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RESUMO  

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é considerada uma doença progressiva e degenerativa que está 

ligada ao cromossomo X, caracterizada pela fraqueza muscular. Desse modo, a fisioterapia aquática tem a 

finalidade de facilitar aos portadores vários exercícios que no solo teria mais dificuldade. Objetivo foi 

mostrar que método Halliwick é eficaz na Distrofia Muscular de Duchenne. O estudo trata-se de uma 

revisão bibliográfica, onde foram analisados artigos científicos e monografias. Com presente estudo 

vemos que a literatura sugere os seguintes benefícios do método Halliwick na Distrofia Muscular de 

Duchenne, onde podemos concluir que a maioria dos artigos são referentes a pesquisa da aplicação do 

método em padrões respiratórios. 

Palavras-chave: Degeneração muscular. Pseudo-hipertrofia muscular. Fisioterapia aquática. 

 

ABSTRACT 

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is considered a progressive and degenerative disease that is linked 

to the X chromosome, characterized by muscle weakness. In this way, aquatic physiotherapy has the 

purpose of facilitating various exercises for people who would have more difficulty on the ground. The 

objective was to show which Halliwick method is effective in Duchenne Muscular Dystrophy. The study 

is a bibliographic review, where scientific articles and monographs were analyzed. With this study we see 

that the literature suggests the following benefits of the Halliwick method in Duchenne Muscular 

Dystrophy, where we can conclude that most articles refer to research on the application of the method in 

breathing patterns. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na metade do século XIX, Charles Bell foi o primeiro relatar a Distrofia 

Muscular de Duchenne (DMD) porem foi descoberta no ano de 1852, pelo pesquisador 

inglês Eduard Meryon o qual fez a primeira definição completa da patologia 

(DAGHETTI et al., 2013). 

A (DMD), é considerada uma miopatia progressiva e degenerativa que está 

ligada ao braço curto do cromossomo X, lócus Xp21, caracteriza-se por uma fraqueza 

muscular (SIENKIEWICZ et al., 2015). A DMD é irreversível devido a deficiência da 

distrofina, que resulta em rompimento da membrana celular e da lâmina basal, 

impossibilitando o influxo de cálcio e levando à perda da integridade muscular 

(FREITAS et al., 2019). 

Figura 1- imagem A o musculo está normal com a distrofina no sarcolema e na imagem B tem a 

ausência de distrofina no sarcolema das fibras musculares. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (WERNEK et al., 2019) 

 

Segundo Souza et al. (2018) a DMD afeta cerca de um a cada 3500 meninos 

nascidos vivos. De acordo com Freitas et al. (2019) no Brasil ocorrem cerca de 700 

novos casos por ano. As manifestações clínicas se iniciam nos primeiros anos de vida 

entre 3 e 5 anos, com quedas frequentes, dificuldade de subir e descer escadas, 

deambular, pular e correr (WISKI; SOUZA, 2015).  

Com quedas constantes e problemas ao levantar-se do chão devido à fraqueza 

dos músculos da cintura pélvica, manobra conhecida como sinal de “Gowers”. O quadro 
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irá evoluir para hiperlordose lombar, hipertrofia de gastrocnêmicos, marcha anserina e 

insuficiências respiratória e cardíaca (FUJINO et al., 2016).  

Figura 2 - sinal de Gowers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BUDEL E CLARO, 2018) 

 

Apesar da DMD ser raro no sexo feminino, em torno de 8% das mulheres podem 

adquirir a doença contanto que os dois cromossomos X sejam portadores da mutação 

genética. (ALMEIDA et al., 2013). 

A fase inicial da doença se caracteriza por aumento do músculo gastrocnêmico, 

que terá como consequência firmeza e resistência à palpação da massa muscular, que 

pode ser chamado de pseudo-hipertrofia muscular, também apresentara déficit de 

equilíbrio, problemas em subir escadas, enfraquecimento progressivo em membros 

inferiores e atraso no desenvolvimento psicomotor (HORITA; CRUZ, 2015) 

De acordo com Guzmán (2018), Chaustre e Chona (2011), existem 5 fases na 

DMD, fase pré-sintomática (0 a 2 anos), fase ambulatorial precoce (3 a 4 anos), fase 

ambulatorial tardia (5 a 8 anos), fase não ambulatorial precoce (9 a 11 anos), fase não 

ambulatorial tardia (acima de 12 anos). 

