarmos as relações VEF1/CVF e FEF25-75%/CVF, 

observamos que não houve variação ao longo do estudo (tabela 9). Como as 

variáveis espirométricas VEF1 e FEF25-75% são volume-dependentes, seria 

possível que a variação média da CVF induzida por alguns pacientes ou por uma 

leve queda, ainda dentro da variabilidade da medida e dos limites clínicos, 

limitasse a importância da redução da CVF em nosso estudo. Entretanto a análise 

individual dos valores da tabela 10, mostrou que a variação da CVF foi 

homogênea e que apoiada na significância estatística, não nos permite 

desconsiderar o efeito redutor das intervenções realizadas, sobre a variável CVF. 
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       O presente estudo sugere que o uso do TMI + Ox pode beneficiar 

preventivamente a força e a resistência musculares, sabidamente comprometidas 

(Gozal, 2000; Ward, Hill, 2001; Eagle, 2002), nos estágios mais evolutivos das 

DNM. 

        Por outro lado, embora nas condições do presente estudo o efeito redutor da 

oxandrolona sobre as variáveis espirométricas dependentes da CVF (VEF1 e 

FEF25-75%) tenha sido clinicamente irrelevante, novos estudos sobre os efeitos 

desta droga em pacientes mais comprometidos e ou com tempos de utilização 

mais prolongados são necessários, principalmente, considerando que os 

resultados por nós obtidos se devem somente a um mês de tratamento. 

        Melhorar a força e a resistência dos músculos respiratórios é de suma 

importância em DNM, pois proporciona uma ventilação pulmonar eficiente para a 

realização adequada de trocas gasosas, aumenta a tolerância ao esforço físico 

intenso quando há fraqueza muscular generalizada, e aumenta a capacidade de 

superar situações de estresse do sistema respiratório (Reid, Sanrai, 1995; Gozal, 

Thiriet, 1999; Ward, Hill, 2001). Em estágios mais avançados das DNM, em 

decorrência das lesões das fibras musculares, pode ser observada perda de força 

dos músculos respiratórios e queda de PImáx e PEmáx (Lynn et al, 1994). Nesta 

situação, quando há aumento de cargas resistidas ou elásticas do sistema 

respiratório, o limiar de fadiga poderá ser alcançado mais precocemente. Neste 

caso há um risco potencial de insuficiência ventilatória. 

        Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que associação do TMI 

+ Ox , nas condições estudadas é benéfica e de baixo risco clínico. O uso da 

oxandrolona em pacientes com comprometimento muscular respiratório e ou em 

outras dosagens deve ser precedido por novos estudos.  

        Em resumo: a utilização de exercícios inspiratórios resistidos na população 

avaliada melhorou a força dos músculos respiratórios, sem alterar os volumes 

pulmonares dinâmicos, avaliados pela espirometria. A introdução do esteróide 

anabólico oxandrolona potencializou o aumento de força (PImáx e PEmáx) e 

melhorou a resistência desses músculos (RMR). A fraqueza muscular respiratória 

é um importante determinante dos estágios evolutivos finais das DNM (Lynn et al, 

1994; Rochester, Esau, 1994; Gozal, Thiriet, 1999; Gozal, 2000; Laghi, Tobin, 

2003). Assim, é provável que o treinamento resistido dos músculos inspiratórios 

nas fases mais precoces traga, preventivamente, benefícios para os pacientes em 
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estágios mais avançados da doença. Teoricamente, espera-se que a 

degeneração de músculos fortalecidos se torne mais lenta, retardando os 

sintomas e o agravamento do quadro clínico. 

        Por outro lado, a extensão da aplicação dos resultados deste estudo para 

outros pacientes e dosagens deve ser precedida por estudos adicionais.  

 

 

6.5. Limitações do estudo 

 
 
        1) A não inclusão de um grupo controle no presente estudo foi determinada 

pelo objetivo de se avaliar o efeito do treinamento muscular respiratório com ou 

sem a oxandrolona nos pacientes com DNM progressivas. É possível que um 

grupo controle pareado por idade e gênero fornecesse informações sobre as 

diferenças nas respostas ao treinamento entre pacientes e controle. Aliado ao 

inconveniente ético da administração da oxandrolona em indivíduos sem 

indicação clínica, este não era um objetivo prioritário do presente estudo. 

        2) O efeito isolado da oxandrolona sobre os músculos periféricos e 

respiratórios seria um complemento ao presente estudo. O número de pacientes, 

assim como o tempo necessário para a realização desta nova etapa tornaria 

inviável a sua realização. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

1. Não há correlação entre a força dos músculos respiratórios e de membros 

inferiores nos pacientes com DNM estudados. 

 

2. O TMI, com 40% da PImáx, durante um mês, é eficaz para melhorar a força 

dos músculos respiratórios em pacientes com doenças neuromusculares de 

evolução lentamente progressiva, sem comprometimento de músculos 

respiratórios. 

 

3. O efeito do TMI na força dos músculos respiratórios é transitório. 

 

4. A oxandrolona, na dosagem de 0,1mg/kg/ dia, por um mês, potencializa os 

efeitos do TMI (com 40% da PImáx), sobre a força dos músculos inspiratórios e 

melhora, de forma exuberante, a resistência destes músculos, em pacientes com 

doenças neuromusculares sem comprometimento de músculos respiratórios. 

 

5. A associação de oxandrolona e TMI, nas condições do presente estudo, não 

produziu reduções clinicamente relevantes nos parâmetros que indicam 

comprometimento das vias aéreas, não trazendo prejuízos clinicamente 

relevantes para a função pulmonar.  
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9. ANEXOS 


