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ATROFIA ESPINHAL DO TIPO I: REVISÃO DAS PRINCIPAIS
ABORDAGENS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA.
Spinal muscular atrophy type I: a review of respiratory therapy approaches.
Bruno Silva Miranda¹, Daniel Lago Borges², Lana dos Santos Martins³

RESUMO

ABSTRACT

A atrofia espinal do tipo I (AME I) ou Síndrome de
Werdnig-Hoffmann é uma doença genética autossômica recessiva, sendo a segunda doença neuromuscular hereditária mais
comum depois da distrofia de Duchenne. A criança com AME
tipo I apresenta fraqueza de tronco, membros e musculatura
respiratória, justificando, portanto, uma atenção especial da
Fisioterapia. A pesquisa tem como objetivo descrever os principais aspectos da doença, assim como fazer uma revisão das
principais abordagens da fisioterapia respiratória oferecidas para
essa síndrome, relatando os tratamentos propostos por diversos
autores. Foi realizada pesquisa nas bases de dados Lilacs, Scielo
e PudMed, no período de 2003 a 2014, nos idiomas português,
inglês e espanhol, sendo utilizada as palavras-chaves (nos três
idiomas): doenças neuromusculares, atrofia muscular espinhal,
Werdnig-Hoffmann e fisioterapia. Dos artigos selecionados apenas 28 preencheram os critérios de inclusão e foram utilizados
na discussão da pesquisa. Pudemos concluir que a sobrevida
de pacientes com AME tipo I recebeu um impacto significativo
com uso da traqueostomia e ventilação não invasiva (VNI) e que
a Fisioterapia exerce um papel fundamental nas complicações
respiratórias comuns nos pacientes com essa síndrome, através
de cuidados e técnicas específicos, que promovem melhora na
qualidade de vida.
Palavras-chaves: Atrofia muscular espinhal, Doença de
Werdnig-Hoffmann, Doenças neuromusculares.

Spinal muscular atrophy type I (SMA I) or Werdnig-Hoffmann syndrome is an autosomal recessive genetic disease,
the second most common inherited neuromuscular disease after
Duchenne dystrophy. Child with SMA type I presents weakness
of the trunk, limbs and respiratory muscles, that justify special
attention of the Physiotherapy. The research aims to describe
the mainly aspects of the disease and do a review of the main
approaches offered by respiratory physical therapy for this
syndrome, reporting the treatment offered by several authors.
A survey was conducted in the databases Lilacs, SciELO and
PubMed in the period of 2003-2014, in Portuguese, English
and Spanish languages, the keywords used were neuromuscular
disease, spinal muscular atrophy, Werdning Hoffman, physiotherapy, all in the three languages. Of all selected articles only
28 met the inclusion criteria and were used in discussion of the
research. We concluded that the survival of patients with SMA
type I received a significant impact with use of tracheostomy
and non-invasive ventilation (NIV) and that physical therapy
plays a key role in the common respiratory complications in
patients with this syndrome, through specific care and techniques, improving their quality of life.
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INTRODUÇÃO

