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Resumo 

 

Objetivo: este estudo teve como objetivo descrever a função respiratória em 
pacientes com diagnóstico de doença de Pompe tardia em um intervalo de 
tempo. Metodologia: Estudo descritivo longitudinal em pacientes com 
diagnóstico molecular confirmado de doença de Pompe de início tardio. Foram 
coletadas e analisadas informações sobre a história clínica, espirometria simples 
nas posições sentada e supina, manovacuometria, pico de fluxo de tosse, 
distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos, capacidade de 
locomoção e qualidade de vida semestralmente. Os dados foram apresentados 
individualmente e através de estatística descritiva com análise por frequências, 
mediana e valor mínimo e máximo. Resultados: Foram incluídos 7 pacientes no 
estudo, 57% do sexo masculino com mediana no início dos sintomas aos 15 
anos (13-50 anos) e diagnóstico aos 31 anos de idade (10-31 anos). A queixa 
respiratória não foi o sintoma inicial em nenhum dos pacientes estudados, 
entretanto o comprometimento do sistema respiratório esteve presente em 71% 
dos pacientes, com indicação de fraqueza diafragmática pela ΔCVF>25% em 
57% dos casos. Todos os pacientes apresentaram capacidade de deambulação 
presente. O componente sumário físico do SF-36 teve maior impacto negativo 
sobre a qualidade de vida comparado ao componente sumário mental.  
Evolutivamente, em vigência do tratamento com terapia de reposição enzimática 
houve melhora dos volumes pulmonares em 71% dos pacientes. Conclusão: A 
função respiratória está acometida na maioria dos pacientes com doença de 
Pompe incluídos nesse estudo, mesmo não sendo o principal sintoma inicial. O 
tratamento com a terapia de reposição enzimática foi benéfico para essa 
população.  

 

Palavras chave: Doença de depósito de glicogênio tipo II; Doenças 
neuromusculares; Testes de função respiratória; Músculos 
respiratórios/patologia; Terapia de reposição enzimática  
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Abstract 

 

Objective: This study aims to describe respiratory function in late onset Pompe 
disease patients. Methods: Longitudinal descriptive study in late onset Pompe 
disease pacientes with confirmed molecular diagnosis. Information about clinical 
history, spirometry in the sitting and supine positions, manovacuometry, peak 
cough flow, distance walked in the six-minute walk test, walking ability and quality 
of life were collected and analyzed every six months. The data were presented 
individually and through descriptive analysis by frequencies, median, minimum 
and maximum value. Results: Seven patients were included in the study, 57% 
were males with median onset of symptoms at 15 years old (13-50 years old) and 
diagnosis at 31 years old (10-31 years old). Respiratory symptoms were not the 
primary onset symptom in any of the patients studied. Although, respiratory 
system involvement was documented in 71% of the patients, with an indication 
of diaphragmatic weakness in 57% of them. All of patients had preserved walking 
ability. The SF-36 physical component summary had a greater negative impact 
on the quality of life than the mental component summary. During the follow-up 
period under enzymatic replacement therapy 71% of patients improved 
pulmonary volumes. Conclusion: Respiratory function was compromised in most 
patients with late onset Pompe disease included in this study, even though it was 
not the main initial symptom. Treatment with ERT was beneficial for this 
population. 
 
 
Keywords: Glycogen Storage Disease Type II; Neuromuscular Disease; 
Respiratory Function Tests; Respiratory Muscle/pathology; Enzyme 
Replacement Therapy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Doença de Pompe (DP) é uma doença hereditária, de transmissão 

autossômica recessiva, rara, com incidência estimada de aproximadamente 

1:40.000.  

Foi primeiramente descrita em 1932 pelo patologista alemão Johannes 

Cassianus Pompe em uma criança de 7 meses de idade tendo a cardiomiopatia 

como causa de morte, identificando acúmulo vacuolar de glicogênio em todos os 

tecidos examinados. Nas décadas de 60 e 70 fenótipos mais brandos em 

pacientes mais velhos também foram descritos (Cupler et al, 2012).  

 Apresenta-se sob a forma de miopatia metabólica uma vez que sua 

expressão mais evidente é ao nível muscular esquelético, através de hipotonia 

e fraqueza muscular proximal progressiva, em alguns casos fatal. Sua 

apresentação é variável de acordo com o início dos sintomas. (Kishnami et al, 

2006; Hagemans et al, 2005). 

 O comprometimento do sistema respiratório está presente em mais de 

dois terços dos acometidos, podendo se apresentar como sintoma inicial ou mais 

tardiamente, piorando com a progressão da doença (Mellies e Lofaso, 2009; van 

der Beek et al, 2011; Kishnani et al, 2014). A falência cardiorrespiratória é a 

principal causa de óbito (Gungor et al, 2011) 
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2. REFERENCIAL TEÓRIOCO 

 

2.1. DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA  

 

A doença de Pompe (DP), também conhecida como Doença de Depósito 

de Glicogênio Tipo II ou Deficiência de Maltase Ácida é uma doença metabólica 

hereditária, rara, parte do grupo das doenças de depósito lisossomal (DDL). 

Essas por sua vez são caracterizadas pelo acúmulo intralisossomal de 

substratos não degradados, com consequências clínicas variáveis nos múltiplos 

órgãos e sistemas (Parenti et al, 2015).  

Informações epidemiológicas são bastante variáveis, devido a raridade, 

subdiagnóstico e distribuição étnica da doença. Dados norte-americanos 

estimam que a incidência combinada seja em torno de 1:40.000 (Martiniuk et al, 

1998). Estudos mais recentes com base nos programas de triagem neonatal em 

Taiwan e Áustria revelam incidência mais elevadas, de aproximadamente 

1:28.000 (Chiang et al 2012; Mechtler et al 2012). No Brasil, informações quanto 

a incidência da doença não estão disponíveis. 

Dados oriundos do Registro Internacional de Pompe, banco de dados 

administrado pela indústria farmacêutica, registraram até 2014 1292 pacientes 

distribuídos por 34 países, sendo a maioria caucasianos, com apresentação 

tardia da doença e distribuição por gênero semelhante (Kishnani et al, 2015). Na 

América Latina, até 2012, 88 pacientes haviam sido registrados (Kishnani et al, 

2014). No Brasil a última informação descrita data de 2008, com 25 pacientes 

registrados (Byrne et al, 2011).  
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2.2. ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

 

A DP é uma doença autossômica recessiva causada pela mutação 

patogênica do gene que codifica a enzima alfa glicosidase ácida (GAA), 

localizado no braço longo do cromossomo 17 (17q25.2-q25.3). Até o momento, 

mais de 500 mutações, sendo aproximadamente 370 patogênicas, já foram 

identificadas (www.pompecenter.nl).  A grande maioria das mutações é privativa 

de grupos familiares ou pequenas populações, e apresenta-se na maioria das 

vezes em hererozigose composta. Entre crianças e adultos caucasianos a 

mutação intrônica c.-32-13T>G é a mais comum (Kroos et al, 2012). A expressão 

fenotípica da doença ocorre apenas quando existe pelo menos uma mutação 

patogênica em cada um dos dois alelos do gene da GAA. (van der Ploeg, 2008). 

A enzima GAA cataboliza a degradação intralisossomal de glicogênio em 

glicose. Sem sua ação ocorrerá acúmulo de glicogênio nos lisossomos de células 

de diversos tecidos incluindo fígado, trato gastrointestinal, bexiga, parede dos 

vasos sanguíneos, rim, baço, células endoteliais, nervos periféricos, 

principalmente músculos esqueléticos e cardíaco (van der Ploeg, 2008). Esse 

acúmulo de glicogênio intralisossomal inicia quando a atividade da GAA cai 

abaixo do nível crítico, o que pode variar entre os diferentes órgãos e formas de 

apresentação da doença (Figura 1). A existência de correlação entre o tipo de 

mutação patogênica e o grau de atividade enzimática é clara, porém outros 

fatores ainda pouco conhecidos também podem estar associados a expressão 

fenotípica (Kroos et al, 2012). 
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Figura 1: Modelo de sinais da doença de Pompe x atividade da GAA 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de van der Ploeg, 2008) 

 

As principais alterações histopatológicas que ocorrem na DP são a 

vacuolização e a autofagia aumentada nas fibras musculares. Essas alterações 

podem ser divididas em 5 estágios de progressão. No estágio 1 as alterações 

são pouco proeminentes sendo visualizados apenas pequenos lisossomos 

preenchidos com glicogênio distribuídos de forma isolada ao longo das fibras 

musculares. Conforme o glicogênio continua se acumulando, os lisossomos 

preenchidos por glicogênio vão aumentando em número e tamanho, podendo 

este extravasar dos lisossomos para o citoplasma, com fragmentação de 

miofibrilas (estágio 2). No estágio 3, as células contêm números lisossomos 

preenchidos por glicogênio, membranas lisossomais rompidas permitindo maior 

extravasamento de glicogênio pelo citoplasma e poucas miofibrilas 
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remanescentes. A estrutura mitocondrial é notoriamente anormal. No estágio 4, 

mais glicogênio está no citoplasma, substituindo completamente os elementos 

contráteis da célula. Por fim, no estágio 5 as células têm aparência edemaciada 

devido ao influxo de água, resultando diluição do glicogênio (Figura 2). Tanto a 

atrofia quanto a redução da performance por unidade de massa muscular tem 

ação sobre a perda da função muscular (Thurberg et al, 2006; van der Ploeg, 

2008). 

Figura 2: Estágios Evolutivos da doença de Pompe. 

 

(Thurberg et al, 2006) 
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Não apenas as fibras musculares são afetadas e estão comprometidas. 

Estudos com modelos animais demonstraram o acúmulo de glicogênio no 

sistema nervoso central (DeRuisseau et al, 2009), além da patologia de nervos 

periféricos e junção neuromuscular respiratória e locomotora como resultado da 

progressão da DP (Falk et al, 2015). 

A expressão clínica e a gravidade da doença variam com a atividade 

residual da enzima, idade do início dos sintomas, taxa de progressão e extensão 

dos órgãos envolvidos. A classificação mais comum da DP é em infantil e tardia.  

A forma infantil apresenta início dos sintomas antes do primeiro ano de vida, 

abrangendo aproximadamente 28% dos acometidos, com presença de 

cardiomegalia, hepatomegalia e hipotonia. A progressão é rápida, evoluindo 

geralmente com morte ainda no primeiro ano de vida por insuficiência 

cardiorrespiratória. Essa é considerada a forma mais grave. A forma tardia inclui 

as crianças que iniciam os sintomas após o primeiro ano de vida, jovens e 

adultos. A progressão é mais lenta que na forma infantil, porém variável, e 

normalmente não apresentam sintomas cardíacos (Kishnani et al, 2006; Llerena 

et al, 2009; Kishnani et al 2012; Llerena et al, 2016) 

 

2.3. APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA DE POMPE TARDIA 

 

A forma tardia da DP pode ter início em qualquer momento, após o 

primeiro ano até a sexta década de vida. Até 2014, a média do início dos 

sintomas nesse grupo era de 26,5 anos (Kishnani et al, 2015). A fraqueza 

muscular é o principal sintoma, podendo manifestar-se mais frequentemente 
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com queixas inespecíficas, como fadiga, alterações da marcha, dificuldades em 

subir escadas, correr ou praticar esportes, primariamente devidas à fraqueza na 

cintura pélvica. Ocasionalmente estas queixas podem ser precedidas por dores 

musculares, câimbras ou dor lombar. Músculos abdominais, paravertebrais e 

proximais de membros inferiores estão mais comumente e gravemente afetados, 

dificultando também as atividades de vida diária e favorecendo as alterações 

posturais. O padrão de distribuição da fraqueza muscular é simétrico e 

semelhante ente homens e mulheres. Ptose palpebral, escapulas aladas, e 

fraqueza de músculos bulbares também podem estar presentes. Os grupos 

musculares distais se afetados, o são tardiamente. As manifestações clínicas 

apresentam grande variabilidade entre os indivíduos acometidos, sendo 

influenciadas principalmente pela idade do início dos sintomas e pela velocidade 

de progressão (AANEM, 2009; Llerena et al, 2009; van der Beek et al, 2012; 

Llerena et al, 2016).  

Diferentemente de outras doenças neuromusculares, os sintomas 

respiratórios podem ser a primeira manifestação clínica (Keunen et al, 1984; 

Fuller et al, 2013), podendo apresentar comprometimento respiratório apesar da 

manutenção da função locomotora (Pellegrini et al, 2005). A disfunção 

respiratória vai estar presente em aproximadamente 75% dos pacientes, 

normalmente piorando com a progressão da doença (van der Beek et al, 2011). 

Inicialmente a respiração está comprometida apenas durante o sono, com 

sintomas de ortopneia, inquietação noturna, ronco, cefaleia e sonolência diurna 

(AANEM, 2009; Boentert et al, 2015). Com a progressão, segue a hipoventilação 

também durante o dia (com dispneia durante os exercícios ou até mesmo em 

repouso), comprometimento da tosse, insuficiência respiratória crônica, 
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necessidade de suporte ventilatório, infecções respiratórias recorrentes, falência 

respiratória aguda e morte (Mellies e Lofaso, 2009).  

O predomínio da fraqueza diafragmática frente aos outros músculos 

respiratórios parece ser uma característica da DP (Fuller et al, 2013; Wens et al, 

2015). Estudos em modelo animal sugerem que a lesão muscular pode estar 

associada à patologia dos motoneurônios espinhais, em especial do 

motoneurônio frênico, o que contribui para o déficit motor diafragmático mais 

acentuado (De Ruisseau et al, 2009; Fuller et al, 2013; Falk et al, 2015).  

Sem o tratamento medicamentoso com a enzima alfa-glicosidade ácida 

recombinante humana (rh-GAA), espera-se uma redução anual da capacidade 

vital de 1% a 5,5% (Wokke et al, 2008; van der Beek et al, 2012; de Vries et al, 

2012). A falência respiratória é sua principal causa de morte (Mellies e Lofaso, 

2009; Gungor et al, 2011; Byrne, 2011). 

Não somente a musculatura esquelética está afetada pelo depósito de 

glicogênio. Sistema nervoso central e periférico, musculatura lisa de vasos 

sanguíneos, do trato gastrointestinal, hepatomegalia, além da presença de 

osteopenia e déficit auditivo também estão descritos (Filosto et al, 2013). 

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

A suspeita diagnóstica normalmente é clínica, com achados inespecíficos 

de fraqueza muscular proximal. O teste inicial de rastreio é a análise da atividade 

enzimática da GAA em gotas de sangue em papel filtro (Dried Blood Spots). Para 
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a confirmação diagnóstica, testes específicos são necessários através da 

demonstração da atividade GAA em leucócitos, cultura de fibroblastos cutâneos 

ou músculo, e/ou através da análise molecular para identificação de mutações 

patogênicas nos 2 alelos do gene que codifica a GAA (Llerena et al, 2016). 

Indivíduos com a forma tardia da doença apresentam atividade enzimática de 2 

a 40% do normal (Cupler et al, 2012). Outros parâmetros laboratoriais, apesar 

de inespecíficos, também podem ser úteis para o diagnóstico, incluindo o 

aumento da creatina fosfoquinase (CK), alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotranferase (AST), lactato desidrogenase (LDH) no plasma e o 

tetrassacarídio (Glc4) urinário (Bodamer e Hung, 2014). A análise histopatológica 

através de biopsia muscular demostra acúmulo anormal de glicogênio e miopatia 

vacuolar (Vissing et al, 2013).  

A raridade da doença, a variabilidade na apresentação clínica e a 

sobreposição de sinais e sintomas com outras doenças neuromusculares 

dificultam a suspeita clínica, tornando o diagnóstico da DP demorado em muitos 

casos. Como diagnósticos diferenciais devem ser excluídas distrofias 

musculares como cinturas, Duchenne e Becker, miopatias inflamatórias, 

congênitas e metabólicas, doenças do neurônio motor e doenças da junção 

neuromuscular (Llerena et al, 2016). O tempo entre o início dos sintomas e a 

confirmação diagnóstica é bastante variável, ocorrendo em média aos 33,5 anos 

de idade, mas podendo demorar até 50 anos após o início dos sintomas 

(Kishnani et al, 2013; Kishnani et al, 2015). 
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2.5. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

 

A monitorização da evolução da doença tanto associada a história natural 

quanto ao tratamento medicamentoso devem ser realizadas semestralmente de 

acordo com recomendações atuais, incluindo avaliação da função respiratória, 

testes de força muscular, teste de caminhada de 6 minutos, medidas de 

qualidade de vida e exames laboratoriais (CK, ALT, AST), além de 

eletrocardiograma, ecocardiograma, densitometria óssea e audiometria (MENA 

Pompe Working Group, 2015).  

 Os principais parâmetros funcionais utilizados para o acompanhamento 

regular da DP estão descritos a seguir. 

Função Respiratória 

O comprometimento do sistema respiratório na DP é causado diretamente 

pela fraqueza de músculos respiratórios principais e acessórios. A fraqueza 

muscular torna deficitário os movimentos normais da caixa torácica, tendo como 

produto a alteração dos volumes e fluxos de ar pulmonar. A avaliação do 

comprometimento respiratório causado pela DP vai estar baseado em medidas 

de força dos músculos respiratórios, volumes e fluxos pulmonares além de 

padrões de movimentação da caixa torácica.  

A espirometria é um dos exames mais simples e acessíveis para avaliação 

da função respiratória. Trata-se de um teste que mede volume de ar que o 

indivíduo inspira e expira em função do tempo. Os principais parâmetros 

analisados na espirometria são capacidade vital (CV), capacidade vital forçada 

(CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), relação entre 
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volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada 

(VEF1/CVF), fluxo expiratório máximo ou pico de fluxo (FEFmax), fluxo 

expiratório forçado entre 25 e 75% da CVF (FEF25-75) e tempo expiratório 

forçado entre 25 e 75% da CVF (Miller et al, 2005). Nas doenças 

neuromusculares, o distúrbio ventilatório esperado é o restritivo (DVR), 

caracterizado pela redução da capacidade pulmonar total (CPT) abaixo do quinto 

percentil do valor predito. Espirometricamente pode ser inferido quando a CV 

está reduzida e a relação VEF1/CVF está normal ou aumentada (Pellegrino et al 

2005). De forma simplificada, diversos autores utilizam 80% como ponto de corte 

para caracterizar a normalidade. Na DP, a redução da CV ou da CVF é um dos 

primeiros sinais de comprometimento respiratório. É possível também, classificar 

a gravidade do distúrbio de acordo com o valor de VEF1, visto que esse 

acompanha a queda da CV (Quadro 1). 

