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Conclusão 

 O  presente estudo trata-se de uma  revisão sistemática e foi 

elaborado de acordo com a declaração PRISMA, onde se obteve 

artigos científicos por meio das bases de dados: PubMed, PEDro, 

SciELO e Lilacs. Os critérios de seleção foram estudos realizados em 

humanos e ensaios clínicos sobre exercícios em DMD. Os descritores 

foram encontrados através de uma busca realizada na base DECS, 

sendo eles: Duchenne muscular dystrophy; Exercise therapy. A 

estratégia de busca utilizada foi "Duchenne muscular dystrophy and 

Exercise therapy”. 
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 Foram encontrados 179 artigos científicos, sendo 176 excluídos: 56 

revisões sistemáticas ou outro formato de artigos diferentes de 

ensaios clínicos, 37 estudos em animais, 59 estudos anteriores à 10 

anos, 3 duplicatas, 1 após análise de resumo e 20 após análise de 

título. Foram incluídos no presente estudo três artigos científicos 

(ALEMDAROĞLU et al., 2015, JANSEN et al., 2010 e JANSEN et al., 

2013). 
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 O presente estudo analisa os efeitos dos exercícios terapêuticos 

nos pacientes com DMD. 
 

Objetivo  

 A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença 

degenerativa causada pela mutação do gene que codifica a proteína 

distrofina, cuja ausência interfere na integridade das células 

musculares1. Nos indivíduos com DMD, os exercícios terapêuticos são 

indicados para melhorar a capacidade funcional, quando executado 

com baixa intensidade2. 

 Os estudos cieníficos tentam determinar o tipo de exercício, os 

seus efeitos terapêuticos e o protocolo mais apropriado para esses 

pacientes.   
  

 

 O exercício terapêutico, sendo de baixa intensidade, em indivíduos 

com DMD mostrou-se seguro e eficaz, proporcionando melhorias na 

funcionalidade e favorecendo a diminuição da progressão da doença, 

o que contribui para uma melhor qualidade de vida. Porém, é 

necessário o desenvolvimento de mais pesquisas sobre o exercício 

físico nesses pacientes, pois ainda existem questões que devem ser 

esclarecidas acerca da intensidade, intervenções terapêuticas e 

dosagem terapêutica. 

Tabela 1: Resumo das principais informações dos artigos analisados. Fonte: Alemdaroğlu et 

al., 2015; Jansen et al. 2010 e Jansen et al., 2013.   Figura 1: Fluxograma 
 