Em 1891 e 1893, Werdnig¹ e Hoffmann² inicialmente
descreveram em suas pesquisas a atrofia muscular espinhal como
uma doença progressiva que começa na infância e resulta em
morte precoce, sendo caracterizada como perda das células do
corno anterior da medula.
A atrofia muscular espinhal (AME) é caracterizada
como uma doença neurodegenerativa com herança genética
autossômica recessiva. A frequência de indivíduos portadores
(heterozigotos) da doença é de um para cada 40 a 60 indivíduos e seu diagnóstico baseia-se nos antecedentes familiares,
no quadro clínico, na biópsia de músculos e nos achados dos
estudos neurofisiológicos, nas velocidades de condução motoras
e sensitivas e na eletromiografia.3,4,5
Essa atrofia é causada por uma alteração genética no gene
do neurônio motor sobrevivente 1 (SMN1) que é responsável
pela redução dos níveis da proteína do SMN. A falta da proteína
SMN leva à degeneração de motoneurônios alfa (α) localizados
no corno anterior da medula espinhal, o que resulta em fraqueza
e paralisia muscular proximal progressiva e simétrica 6,7,8.
A classificação da AME depende de fatores como: idade
de início dos sintomas e do grau de desenvolvimento motor da
criança. A AME tipo I (também denominada AME severa, doença de Werdnig-Hoffmann ou AME aguda) se caracteriza pelo
início precoce (de 0 a 6 meses de idade), pela falta de habilidade
de sentar e pela curta expectativa de vida (menor que 2 anos).
A fraqueza de tronco e membros normalmente se dirige para os
músculos intercostais, o que dificulta o desenvolvimento normal
do ciclo respiratório. Apesar desses músculos serem afetados, o
diafragma inicialmente é poupado. A mortalidade precoce está
usualmente associada com a disfunção bulbar e complicações
respiratórias 6,9.
Trata-se de uma doença que merece atenção multidisciplinar, incluindo a fisioterapia, que através de um atendimento
diferenciado fornece suporte para a melhora da qualidade de vida
do paciente, diminuindo os efeitos deletérios da doença, além
de melhorar as condições pulmonares, otimizar o mecanismo
de depuração mucociliar para facilitar a mecânica respiratória,
prevenir e corrigir as complicações pulmonares e as alterações
da relação ventilação/perfusão10,11.
O foco da fisioterapia respiratória é limitar a congestão
pulmonar, a atelectasia e risco de falência respiratória. Além
da fraqueza muscular global, o risco de broncoaspiração e a
dificuldade em eliminar secreções através da tosse contribuem
para a ocorrência de infecções broncopulmonares de repetições,
que poderão culminar em disfunção respiratória. O treinamento
dos músculos respiratórios melhora a função pulmonar, ameniza
o declínio do volume corrente e retarda o início da falência
respiratória nesses pacientes 12.
O objetivo do presente estudo é fazer uma revisão integrativa das principais abordagens da fisioterapia respiratória
nesses pacientes.

MATERIAIS E MÉTODOS
Uma revisão integrativa foi realizada com a finalidade de
descrever os principais aspectos da atrofia muscular espinhal
do tipo I, assim como as principais abordagens da fisioterapia
respiratória em pacientes com essa síndrome.
Nessa revisão foram utilizadas as bases de dados Lilacs,
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Scielo e PubMed, para selecionar os artigos para o estudo em
questão. A pesquisa teve como descritores: doenças neuromusculares, neuromuscular diseases, enfermidades neuromusculares, atrofia muscular espinhal, spinal muscular atrophy, atrofia
muscular espinal, Werdnig Hoffman, fisioterapia e physiotherapy. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre 2003
e 2014, e artigos gratuitos; e os de exclusão foram: aqueles que
precisariam ser pagos para serem lidos por completo ou que não
pertenciam aos anos de pesquisa estabelecidos. Os artigos que
passaram pelos critérios de inclusão estão em língua portuguesa,
inglesa e em espanhol.
Após a leitura dos artigos foi possível descrever a atrofia
muscular espinhal do tipo I e discutir as principais abordagens
da fisioterapia respiratória proposta pelos autores pesquisados
em pacientes com a síndrome.

RESULTADOS
Inicialmente foram encontrados 60 artigos referentes ao
tema, porém, foram excluídos 12 que precisariam ser pagos e
20 que foram publicados fora dos anos estabelecidos (2003 a
2014), apenas 28 artigos permaneceram para a discussão. Nos
estudos foram encontradas diversas descrições da síndrome,
bem como suas manifestações clínicas e estruturais. No âmbito
da fisioterapia, destacou-se o apoio na equipe multiprofissional
no cuidado dos pacientes portadores da síndrome; a fisioterapia
respiratória no cuidado tanto em ambiente hospitalar como em
domicílios; execução de técnicas de higiene brônquica, manobras de reexpansão pulmonar, tosse manualmente assistida e
aspiração de secreção de vias aéreas; e destaque na qualidade
de vida dos pacientes em geral. Houve discordância com relação
ao procedimento de traqueostomia de forma profilática e ao uso
da ventilação não invasiva (VNI) para casos de desconforto
respiratório.