Quadro 1: Classificação de Gravidade dos Distúrbios Ventilatórios 

Gravidade % Predito VEF1 

Leve >70 

Moderado 60-69 

Moderado – grave 50-59 

Grave 35-49 

Muito grave <35 

Adaptado de Pellegrino, 2005. 
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A força dos músculos inspiratórios e expiratórios pode ser avaliada de 

forma específica. As medidas de pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão 

expiratória máxima (PEmax) são utilizadas com esse objetivo. Apesar da 

variabilidade inter e intra individual significativa, as medidas de PImax podem ser 

mais sensíveis que as medidas de CV para identificação do comprometimento 

respiratório. Isso se explica pela redução da força dos músculos respiratórios 

ocorrer antes da redução de volume ser identificada. As medidas de PImax e 

PEmax são realizadas através de um manovacuometro. Alguns autores 

descreveram equações de referência para normalidade (Black e Hyat, 1969; 

Wilson et al, 1984; Neder et al, 1999), porém valores de PImax menores que -80 

comH2O normalmente excluem fraqueza muscular inspiratória importante em 

adultos (Polkey et al, 1995). 

Quando se deseja avaliar especificamente a ação do músculo diafragma, 

o método mais acurado é a mensuração da pressão transdiafragmática (Pdi) 

durante um esforço respiratório máximo, respiração espontânea ou através de 

estimulação magnética bilateral do nervo frênico. Esses testes tem a 

desvantagem de ser invasivo, necessitando de inserção de sonda 

intraesofageana e gástrica, e pouco aceito pelos pacientes, principalmente 

quando precisa ser repetido várias vezes.  Dessa forma, seu uso passa a ser 

limitado na pratica clínica. Outros métodos como vídeo fluoroscopia, 

ultrassonografia ou ressonância magnética apesar de não invasivo necessitam 

de uma grande expertise técnica, sendo considerados operador dependente. 

Dessa forma, outros métodos não invasivos, porém menos específicos ocupam 

espaço (ATS, 2002a; Meric et al, 2016) 
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Fromageot et al (2001), baseado em demonstrações fisiológicas das 

variações de CV em diferentes posições corporais em pacientes com disfunção 

diafragmática (Newson-Davis at al, 1976; Newson-Davis, 1979) descreveram um 

método alternativo para avaliação dessa disfunção em pacientes com doenças 

neuromusculares. Eles realizaram medidas de CV na posição sentada e em 

supino. Pacientes com queda da CV maior que 25% apresentaram sensibilidade 

de 79% e especificidade de 90% para fraqueza diafragmática. Em indivíduos 

normais, a queda da CV de sentado para supino varia entre 5 e 10% (Allen et al, 

1985). Queda acima de 30% pode caracterizar fraqueza diafragmática grave 

(Kishnani, 2006). Pontos de corte exatos para caracterizar e classificar a 

disfunção diafragmática na DP através do percentual de queda da CV de sentado 

para supino ainda não estão claros. Em pacientes com CV normal em supino, 

exclui-se fraqueza muscular inspiratória relevante (Polkey et al, 1995). 

O padrão de movimentação do tórax e abdome durante a respiração 

também podem trazer informações relevantes quanto a ação dos músculos 

respiratórios. O movimento abdominal paradoxal é um sinal característico de 

disfunção diafragmática. Na fase inspiratória, quando os músculos contraem, o 

diafragma fraco se move em direção cefálica e a parede abdominal retrai. Esse 

padrão respiratório paradoxal é mais facilmente observado na posição supina 

(Figura 3), podendo também ser analisado através de pletismografia respiratória 

por indutância ou por pletismografia optoeletrônica (McCool e Tzelepis, 2012; 

Meric et al, 2016).  
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Figura 3: Comparação do movimento do tórax e abdome com músculo diafragma 

normal (A) e paralisado (B) 

 

(McCool e Tzelepis, 2012). 

 

Medidas de pico de fluxo de tosse (PFT) foram desenvolvidas e são 

utilizadas especificamente para testar a capacidade de tosse em pacientes com 

doenças neuromusculares. É medido durante uma tosse vigorosa através de um 

medidor de pico de fluxo ou de um pneumotacógrafo. Em adultos, valores acima 

de 350l/min são considerados normais. Valores entre 270 L/mim e 160 L/min 

representam risco de retenção de secreções principalmente em casos de 

infecções respiratórias. Valores abaixo de 160 L/min caracterizam incapacidade 

de tosse com necessidade de auxilio mecânico (Fitting, 2012). 

Função Musculoesquelética 

O envolvimento musculoesquelético é normalmente a primeira 

manifestação da doença. A apresentação comum é a fraqueza muscular 

proximal de membros inferiores e tronco, que resulta em dificuldade na 

realização de atividades motoras grosseiras, tais como caminhar, correr ou subir 
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escadas. O padrão de comprometimento motor assim como o respiratório é 

muito variável (Hagemans et al, 2005; Wokke et al, 2008, van Capelle et al, 

2010). 

A correlação entre comprometimento motor e respiratório ainda deixa 

dúvidas. Alguns autores correlacionaram a função motora com a respiratória. 

Pellegrini et al (2005) encontraram correlação fraca entre a função locomotora 

avaliada pela Walton Gardner Medwin Scale (WGMS) e a CV. Já Bembi et al 

(2010) avaliando os efeitos do tratamento com a terapia de reposição enzimática 

(TRE) em 36 meses, encontraram correlação forte entre a mesma escala motora 

(WGMS) e a CV, e entre a distância percorrida no teste de caminhada de 6 

minutos (TC6M) e a CV. Apesar da correlação, o sistema locomotor respondeu 

significativamente melhor que o sistema respiratório ao tratamento proposto, o 

que fortalece o perfil heterogêneo no comprometimento dos sistemas.  Outros 

autores também descreveram e correlacionaram os achados motores e 

respiratórios, corroborando com esse conflito (Wokke et al, 2008; Strothotte et 

al, 2010; Illes et al, 2014) 

  Na avaliação do comprometimento motor, alguns testes e escalas têm 

sido propostos. Entre eles estão a quantificação de força de músculos ou 

grupamentos musculares através de dinamômetria (Illes et al, 2014) ou teste de 

força muscular manual com padronização da Medical Reaserch Council (MRC), 

escalas de funcionalidade como o Walton Gardner Medwin Scale (WGMS), o 

Gait-Stairs-Gowers-Chair Score (GSGC), Quick Motor Function Test 

(QMFT)(van Capelle et al, 2012), Rotterdam Handicap Scale (RHS) (Hagemans 

et al, 2007) e  Rash-built Pompe specific Activity scale (R-PAct) (van der Beek et 

al, 2013) ou testes de exercício como o teste de caminhada de 6 minutos.  



24 
 

 

O teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) mede a distância que um 

individuo pode andar rapidamente sobre uma superfície plana, rígida em um 

período de 6 minutos (DTC6M). É um teste prático simples que requer apenas 

um corredor com 30 metros de comprimento. Ele avalia de forma integrada a 

resposta de todos os sistemas envolvidos durante o exercício, incluindo os 

sistemas pulmonar, cardiovascular, circulatório, unidades neuromusculares e o 

metabolismo muscular. O teste avalia em nivel submáximo a capacidade 

funcional, visto que o indivíduo caminha no seu próprio ritmo, podendo parar e 

repousar durante o teste caso seja necessário. No entanto, como a maioria das 

atividades da vida diária são realizadas em níveis submáximos de esforço, o 

TC6M pode refletir o nível de exercício funcional para essas atividades. 

Primariamente, o teste está descrito na avalição e acompanhamento de 

pacientes com doenças cardíacas e pulmonares (ATS 2002b). Mais 

recentemente, o TC6M também vem sendo utilizado na avaliação funcional de 

pacientes com doenças neuromusculares. Na DP diversos autores utilizam a 

distância percorrida no TC6M  como método de avaliação da função motora para 

a eficácia do  tratamento com a TRE (Angelini et al, 2012; Bembi et al, 2010; 

Ishigaki et al, 2012; Regnery et al, 2012; Strothotte et al, 2010; van Capelle et al, 

2010; van der Ploeg et al, 2010; van der Ploeg, 2012). O TC6M tem como 

limitação a incapacidade de avaliação de pacientes em cadeiras de rodas ou que 

utilizem suporte ventilatório contínuo.  

 A WGMS (Garder-Medwin e Walton, 1974) é uma escala de avaliação 

qualitativa simples utilizada para descrever a função motora global nas 

atividades diárias em diversas condições neuromusculares progressivas (Tabela 

1). Na DP, tem sido bastante utilizada para a caracterização da função motora 
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global, na descrição da história natural da doença e na avaliação do tratamento 

(Angelini et al, 2012; Bembi et al, 2010; Yang et al, 2011; Crecimanno et al, 2015) 

 

Tabela 1: Escala Walton Gardner Medwin (WGMS) 

Grau Descrição do nível de atividade 

0 Pré clínico. Executa todas as atividades 

1 Caminha normalmente. Incapaz de correr livremente 

2 Deficit detectável na postura ou na marcha. Sobe escada sem o uso do 

corrimão 

3 Sobe escada apenas com o uso do corrimão 

4 Caminha sem auxílio. Incapaz de subir escadas. 

5 Caminha sem auxílio. Incapaz de levantar-se da cadeira 

6 Caminha apenas com muletas ou outro auxilio. 

7 Incapaz de caminhar. Senta ereto na cadeira. Capaz de transferir-se para 

cadeira de rodas e alimentar normalmente. 

8 Senta sem suporte na cadeira. Incapaz de transferir-se para cadeira de 

rodas ou incapaz de beber em um copo sem auxílio. 

9 Incapaz de sentar ereto sem suporte ou beber ou comer sem auxilio 

10 Confinado ao leito. Requer auxilio para todas as atividades 

Traduzido de Garder-Medwin e Walton, 1974 
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Qualidade de Vida 

Na forma tardia da DP, o comprometimento musculoesquelético e 

respiratório torna muitos pacientes dependentes de dispositivos para locomoção 

(bengalas, muletas e cadeira de rodas), assim como dispositivos de suporte 

ventilatório. Como consequência, as atividades de vida diária podem estar 

limitadas, incluindo a habilidade para o estudo ou trabalho, resultando em 

impacto sobre a qualidade de vida (Hagemans et al, 2004; Wokke et al, 2008) 

A qualidade de vida pode ser mensurada através de instrumentos ou 

questionários disponíveis em diversas línguas. O  Medical Outcome Study 36-

item Short Form Health Survey (SF-36) é um instrumento genérico de avaliação, 

com fácil compreensão e administração, que vem sendo utilizado em pacientes 

com DP. O questionário foi traduzido e validado em diversas línguas incluindo o 

português em 1999 por Ciconelli et al. É composto por 36 itens divididos em 8 

domínios: (1) capacidade funcional, (2) aspectos físicos, (3) dor, (4) estado geral 

da saúde, (5) vitalidade, (6) aspectos sociais, (7) aspectos emocionais e (8) 

saúde mental. Seus resultados podem ser apresentados através do escore 

bruto, com pontuação que varia de 0 a 100 para cada domínio, sendo zero o pior 

e 100 o melhor estado de saúde ou através da normatização ou padronização 

dos resultados para uma população de referência utilizada internacionalmente, 

considerando uma média de 50 e um desvio padrão de 10. Essa normatização 

facilita a interpretação e a comparação dos resultados em diferentes estudos. 

Qualquer resultado acima ou abaixo de 50 é considerado acima ou abaixo da 

média (Ware et al, 2001). 
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Além da análise por domínios, os componentes sumários também trazem 

informações relevantes quanto a qualidade de vida. Os domínios são agregados 

em 2 componentes, o componente sumário físico (PCS) e o componente sumário 

mental (MCS), contribuindo de forma individualizada para cada um deles. O 

objetivo desses componentes são explicar o máximo possível da variância dos 

8 domínios do SF-36 com apenas 2 medidas sumárias. Dentre as vantagens da 

análise dos componentes sumários estão a simplificação estatística e a 

facilidade na interpretação (Ware et al, 2001) 

Diversos autores vêm utilizando este questionário na DP, incluindo o 

primeiro ensaio clinico sobre tratamento, estudos observacionais, relatos de 

casos e serie de casos (Hagemans et al, 2004; Wokke et al, 2008; van der Ploeg 

et al, 2010; Orlikowski et al, 2011; Regnery et al, 2012; Favejee et al, 2015; 

Gungor et al, 2016; Stepien et al, 2016). Pacientes com DP apresentam PCS e 

MCS baixo da média populacional (Stepien et al, 2016). O maior estudo realizado 

sobre o tema foi o estudo observacional de Gungor et al (2016) que acompanhou 

longitudinalmente 174 pacientes com DP antes e após a TRE por 

aproximadamente 4 anos. Concluíram que pacientes menos gravemente 

afetados apresentam melhor PCS que os mais afetados, e que a TRE teve efeito 

positivo sobre a qualidade de vida, com melhora do PCS e estabilização do MCS 

após 2 anos. 

 

2.6. TRATAMENTO 

As DDL em geral, incluindo a DP, são frequentemente responsáveis por 

incapacidades físicas e neurológicas, com impacto na saúde, qualidade e 
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expectativa de vida, necessitando assim de uma abordagem multidisciplinar 

(Parenti et al, 2015). A abordagem, idealmente, deve incluir neurologista, 

geneticista, cardiologista, pneumologista, ortopedista, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, entre outros (Llerena et al, 

2009; Cupler et al, 2012). 

Medidas de cuidados gerais incluem nutrição adequada, vacinas, 

tratamento de infeções, monitorização respiratória, do sono e motora, além de 

considerar medidas de suporte como ventilação mecânica não invasiva e órteses 

(Barba-Romero et al, 2012; Llerena et al, 2016).  

A atividade física regular tem demonstrado efeitos benéficos sobre a força 

muscular e a capacidade funcional (Terzis et al, 2011). A combinação de 

exercícios aeróbicos, de força e de estabilização do tronco demonstraram ser 

seguros, eficazes e benéficos para pacientes com DP em TRE, melhorando 

também a dor e a fadiga (Favejee et al, 2015; van den Berg et al, 2015). Slonim 

et al (2007) afirmaram que a atividade física regular associada a dieta rica em 

proteínas e pobre em carboidratos pode retardar a deterioração muscular. O 

treinamento de força de músculos respiratórios também parece trazer benefícios, 

melhorando a PImax e PEmax (Jones et al, 2011; Mitja et al, 2015; Jones et al, 

2016). 

Até recentemente, o tratamento da DP era considerado apenas paliativo. 

Em 2006, o uso comercial da terapia de reposição enzimática (TRE) com rh-GAA 

(Myozyme - Genzyme, Cambridge, MA, USA) foi aprovada para pacientes com 

DP infantil e em 2010 para a apresentação tardia da doença (Cupler et al, 2012; 

Llerena et al, 2016). O objetivo do tratamento é a reposição da enzima ausente 
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ou deficiente nos tecidos dos pacientes afetados, através da administração 

venosa bimensal. A figura 4 esquematiza o defeito na síntese proteica e as vias 

de tratamento.  

Figura 4: Cascata patogênica das doenças de deposito lisossômico e suas 
abordagens terapêuticas (Parenti et a al, 2015). 

 

A indicação do início do tratamento ainda permanece desafiadora. 

Acredita-se que quanto mais precoce o início, quando ainda não há 

comprometimento grave ou alterações irreversíveis, melhores são os resultados 

(Richard et al, 2011). Apesar disso, o diagnóstico não caracteriza indicação 

absoluta de início do tratamento, pois esses podem permanecer-se 

assintomáticos por muitos anos (Echaniz-Laguna et al, 2015). A presença de 

fraqueza muscular, insuficiência respiratória e/ou prejuízo na qualidade de vida 

fortalecem a indicação (Llerena et al, 2009). Vries et al (2012) afirmam que 
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pacientes mais jovens e com melhor condição clínica tem prognóstico mais 

favorável, fortalecendo a importância do início precoce do tratamento. Fatores 

como o alto custo e a falta de estudos comprovando os resultados a longo prazo 

podem influenciar nessa indicação.  Até o momento, o estudo com maior tempo 

de acompanhamento encontrado foi de 5 anos (Stepien et al, 2016). 

Em portadores da forma infantil da doença, a TRE alterou o curso e o 

prognóstico da doença, com efeito importante sobre a função cardíaca (Kishnani 

et al, 2006; Kishnani et a, 2009).  

Nos pacientes com a forma tardia da doença, o estudo mais importante 

realizado foi o LOTS (van der Ploeg et al, 2010) e a extensão do LOTS (van der 

Ploeg et al, 2012), por ser o único estudo controlado e randomizado. Na primeira 

fase observaram melhora na distância percorrida no TC6M e estabilização da 

função respiratória após 18 meses de tratamento, que se manteve na fase de 

extensão do estudo. Diversos outros estudos observacionais estão disponíveis 

corroborando com os achados dos ensaios clínicos. Uma revisão sistemática 

apresentada por Toscano e Schoser (2013) demonstraram que o tratamento com 

a terapia de reposição enzimática pode ser monitorado através dos níveis de 

creatina quinase (CK), performance motora, capacidade de deambulação, 

função respiratória, uso de suporte ventilatório e qualidade de vida. Em dois 

terços dos pacientes a TRE pôde melhorar ou estabilizar esses marcadores 

funcionais, sendo considerado um tratamento efetivo. A TRE também trouxe 

resultados positivos sobre a expectativa de vida (Gungor et al, 2013).  
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Apesar do avanço que a TRE representou no tratamento da DP, a 

morbimortalidade associada a fraqueza respiratória permanece como o principal 

desafio terapêutico (Jones et al, 2011).  

