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A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é causada pela deleção ou deficiência do gene que codifica a proteína 

distrofina. A evolução da doença causa comprometimento na marcha e recentemente, o uso da AFO articulada diurna 

foi avaliado e indicado para a reabilitação desses pacientes. Objetivo: Identificar as adaptações espaço-temporais da 

marcha de pacientes com DMD que fizeram uso da órtese tipo AFO articulada diurna durante dois períodos de três 

meses, pelo uso progressivo e livre, respectivamente. Método: Estudo intervencionista com amostra composta por 8 

pacientes deambuladores diagnosticados com DMD, com idade entre 6 e 10 anos. Foi estipulado a intervenção, ao 

longo de 3 meses, com o uso da AFO articulada por um período de 2 horas diárias, incrementados por 2 horas a cada 

mês. Após esse período, o voluntário ficou livre para usar, ou não, a órtese por 3 meses. Foi registrado um auto-relato 

do número de quedas nesse período. Os pacientes realizaram 4 avaliações sem órtese, nas quais foram obtidos por 

meio de um sistema de câmeras digitais de emissão infravermelha e plataformas de força os seguintes parâmetros das 

variáveis espaço-temporais da marcha: velocidade (m/s), velocidade média normalizada pela altura (altura/s), largura e 

comprimento da passada (m), tempo do ciclo (s), tempo de duplo apoio (s) e cadência (passos/min). Foi também 

avaliado o tempo de subida e de descida de degraus e teste de caminhada de 10 metros. Para análise dos dados, foi 

utilizado o teste de regressão linear com efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos) obtidos pelo Software SAS® 9.3. Os 

dados aqui obtidos foram comparados com dados normativos da literatura (CAAE: 56623715.9.0000.5440). Resultados: 

A idade média da amostra foi de 7,6 (1,6) anos, peso foi de 29,1 (11) Kg e altura de 121,5 (9,4) cm na Avaliação 1. A 

análise dos parâmetros espaço-temporais indicou diminuição da largura da passada (p<0.05) quando comparada a 

Avaliação 1 em relação à avaliação 4 na situação sem órtese (AV1 vs AV4). O relato do número de quedas foi reduzido 

em 89% da AV1 para AV3. O tempo de subida de degraus reduziu significativamente da AV1 para AV3 e da AV1 para 

AV4. Conclusão: O uso diurno e progressivo da órtese AFO articulada, em situação de carga, altera positivamente 

algumas habilidades temporais da marcha de pacientes com DMD, minimizando o número de quedas e aproximando à 

marcha de crianças saudáveis.Descritores: Distrofia Muscular, Duchenne; Marcha; Órtese. Agradecimentos a FAPESP, 



FAEPA e CNPQ.