DISCUSSÃO
Na Síndrome de Werdnig-Hoffmann a hipotonia se
manifesta primeiramente dentro do útero ou durante os dois
primeiros meses de vida. A “posição de rã” é característica
marcante, com os membros inferiores em abdução e rotação
externa e flexionados nas articulações da cintura pélvica e dos
joelhos; os movimentos ativos dos membros estão confinados
aos dedos das mãos e dos pés. Observa-se também atrofia muscular do tronco, apresentando acentuada cifoescoliose e tórax
na forma de sino 11,13,14.
A progressão das complicações respiratórias para a insuficiência respiratória crônica surge, em geral, como consequência direta da fraqueza e da fadiga dos músculos respiratórios
(inspiratórios, expiratórios e de vias aéreas superiores) e pela
incapacidade de se manter as vias aéreas livres de secreções15,16.
No estudo retrospectivo de coorte realizado por Ioos et
al.17 com o objetivo de descrever o curso clínico e respiratório
da AME, das 33 crianças com AME tipo I que participaram do
estudo, 82% delas morreram (n= 27). As causas da morte foram:
desconforto respiratório; disfunções bulbares, responsáveis
por broncoaspirações e consequentemente pelas pneumonias
aspirativas; morte súbita, mesmo em pacientes com suporte
ventilatório. A arritmia cardíaca pode ter sido a razão da morte
súbita devido a hipertonia vagal e a bradicardia severa, porém,
não foram encontrados dados que confirmassem a suposição,
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além do fato de que complicações cardíacas não são características clássicas da AME.
Com o intuito de estudar a população de doentes com o
diagnóstico de AME (clínico e/ou genético) em um hospital em
Lisboa, no período de janeiro de 2007 a outubro de 2009, Pires
et al.18 separaram os pacientes de diferentes tipos de AME em
grupos. No grupo com diagnostico de AME tipo I verificou-se
maior frequência de intercorrências de infecções respiratórias e
de óbitos em idades que variaram de quatro a 24 meses.
Para tornar mais claro o entendimento, os itens mais
importantes da pesquisa foram agrupados e destacados a seguir.
Traqueostomia
Maia et al.19, realizaram uma revisão casuística por meio
da análise de dados do Laboratório do Sono e Ventilação do
Hospital Pediátrico de Coimbra em Portugal, entre pacientes
com distrofia neuromuscular em um período de dezessete anos
(1993 a 2009). Foi verificado que o grupo de pacientes com
Amitrofia Espinhal do tipo I (n= 10) iniciaram a ventilação
pulmonar mecânica precocemente via traqueostomia, ou por
problemas respiratórios ao nascer ou de maneira profilática na
tentativa de promover a expansão e crescimento pulmonar e
evitar deformidades torácicas.
Os autores, Ricz et al.20, relataram que a traqueostomia
favorece a conexão com a ventilação mecânica e facilita a
aspiração de secreções de forma mais efetiva sendo, portanto,
indicada para pacientes com doenças neurodegenerativas em
decorrência das alterações respiratórias e neuromusculares.
Já o estudo realizado por Feitosa, Silva e Cunha 21 destaca que o uso de traqueostomia por tempo prolongando pode
acarretar em complicações, tais como: desconexões acidentais,
morte súbita por rolha, prejuízo no transporte muco-ciliar, sangramentos e o aumento quantidade de secreção.
A traqueostomia para ventilação crônica é uma decisão
que deve ser cuidadosamente discutida, se solicitado pelos pais,
representando um dilema ético e controverso. Há um grande
espectro de opções que podem ser fornecidos, sendo recomendado explorar as possibilidades com a família sobre questões
como a qualidade de vida da criança 22.
Ventilação não invasiva (VNI)
Oskoui et al.23 mostraram os avanços que surgiram a partir
de 1990, com a introdução da ventilação não invasiva (VNI) e da
gastrostomia, causando um impacto importante na história natural da amiotrofia espinhal progressiva. Os autores observaram
aumento significativo na sobrevida dos pacientes nascidos entre
1995 e 2006, quando comparado com os nascidos entre 1980 e
1994, com redução de 70% no risco de morte destes pacientes.
A VNI e técnicas coadjuvantes podem prolongar a sobrevida na amiotrofia espinhal progressiva, pois além de evitar ou
adiar a necessidade de traqueostomia, estão associadas a uma
menor incidência de pneumonia e outras complicações causadas
pelo uso da via aérea arti¬ficial. A VNI preserva a linguagem, a
deglutição, os mecanismos de defesa das vias aéreas e aumenta
a eficácia da tosse, proporcionando efeitos benéficos a nível psicológico e emocional. Ela possui diversos ob¬jetivos, tais como
redução do desconforto respiratório e trabalho ventilatório,
melhora na qualidade do sono, nas trocas gasosas, na qualidade
de vida e no prolongamento da sobrevida 24.
No entanto, de acordo com Bush et al.25, o uso da VNI durante o dia inteiro deixa a criança essencialmente dependente do