A American Association of Neuromuscular e Electrodiagnostic Medicine 

em 2012 (Cupler et al, 2012) propuseram recomendações para o tratamento 

baseada na gravidade e no estágio da doença (Quadro 2), corroborado em 2016 

por Llerena et al.  

Quadro 2: Recomendações da AANEM para o tratamento da DP 

Pré-sintomáticos sem sinais objetivos  

 
• Avaliar força muscular proximal e função 

pulmonar a cada 6 meses;  

• TRE deve ser iniciada logo que:  
- Surjam os primeiros sintomas  
- Ocorra fraqueza muscular proximal 
detectável ou redução da CVF na posição 
sentada ou supina  
 

Pré-sintomáticos com sinais objetivos  

 
• TRE deve ser iniciada se:  

- Fraqueza muscular proximal ou redução 
da CVF na posição sentada ou supina 
 

Sintomáticos  

 
• TRE deve ser iniciada se:  

- Existir redução da CVF na posição 
sentada ou supina ou fraqueza acentuada 
dos membros inferiores  
- Apresentar dificuldade em executar as 
suas tarefas diárias 
 

Sintomáticos graves  

 
• Se o doente está dependente de cadeira 

de rodas e usando ventilação invasiva 
durante o dia e noite:  
- É recomendado realizar TRE por um 
período de 1 ano reavaliar eficácia ao final 
do período  
- Após o primeiro ano de TRE, a avaliação 
multidisciplinar deve ser feita 
individualmente no caso dos doentes com 
necessidade de ventilação contínua 
invasiva  
- Continuar a TRE se os sinais e sintomas 
estabilizaram ou melhoraram  

 

Adaptado de Cupler et al, 2012. 
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A interrupção do tratamento deve ser evitada, pois pode acarretar declínio 

na função respiratória e locomotora, sendo o reinicio capaz de recuperar apenas 

parcialmente essas perdas (Hundsberger et al, 2014). Apesar disso, esta pode 

estar indicada em pacientes cujos efeitos adversos a infusão seja intolerável e 

inevitável, naqueles que não tenham resposta ao tratamento após período 

razoável de observação, se o paciente desejar interromper o tratamento ou nos 

que não tenham adesão aceitável (Llerena et al, 2009). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A Doença de Pompe, inicialmente descrita em 1932 (Pompe, 1932), 

apenas na última década vem ganhando novas e importantes informações sobre 

diagnóstico, genótipos, propedêuticas de avaliação, características evolutivas e 

tratamento. Por se tratar de uma doença rara e de características clínicas 

heterogêneas, as descrições sobre seus aspectos são difíceis de serem 

generalizados para toda a população, sendo indispensável o conhecimento 

individual e dos diferentes grupos étnicos. 

A terapia de reposição enzimática como tratamento disponível é recente, 

sendo comercializada na Europa e nos Estados Unidos desde 2006, e no Brasil 

desde 2007 (Genzyme do Brasil Ltda). Apesar dos resultados aparentemente 

promissores, ainda são poucos os estudos que avaliaram a resposta ao 

tratamento a longo prazo, e seu real benefício funcional e sobre a qualidade de 

vida nesses pacientes. Para a população brasileira, há poucos pacientes em 

tratamento e seus resultados não estão disponíveis. 

A falência respiratória é a principal causa de morte na DP (Gungor et al, 

2013), porém prever essa evolução é extremamente difícil devido à grande 

variabilidade interindividual, além da falta de correlação direta entre o 

comprometimento respiratória e a função motora, que por sua vez é mais 

facilmente visualizada (Pellegrini et al, 2005; Bembi et al 2010). Essa 

heterogeneidade na apresentação clínica nos obriga a monitorar ambos os 

sistemas com atenção. 
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Diversas variáveis estão descritas para a avaliação e acompanhamento 

da função respiratória.  A diferença da capacidade vital nas posições sentada e 

supina parece correlacionar-se com a disfunção diafragmática (Fromageot et al, 

2001), sendo possivelmente um bom parâmetro para a monitorização da 

evolução da doença. Em indivíduos normais, a queda da CV de sentado para 

supino fica entre 5 e 10% (Allen et al, 1985). Queda acima de 30% pode 

caracterizar fraqueza diafragmática grave (Kishnani et al, 2006). Pontos de corte 

exatos para caracterizar e classificar a disfunção diafragmática na DP através do 

percentual de queda da CV de sentado para supino ainda não estão bem 

definidos. Apesar da recomendação de utilização dessa variável no 

acompanhamento do tratamento com a TRE na DP, sua utilização nos ensaios 

clínicos e relatos de caso é escassa.  

Considerando o alto custo da TRE, é indispensável o conhecimento 

preciso e detalhado das características funcionais da doença e os benefícios do 

tratamento a curto, médio e longo prazo em pacientes de diferentes faixas etárias 

e gravidade. A disfunção respiratória parece merecer papel de destaque nessa 

avaliação devido à sua alta prevalência e a correlação com a morbi-mortalidade 

imposta pela evolução da doença.  

Esse estudo visa contribuir para o melhor conhecimento da evolução 

funcional da doença de Pompe e o efeito do tratamento através da TRE, em 

especial sobre o sistema respiratório, além do sistema locomotor e qualidade de 

vida na população nacional. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Geral 

• Descrever o comportamento evolutivo da função pulmonar na Doença de 

Pompe em pacientes acompanhados pelo Centro de Genética Médica do 

Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz. 

 

4.2. Específicos 

• Monitorar a evolução individual do comprometimento do sistema 

respiratório, incluindo fluxos e volumes pulmonares, força muscular 

respiratória e pico de fluxo de tosse. 

• Caracterizar o impacto da fraqueza muscular periférica sobre a 

capacidade de locomoção através da escala de atividade motora WGMS 

e a capacidade submáxima de exercício pelo TC6M;  

• Avaliar o impacto da doença sobre a qualidade de vida; 

• Caracterizar os efeitos sob a função pulmonar do tratamento com a 

terapia de reposição enzimática; 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Local do estudo:  

O estudo foi multiprofissional, realizado no Centro de Genética Médica, no 

Setor de Prova de Função Pulmonar e no Setor de Fisioterapia Respiratória – 

Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz. 

 

5.2. Desenho do Estudo: estudo descritivo longitudinal 

 

5.3. Casuística: 

a) População do estudo: pacientes com Doença de Pompe de início 

tardio. 

b) Critérios de Inclusão:  

• Diagnóstico molecular de Doença de Pompe; 

• Início dos sintomas após o primeiro ano de vida, caracterizando a 

forma tardia da doença; 

• Estar cadastrado e/ou ser acompanhado pelo Centro de Genética 

Médica – IFF/Fiocruz; 

• Idade acima de 6 anos 

c) Critérios de Exclusão: 

• Incapacidade física ou cognitiva para a realização de algum dos 

testes propostos. 

d) Tamanho amostral: Não houve cálculo do tamanho amostral. O 

número de indivíduos participantes foi de acordo com o número de 
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pacientes acompanhados pelo Centro de Genética Médica do Instituto 

Fernandes Figueira/Fiocruz.  

 

5.4. Procedimentos: 

As avaliações foram realizadas de forma prospectiva, no período de 

agosto de 2014 a agosto de 2016, com intervalo semestral entre cada visita. 

Registros retrospectivos foram obtidas através de análise de prontuário, quando 

disponíveis. Apenas as avaliações realizadas dentro da instituição proponente e 

pelas mesmas equipes do estudo foram consideradas.  

Em cada visita, as avaliações foram realizadas sempre na mesma 

sequência iniciando pelo preenchimento do questionário de qualidade de vida, 

seguido por história clínica, antropometria, sinais vitais, espirometria simples na 

posição sentada, espirometria simples na posição supina, pico de fluxo de tosse, 

exame de força muscular respiratória, teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) 

e avaliação da função locomotora (Apêndice 1). A partir do teste espirométrico, 

foi permitido um repouso mínimo de 10 minutos entre cada teste. Todos os dados 

foram colhidos em uma única visita por semestre, registrados em fichas próprias 

(Apêndice 1) e digitalizados em planilhas específicas.  

Na história clínica foram colhidas informações sobre início dos sintomas, 

tipo de sintoma inicial (motor ou respiratório), idade no diagnóstico molecular, 

tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo (atraso diagnóstico), 

tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento através da TRE, tempo entre 

o início  dos sintomas e o início do tratamento (tempo de evolução de doença 

sintomática), uso de suporte ventilatório mecânico e inserção no programa de 

terapia de reposição enzimática. Dentro de sintomas motores foram incluídos 
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relatos de quedas frequentes, dificuldade para subir escadas, correr, deambular 

ou levantar de uma cadeira, escoliose e incapacidade para realização de 

exercícios vigorosos. Como sintomas respiratórios estão a ortopnéia, dispnéia 

ao exercício, dispnéia em repouso, distúrbios respiratórios do sono e usos de 

suporte ventilatório mecânico.  

A avaliação antropométrica e de sinais vitais incluíram: sexo, idade (anos), 

peso (Kg) aferido através de balança mecânica, altura (cm) aferida através de 

estadiômetro acoplado a balança, e índice de massa corporal (peso/altura2), 

freqüência respiratória em repouso (irpm), frequência cardíaca (bpm) e 

saturação de oxigênio (%) aferidos através do oximetro de pulso portátil e 

pressão arterial (mmHg) aferido através de manômetro analógico. Os sinais 

vitais foram utilizados apenas para garantir estabilidade clínica e consequente 

segurança nas avaliações. Essas informações foram anotadas em ficha própria 

(Apêndice 1). 

 

5.4.1 Espirometria 

O exame espirométrico foi realizado nas posições sentada e em supino, 

nesta ordem, utilizando o espirômetro Jaeger MasterScreen (CareFusion Corp. 

San Diego, California, EUA). O participante foi instruído a inspirar 

profundamente, com as narinas ocluídas por clipe, até a capacidade pulmonar 

total e expirar no bocal do aparelho por aproximadamente 6 segundos. A 

manobra poderia ser repetida de 3 a 8 vezes em cada uma das etapas, 

objetivando 3 manobras aceitáveis e 2 reprodutíveis de acordo com os critérios 

estabelecidos pela American Thoracic Society / European Respiratory Society 

(Miller et al, 2005). Os parâmetros analisados foram capacidade vital forçada 
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(CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), relação entre 

volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada 

(VEF1/CVF), fluxo expiratório máximo (FEFmax) e diferença entre sentado e 

supino para capacidade vital forçada (ΔCVF), expressos como valores absolutos 

e percentual de normalidade (Knudson et al, 1983).  

 

5.4.2 Pico de fluxo de tosse 

As medidas de pico de fluxo de tosse (PFT) foram realizadas utilizando 

um medidor de pico de fluxo (Mini Wright Peak Flow Meter®). Os participantes, 

de pé, com o equipamento posicionado horizontalmente, foram orientados a 

realizar uma inspiração profunda seguida de tosse forçada. Foram realizadas no 

mínimo 3 e no máximo 5 manobras aceitáveis com diferença máxima de 40l/min 

entre elas. O resultado aceito foi o maior valor obtido (Miller et al, 2005; Booker, 

2007), sendo considerado normal acima de 270L/min.   

 

5.4.3 Manovacuometria 

Na avaliação de força muscular respiratória foram mensuradas as 

pressões inspiratória máxima (PImax) e expiratória máxima (PEmax) utilizando 

um manovacuometro analógico (Wika do Brasil Indústria e Comércio Ltda) com 

escala de +150 cmH2O a -150 cmH2O. A montagem completa do instrumento foi 

composta pelo medidor de pressão positiva e negativa (manovacuometro), 

extensor de borracha de aproximadamente 20cm com pequeno orifício de 

aproximadamente 2mm de diâmetro para prevenir fechamento da glote, bocal e 

clipe nasal. Para a PImax o participante foi orientado a expirar completamente 

até o volume residual e em seguida realizar esforço inspiratório máximo contra 
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um sistema ocluído, mantendo por pelo menos 1 segundo. Para a PEmax foi 

realizada uma inspiração máxima até a capacidade pulmonar total seguida de 

esforço expiratório máximo contra um sistema ocluído, mantendo por pelo 

menos 1 segundo. Todas as medidas foram realizadas na posição sentada, com 

as narinas ocluídas por um clipe e os lábios firmemente acoplados ao bocal 

evitando escapes de ar. Foram realizadas de 3 a 8 manobras, com intervalo 

mínimo de 1 minuto entre cada medida. O valor máximo obtido em 3 manobras 

com variação de até 20% entre elas foi o valor aceito (ATS, 2002a). Os resultados 

foram expressos em valores absolutos e percentual do predito de acordo com as 

equações propostas por Wilson et al (1984). Foram considerados dentro da faixa 

de normalidade valores de Pimax acima de -80 cmH20. 

 

5.4.4 Teste de caminhada de 6 minutos 

No teste de caminhada de seis minutos o participante era orientado a 

caminhar por 6 minutos, o mais rápido possível, por um corredor com 30 metros 

de comprimento com superfície rígida e plana, limitado por 2 cones. Caso o 

paciente utilizasse no seu cotidiano algum dispositivo de auxílio a marcha como 

muletas ou bengala, este era permitido também durante o teste. Não foi permitido 

auxilio de acompanhante, este podendo apenas permanecer ao lado devido ao 

risco de queda. A monitorização da frequência cardíaca (Polar FT60. Polar 

Electro Oy, Finlândia), saturação de oxigênio por oximetro de pulso (Oxy Control. 

Geratherm, Alemanha) e sensação de esforço percebido através da escala de 

Borg foi realizada pré teste, a cada minuto durante o teste e 5 minutos após o 

fim do teste. A pressão arterial e frequência respiratória eram aferidas antes e 

após o final do teste. O teste poderia ser pausado ou interrompido a qualquer 
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momento pela solicitação do paciente, caso a saturação de oxigênio 

apresentasse queda abaixo de 88% ou frequência cardíaca superior a 80% da 

FC máxima (220-idade). Foi considerado como resultado do teste a distância 

total percorrida no período e o percentual do predito de acordo com a equação 

proposta por Iwama et al (2009). O número de pausas durante o teste e o uso 

ou não de dispositivo de auxílio a marcha também foram considerados (ATS, 

2002b).  

 

5.4.5 Capacidade de locomoção 

Para a caracterização da função locomotora foi utilizada a escala WGMS 

(Gardner-Medwin e Walton, 1974), sendo aplicada pelo pesquisador de acordo 

com o observado durante a visita. 

 

5.4.6 Qualidade de vida 

Foi utilizada a versão brasileira do Short Form 36 (SF36) 1. Este foi lido e 

respondido pelo participante de forma livre. Quando necessário, o participante 

pôde solicitar auxilio do pesquisador ou de um acompanhante. (Anexo 1). Para 

a análise dos resultados, foi utilizado o escore por domínio e o escore dos 

componentes sumários físico (MCS) e mental (PCS) padronizado para a média 

e desvio padrão da população geral de acordo com o proposto por Ware et al, 

2001. Dessa forma entende-se como ponto de corte o valor de 50. 

 

5.5. Variáveis e Desfechos  

Como desfecho primário as variáveis coletadas e analisadas foram a CVF, 

VEF1, VEF1/CVF, FEFmax, ΔCVF calculada através da equação |(CVFsent – CVF 
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sup)/CVFsent x 100|, PFT, PImax, PEmax, caracterizando a função respiratória. 

Como desfecho secundário, analisamos as variáveis de função locomotora 

distância percorrida no TC6M e escala Walton Gardner Medwin, e de qualidade 

de vida incluindo o escore bruto e padronizado dos domínios e componentes 

sumários do SF36.  

As visitas foram identificadas semestralmente como avaliação 1 (A1) no 

primeiro semestre, avaliação 2 (A2) no segundo, avaliação 3 (A3) no terceiro 

semestre, e assim sucessivamente. 

Nas análises referentes ao tratamento com a TRE convencionamos com T0 

a última avaliação antes do início do tratamento, T6 a avaliação de um semestre 

após o início do tratamento e T12, a de dois semestres após.  

 

5.6. Métodos Estatísticos:  

Os dados obtidos foram inicialmente amostrados em planilhas de 

Microsoft Excel para armazenamento e organização dos resultados e confecção 

dos gráficos. Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS v.20 (IBM 

SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.).  

Os dados foram descritos individualmente e através de estatística 

descritiva. As variáveis nominais foram apresentadas utilizando a análise por 

frequências, e para as variáveis numéricas, a mediana e o valor mínimo e 

máximo.   
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6. QUESTÕES ÉTICAS 

 

Este projeto é parte da pesquisa intitulada “Registro Internacional da 

Doença de Pompe – Versão 2014”, cujo pesquisador principal é o Dr. Juan 

Clinton Llerena Junior, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Fernandes Figueira/Fiocruz, CAAE 02109812.6.1001.5269 (Anexo 2). Somente 

indivíduos que aceitaram participar através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foram incluídos no estudo. Foram 

resguardados o sigilo e a confidencialidade das informações individuais 

coletadas, de acordo com os preceitos da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (MS).   
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Descrição Geral 

 No período de agosto de 2014 a setembro de 2015 foram incluídos 8 

pacientes no estudo. Um dos participantes foi excluído por não apresentar 

confirmação diagnóstica através do teste molecular, apesar da atividade da GAA 

baixa em papel filtro.  

Dos 7 pacientes restantes, 4 (57%) eram do sexo masculino. A mediana 

do início dos sintomas foi aos 15 anos de idade (13-50 anos), sendo a queixa 

motora exclusiva o sintoma inicial mais prevalente, presente em 5 (71%) 

pacientes. Apenas um relatou sintoma respiratório e motor como inicial, e um era 

assintomático inicialmente.  A mediana do diagnóstico foi aos 31 anos de idade 

(10-63 anos), com tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico (atraso 

diagnóstico) de 5 anos (0 – 45 anos). O início do tratamento ocorreu 1 ano (0,17 

– 5,83 anos) após o diagnóstico, com tempo de evolução de doença sintomática 

de 7 anos (2 – 46 anos).  A descrição da amostra encontra-se na tabela 2. 