Guzman (2018) afirma que o diagnóstico da patologia deve ser feito o mais 

rápido possível com o objetivo de garantir tratamento precoce. Diagnostico se dá por 

meio de exames laboratoriais que demonstra o nível de creatina quinase (CK) que vai 
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ser elevado 10 a 100 vezes há mais que o valor normal, pode ser feito biopsia muscular, 

eletromiografia e analise de DNA.  

De acordo com Chinen et al. (2019) embora a DMD seja uma doença que não 

tem cura, a fisioterapia é uma parte fundamental do tratamento. E, dentre os vários 

recursos fisioterapêuticos, temos o método Haliwick da fisioterapia aquática. 

Em 1949, James Mc Millan desenvolveu método Halliwick, em Londres, onde 

recebeu esse nome em homenagem a instituição que trabalhava, com objetivo de ensinar 

pessoas com deficiência física a se tornarem mais independente para nadar e realizar 

movimento que no solo não seria possível (SILVA, 2018). 

A fisioterapia aquática tem a finalidade de facilitar para os portadores vários 

exercícios que fora da água teria mais dificuldade devido ao peso corporal, fraqueza 

muscular, deformidades, contraturas musculares e limitações devido encurtamentos 

musculares (WINTER; NOCETTI, 2017). 

As características físicas da água como densidade, empuxo, temperatura, 

redução da força gravitacional, pressão hidrostática, proporciona relaxamento, melhora 

das articulações, circulação sanguínea, linfática, aumentando amplitude de movimento 

(ADM), evolução da percepção corporal, aumento da capacidade respiratória e 

equilíbrio (CUNHA; SOUZA; KUMIZAKI, 2019). 

O programa dos 10 pontos é uma maneira de aprendizagem onde paciente vai 

adquirir independência, tornando a atividade mais ativa, controlando movimentos, 

melhorando equilíbrio, motricidade e capacidade cardiorrespiratória (SILVA, 2018). 

Segundo Prado (2019),  os pontos são adaptação mental, desligamento, 

rotação sagital, rotação longitudinal, rotação cominada, empuxo, equilíbrio em 

imobilidade, deslize em turbulência, progressão simples e movimentos básico do 

Halliwick. O objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia do método Halliwick na 

DMD. 

Foi realizado uma revisão bibliográfica, sobre método Halliwick na (DMD), no 

qual foram analisados estudos disponíveis em artigos científicos e monografias. Para 

realizar essa revisão foi consultada as bases de dados PubMed e-scielo. Foi utilizado os 
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seguintes descritores: hidroterapia no duchenne, fisioterapia em duchenne, distrofia 

muscular de duchenne, método halliwick, e fisioterapia aquática. A pesquisa 

bibliográfica aconteceu entre os meses de abril de 2020 a agosto de 2020, na revisão foi 

considerado os trabalhos publicados a partir 2010. Foram incluídos trabalhos que eram 

relacionados com o tema abordado e disponíveis na forma íntegra e gratuita. Baseado 

nestas informações o objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia do método 

Halliwick na DMD. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Prado (2019), afirma que para iniciar a terapia aquática o fisioterapeuta deve 

sempre entrar na água primeiro e permanecer pronto para receber o paciente, entrando 

tranquilamente até altura dos ombros, gerando pouco borrifo e o paciente deve estar 

sentado na borda da piscina, no qual é encorajado a colocar as mãos para frente sobre o 

ombro do fisioterapeuta.  As mãos do fisioterapeuta são posicionas abaixo dos braços, 

escápulas e em torno das costas, logo após paciente coloca corpo para frente em direção 

ao terapeuta para iniciar sessão.  

Segundo Rodrigues (2017), a saída é realizada por cima da borda da piscina de 

uma maneira que a independência do paciente seja maior que o auxílio, podendo ser 

retirado após estra tranquilo.  

 Os autores que defendem essa prática afirmam que no ambiente aquático pode-

se trabalhar de modo lúdico, onde o paciente poderá desempenhar atividades que seriam 

limitadas em solo. 

 Adams et al. 2016 realizou um estudo que foca a importância da fisioterapia 

respiratória, aplicando se em 3 pacientes do sexo masculino, dois deambulantes e um 

com perda de marcha. Para analisar o impacto da fisioterapia aquática na função 

respiratória e qualidade de vida em crianças com DMD, foi aplicado testes pré e pós 

intervenção. Os parâmetros analisados foram a expansão torácica para determinar o 

padrão respiratório (intercostal vs músculos acessórios) por meio de uma fita métrica e 

marcações anatômicas; a capacidade inspiratória foi analisada através do espirômetro de 
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incentivo; o pico de fluxo por meio do medidor digital. A intervenção durou 8 semanas, 

onde foram realizados exercícios semanalmente com o objetivo de melhorar a 

musculatura respiratória, a ADM e a função pulmonar em várias profundidades de água. 