ventilador mecânico e essa prática torna-se uma opção inviável
a longo prazo. Além da dependência da ventilação como ponto
negativo, outros fatores também podem surgir, como lesões
na pele devido a pressão da máscara no rosto, assim como o
incomodo causado pela pressão do ar.
Cuidados e técnicas fisioterapêuticas
De acordo com o Consenso de Cuidados Padrão para
Amiotrofia Espinhal os cuidados clínicos são divididos entre
os pacientes que não sentam, os que sentam e os que andam. Os
que não sentam (AME tipo I) é recomendado a ventilação não
invasiva em combinação com técnicas de desobstrução das vias
aéreas para reduzir a necessidade de intubação. Recomendações
para exame físico incluem avaliação da respiração (frequência
respiratória, trabalho respiratório, presença de respiração paradoxal), cianose ou palidez, forma do tórax. A troca gasosa deve
ser monitorizada através da oximetria de pulso e deve ser um
indicativo para a aspiração de secreção em vias aéreas26.
Os autores, Silva, Przysiezny, Capellani27, descrevem
em seu relato de caso, procedimentos realizados dentro de
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica em uma
criança com AME tipo I de dois anos e dez meses de idade. As
práticas destacadas foram: a manutenção da cabeceira elevada
à 30°, utilização de colchão anti-escaras, verificação dos sinais
vitais a cada 6 horas, atendimento de fisioterapia respiratória
e motora duas vezes ao dia, exercícios com a fonoaudióloga
uma vez ao dia e utilização de ventilação pulmonar mecânica
via traqueostomia.
No relato de caso de Lima et al.9 em uma criança portadora da Síndrome de Werdnig-Hoffmann de dois anos de idade,
eles abordaram a fisioterapia respiratória como parte da rotina
domiciliar. Os cuidados constavam de técnicas de higiene brônquica (aspiração e manobras desobstrutivas), drenagem postural,
terapia de expansão pulmonar (TEP) (com aumento da PEEP
6 cmH2O para 10 cmH2O, por 15 minutos).
Vasconcelos et al.28 também defendem a abordagem da
fisioterapia respiratória (que incluem tosses assistidas, técnicas
de remoção de secreção, hiperinsuflação periódica, utilizando
ventiladores de pressão pré-ajustada), além do uso de ventilação nasal noturna (VNN) ou ventilação mecânica invasiva por
traqueostomia para a melhora do estado geral dos pacientes.
Em sua revisão de literatura Jorge, Carrapatoso e Fernandes29 destacaram os cuidados fisioterapêuticos para a possibilitar a umidificação das vias aéreas, a desobstrução brônquica,
a manutenção da via aérea pérvia e a reexpansão pulmonar,
favorecendo a eliminação de secreções e uma melhor relação
ventilação-perfusão.
No relato de caso de Soares et al.10, a criança do estudo
recebeu cuidados fisioterapêuticos diários desde sua internação
até a conclusão do estudo, recebendo três sessões de fisioterapia
respiratória e duas sessões de fisioterapia motora. As sessões
de fisioterapia respiratória mantêm as vias aéreas permeáveis,
compreendendo manobras de higiene brônquica e reexpansão
pulmonar, drenagem postural brônquica seletiva e posterior
aspiração das vias aéreas.
No estudo de Iannaccone30 os cuidados ao paciente incluem um rápido acesso ao suporte respiratório quando necessário (incluindo desde ventilação não invasiva até traqueostomia e
ventilação mecânica). Técnicas de limpeza das vias aéreas e de
mobilização das secreções são muito úteis e incluem fisioterapia
respiratória e drenagem postural.
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Nas abordagens descritas por Fonseca et al.31 foi utilizada a percussão torácica, que consiste na aplicação manual de
pequenas pancadas no tórax. Ela deve ser utilizada somente
quando o paciente está com acúmulo de secreções, facilitando
a migração do muco de áreas distais para proximais. A vibração
também foi descrita e foi realizada com o auxílio de aparelhos
específicos. Oscilações com alta frequência também foram úteis
atuando na diminuição da viscosidade do muco e no aumento
da clearance das vias aéreas.
Na AME tipo I, assim como em todas as outras doenças