Todos os pacientes eram heterozigotos compostos para as mutações 

encontradas. A mutação intrônica c-32-13T>G estava presente em 100% dos 

casos, conhecida como sendo potencialmente leve, e a mutação nonsense 

c.2560C>T presente em 57% (N=4) dos casos, conhecida como muito grave 

(www.pompecenter.com) (tabela 2). 
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Tabela 2: Descrição Geral da Amostra 
 

   NASCIM MUTAÇÃO AGA 

IDADE 
INÍCIO 

SINTOMAS 

TIPO DE 
SINTOMA 
INICIAL 

IDADE 
DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR 

ATRASO 
DIAGNOSTICO 

ID SEXO (ANO) ALELO 1 ALELO 2 (ANOS)  (ANOS) (ANOS) 

1* M 1992 c.-32-13T>G c.2560C>T 15 Motor 17 2 

2* F 2000 c.-32-13T>G c.2560C>T  - Assint 10 0 

3  M 1988 c.-32-13T>G c.2646+2T>A 13 Motor 25 12 

4** M 1958 c.-32-13T>G c.1912G>T  50 Motor 54 4 

5** M 1954 c.-32-13T>G c.1912G>T  13 Motor 58  45 

6 F 1951 c.-32-13T>G c.2560C>T 40 Motor 63  23 

7 F 1982 c.-32-13T>G c.2560C>T 26 Motor+resp 31 5 

ID (identificação); F (sexo feminino); M (sexo masculino); AGA (alfa-glicosidade ácida) 
*Primeiro par de irmãos; **Segundo par de irmãos. 

 

 

Por terem sido incluídos em momentos diferentes, o número de visitas 

para cada paciente foi variável no período do estudo, de 2 a 4 visitas. Dos 7 

pacientes participantes, 5 dispunham de avaliações funcionais retrospectivas 

relevantes que foram coletadas nos prontuários e incluídas nas análises. O 

número de avaliações funcionais recuperadas e realizadas por cada participante 

e o período total de acompanhamento encontram-se no quadro 3.  

Todos os participantes foram avaliados pelo menos uma vez antes do 

início do tratamento através da TRE, exceto o paciente 7, que já havia iniciado a 

TRE, mesmo que de forma irregular, quando foi incluído no estudo.  
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Quadro 3: Avaliações por Paciente 

ID 2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 

1 A1 A2 A3 A4 A5 NC NC A8 A9 A10 A11 

2  A1 A2 NC NC A5 NC A7 A8 A9 A10 

3      A1 A2 A3 A4 A5 A6 

4     A1 NC A3 NC A5 A6 A7 

5     A1 A2 A3 NC A5 A6 A7 

6         A1 A2 A3 

7          A1 A2 

ID: identificação do paciente; NC: não compareceu; A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre 
de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação  

 

 

7.2 Descrição dos casos 

 

7.2.1 Paciente 1: 

 Sexo masculino, apresentou os primeiros sinais e sintomas aos 15 anos 

de idade com evidência de fraqueza muscular proximal. O diagnóstico molecular 

foi confirmado aos 17 anos, com atraso de 2 anos para o diagnóstico. Dados 

prospectivos e retrospectivos abrangem o período de acompanhamento de 10 

semestres, comparecendo em 9 avaliações. O tratamento com a TRE iniciou 10 

meses após a confirmação diagnóstica, após 4 anos de evolução de doença 

sintomática. Realizou o tratamento de forma continua por 20 meses 

(novembro/2012), sendo interrompida por falta de medicação. Reiniciou a TRE 

após 7 meses (junho/2013), permanecendo de forma ininterrupta até a última 

avaliação. 

 A primeira avaliação da função respiratória foi em fevereiro/2011, tendo 

sido realizada apenas espirometria simples nas posições sentado e supino, com 

resultados compatíveis com a normalidade para as variáveis CVF, VEF1, 



47 
 

 

VEF/CVF, FEFmax em ambas as posições, assim como a ΔCVF. Os valores em 

percentual do predito para CVF estão descritos na tabela 3, as demais variáveis 

espirométricas assim como os valores absolutos podem ser visualizados no 

apêndice 2.  A partir da segunda avaliação, após 6 meses, as variáveis 

espirométricas permaneceram dentro da faixa de normalidade, porém a ΔCVF  

passou a apresentar queda maior que 10%. O paciente permaneceu por todo o 

período sem relatar sintomas respiratórios. A figura 5 representa a evolução 

gráfica da CVF no período de acompanhamento disponível.  

 

Figura 5: Capacidade Vital Forçada – Paciente 1 

 
A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação; 
A4: quarto semestre de avaliação 

 

Assim como os volumes pulmonares, o PFT e a manovacuometria foram 

considerados aceitáveis em todas as medidas disponíveis. Os valores aferidos 

encontram-se na tabela 3 e apêndice 2.  
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Para a caracterização da função locomotora foram utilizados o teste de 

caminhada de 6 minutos e a escala WGM. Ambas foram normais em todo o 

período de estudo e estão descritas na tabela 3 e apêndice 3. 

  Na avaliação da qualidade de vida, os dados disponíveis não contemplam 

todo o período de acompanhamento, iniciando apenas a partir de A5. Os valores 

brutos e normatizados para os 8 domínios estão descritos no apêndice 4. A figura 

6 demostra o comportamento evolutivo dos componentes sumários físico e 

mental e os valores calculados estão descritos na tabela 3. Os valores de PCS 

e MCS parecem ser semelhantes e próximos da média populacional, exceto em 

A8 onde MCS é menor que o PCS e abaixo da média populacional de referência.   

 

Figura 6: Qualidade de Vida – Componentes sumários do SF36: Paciente 1 

 
PCS: componente sumário físico; MCS: componente sumário mental  
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Tabela 3: Evolução Funcional Temporal – Paciente 1 

  2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 

 A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 

CVF sentado (%) 104,6 106 105,4 104 101,4 104 110 110 99 

CVF supino (%) 94,4 91,1 90,6 91,1 88,2 86 96 96 86 

ΔCVF (%) 9,72 14 14,6 12,44 13 17,7 13,2 13 13,3 

PFT (L/min) - 480 480 490 470 500 510 510 550 

Pimax (cmH2O) - - - -80 - -120 -110 -100 -100 

Pemax (cmH2O) - - - 120 - 120 120 110 130 

DTC6M (m) 500 504 493 - 542 - 589 607 609 

WGMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PCS - - - - 48,9 58,9 51,1 52 56,3 

MCS -  -  -  -  55,9 32,1 52,1 51,9 43,7 

CVF: capacidade vital forçada; PFT: pico de fluxo de tosse; Pimax: pressão inspiratória máxima; 
Pemax: pressão expiratória máxima; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 
minutos; WGMS: escore de Walton Gardner Medwin; PCS: componente sumário físico do SF36; 
MCS: componente sumário mental do SF36.  

 

 

7.2.2: Paciente 2 

Sexo feminino, assintomática até o diagnóstico, que ocorreu por 

rastreamento familiar, juntamente com o irmão sintomático (paciente 1), aos 10 

anos de idade.  As avaliações funcionais tiveram início em julho/2011, totalizando 

9 semestres de acompanhamento, com 7 avaliações. O primeiro sinal 

identificado compatível com a evolução da doença foi uma escoliose associada 

a diminuição de força muscular perceptível apenas ao exame clínico, observados 

em julho/2014, três anos após o diagnóstico molecular. Não apresentou queixa 

respiratória por todo o período de acompanhamento. O início da TRE ocorreu 

em março/2016, 5 anos e 10 meses após o diagnóstico e 2 anos após o primeiro 

sinal de doença ativa.  

 A figura 7 demonstra a evolução da CVF durante todo o período disponível 

de acompanhamento. Todos os resultados estão estáveis e dentro da faixa de 

normalidade. As demais variáveis espirométricas apresentaram o mesmo 
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comportamento e estão descritas no apêndice 4. As medidas de 

manovacuometria foram inferiores ao esperado. O PFT se manteve estável e 

dentro da faixa de normalidade por todo o período de acompanhamento (tabela 

4 e apêndice 2). 

 

Figura 7: Capacidade Vital Forçada – Paciente 2 
 

 
A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação; 
A4: quarto semestre de avaliação 

 

Na avaliação locomotora, não foi observada alteração na marcha em todo 

o período (WGMS=0) e as DTC6M foram considerados normais. Esses 

resultados estão descritos na tabela 4 e no apêndice 3. 

 A avaliação de qualidade de vida teve início no quinto semestre de 

acompanhamento. Os escores brutos e normatizados para os 8 domínios estão 

descritos no apêndice 4. A figura 8 demonstra o comportamento evolutivo dos 

componentes sumários físico e mental, e os valores calculados estão descritos 

na tabela 4.  O PCS apresentou-se abaixo da média em todas as avaliações 

disponíveis, exceto na primeira. O MCS foi sempre maior que o PCS e acima da 

média populacional de referência.  

-20

0

20

40

60

80

100

120

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

%
 P

re
d

it
o

Capacidade Vital Forçada

Sentado

Supino

∆CVF



51 
 

 

Figura 8: Qualidade de Vida – Componentes sumários do SF36: Paciente 2 

  

 
PCS: componente sumário físico; MCS: componente sumário mental; A5: quinto semestre de 
avaliação; A7: sétimo semestre de avaliação; A8: oitavo semestre de avaliação. 

 
 

Tabela 4: Evolução Funcional Temporal – Paciente 2 

  2011.2 2012.1 2013.2 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 

 A1 A2 A5 A7 A8 A9 A10 

CVF sentado (%) 102,2 108,8 107,9 113 107 109 99 

CVF supino (%) 106,9 105,4 104,7 110 100 103 96 

ΔCVF (%) -4,59 3,13 2,93 3,24 6,27 6,03 3,45 

PFT (L/min) - - 450 390 370 430 450 

Pimax (cmH2O) - - -50 -70 -70 -50 -50 

Pemax (cmH2O) - - 40 40 60 50 50 

DTC6M (m) - - 495 588 570 587 591 

WGM 0 0 0 0 0 0 0 

PCS - - 52,9 42,5 39,5 39,5 46,7 

MCS  - -  57,7 59,7 60,4 60,4 54,0 

CVF: capacidade vital forçada; PFT: pico de fluxo de tosse; Pimax: pressão inspiratória 
máxima; Pemax: pressão expiratória máxima; DTC6M: distância percorrida no teste de 
caminhada de 6 minutos; WGMS: escore de Walton Gardner Medwin; PCS: componente 
sumário físico do SF36; MCS: componente sumário mental do SF36. 
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 7.2.3: Paciente 3 

 Sexo masculino, relata início dos sintomas aos 13 anos de idade com dor 

abdominal durante o exercício e dificuldade em subir escadas.  O diagnóstico foi 

confirmado após 12 anos, aos 25 anos de idade. A primeira avaliação funcional 

respiratória ocorreu em agosto/2013, sendo acompanhado por mais 5 

semestres, comparecendo em 6 avaliações. Iniciou a TRE em dezembro/2014, 

1 ano e 8 meses após o diagnóstico e 13 anos após o início dos sintomas.  O 

tratamento permaneceu de forma continua até o final do período de 

acompanhamento, totalizando 18 meses de tratamento.  

 Em todas as avaliações, os valores de CVF, VEF1 e FEFmax em ambas 

as posições se apresentaram abaixo do predito, a despeito da ausência de 

queixas respiratórias. Nos 2 primeiros anos de acompanhamento a CVF tanto na 

posição sentada quanto na posição supina apresentaram melhora de 3,2% e 

1,9% após 12 meses (A1 à A3) na posição sentada e supina respectivamente e 

de 8,7% e 6,6% após 24 meses (A1 à A5). No entanto, na última avaliação, após 

30 meses de acompanhamento (A1 à A6) houve redução da CVF sentado de 

17% e em supino de 11%. A ΔCVF foi maior que 10% em todo o período de 

acompanhamento, caracterizando o comprometimento diafragmático. Os 

resultados para CVF em percentual do predito estão plotados na figura 9 e 

descritos na tabela 5. Os demais resultados espirométricos e os valores 

absolutos estão apresentados no apêndice 2.  

Na avaliação por manovacuometria, houve redução progressiva da PImax 

em todo o período de acompanhamento variando de 69% a 44% do predito. 

Entre A1 e A3, após 12 meses da primeira avaliação, houve redução de 6,3%, 

após 24 meses (A1 à A5) redução de 25% e após 30 meses, 37,5% (A1 à A6). 
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O início do TRE não foi capaz de estabilizar esta variável. Por outro lado, a 

PEmax apresentou aumento de 25% após 30 meses (A1 à A6). O PFT manteve-

se inalterado no período em questão, e dentro de valores funcionais aceitáveis 

(tabela 5 e apêndice 2).  

 

Figura 9: Capacidade Vital Forçada – Paciente 3 
 

 
A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação; 
A4: quarto semestre de avaliação  

 

Na avaliação locomotora, inicialmente esta foi considerada normal 

(WGMS=0). A partir do terceiro semestre de avaliação, a marcha permaneceu 

sem de déficit perceptível, porém sendo considerado incapaz de correr 

livremente (WGMS=1), permanecendo assim até o final do período de 

acompanhamento. A DTC6M apresentou redução de 45 m entre a primeira e a 

última avaliação, porem todos os resultados encontrados para essa variável são 

considerados dentro de normalidade aceitável (tabela 5 e apêndice 3) 

 Na avaliação de qualidade de vida os valores brutos e normatizados para 

os 8 domínios estão descritos no apêndice 4. A figura 10 demostra o 

comportamento evolutivo dos componentes sumários físico e mental e os valores 
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calculados estão descritos na tabela 5. Os valores de PCS se mantiveram abaixo 

e o MCS acima da média populacional de referência por todo o período de 

acompanhamento. 

 

Figura 10: Qualidade de Vida – Componentes sumários do SF36: Paciente 3 

 
PCS: componente sumário físico; MCS: componente sumário mental; A1: avaliação inicial; A2: 
segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação; A4: quarto semestre de 
avaliação 
 
  

 

Tabela 5: Evolução Funcional Temporal – Paciente 3 

  2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

CVF sentado (%) 58,5 60 59 62 64 49 

CVF supino (%) 48,4 49 50 52 52 43 

ΔCVF (%) 17,3 18,7 16 16,7 18,9 11,5 

PFT (L/min) 400 460 430 420 450 460 

Pimax (cmH2O) -80 -60 -75 -70 -60 -50 

Pemax (cmH2O) 80 50 60 110 110 110 

DTC6M (m) 702 696 645 646 670 657 

WGM 0 0 1 1 1 1 

PCS 44 39,3 40,8 43,8 43,4 47,2 

MCS 58,2 55,9 58,5 56,5 57,8 53,3 

CVF: capacidade vital forçada; PFT: pico de fluxo de tosse; Pimax: pressão inspiratória máxima; 
Pemax: pressão expiratória máxima; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 
minutos; WGMS: escore de Walton Gardner Medwin; PCS: componente sumário físico do SF36; 
MCS: componente sumário mental do SF36. 
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7.2.4: Paciente 4 

 Paciente do sexo masculino, com percepção do início dos sintomas aos 

50 anos, com fraqueza muscular de característica motora. A suspeita diagnóstica 

foi reforçada pela história familiar, com confirmação aos 54 anos, 4 anos após o 

início dos sintomas. Iniciou as avaliações funcionais em janeiro/2013, 

comparecendo em 5 avaliações no período de 6 semestres de 

acompanhamento. A primeira sessão de TRE ocorreu em novembro/2013, 5 

anos após o início dos sintomas e 11 meses após o diagnóstico. O tratamento 

teve continuidade por 24 meses, até novembro/2015. 

 Na avaliação funcional respiratória, a CVF, tanto na posição sentada 

quanto supina, apresentou-se reduzida em todos os momentos, porém com 

aumento de aproximadamente 11,8% entre a primeira e a última avaliação (A1 

à A7) na posição sentada e 7,5% em supino.  A ΔCVF foi maior que 30% em 

quase todas as avaliações, exceto na segunda, logo após o início da TRE. A 

figura 11 representa a evolução gráfica da CVF no período de acompanhamento, 

os valores em percentual do predito estão descritos da tabela 6 e as demais 

variáveis, assim como os valores absolutos podem ser visualizados no apêndice 

2.  
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Figura 11: Capacidade Vital Forçada – Paciente 4 
 

 
A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação; 
A4: quarto semestre de avaliação 
 

Os valores disponíveis de PImax estavam abaixo de -80cmH20, sendo 

considerados reduzidos, enquanto os valores de PEmax foram considerados 

aceitáveis estando próximos a 100% do predito. O PFT também esteve dentro 

da faixa aceitável de normalidade por todo o período.  

Na caracterização do sistema locomotor, observou-se déficit detectável 

na marcha (WGMS=2), sem alteração no período de acompanhamento, com 

DTC6M abaixo do esperado, variando de 64 a 67% do predito. Os resultados 

encontrados estão descritos na tabela 6 e apêndice 3. 

 Na avaliação de qualidade de vida os valores brutos e normatizados para 

os 8 domínios estão descritos no apêndice 4. A figura 12 demostra o 

comportamento evolutivo dos componentes sumários físico e mental e os valores 

calculados estão descritos na tabela 5. Os valores de PCS se mantiveram abaixo 

da média populacional e menores que os valores de MCS. 
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Figura 12: Qualidade de Vida – Componentes sumários do SF36: Paciente 4 

 
PCS: componente sumário físico; MCS: componente sumário mental; A1: avaliação inicial; A5: 
quinto semestre de avaliação; A6: sexto semestre de avaliação; A7: sétimo semestre de 
avaliação. 