O atendimento foi individualmente seguindo um protocolo com exercícios de 

fortalecimento, alongamento ativo, atividades de inalação/exalação e estabilidade do 

Core. O paciente mais jovem, deambulante e com progressão mais limitada, apresentou 

melhora na expansão torácica, capacidade inspiratória, pico de fluxo. O segundo 

participante, deambulante, porém em fase mais avançada da doença, apresentou 

melhora na capacidade inspiratória, pico de fluxo. O terceiro apenas não apresentou 

melhora na expansão torácica. 

Nicolini et al. (2012), no estudo utilizou dois grupos, no qual o grupo controle 

tinha 13 deambuladores saudáveis e o grupo experimento com 8 portadores de DMD 

não deambuladores que realizaram testes no solo e no ambiente aquático com objetivo 

de avaliar os efeitos da imersão nos parâmetros ventilatórios como pressão inspiratória 

máxima (PImáx), pressão expiratória máxima (PEmáx), frequência cardíaca (FC), 

saturação de oxigênio (SatO2), volume minuto (VM), frequência respiratória (Fr), 

volume corrente (VC), pico de fluxo de tosse (PFT), capacidade vital forçada (CVF) em 

pacientes não deambuladores de DMD. Ao analisar PImáx, PEmáx, VC e Fr do grupo 

experimento, não observaram alteração nos valores obtidos no ambiente aquático e no 

terrestre, porém, ao comparar com o grupo controle, esses valores obtidos no grupo 

DMD são inferiores, fora o de Fr que foi superior ao do grupo controle. Através do 

estudo entende-se que na imersão os indivíduos com DMD apresentam comportamento 

fisiológico diferentes do ambiente terrestre, onde apresentaram uma diminuição da CVF 

enquanto que o grupo controle apresentou diminuição em PFT, FR e aumentou o VC. 

(NICOLINI et al., 2012) 

O estudo realizado por Atamturk e Atamturk (2018), teve objetivo de avaliar o 

impacto de exercícios aquáticos em um menino, de 6 anos com DMD que foi submetido 

a um programa aquático realizado em oito semanas, sendo 2 vezes por semana, onde 

foram realizados alongamentos, exercícios respiratórios, exercícios para 

desenvolvimento motor que através dessas atividades verificou-se que os exercícios 

https://www.e-jer.org/articles/search_result.php?term=author&f_name=Hakan&l_name=Atamturk
https://www.e-jer.org/articles/search_result.php?term=author&f_name=Hakan&l_name=Atamturk
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aquáticos beneficiaram o menino em termos de socialização, relaxamento, qualidade de 

vida e autopercepção. 

Silva et al. (2015), realizaram um estudo transversal afim de analisar o gasto 

energético durante o treino de marcha em ambiente aquático e terrestre em portadores 

de DMD. O estudo utilizou como meio de mensuração o Teste de Caminhada de 6 

minutos (TC6), Índice de Gasto Energético (IGE) e sinais vitais como frequência 

cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e oximetria de pulso (SpO2), inicial e final. 

Os autores concluíram que os pacientes com DMD percorreram uma distância menor e 

com um gasto energético maior no ambiente aquático quando comparado ao solo. 

No estudo do Ferreira et al., (2015), realizaram um estudo para comparar a 

função motora em solo e imersão de crianças com DMD no período de 2 anos, a sessão 

tinha duração de 40 minutos, uma vez por semana e aplicação da Escala Egan 

Klassification (EK) e de Vignos. Devido aos princípios físicos da água os pacientes 

apresentaram manutenção e melhora do escore da avaliação da função motora em 

imersão. Em contrapartida, foi demonstrada piora dos escores das Escalas Egan 

Klassification e Vignos que quantificam grau de acometimento funcional nas AVD’S, 

apresentando piora na função motora em solo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com presente estudo vemos que a literatura sugere os seguintes benefícios do 

método Halliwick na DMD, onde podemos concluir que a maioria dos artigos são 

referentes a pesquisa da aplicação do método em padrões respiratórios.  

 Trazendo benefícios como melhora na expansão torácica, capacidade 

inspiratória, pico de fluxo, volume corrente, proporcionando relaxamento, melhora da 

qualidade de vida, autopercepção, ajuda na socialização, melhora das articulações, 

circulação sanguínea, linfática, aumentando amplitude de movimento (ADM) e 

equilíbrio. 
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