neuromusculares (DNM), a tosse pode ser ineficaz tanto pelo
pequeno volume de ar que o paciente consegue mobilizar, como
pela incapacidade de fazer o fechamento adequado da glote,
além da fraqueza da musculatura expiratória. Uma das técnicas
de facilitação do clearance de vias aéreas é a tosse manualmente
assistida, que consiste em gerar uma pressão abdominal ou
tóraco abdominal para se auxiliar o fluxo expiratório após uma
insuflação máxima, sendo assim, uma técnica importante para
pacientes com AME tipo I 28,32.
No estudo de Paula et al.33 foi descrita a técnica do air-stacking com o objetivo de manter a elasticidade do pulmão
e parede torácica, e promover o crescimento adequado dos
pulmões, essa técnica auxilia a expansão pulmonar através
de consecutivos empilhamentos de ar nos pulmões através do
fechamento da glote após cada insuflação. O estaqueamento
pode ser realizado com auxílio de ressuscitadores manuais, de
ventiladores, ou através da respiração glossofaríngea. A air-stacking aumentam o volume pulmonar e, consequentemente,
otimiza o pico do fluxo da tosse, podendo ser utilizados tanto
preventivamente, mas também no tratamento de atelectasias.
No relato de caso de Keating at al.34 a criança com AME
tipo I dependente de VNI foi submetida à oscilação de alta
frequência na parede torácica e o resultado mostrou que essa
técnica pode ser utilizada com segurança e ainda em combinação
com outras técnicas de higiene brônquica, porém, estudos mais
aprofundados deverão ser realizados para garantir a eficácia do
procedimento.
Moreira et al.35 realizaram um estudo de caso de um paciente com amiotrofia espinhal tipo I, sete anos de idade, sexo
masculino, com insuficiência respiratória crônica e em ventilação mecânica domiciliar. Com a fisioterapia e a ludoterapia
houve melhora significativa do déficit motor, apresentando
movimentos coordenados de mão e dedos bilaterais. A fisioterapia era realizada duas vezes por dia, todos os dias da semana.
O estudo concluiu que pacientes portadores da AME I em
assistência domiciliar apresentam morbi-mortalidade inferior
àqueles mantidos em internação hospitalar.
Qualidade de vida
Não só de problemas respiratórios e motores são constituídos os pacientes com a síndrome, o aspecto emocional deve
ser um fator analisado. As crianças com Síndrome de Werdnig-Hoffmann geralmente dependentes de ventilação mecânica e
são frequentemente submetidas a períodos extensos de internação em UTI pediátrica, acarretando problemas psicológicos
familiares. Diante da perspectiva do caráter crônico da doença
e da persistência da dependência da ventilação, os pais vislumbram a possibilidade de levar o filho para casa. Sendo assim,
faz-se necessário encorajar os pais e as crianças a lidarem da
melhor forma possível com as limitações impostas da doença 36.
A qualidade de vida é uma forte influência na expectativa
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de vida dos pacientes. Baseando-se nesta afirmativa, a fisioterapia contribui também para que haja melhor interação e contato
entre os pacientes com AME tipo I e as pessoas e o ambiente
que os cercam 37.

CONCLUSÃO
A AME tipo 1 ou Síndrome de Werdnig-Hoffmann é
uma doença rara, com início dos sintomas surgindo logo nos
primeiros meses de vida. O comprometimento motor vai desde
hipotonia de tronco e membros, até complicações na deglutição e
na respiração, sendo muito comum a evolução dos pacientes para
a ventilação pulmonar mecânica. As abordagens propostas pelos
autores de diversos estudos foram semelhantes na sua maioria e
destacaram a fisioterapia respiratória, que inclui a aspiração de
vias aéreas, mobilização de secreções, monitorização clínica e
manejo da ventilação mecânica. A indicação da traqueostomia e
a utilização da VNI permanecem ainda incertos frente à evolução
da doença. As abordagens apresentaram um impacto satisfatório
no prognóstico das crianças portadoras da síndrome melhorando
assim a qualidade de vida nestes pacientes.
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