 
 
Tabela 6: Evolução Funcional Temporal: Paciente 4 

 

  2013.1 2014.1 2015.1 2015.2 2016.1 

 A1 A3 A5 A6 A7 

CVF sentado (%) 60,7 61 65 69 69 

CVF supino (%) 42,2 46 40 41 46 

ΔCVF (%) 30,5 25,1 37,9 40,7 33,1 

PFT (L/min) 490 490 500 500 530 

Pimax (cmH2O) - - -65 -65 -60 

Pemax (cmH2O) - - 130 140 115 

DTC6M (m) 376 377 377 - 390 

WGM 2 2 2 2 2 

PCS 40,3 - 39,9 31,3 42,5 

MCS 45,8 - 51,1 58,3 37,6 

CVF: capacidade vital forçada; PFT: pico de fluxo de tosse; Pimax: pressão inspiratória máxima; 
Pemax: pressão expiratória máxima; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 
minutos; WGMS: escore de Walton Gardner Medwin; PCS: componente sumário físico do SF36; 
MCS: componente sumário mental do SF36. 
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7.2.5: Paciente 5 

Sexo masculino, relata início dos sintomas aos 13 anos de idade com 

queixas motoras relacionadas a fraqueza muscular.  A confirmação diagnóstica 

ocorreu aos 58 anos de idade, após 45 anos de doença ativa, já necessitando 

de suporte ventilatório não invasivo intermitente e dispositivo de auxílio para 

locomoção.  

A primeira avaliação funcional ocorreu em janeiro/2013, sendo 

acompanhado por 6 semestres, comparecendo em 6 avaliações. A TRE foi 

iniciada em fevereiro/2013, 2 meses após a confirmação diagnóstica 

transcorrendo de forma continua até novembro/2015 (2 anos e 9 meses).  

Todas as variáveis respiratórias analisadas apresentavam valores abaixo 

do previsto, caracterizando distúrbio ventilatório de grave a muito grave. Durante 

o acompanhamento (A1 à A7) houve aumento da CVF na posição sentada de 

aproximadamente 30%, com redução na posição supina de 10%, e ΔCVF 

permaneceu maior que 30% por todo o período. Na figura 13 está representada 

a evolução gráfica da CVF, os valores em percentual do predito estão descritos 

da tabela 7 e as demais variáveis, assim como os valores absolutos podem ser 

visualizados no apêndice 2.  

Os valores de PFT estiveram sempre abaixo de 270L/min, caracterizando 

risco de incapacidade na eficácia da tosse, especialmente em situações de 

aumento da produção de secreções broncopulmonares, porém ainda sem 

indicação formal de auxilio mecânico a tosse regularmente.  

Os resultados disponíveis de PImax e PEmax também estavam abaixo do 

esperado, corroborando com os achados espirométricos e de PFT. 
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Figura 13: Capacidade Vital Forçada – Paciente 5 
 

 
A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação; 
A4: quarto semestre de avaliação 

  

Na avaliação da função locomotora, a capacidade de locomoção estava 

presente, porém com necessidade de dispositivo de auxílio (WGMS = 6) apesar 

da gravidade do distúrbio ventilatório. Esta não se alterou em todo o período de 

acompanhamento. A DTC6M também estava reduzida, variando de 31 a 37% do 

predito. Os resultados encontrados estão descritos na tabela 7 e apêndice 3. 

 Na avaliação de qualidade de vida os valores brutos e normatizados para 

os 8 domínios estão descritos no apêndice 4. A figura 14 demostra o 

comportamento evolutivo dos componentes sumários físico e mental e os valores 

calculados estão descritos na tabela 7. O PCS permaneceu sempre menor que 

o MCS e abaixo da média populacional. 
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Figura 14: Qualidade de Vida – Componentes sumários do SF36: Paciente 5 

 
PCS: componente sumário físico; MCS: componente sumário mental; A1: avaliação inicial; A2: 
segundo semestre de avaliação; A5: quinto semestre de avaliação; A6: sexto semestre de 
avaliação: A7: sétimo semestre de avaliação.  
 

 

 

Tabela 7: Evolução Funcional Temporal – Paciente 5 

 2013.1 2013.2 2014.1 2015.1 2015.2 2016.1 

 A1 A2 A3 A5 A6 A7 

CVF sentado (%) 22,9 31,1 28 30 32 31 

CVF supino (%) 10,9 12 13 10 10 10 

ΔCVF (%) 52,38 61,4 53,9 67,9 70,7 67 

PFT (L/min) 170 210 190 200 180 200 

Pimax (cmH2O) - - - -20 -10 -15 

Pemax (cmH2O) - - - 40 60 30 

DTC6M (m) 180 - 200 213 - 180 

WGM 6 6 6 6 6 6 

PCS 18,5 29 - 26,9 28,1 18,4 

MCS 50,3 51,8 - 50,9 46,5 53,9 

CVF: capacidade vital forçada; PFT: pico de fluxo de tosse; Pimax: pressão inspiratória máxima; 
Pemax: pressão expiratória máxima; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 
minutos; WGMS: escore de Walton Gardner Medwin; PCS: componente sumário físico do SF36; 
MCS: componente sumário mental do SF36. 
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7.2.6: Paciente 6 

 Paciento do sexo feminino, relata início dos sintomas aos 40 anos de 

idade, com sintomas motores. A confirmação diagnóstica ocorreu aos 63 anos 

de idade, 23 anos após o início dos sintomas. A primeira avaliação funcional foi 

em fevereiro/2015, sendo acompanhado por mais 2 semestres, comparecendo 

em 3 avaliações. 

Iniciou a TRE em fevereiro/2015, 3 meses após a confirmação 

diagnóstica. Até o final do período de acompanhamento foram realizadas apenas 

18 sessões de reposição enzimática. O esperado para esse intervalo de tempo 

seria de aproximadamente 28 sessões.  

 A CVF na posição sentada mostrou-se bem próxima da normalidade em 

todo o período de acompanhamento, apenas com DVR leve. A despeito da 

irregularidade no tratamento medicamentoso, a CVF apresentou melhora entre 

a primeira e a última avaliação (A1 à A3), tanto na posição sentada quanto supina 

(3,6% e 10% respectivamente). Diferentemente da CVF sentada, a ΔCVF 

permaneceu sempre acima de 30%, caracterizando disfunção diafragmática 

grave. Os demais parâmetros funcionais respiratórios também apresentaram-se 

abaixo do esperado, porém tanto a PEmax quanto o PFT apresentaram melhora 

progressiva no período de acompanhamento. Na figura 15 está representada a 

evolução gráfica da CVF, os valores em percentual do predito estão descritos da 

tabela 8 e as demais variáveis, assim como os valores absolutos podem ser 

visualizados no apêndice 2. 
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Figura 15: Capacidade Vital Forçada – Paciente 6 
 

 
A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação. 
 
 
 
 Assim como a performance ventilatória, a performance locomotora 

também se apresentou alterada. A deambulação só era possível com auxilio 

(WGM=6) e a DTC6M era bastante reduzida em todos os momentos, variando 

de 8 a 19% do previsto. Assim como a fraqueza muscular em membros 

inferiores, a dor relatada pareceu ter sido um importante limitador da marcha. Os 

resultados encontrados estão descritos na tabela 8 e no apêndice 3. 

Na avaliação de qualidade de vida os valores brutos e normatizados para 

os 8 domínios estão descritos no apêndice 4. A figura 16 demostra o 

comportamento evolutivo dos componentes sumários físico e mental e os valores 

calculados estão descritos na tabela 8. O PCS permaneceu sempre menor que 

o MCS e abaixo da média populacional de referência. 
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Figura 16: Qualidade de Vida – Componentes sumários do SF36: Paciente 6 

 

 
PCS: componente sumário físico; MCS: componente sumário mental; A1: avaliação inicial; A2: 
segundo semestre de avaliação; A3: terceiro semestre de avaliação 
 

 
 
 
 
Tabela 8: Evolução Funcional Temporal – Paciente 6 

 

  2015.1 2015.2 2016.1 

 A1 A2 A3 

CVF sentado (%) 77 79 80 

CVF supino (%) 45 51 50 

ΔCVF (%) 41,6 35 38 

PFT (L/min) 200 270 310 

Pimax (cmH2O) -60 -50 -50 

Pemax (cmH2O) 40 50 70 

DTC6M (m) 97 39 48 

WGM 6 6 6 

PCS 18,4 30,8 29,8 

MCS 39,4 36,8 54,2 

CVF: capacidade vital forçada; PFT: pico de fluxo de tosse; Pimax: pressão inspiratória máxima; 
Pemax: pressão expiratória máxima; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 
minutos; WGMS: escore de Walton Gardner Medwin; PCS: componente sumário físico do SF36; 
MCS: componente sumário mental do SF36. 
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7.2.7: Paciente 7 

Sexo feminino, início dos sintomas aos 26 anos com queixa respiratória e 

motora. A confirmação diagnóstica ocorreu após 5 anos, em agosto/2013. Iniciou 

a TRE fevereiro/2015, totalizando 17 infusões até o final do período de 

acompanhamento, quando esperado seria de aproximadamente 28.  

A primeira avaliação funcional respiratória ocorreu setembro/2015, após 

já ter iniciado a TRE (8 infusões). Nas duas avaliações realizadas, em vigência 

de irregular de TRE, a CVF na posição sentada e supina estão abaixo de predito, 

com redução de 6,3% da CVF sentada, sem alteração em supino. A ΔCVF 

permaneceu maior que 30% em ambos os momentos. Na figura 17 está plotada 

a evolução da CVF. As demais variáveis funcionais respiratórias também 

estavam abaixo do esperado com redução da PImax entre A1 e A2 e 

manutenção da PEmax e PFT. Os valores encontrados para as variáveis 

respiratórias estão descritos na tabela 9 e no apêndice 3.  

 

Figura 17: Capacidade Vital Forçada – Paciente 7 
 
 

 
A1: avaliação inicial; A2: segundo semestre de avaliação 
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Na avaliação locomotora, a deambulação era possível apenas com auxilio 

(WGM=6) e a DTC6M foi abaixo do previsto, com redução de 33 metros (16,4%) 

entre a primeira e a segunda avaliação. Os resultados estão descritos na tabela 

9 e ano apêndice 3. 

Na avaliação de qualidade de vida os valores brutos e normatizados para 

os 8 domínios estão descritos no apêndice 4. A figura 18 demostra o 

comportamento evolutivo dos componentes sumários físico e mental e os valores 

calculados estão descritos na tabela 8. Tanto o PCS quanto o MCS estavam 

abaixo da média populacional. Assim como a CVF sentado, a PImax e a DTC6M, 

o PCS também foi menor na segunda avaliação.  

 

Figura 18: Qualidade de Vida – Componentes sumários do SF36: Paciente 7 

 
PCS: componente sumário físico; MCS: componente sumário mental; A1: avaliação inicial; A2: 
segundo semestre de avaliação. 
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Tabela 9: Evolução Funcional Temporal – Paciente 7 

  2015.2 2016.1 

 A1 A2 

CVF sentado (%) 61 57 

CVF supino (%) 31 31 

ΔCVF (%) 49,3 45,8 

PFT (L/min) 250 260 

Pimax (cmH2O) -60 -40 

Pemax (cmH2O) 70 70 

DTC6M (m) 201 168 

WGM 6 6 

PCS 34,3 26 

MCS 27,1 39,7 
CVF: capacidade vital forçada; PFT: pico de fluxo de tosse; Pimax: pressão inspiratória máxima; 
Pemax: pressão expiratória máxima; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 
minutos; WGMS: escore de Walton Gardner Medwin; PCS: componente sumário físico do SF36; 
MCS: componente sumário mental do SF36. 

 

7.3. Comportamento longitudinal dos parâmetros funcionais  

 O tempo de acompanhamento dos pacientes no presente estudo variou 

de 1 a 10 semestres, com períodos de tratamento com a TRE também variável 

de 1 a 5 semestres. Nas tabelas 10 a 17 estão apresentadas as diferenças entre 

a primeira e a última avaliação realizadas, e a variação percentual por ano 

(diferença/ano), a fim de descrevermos o comportamento longitudinal do grupo 

estudado, independentemente do tratamento.  

 

Tabela 10: Capacidade Vital Forçada Sentado: Diferença/ano 

 CVF sentado (L)   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

1 4,32 4,59 5 1,3 

2 2,83 3,47 4,5 5,0 

3 3,12 2,6 2,5 -6,7 

4 2,89 3,23 3 3,9 

5 0,84 1,09 3 9,9 

6 2,21 2,29 1 3,6 

7 2,05 1,9 0,5 -14,6 

ID: identificação do paciente; CVF: capacidade vital forçada 
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Tabela 11: Capacidade Vital Forçada Supino: Diferença/ano 

 

 CVF supino (L)   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

1 3,9 3,98 5 0,4 

2 2,96 3,36 4,5 3,0 

3 2,58 2,3 2,5 -4,3 

4 2,01 2,16 3 2,5 

5 0,4 0,36 3 -3,3 

6 1,29 1,42 1 10,1 

7 1,04 1,04 0,5 0,0 

ID: identificação do paciente; CVF: capacidade vital forçada 

 

Tabela 12: Variação Postural da Capacidade Vital Forçada: Diferença/ano 

 

 ΔCVF (%)   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

1 9,7 13,3 5 7,4 

2 -4,6 3,5 4,5 -39,1 

3 17,3 11,5 2,5 -13,4 

4 30,5 33,1 3 2,8 

5 52,4 67 3 9,3 

6 41,6 38 1 -8,7 

7 49,3 45,8 0,5 -14,2 

ID: identificação do paciente; ΔCVF: diferença da capacidade vital forçada entre sentado e 
supino. 
 

Tabela 13: Pressão Inspiratória Máxima: Diferença/ano 

 

 PImax (cmH2O)   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

1 -80 -100 3,5 7,1 

2 -50 -50 2,5 0,0 

3 -80 -50 2,5 -15,0 

4 -65 -60 1 -7,7 

5 -20 -15 1 -25,0 

6 -60 -50 1 -16,7 

7 -60 -40 0,5 -66,7 

ID: identificação do paciente; Pimax: pressão inspiratória máxima 
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Tabela 14: Pressão Expiratória Máxima: Diferença/ano 

 PEmax (cmH2O)   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

1 120 130 3,5 2,4 

2 40 50 2,5 10,0 

3 80 100 2,5 10,0 

4 130 115 1 -11,5 

5 40 30 1 -25,0 

6 40 70 1 75,0 

7 70 70 0,5 0,0 

ID: identificação do paciente; PEmax: pressão expiratória máxima 

Tabela 15: Pico de Fluxo de Tosse: Diferença/ano 

 PFT (L/min)   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

1 490 550 5 2,4 

2 450 450 2,5 0,0 

3 400 460 2,5 6,0 

4 490 530 3 2,7 

5 170 200 3 5,9 

6 200 310 1 55,0 

7 250 260 0,5 8,0 

ID: identificação do paciente; PFT: pico de fluxo de tosse 

 

Tabela 16: Distância Percorrida no Teste de Caminhada de 6 Minutos: 

Diferença/ano 

 DTC6M (m)   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

1 500 610 5 4,4 

2 495 591 2,5 7,8 

3 702 657 2,5 -2,6 

4 376 390 3 1,2 

5 180 180 3 0,0 

6 97 49 1 -49,5 

7 201 168 0,5 -32,8 

ID: identificação do paciente; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos 
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Tabela 17: Qualidade de Vida – PCS e MCS do SF36: Diferença/ano 

 Qualidade de Vida   

ID 
Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
Período 
(anos) 

Diferença/ano 
(%) 

 PCS MCS PCS MCS  PCS MCS 

1 48,9 55,9 56,3 43,7 3 5,0 -7,3 

2 52,9 57,7 46,7 54 2,5 -4,7 -2,6 

3 44 58,2 47,2 53,3 2,5 2,9 -3,4 

4 40,3 45,8 42,5 37,6 3 1,8 -6,0 

5 18,5 50,3 18,4 53,9 3 -0,2 2,4 

6 18,4 39,4 29,8 54,2 1 62,0 37,6 

7 34,3 27,1 26 39,7 0,5 -48,4 93,0 

ID: identificação do paciente; PCS: componente sumário físico do SF36; MCS: componente 

sumário mental do SF36 

 

 

7.4 Terapia de Reposição Enzimática e Função Pulmonar 

 Na descrição do efeito da TRE sobre a função pulmonar foram utilizadas 

as variáveis CVF sentada, CVF supino e ΔCVF, comparando as avaliações pré 

tratamento (T0), com as avaliações após 6 meses (T6) e 12 meses do seu início 

(T12).  

 

7.4.1 Resultado em 6 meses 

 Na análise de 6 meses foram incluídos 6 pacientes, os identificados pelos 

números 1 a 6. O paciente número 7 foi excluído dessa análise por não dispor 

de avaliação pré-tratamento. Na tabela 18 estão descritos os resultados de CVF 

sentada, supino e ΔCVF em valores absolutos e os percentuais de diferença 

entre os dois momentos, as medianas e os valores mínimos e máximos.  
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Tabela 18: CVF pré e pós 6 meses de TRE 

 T0    T6    % Diferença T0-T6 

ID AV 
CVF 

sent(L) 
CVF 

Sup(L) 
ΔCVF 
(%) 

AV CVF 
Sent(L) 

CVF 
Sup(L) 

ΔCVF 
(%) 

CVF 

Sent 

CVF 

Sup 

ΔCVF 

(%) 

1 A1 4,32 3,9 9,7 A2 4,43 3,81 14,0 2,5 -2,3 44,0 

2 A9 3,65 3,43 6,0 A10 3,47 3,36 3,5 -4,9 -2,0 -42,8 

3 A3 3,13 2,63 16,0 A4 3,29 2,74 16,7 5,1 4,2 4,7 

4 A1 2,89 2,01 30,5 A3 2,9 2,17 25,2 0,3 8,0 -17,3 

5 A1 0,84 0,4 52,4 A2 1,14 0,44 61,4 35,7 10,0 17,2 

6 A1 2,21 1,29 41,6 A2 2,26 1,47 35,0 2,3 14,0 -16,0 

Median 3,0 2,3 23,2  3,1 2,5 20,9 2,4 6,1 -5,7 

Min 0,8 0,4 6,0  1,14 0,44 3,5 -4,9 -2,3 -42,8 

Max 4,3 3,9 52,4  4,4 3,8 61,4 35,7 14,0 44,0 

ID: identificação do paciente; AV: avaliação; T0: pré-tratamento; T6: 6 meses de tratamento; 
CVFsent: capacidade vital forçada sentado; CVFsup: capacidade vital forçada em supino; ΔCVF: 
diferença percentual da capacidade vital forçada entre sentado e supino; Median: mediana; Min: 
valor mínimo; Max: valor máximo 

 

Após 6 meses de tratamento, 5 (83%) pacientes apresentaram aumento 

na CVF sentado e 4 (66,7%) da CVF supino, variando de 0,3 a 35,7% e 4,2 a 

14%, com mediana de 2,4 e 6,1% respectivamente. Apenas um paciente 

apresentou redução da CVF sentado e dois em supino após 6 meses, porém 

ambos permaneceram dentro dos valores preditos de normalidade. Para ΔCVF 

houve redução de 5,7%.   

 

7.4.2 Resultado em 12 meses 

 Na análise de 12 meses foram incluídos 4 pacientes, os identificados 

pelos números 1, 3, 5 e 6. Os demais não foram incluídos por não dispor de 

resultados para esse momento. Na tabela 19 estão descritos os resultados de 

CVF sentada, supino e ΔCVF em valores absolutos e os percentuais de diferença 

entre os dois momentos, as medianas e os valores mínimos e máximos. 
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Tabela 19: CVF pré e após 12 meses de TRE 

 T0    T12    % Diferença T0-T12 

ID AV 
CVF 

sent(L) 
CVF 

Sup(L) 
ΔCVF 
(%) 

AV CVF 
Sent(L) 

CVF 
Sup(L) 

ΔCVF 
(%) 

CVF 

Sent 

CVF 

Sup 

ΔCVF 

(%) 

1 A1 4,32 3,90 9,7 A3 4,48 3,85 14,1 3,7 -1,28 44,65 

3 A3 3,13 2,63 16,0 A5 3,39 2,75 18,9 8,3 4,56 18,22 

5 A1 0,84 0,40 52,4 A3 1,02 0,47 53,9 21,4 17,50 2,94 

6 A1 2,21 1,29 41,6 A3 2,29 1,42 38,0 3,6 10,08 -8,74 

Median 2,7 2,0 28,8  2,8 2,1 28,4 6,0 7,3 10,6 

Min 0,8 0,4 9,7  1,0 0,5 14,1 3,6 -1,3 -8,7 

Max 4,3 3,9 52,4  4,5 3,9 53,9 21,4 17,5 44,7 

ID: identificação do paciente; AV: avaliação; T0: pré-tratamento; T6: 6 meses de tratamento; 
CVFsent: capacidade vital forçada sentado; CVFsup: capacidade vital forçada em supino; ΔCVF: 
diferença percentual da capacidade vital forçada entre sentado e supino; Median: mediana; Min: 
valor mínimo; Max: valor máximo 

 

Após 12 meses de tratamento, todos os pacientes acompanhados 

apresentaram aumento na CVF sentado e 3 (75%) da CVF supino, variando de 

3,6 a 21,4% e 4,6 a 17,5%, com mediana de 6 e 7,3% respectivamente. Apenas 

um paciente apresentou redução da CVF supino, porem permanecendo dentro 

do valor predito de normalidade. A ΔCVF também apresentou aumento com 

mediana de 10,6%. 
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8. DISCUSSÃO 
 

Este é o primeiro trabalho sobre o perfil respiratório de um grupo de 

pacientes brasileiros com doença de Pompe tardia. Nosso objetivo foi explorar o 

sistema respiratório e seu comportamento evolutivo independentemente do 

tratamento medicamentoso através das provas de função respiratória. A 

avaliação do sistema locomotor, por meio do teste de caminhada de seis minutos 

e da escala de Walton Gardner Medwin, e a avaliação da qualidade de vida pelo 

SF-36 também fizeram parte deste estudo. Não foram realizadas analises ou 

correlações entre os achados funcionais respiratórios e os exames laboratoriais, 

eletromiográficos ou biopsias musculares. 

 

8.1 História Clínica 

 

As características clínicas de nosso grupo de pacientes com DP foram 

bastante semelhantes às encontradas na literatura. O tipo de sintoma inicial foi 

predominantemente motor, com mediana de idade ao diagnóstico de 31 anos e 

demora entre os sintomas iniciais e o diagnóstico definitivo de 5 anos.  Dados de 

Byrne et al (2011), obtidos através da análise do registro internacional de 

pacientes com DP, revelaram também predominância de sintomas motores, 

mediana da idade do diagnóstico aos 37,1 anos e demora no diagnóstico 

definitivo de 4 anos. Kishnani et al (2013) também encontraram resultados 

semelhantes, com a fraqueza muscular proximal em membros inferiores o 

sintoma mais frequente, o diagnóstico definitivo um pouco mais tardio, aos 43 

anos de idade, após 6 anos do início dos sintomas.  Recentemente, com uma 
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amostra mais representativa de pacientes com DP, incluindo 34 países e dados 

dos últimos 10 anos, foram observados resultados mais uma vez semelhantes, 

com diagnóstico aos 33,5 anos, não fazendo menção a demora no diagnóstico 

(Kishnani et al, 2015). A raridade da doença, a variabilidade da apresentação 

clínica, a sobreposição de sinais e sintomas com outras doenças 

neuromusculares, o desconhecimento dos profissionais de saúde sobre a DP e 

a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, principalmente no Brasil, fazem, 

em muitos casos, o tempo até o diagnóstico definitivo muito longo. A demora no 

diagnóstico parece maior em indivíduos mais velhos, o que nos aponta para uma 

melhora no conhecimento da doença nos dias atuais (Byrne et al, 2011; Kishnani 

et al, 2013). Quanto a idade do início dos sintomas, nosso resultado foi inferior 

aos demais estudos analisados, sendo de 15 anos no nosso grupo, 28,8 anos 

em Byrne et al (2011), 35 anos em Kishnani et al (2013) e 26,5 anos em Kishnani 

et al (2015).  

Alguns autores consideram que pacientes mais jovens e menos 

acometidos podem apresentar resultados mais favoráveis ao tratamento 

medicamentoso com a rh-GAA (van der Ploeg et al, 2010; de Vries et al, 2012); 

dessa forma, a importância do diagnóstico precoce, acompanhamento 

especializado e início do tratamento em tempo adequado devem ser almejadas. 

Observamos a mediana do tempo entre o início dos sintomas e o início do 

tratamento, que chamamos de tempo de doença ativa ao início do tratamento 

através da TRE com a rh-GAA, de 7 anos. Esse tempo nos pareceu 

extremamente longo visto que estamos a frente de uma doença neuromuscular 

progressiva de desfecho clínico grave. O que parece contribuir significativamente 

para essa demora é o tempo até o diagnóstico, visto que após o diagnóstico, a 
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mediana para o início do tratamento foi de 1 ano. Acreditamos mais uma vez que 

o desconhecimento sobre a doença, o acesso aos sistemas de saúde e as 

políticas públicas de saúde vigentes para a distribuição de medicamentos de alto 

custo podem ser os principais responsáveis por essa demora. 

Analisando a apresentação individual dos casos, observa-se claramente 

a heterogeneidade da amostra, tanto nas características gerais, quando no perfil 

funcional. A idade do início dos sintomas, o tempo de doença ativa, o tempo de 

acompanhamento, o tempo de tratamento com a TRE e a gravidade do distúrbio 

ventilatório foram variáveis. Por se tratar de uma doença rara, e considerando a 

inclusão de apenas um centro de referência, essa heterogeneidade já era 

esperado, porém pode ser um fator limitante para a análise dos resultados 

agrupados, contudo não inviabiliza a descrição individual e a identificação de 

características clínicas e funcionais semelhantes. 

 

8.2. Aspectos Genéticos 

 

Atualmente, mais de 500 mutações já foram identificadas no gene da 

GAA, com efeitos esperados variando de muito grave a não patogênico 

(www.pompecenter.nl). A mutação mais frequentemente observada em nosso 

grupo, presente em 100% dos pacientes, também a mais frequentemente 

relatada por outros autores (Byrne et al, 2011; Kross et al, 2012) foi a mutação 

intrônica c-32-13T>G, combinada com outra mutação patogênica do gene da 

GAA. Todos os pacientes foram caracterizados como heterozigotos compostos. 

Entretanto a apresentação fenotípica não é explicada exclusivamente pelo 
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genótipo encontrado, especialmente na forma tardia da doença. Diferenças 

fenotípicas estão presentes mesmo em membros de uma mesma família com 

genótipos semelhantes (Kross et al, 2012). Os casos [1 e 2] e [4 e 5] de nossa 

amostra eram irmãos portadores da DP. Em ambos os casos, diferenças na 

apresentação e gravidade da doença foram observadas (tabelas 3 a 17). De 

forma geral, os sintomas são semelhantes em indivíduos de uma mesma família, 

porém a idade do início dos sintomas e a velocidade de progressão podem variar 

substancialmente (Wens et al, 2013). Contudo, o diagnóstico na irmandade fica 

facilitado pelo caso índice, possibilitando um tempo até o diagnóstico definitivo 

menor e possivelmente uma condição funcional melhor. Registros revelam que 

32% dos pacientes com DP tardio tiveram um irmão com diagnóstico de DP 

(Byrne et al, 2011), dessa forma, o rastreamento familiar pode ser útil para 

identificação de pacientes assintomáticos e contribuir para um melhor 

prognóstico. 

 

8.3. Provas de Função Respiratória 

 

8.3.1 Espirometria  

O acompanhamento da função respiratória em pacientes com doença de 

Pompe é imperativo, independente do grau de acometimento músculo-

esquelético (van der Ploeg, 2005; Kishnani et al, 2006; Llerena et al, 2009; Cupler 

et al, 2012). Em 2013, Ambrosino et al descreveram o manejo básico da 

disfunção respiratória na DP, incluindo avaliações periódicas a cada 3-12 meses 

de acordo com a velocidade de progressão da doença, com monitorização dos 
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sinais e sintomas respiratórios, espirometria sentado e em supino, medida de 

pressão inspiratória máxima, pico de fluxo de tosse, análise dos gases 

sanguíneos e em alguns casos polissonografia e estudo da deglutição. Outros 

consensos e diretrizes para o manejo da DP também apresentam 

recomendações semelhantes (Kishnani et al, 2006; AANEM, 2009; Llerena et al 

2009; Cupler et al, 2012; Llerena et al, 2016) 

Quanto ao perfil funcional respiratório do nosso grupo no início do 

acompanhamento, tendo a CVF como desfecho principal, observamos que dos 

7 pacientes estudados, 2 (28,6%) apresentaram função respiratória normal e 5 

(71,4%) alteração nesses parâmetros (Figuras 4 e 6). Os pacientes mais jovens, 

1 e 2 (mediana de 14,5 anos), com menor tempo de evolução da doença ativa 

até aquele momento (mediana 1,5 anos) foram os que apresentaram valores de 

CVF%sentado e CVF%supino acima de 80%, considerado dentro da faixa de 

normalidade. Ambos foram acompanhados por aproximadamente 5 anos e não 

apresentaram alteração evolutiva nesse período, mantendo-se sempre com 

CVF% acima de 80%. Mesmo sem tratamento, no caso da paciente 2, após 4 

anos (A1 à A9) não houve piora da CVF em ambas as posições. Esse achado 

pode ser justificado pela afirmação de van der Beek et al (2012) que em 

pacientes com melhor estado funcional e menor tempo de duração de doença 

ativa pode existir uma fase estável perdurando por alguns anos, antes de iniciar 

o declínio inevitável. 

Os outros 5 pacientes estudados apresentaram alteração nos resultados 

funcionais respiratórios com CVF% menor que 80% em ambas as posições 

(Figuras 8, 10, 12, 14 e 16). Nesse subgrupo, todos os pacientes eram mais 

velhos e com maior tempo de doença ativa até o início do acompanhamento, 
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com mediana de 54 anos de idade e 12 anos de evolução. Em nosso estudo não 

foi possível estabelecer uma correlação direta entre a idade do início dos 

sintomas e o tempo de evolução de doença com os parâmetros funcionais 

respiratórios devido ao tamanho reduzido da amostra. Entretanto se separarmos 

os dois subgrupos, um com os pacientes com CVF% normal (1 e 2) e outro com 

os pacientes com CVF% reduzida (3, 4, 5, 6, e 7) podemos observar claramente 

a diferença entre as medianas da idade na primeira avaliação e no tempo de 

evolução de doença ativa (14,5 e 1,5 anos vs 54 e 12 anos respectivamente). 

Apesar da extensão e velocidade de progressão da doença serem bastante 

variáveis (van der Beek et al, 2009), assim como em nosso estudo, outros 

autores também observaram que o maior tempo de evolução de doença 

representa acometimento mais grave na maioria dos casos (Wokke et al, 2008; 

van der Beek et al, 2011; van der Beek et al, 2012; Wens et al, 2013).  

 O tempo de acompanhamento foi diferente para cada paciente, variando 

de 1 semestre ou 6 meses a 10 semestres ou 5 anos. Analisando o 

comportamento evolutivo da CVF nas posições sentada e supino, observamos 

que 5 pacientes (1, 2, 4, 5 e 6) apresentaram aumento na CVF sentado entre a 

primeira e a última avaliação e 2 (3 e 7) apresentaram redução (min=-14,6% e 

max=9,9%). Na posição supina, 4 pacientes (1, 2, 4 e 6) apresentaram aumento, 

2 (3 e 5) redução e 1 (7) se manteve inalterado (min=-4,3 e max=10,1) (tabela 

10 e 11). Apesar de não ser possível analisarmos esses resultados 

agrupadamente devido a heterogeneidade da amostra, foi observado um padrão 

evolutivo favorável considerando a característica progressiva da DP. Sabendo 

que todos os pacientes foram submetidos a TRE, apesar dos intervalos de tempo 

variáveis, esses resultados apontam para um efeito benéfico da terapia.  
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 Quando analisamos as variações temporais individuais dos parâmetros 

espirométricos, é importante ressaltar aspectos relacionados a variabilidade 

implícita aos testes de função pulmonar. Variações técnicas relacionadas aos 

instrumentos, calibração e observador; variação biológica; e por fim variação 

causada pela doença (Hankinson et al, 1998). Determinar se as variações 

mensuradas refletem uma alteração real do estado pulmonar ou é apenas 

resultado da variabilidade do teste é de extrema importância na interpretação de 

resultados longitudinais. Indivíduos normais podem apresentar variação de CVF 

de até 5% entre testes realizados em um mesmo dia.  

 

8.3.2 Disfunção Diafragmática 

A disfunção ventilatória presente em mais de 75% dos pacientes, é o 

principal fator associado ao óbito na DP (Winkel et al, 2005; Byrne et al, 2011; 

van der Beek et al, 2011; Gungor et al, 2013). A fraqueza diafragmática é uma 

disfunção característica na DP, sendo considerada a precursora dos distúrbios 

respiratórios durante o sono e da insuficiência respiratória (Mellies et al, 2001; 

Fuller et a, 2013; Gaeta et al, 2013; Wens et al, 2015). A justificativa para o 

predomínio do acometimento diafragmático na disfunção respiratória ainda não 

está clara. Estudos em modelo animal sugerem que a lesão muscular pode estar 

associada à patologia dos motoneurônios espinhais, em especial do 

motoneurônio frênico, o que contribui para o déficit motor diafragmático mais 

acentuado (DeRuisseau et al, 2009; Fuller et al, 2013; Falk et al, 2015) 

Prigent et al (2012) através da estimulação magnética do nervo frênico e 

Wens et al (2015) através de ressonância magnética (RM) confirmaram o 

predomínio da fraqueza diafragmática frente aos músculos respiratórios 
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torácicos na DP. O método mais acurado para a avaliação da função 

diafragmática é a mensuração da pressão transdiafragmática durante um 

esforço respiratório máximo, respiração espontânea ou através de estimulação 

magnética bilateral do nervo frênico. Estes testes tem a desvantagem de ser 

invasivo e pouco aceito pelos pacientes, principalmente quando precisa ser 

repetido várias vezes, tornando sua indicação limitada na pratica clínica (Meric 

et al, 2016).   

De forma mais simples, a avaliação da fraqueza diafragmática pode ser 

inferida pela mensuração da CVF em supino e por sua diferença entre sentado 

e supino, ambos apresentando forte correlação com a pressão 

transdiafragmática (Lechtzin et al, 2002) e com a variação do diâmetro crânio-

caudal e grau de atrofia diafragmático observados através da RM (Gaeta et al, 

2013; Gaeta et al, 2015; Wens et al, 2015).  Indivíduos normais podem 

apresentar redução de CVF de sentado para supino de até 10% (Allen et al, 

1985). Redução maior que 25% caracteriza fraqueza diafragmática com 

sensibilidade de 79% e especificidade de 90% (Fromageot et al, 2001).  

Em nossa amostra, em quase todas as avaliações, exceto uma, a CVF 

supino foi menor que a CVF sentado. Cinco pacientes (71,4%) apresentaram 

∆CVF>10% e desses, 4 (57,1%) apresentaram ∆CVF >25% na avaliação inicial, 

caracterizando a presença de fraqueza diafragmática desde o início do 

acompanhamento, no momento do diagnóstico. A mediana da ∆CVF inicial foi 

de 30,5% (min=-4,6; max=52,4%). Esses resultados são semelhantes aos 

observados por Wokke et al (2008) estudando a história natural da doença, 

porém piores que as observações de van der Beek et al (2011) e Byrne et al 

(2011). Essa avaliação é recomendada para o diagnóstico e acompanhamento 
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dos pacientes com DP por ser um potencial marcador da fraqueza diafragmática 

característica da doença e de gravidade da disfunção respiratória. A diferença 

maior que 10% fortalece o diagnóstico de DP (AANEM, 2009), além de ser útil 

na indicação do início da TRE e do suporte ventilatório noturno (Gaete et al, 

2013).  

A fraqueza diafragmática inferida pela ΔCVF>20% foi preditiva de 

distúrbios respiratório do sono em pacientes com DP, com sensibilidade de 80% 

e especificidade de 86% (Mellies et al, 2001). Johnson et al (2016) estudaram os 

testes de função pulmonar como preditores do uso de suporte ventilatório em 

pacientes com DP tardia, observando a PImax, CVF sentado e CVF supino como 

melhores preditores no uso de ventilação noturna. Remiche et al (2013) 

observaram uma tendência a queda na saturação de oxigênio noturna em 

pacientes com ΔCVF>25%. Apenas o paciente 5 fazia uso de VNI, sendo esse 

também o paciente com maior tempo de evolução de doença ativa, menor CVF 

sentado, supino e ΔCVF. A paciente 7 também recebeu indicação de uso de VNI, 

sendo a segunda com piores parâmetros funcionais respiratórios, porém 

permanecia recusando a utilização no período de acompanhamento.  

Na posição supina, a compressão torácica e elevação diafragmática 

exercida pelo conteúdo abdominal, reduz a capacidade residual funcional. Em 

indivíduos normais, esse posicionamento diafragmático melhora sua vantagem 

mecânica, melhorando sua curva comprimento-tensão, tornando os pulmões 

mais facilmente infláveis. Em pacientes com fraqueza diafragmática, essa 

sobrecarga imposta pelo conteúdo abdominal não é facilmente vencida, 

reduzindo assim a capacidade de expansão torácica e consequentemente os 

volumes pulmonares. Os demais músculos respiratórios torácicos passam a ter 
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um papel essencial na ventilação pulmonar, porém impõem um padrão 

paradoxal a movimentação abdominal (figura 3). Esse mecanismo pode 

contribuir para a hipoventilação e dessaturação noturna (Remiche et al, 2013).  

Quando analisamos o comportamento evolutivo da ∆CVF em nosso 

grupo, observamos que 3 pacientes (1, 4 e 5) obtiveram aumento nesse 

parâmetro, sugerindo piora da fraqueza diafragmática, comparando a primeira 

com a última avalição; e 4 pacientes (2, 3, 6, 7) obtiveram redução, sugerindo 

melhora na fraqueza diafragmática (tabela 12). Schneider et al (2013) não 

observaram variação da ∆CVF em 12 meses de acompanhamento em vigência 

de TRE. Não foram encontrados estudos que avaliassem esse parâmetro dentro 

da história natural da doença. 

 

8.3.3 Manovacuometria 

Além das medidas espirométricas, as medidas de PImax e PEmax tem 

papel relevante na avaliação funcional do sistema respiratório em pacientes com 

DP. Elas refletem a capacidade máxima de gerar variações de pressão exercida 

pelos músculos inspiratórios e expiratórios respectivamente. Esta é uma medida 

bastante sensível de força dos músculos respiratórios, visto que sua alteração 

pode preceder a redução volumétrica identificada através da capacidade vital 

(aATS, 2002). Valores menores que -80 cmH2O para PImax e maiores que 90 

cmH2O para PEmax podem excluir fraqueza muscular significativa (Polkey et al, 

1995). Valores reduzidos de PImax e PEmax são comumente encontrados em 

pacientes com DP, piorando com a progressão da doença (Wokke et al, 2008; 

Byrne et al, 2011; van der Beek, 2011). 
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Na primeira avaliação de PImax disponível para cada paciente, apenas 2 

pacientes (1 e 3) apresentaram valores dentro da faixa aceitável de normalidade. 

Comparando com os resultados para CVF sentado, somente o paciente 3 não 

apresentou concordância entre as variáveis. Para os demais, todos que 

apresentaram alteração na CVF sentado, também apresentaram alteração na 

PImax.   

No acompanhamento longitudinal da PImax, dos 7 pacientes estudados, 

5 (3, 4, 5, 6 e 7) apresentaram piora no período, 1 (1) apresentou melhora e 1 

(2) se manteve estável (diferença/ano: min=-66,7% max=7,1%) (tabela 13). Esse 

comportamento não foi semelhante ao observado para a CVF sentado, onde a 

maioria (71%) apresentou melhora no parâmetro. Apesar da variabilidade intra e 

interindividual inerente ao método, este achado pode sugerir, como já descrito, 

a precocidade na deterioração da PImax frente a CVF sentado em doenças 

neuromusculares evolutivas. Contudo, mais uma vez o pequeno tamanho 

amostral não nos permite conclusões mais precisas. 

Para a PEmax, apenas os pacientes 1 e 4 apresentaram resultados 

maiores que 90 cmH2O na avaliação inicial. Longitudinalmente, 4 pacientes (1, 

2, 3 e 6) apresentaram melhora, 2 (4 e 5) piora e 1 (7) se manteve inalterado 

(diferença/ano: min=-25% e max=75%) (tabela 14). Este estudo, a PEmax 

seguiu o mesmo comportamento evolutivo que o observado para a CVF sentado 

e para o PFT.   

 

8.3.4 Pico de Fluxo de Tosse 

A monitorização do PFT em pacientes com doenças neuromusculares 

progressivas tem um papel importante na identificação do risco de acúmulo 
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inapropriado de secreções broncopulmonares, predisposição a infeções 

respiratória e indicação de terapias que auxiliam a tosse. Valores menores que 

270 L/min requerem atenção, enquanto valores menores que 160 L/min indicam 

a necessidade de auxilio mecânico a tosse (Fitting, 2012). Dos 7 pacientes 

estudados, 3 apresentaram resultados abaixo de 270 L/min e nenhum abaixo de 

160L/min, caracterizando eficácia aceitável da tosse em condições basais. 

Nenhum dos pacientes relatou acúmulo ou dificuldade de mobilização de 

secreções broncopulmonares.  

 

8.4 Função Locomotora 

 

Em nosso estudo, a avalição função locomotora foi utilizada apenas para 

caracterizar esse perfil nos pacientes com DP tardia. De acordo com WGMS, 3 

pacientes (1, 2 e 3) foram considerados normais (WGMS=0), 1 (4) apresentava 

déficit detectável na marcha (WGMS=2) e em 3 pacientes (5, 6 e 7) a marcha só 

era possível com dispositivo de auxílio. Nenhum paciente foi caracterizado como 

dependente de cadeira de rodas. Ao final do período de acompanhamento, 

apenas 1 pacientes apresentou alteração no escore de 0 para 1.  

A DTC6M, na avaliação inicial variou entre 97 e 702m (19% a 110%). Ao 

final do período de acompanhamento, 3 pacientes (1, 2 e 4) apresentavam 

melhora na DTC6M, 3 (3, 6 e 7) apresentaram redução e 1 (5) manteve-se 

inalterado (tabela 16). Os pacientes com pior valor de WGMS também foram os 

com menor DTC6M. De forma geral, a função locomotora permaneceu estável 

dentre do período de estudo. 
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Devido ao tamanho e heterogeneidade amostral, não foi possível 

estabelecer uma correlação entre as variáveis respiratórias e locomotoras, 

porém percebemos que dos 7 pacientes estudados, em 5 parece existir um perfil 

de comprometimento semelhante entre os sistemas. Em 2 pacientes, um 

apresenta DTC6M maior que 100% do esperado com DVR grave e um com 

DTC6M muito reduzida e DVR leve. Acreditamos que com a progressão da 

doença, ambos os sistemas, respiratório e locomotor, serão afetados, entretanto 

a velocidade de progressão pode ser diferente para cada paciente e cada 

sistema acometido. Pellegrini et al (2005) estudaram a correlação entre o 

comprometimento respiratório (CV) e locomotor (WGMS) encontrando fraca 

correlação. Já Bembi et al (2010) encontraram forte correlação positiva entre CV 

e DTC6M e negativa entre CV e WGMS. Mais recentemente, com amostra 

menor, Illes et al (2014) não encontraram correlação entre as variáveis 

respiratórias e locomotoras, suportando a hipótese de que os músculos 

respiratórios e esqueléticos podem ser afetados de forma diferente.  

Na história natural da DP, a deterioração da função locomotora medida 

pela DTC6M é bastante lenta, com redução anual média de aproximadamente 3 

m ou 0,6%. Considerando a diferença mínima clinicamente significativa de 5 a 

11%, são necessários mais de 8 anos de evolução para começarem a perceber 

redução da capacidade de locomoção (Lachmann e Schoser, 2013). Em nosso 

estudo, o tempo máximo de acompanhamento da DTC6M foi de 5 anos. 
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8.5 Qualidade de Vida  

 

A qualidade de vida, avaliada pelo questionário genérico SF-36 também 

foi incluída em nossa avaliação complementar. Os resultados foram 

apresentados sob a forma normatizada, de acordo com os critérios estabelecidos 

por Ware et al, 2001. Quando comparado com a apresentação bruta (raw score), 

o escore normatizado facilita o entendimento e interpretação dos resultados, 

assim como a comparação com resultados encontrados por outros autores. Este 

tipo de apresentação tem sido utilizado em diversas doenças, incluindo a DP 

(Wokke et al, 2008; Strothotte et al, 2010; van der Ploeg et al, 2010; Regnery et 

al, 2012).  

Conforme esperado, os resultados observados para PCS foram inferiores 

ao MCS em 26 (86,7%) das 30 avaliações realizadas em todos os pacientes ao 

longo do período de acompanhamento. Na avaliação inicial os resultados de 

PCS para 6 pacientes (1, 3, 4, 5, 6, 7) foram inferiores à média populacional de 

referência, e para o MCS, 4 (1, 2, 3, 5) apresentaram resultados acima da média 

e 3 (4, 6, 7) abaixo. A mediana da avaliação inicial foi de 40,3 para o PCS e 50,3 

para o MCS. Ao final do período de acompanhamento, 4 pacientes (1, 3, 4 e 6) 

apresentaram melhora no PCS, 2 (2 e 7) apresentaram redução e 1 manteve-se 

inalterado. Resultados de PCS inferiores ao MCS e a média populacional parece 

ser consenso na DP, caracterizando que o comprometimento físico tem maior 

influência sobre a qualidade de vida que o mental (Toscano e Schoser, 2012). 

Quanto ao comportamento evolutivo da qualidade de vida em vigência de 

tratamento medicamentoso com a TRE, Toscano e Schoser (2012) em sua 

revisão sistemática encontraram melhora em apenas 8,3% dos pacientes. Já 
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Gungor et al (2016) em seu grande estudo observacional, relataram 

comportamento semelhante aos demais parâmetros funcionais estudados por 

eles, com melhora após 2 anos, mantendo-se estável após esse período. Essa 

análise não foi possível ser realizada em nosso estudo. 

 

8.6 Terapia de Reposição Enzimática e Função Respiratória 

 

Além do perfil funcional no diagnóstico e do comportamento evolutivo 

individual, analisamos também o efeito do tratamento com a TRE sobre a CVF 

sentado, supino e ΔCVF, em dois subgrupos de pacientes por dois períodos 

independentes, um após 6 meses de tratamento e outro após 12 meses de 

tratamento. O primeiro em um subgrupo com 6 pacientes e o segundo com 4 

pacientes. Na avaliação de 6 meses, houve melhora nos três parâmetros de CVF 

com mediana das diferenças entre antes e após a TRE positivas para CVF 

sentada e supina (2,4% e 6,1%) e negativa para ΔCVF (-5,7%). No segundo 

subgrupo, na avaliação de 12 meses de TRE, houve melhora na CVF sentada e 

supina com mediana das diferenças entre antes e após 12 meses de 6% e 7,3%. 

Para a ΔCVF o comportamento foi inverso, aumento da mediana das diferenças 

entre os dois momentos de 10,6%, sugerindo piora da função diafragmática.Esse 

comportamento diferenciado da ΔCVF no subgrupo de 12 meses pode nos 

apontar para uma ação e resposta diferenciada da TRE sobre músculos 

respiratórios torácicos e sobre o diafragma.  

Diversos autores nos últimos anos vêm descrevendo seus resultados 

relacionados ao tratamento através da TRE. Apenas um ensaio clínico 

controlado foi realizado, sendo publicado em duas partes, o primeiro em 2010 e 
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sua extensão em 2012 (van der Ploeg et al, 2010; van der Ploeg et al, 2012). 

Após 78 semanas, aproximadamente 18 meses, houve melhora de 1,2 pontos 

percentuais na CVF sentado para o grupo tratamento, efeito estimado do 

tratamento comparando o grupo tratamento com o grupo controle de 3,4 pontos 

percentuais. Na extensão do estudo, após mais 26 semanas, os autores 

observaram manutenção dos resultados obtidos na fase anterior.  

 Em revisão sistemática publicada em 2012 (Toscano e Schoser, 2012) os 

autores afirmaram que em pacientes não tratados, 70% desenvolvem disfunção 

respiratória, com perda anual de 1,5% da CV. Nos pacientes tratados, 51,6% 

melhoraram, 13,7% estabilizaram e 34,7% tiveram declínio da CVF. Também 

não observaram correlação entre o tempo de tratamento e a melhora na CVF. 

Mais recentemente, o mesmo grupo de autores (Schoser er al, 2016), 

observaram em pacientes não tratados queda de 2,3% na CVF após 12 meses 

e em pacientes tratados houve melhora após os 2 primeiros meses de 1,4%, 

seguida de retorno gradual ao estado inicial após 36 meses. Apesar do pequeno 

tamanho amostral e do curto período de acompanhamento, nossos resultados 

parecem apontar para resultados favoráveis a TRE sobre a função respiratória.

 De Vries et al (2012), relatando os efeitos da TRE após 18 meses em 69 

pacientes com DP. Os valores de CVF sentado se mantiveram estáveis, porém 

em análise individual, observaram que os melhores respondedores foram os 

pacientes mais jovens, com menor tempo de evolução de doença ativa no início 

da TRE, com melhor escore do força muscular e maior CVF sentado inicial. Em 

nosso grupo, esse comportamento não foi semelhante. Apesar de nas 

avaliações iniciais, os melhores resultados terem sido observados nos pacientes 

mais jovens, a melhor resposta a TRE de acordo com a variação percentual da 
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CVF sentado e supino em 6 e 12 meses foi do paciente com menor CVF inicial, 

maior tempo de evolução de doença ativa e o segundo mais velho (paciente 5). 

A pior resposta em 6 meses foi da paciente mais jovem, com menor tempo de 

evolução de doença e CVF inicial normal em ambas as posições. Estudos mais 

específicos são necessários para descrever e compreender melhor o padrão de 

resposta da TRE em diferentes populações. 
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9. CONCLUSÃO 

 

O estudo compreendeu a avaliação da função respiratória em 7 pacientes 

com doença de Pompe tardia, incluindo dois casos familiares. O 

comprometimento do sistema respiratório não foi o sintoma inicial mais comum, 

nem a queixa principal dos pacientes com DP tardia com diferentes idades e em 

diferentes tempos de evolução de doença ativa entre o início dos sintomas e o 

diagnóstico definitivo. Contudo, 71% dos pacientes acompanhados 

apresentaram comprometimento do sistema respiratório com redução da CVF 

sentado, supino e/ou ΔCVF. A disfunção diafragmática caracterizada pela ΔCVF 

maior que 25% também esteve presente em 57% dos pacientes. Todos os 

pacientes ainda apresentavam capacidade de deambulação preservada e 

mantiveram-se estáveis no período de acompanhamento. O componente 

sumário físico do SF-36 teve maior impacto sobre a qualidade de vida que o 

componente sumário mental, tendendo a ser inferior à média populacional de 

referência. Pacientes mais jovens apresentaram-se funcionalmente melhores 

que os mais velhos. Na avaliação longitudinal e em vigência do tratamento com 

a terapia de reposição enzimática pela alfa-glicosidade ácida recombinante 

humana houve melhora dos volumes pulmonares em 71% dos pacientes.  
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ANEXO 1: Questionário de Qualidade de Vida SF-36 

 
 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 
  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 

caso, quando?  
  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, levantar 

objetos pesados, participar em esportes 

árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-

se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 

necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 

amigos ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  
 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada pode 

anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, 

etc)?  
 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 2: Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 



108 
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APÊNDICE 1: Ficha de Coleta de Dados 

NOME: PRONTUÁRIO: 

DATA: DN: IDADE: 

SEXO: PESO: ALTURA: 

IMC: FR= FC= 

SpO2= PA= Tax= 

 
INÍCIO SINTOMAS: ________________________________ VM: (  )sim      (  )não 

DATA DO DIAGNÓSTICO:_____-

_________ 

TRE (  )sim   (  ) não TEMPO TRE:-

____________  

1) Espirometria:  

 CVF VEF1 VEF1/CVF PFE Laudo 
SENTADO          

SUPINO          

Sentado/Supino          

 

2) Manovacuometria e Peak Flow: 

 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida 

PImax    

PEmax    

PFE    

 

3) Teste de Caminhada de 6 minutos: 

Completou Teste: (  ) sim    (  ) não No. Pausas: Dispositivo de auxilio:  

Distância percorrida:  SpO2 min: FC Max: 

 

4) Qualidade de Vida (SF 36): 

DOMÍNIO Score DOMÍNIO  Score 

Capacidade Funcional   Vitalidade   

Limitação por aspectos físicos   Aspectos sociais   

Dor   Limitação por aspectos emocionais   

Estado geral de saúde   Saúde mental   

 

5) Avaliação Motora (Escala WGM): Grau_________  
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APÊNDICE 2: Variáveis Funcionais Respiratórias: Espirometria 

       Sentado 
 

Supino 
 

 

ID Semestre Idade Peso Altura IMC 
CVF 
(L) 

CVF 
(%) 

VEF1 

(L) 
VEF1 
(%) 

VEF1/ 
CVF 

VEF1/ 
CVF% 

FEFmax 
(L/s) 

FEFmax 
(%) 

CVF 
(L) 

CVF 
(%) 

VEF1 
(L) 

VEF1 
(%) 

VEF1/ 
CVF 

VEF1/ 
CVF(%) 

FEFmax 
(L/s) 

FEFmax 
(%) 

ΔCVF 
(%) 

1 2011.1 A1 18 56,4 1,64 21,0 4,32 104,6 3,79 106,8 87,7 100,7 8,52 110,1 3,9 94,4 3,28 92,4 83,94 96,4 7,73 99,9 9,7 

 2011.2 A2 18 62,3 1,65 22,9 4,43 106 3,74 104,2 84,38 97 8,02 102,8 3,81 91,1 3,08 85,8 80,8 92,9 6,46 82,8 14 

 2012.1 A3 19 64,5 1,65 23,7 4,48 105,4 3,8 104,1 84,84 97,5 8,17 102,6 3,85 90,6 3,17 86,8 82,4 94,7 6,69 84 14,6 

 2012.2 A4 19 66,1 1,65 24,3 4,42 104 3,8 104,1 86,12 99 8,6 108 3,87 91,1 3,24 88,8 83,64 96,1 7,44 93,5 12,4 

 2013.1 A5 20 66,2 1,65 24,3 4,39 101,4 3,7 99,5 84,36 96,9 7,71 94,8 3,82 88,2 3,06 82,3 80,16 92,1 6,8 83,6 13 

 2014.2 A8 21 62 1,65 22,8 4,57 104 3,79 100 82,88 97 8,96 108 3,76 86 2,93 77 77,75 91 6,91 83 17,7 

 2015.1 A9 22 63,5 1,65 23,3 4,94 110 4,14 108 83,77 98 9,43 111 4,29 96 3,38 88 78,94 92 8,39 99 13,2 

 2015.2 A10 22 64,3 1,65 23,6 4,94 110 4,08 106 82,63 96 9,88 117 4,3 96 3,29 86 76,55 89 8,32 98 13 

 2016.1 A11 23 65 1,66 23,6 4,59 99 3,69 93 80,43 94 9,34 107 3,98 86 3,08 77 77,51 91 7,88 90 13,3 

2 2011.2 A1 11 42 1,55 17,5 2,83 102,2 2,58 105,7 91,2 104 4,87 90 2,96 106,9 2,72 111,5 91,73 104,6 5,83 107,8 -4,6 

 2012.1 A2 11 47,1 1,59 18,6 3,2 108,8 3,07 119 95,94 110,4 5,97 106,6 3,1 105,4 2,79 108,1 90,25 103,8 6,11 109,1 3,1 

 2013.2 A5 13 53,6 1,61 20,7 3,41 107,9 3,2 114,7 93,9 106,8 6,93 115,3 3,31 104,7 3 107,5 90,57 103 6,08 101,2 2,9 

 2014.2 A7 14 55,6 1,61 21,4 3,68 113 3,29 114 89,33 99 6,66 107 3,58 110 3,17 110 88,43 98 5,73 92 3,2 

 2015.1 A8 14 50,3 1,62 19,2 3,51 107 3,02 104 85,9 95 5,27 85 3,29 100 2,88 100 87,75 97 4,94 79 6,3 

 2015.2 A9 15 54,5 1,62 20,8 3,65 109 3,25 110 89,04 99 6 94 3,43 103 2,89 98 84,41 94 6,78 106 6,0 

 2016.1 A10 16 57,6 1,64 21,4 3,47 99 3,19 103 91,89 103 7,27 110 3,36 96 2,27 97 86,11 96 6,37 96 3,5 

3 2013.2 A1 25 76 1,76 24,5 3,12 58,5 2,93 65,7 93,79 111,6 5,99 61,9 2,58 48,4 2,39 53,6 92,48 110 5,98 61,8 17,3 

 2014.1 A2 26 75 1,76 24,2 3,16 60 2,73 62 86,44 103 7,41 77 2,57 49 1,94 59 90,28 108 6,37 66 18,7 

 2014.2 A3 26 73,9 1,76 23,9 3,13 59 2,65 60 84,47 101 7,01 73 2,63 50 2,36 53 89,51 107 5,95 62 16,0 

 2015.1 A4 27 73,9 1,76 23,9 3,29 62 2,94 67 89,33 107 6,62 69 2,74 52 2,4 55 87,75 105 6,74 70 16,7 

 2015.2 A5 27 75,2 1,76 24,3 3,39 64 2,87 65 84,68 101 7,32 76 2,75 52 2,41 55 87,7 105 6,65 69 18,9 

 2016.1 A6 28 66,8 1,76 21,6 2,6 49 2,56 58 98,59 118 7,94 82 2,3 43 2,28 51 99,09 119 7,51 78 11,5 
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Sentado 

 
Supino 

 
 

 ID Semestre Idade Peso Altura IMC 
CVF 
(L) 

CVF 
(%) 

VEF1 

(L) 
VEF1 
(%) 

VEF1/ 
CVF 

VEF1/ 
CVF% 

FEFmax 
(L/s) 

FEFmax 
(%) 

CVF 
(L) 

CVF 
(%) 

VEF1 
(L) 

VEF1 
(%) 

VEF1/ 
CVF 

VEF1/ 
CVF(%) 

FEFmax 
(L/s) 

FEFmax 
(%) 

ΔCVF 
(%) 

4 2013.1 A1 54 93,8 1,8 29,0 2,89 60,7 2,26 58,7 78,04 96,3 8,07 89,8 2,01 42,2 1,56 40,5 77,51 95,7 5,51 61,3 30,5 

  2014.1 A3 55 95 1,8 29,3 2,9 61 1,93 65 80,46 102 8,23 91 2,17 46 1,59 41 73,35 93 6,2 69 25,2 

  2015.1 A5 56 95,9 1,8 29,6 3,09 65 2,32 61 75,32 96 8,27 92 1,92 40 1,38 36 71,9 92 5,56 62 37,9 

  2015.2 A6 56 95,9 1,8 29,6 3,27 69 2,42 63 74,15 94 8,74 97 1,94 41 1,28 33 65,82 84 4,92 55 40,7 

  2016.1 A7 57 91,5 1,8 28,2 3,23 69 2,49 66 76,93 98 8,88 99 2,16 46 1,56 41 72,35 92 6,21 70 33,1 

5 2013.1 A1 58 64,4 1,68 22,8 0,84 22,9 0,8 27 95,1 118 2,53 32,6 0,4 10,9 0,39 13,2 97,24 120,6 1,08 13,9 52,4 

  2013.2 A2 58 64,4 1,68 22,8 1,14 31,1 1,09 36,8 95,87 118,9 3,55 45,7 0,44 12 0,41 13,9 92,95 115,3 1,65 21,2 62,4 

  2014.1 A3 59 68 1,68 24,1 1,02 28 0,92 31 90,16 113 2,72 35 0,47 13 0,36 15 82,44 103 1,45 19 53,9 

  2015.1 A5 60 69 1,68 24,4 1,09 30 0,96 33 87,88 111 2,57 33 0,35 10 0,32 11 91,44 115 1,76 23 67,9 

  2015.2 A6 61 69 1,68 24,4 1,16 32 1,03 36 89,2 112 2,94 38 0,34 10 0,31 11 91,45 115 1,04 14 70,7 

  2016.1 A7 62 67,7 1,68 24,0 1,09 31 0,91 32 83,36 105 2,44 32 0,36 10 0,32 11 89,87 113 1,35 18 67,0 

6 2015.1 A1 63 60,6 1,61 23,4 2,21 77 1,72 75 78,13 100 4,42 79 1,29 45 1,02 44 79,22 101 2,08 37 41,6 

 2015.2 A2 64 60 1,61 23,1 2,26 79 1,81 79 80,24 103 4,47 80 1,47 51 1,12 49 76,46 98 2,09 38 35,0 

 2016.1 A3 65 55,6 1,61 21,4 2,29 80 1,9 84 83,28 107 4,13 75 1,42 50 1,08 48 75,87 98 2,6 47 38 

7 2015.1 A1 33 68 1,6 26,6 2,05 61 1,73 60 84,44 98 4,02 64 1,04 31 0,76 27 73,48 86 2,48 39 49,3 

 2015.2 A2 33 68 1,6 26,6 1,9 57 1,72 60 90,12 105 4,41 70 1,04 31 0,8 28 77,23 90 1,89 30 45,8 

ID: Identificação do paciente; IMC: índice de massa corporal; CVF:capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: relação 
entre volume expiratório forçado no primeiro segundo e capaciade vital forçada; FEFmax: fluxo expiratório máximo; ΔCVF: diferença da capacidade vital forçada entre 
sentado e supino 
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Variaveis Funcionais Respiratórias: Manovacuometria e Pico e Fluxo de Tosse  

 

ID: identificação do paciente; PImax: pressão inspiratória máxima; PEmax: pressão expiratória 
máxima; PFT: pico de fluxo de tosse. 

 

  PImax PEmax PFT 

ID Semestre  (cmH2O) (%)  (cmH2O) (%) (L/min) 

1 2011.1 A1 - - - - 490 

  2011.2 A2 - - - - 480 

  2012.1 A3 - - - - 480 

  2012.2 A4 -80 65 120 74 490 

  2013.1 A5 - - - - 470 

  2014.2 A8 -120 100 120 75 500 

  2015.1 A9 -110 92 120 75 510 

  2015.2 A10 -100 84 110 69 510 

  2016.1 A11 -100 85 130 82 550 

2 2011.2 A1 - - - -  

  2012.1 A2 - - - -  

 2013.2 A5 -50 71 40 46 450 

 2014.2 A7 -70 98 40 44 390 

 2015.1 A8 -70 102 60 66 370 

 2015.2 A9 -50 70 50 52 430 

 2016.1 A10 -50 69 50 50 450 

3 2013.2 A1 -80 69 80 51 400 

  2014.1 A2 -60 52 50 32 460 

  2014.2 A3 -75 65 60 38 430 

  2015.1 A4 -70 61 110 71 420 

  2015.2 A5 -60 53 110 71 450 

  2016.1 A6 -50 44 100 65 460 

4 2013.1 A1  - -  -  -  490 

  2014.1 A3 - - - - 490 

  2015.1 A5 -65 77 130 101 500 

  2015.2 A6 -65 77 140 109 500 

  2016.1 A7 -60 72 115 90 530 

5 2013.1 A1  - -  -  - 170 

  2013.2 A2 - - - - 210 

  2014.1 A3 - - - - 190 

  2015.1 A5 -20 25 40 32 200 

  2015.2 A6 -10 13 60 48 180 

  2016.1 A7 -15 19 30 24 200 

6 2015.1 A1 -60 84 40 44 200 

 2015.2 A2 -50 70 50 54 270 

 2016.1 A3 -50 71 70 76 310 

7 2015.1 A1 -60 85 70 77 250 

 2015.2 A2 -40 57 70 77 260 
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APÊNDICE 3: Variáveis Funcionais Locomotoras  

 

   DTC6M  

ID Semestre  (m) (%) WGMS 

1 2011.1 A1 500 77 0 

 2011.2 A2 504 77 0 

 2012.1 A3 493 76 0 

 2012.2 A4 - - 0 

 2013.1 A5 542 84 0 

 2014.2 A8 560 87 0 

 2015.1 A9 589 92 0 

 2015.2 A10 607 94 0 

 2016.1 A11 610 95 0 

2 2011.2 A1 - - 0 

 2012.1 A2 - - 0 

 2013.2 A5 495 83 0 

 2014.2 A7 588 99 0 

 2015.1 A8 570 96 0 

 2015.2 A9 587 99 0 

 2016.1 A10 591 100 0 

3 2013.2 A1 702 110 0 

 2014.1 A2 696 109 0 

 2014.2 A3 645 101 1 

 2015.1 A4 646 102 1 

 2015.2 A5 670 106 1 

 2016.1 A6 657 104 1 

4 2013.1 A1 376 64 2 

 2014.1 A3 377 65 2 

 2015.1 A5 377 65 2 

 2015.2 A6 - - 2 

 2016.1 A7 390 67 2 

5 2013.1 A1 180 31 6 

 2013.2 A2 - - 6 

 2014.1 A3 200 36 6 

 2015.1 A5 213 37 6 

 2015.2 A6 - - 6 

 2016.1 A7 180 32 6 

6 2015.1 A1 97 19 6 

 2015.2 A2 39 8 6 

 2016.1 A3 49 10 6 

7 2015.1 A1 201 36 6 

 2015.2 A2 168 30 6 

ID: identificação do paciente; DTC6M: distância percorrida no teste de caminhada de 6 

minutos; WGMS: escala de Walton Gardner Medwin.
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APÊNDICE 4: Qualidade de Vida – Questionário SF 36: Resultados Individuais  

   Escore Bruto Escore Normatizado 

ID Semestre CF AF D SG V AS AE SM CF AF D SG V AS AE SM PCS MCS 

1 2011.1 A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2011.2 A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2012.1 A3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2012.2 A4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2013.1 A5 90 100 72 45 75 87,5 100 84 52,9 56,2 50,8 38,2 58,5 51,7 55,3 55,0 48,9 55,9 

 2014.2 A8 95 100 85 37 55 75 33,3 48 55,0 56,2 56,3 34,5 49,1 46,3 34,3 34,5 58,9 32,1 

 2015.1 A9 90 100 84 37 75 87,5 100 72 52,9 56,2 55,9 34,5 58,5 51,7 55,3 48,2 51,1 52,1 

 2015.2 A10 90 100 84 42 70 100 100 68 52,9 56,2 55,9 36,8 56,2 57,1 55,3 45,9 52,0 51,9 

 2016.1 A11 100 100 84 47 60 87,5 66,7 68 57,1 56,2 55,9 39,2 51,4 51,7 44,8 45,9 56,3 43,7 

2 2011.2 A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2012.1 A2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 2013.2 A5 95 100 72 77 75 100 100 88 55,0 56,2 50,8 53,2 58,5 57,1 55,3 57,3 52,9 57,7 

 2014.2 A7 70 100 61 45 55 100 100 92 44,6 56,2 46,0 38,2 49,1 57,1 55,3 59,5 42,5 59,7 

 2015.1 A8 65 100 61 22 65 100 100 88 42,5 56,2 46,0 27,5 53,8 57,1 55,3 57,3 39,5 60,4 

 2015.2 A9 65 100 61 22 65 100 100 88 42,5 56,2 46,0 27,5 53,8 57,1 55,3 57,3 39,5 60,4 

 2016.1 A10 75 100 72 42 65 87,5 100 76 46,7 56,2 50,8 36,8 53,8 51,7 55,3 50,4 46,7 54,0 

3 2013.2 A1 70 100 61 47 75 87,5 100 84 44,6 56,2 46,0 39,2 58,5 51,7 55,3 55,0 44,0 58,2 

  2014.1 A2 75 50 62 37 65 75 100 80 46,7 42,1 46,5 34,5 53,8 46,3 55,3 52,7 39,3 55,9 

  2014.2 A3 75 100 41 32 70 100 100 80 46,7 56,2 37,5 32,2 56,2 57,1 55,3 52,7 40,8 58,5 

  2015.1 A4 60 100 84 32 55 100 100 80 40,4 56,2 55,9 32,2 49,1 57,1 55,3 52,7 43,8 56,5 

  2015.2 A5 55 100 74 47 60 100 100 80 38,3 56,2 51,6 39,2 51,4 57,1 55,3 52,7 43,4 57,8 

  2016.1 A6 70 100 74 47 65 87,5 100 72 44,6 56,2 51,6 39,2 53,8 51,7 55,3 48,2 47,2 53,3 
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   Escore Bruto Escore Normatizado 

ID Semestre CF AF D SG V AS AE SM CF AF D SG V AS AE SM PCS MCS 

4 2013.1 A1 30 75 62 52 45 75 66,7 56 27,8 49,2 46,5 41,5 44,3 46,3 44,8 39,1 40,3 45,8 

  2014.1 A3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  2015.1 A5 35 75 51 72 40 87,5 100 56 29,9 49,2 41,8 50,9 42,0 51,7 55,3 39,1 39,9 51,1 

  2015.2 A6 35 25 62 47 55 75 100 76 29,9 35,0 46,5 39,2 49,1 46,3 55,3 50,4 31,3 58,3 

  2016.1 A7 50 50 62 47 50 37,5 66,7 44 36,2 42,1 46,5 39,2 46,7 30,0 44,8 32,3 42,5 37,6 

5 2013.1 A1 5 0 31 25 30 25 66,7 76 17,3 28,0 33,2 28,9 37,2 24,6 44,8 50,4 18,5 50,3 

  2013.2 A2 15 25 52 57 45 37,5 100 64 21,5 35,0 42,2 43,9 44,3 30,0 55,3 43,6 29,0 51,8 

  2014.1 A3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  2015.1 A5 15 0 62 35 50 50 66,7 68 21,5 28,0 46,5 33,6 46,7 35,4 44,8 45,9 26,9 50,9 

  2015.2 A6 20 0 51 35 40 62,5 0 84 23,6 28,0 41,8 33,6 42,0 40,9 23,7 55,0 28,1 46,5 

  2016.1 A7 5 0 41 25 35 25 100 72 17,3 28,0 37,5 28,9 39,6 24,6 55,3 48,2 18,4 53,9 

6 2015.1 A1 0 0 10 27 15 0 66,7 48 15,2 28,0 24,2 29,8 30,1 13,7 44,8 34,5 18,4 39,4 

 2015.2 A2 15 0 20 57 50 50 0 44 21,5 28,0 28,5 43,9 46,7 35,4 23,7 32,3 30,8 36,8 

 2016.1 A3 10 25 51 67 60 50 100 60 19,4 35,0 41,8 48,5 51,4 35,4 55,3 41,4 29,8 54,2 

7 2015.1 A1 10 0 31 72 20 25 0 32 19,4 28,0 33,2 50,9 32,5 24,6 23,7 25,5 34,3 27,1 

 2015.2 A2 5 0 20 57 45 12,5 66,7 36 17,3 28,0 28,5 43,9 44,3 19,1 44,8 27,7 26,0 39,7 

CF: capacidade funcional. AF: limitação por aspectos físicos; D: dor; SG: estado geral de saúde; V: vitalidade; AS: aspectos sociais; AE: limitação por 
aspectos emocionais; SM: saúde mental; PCS: componente físico sumário; MCS: componente mental sumário 
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APÊNDICE 5: Artigo 1 

 

 Este artigo foi aprovado no presente formato para publicação pelo Jornal 

Brasileiro de Pneumologia em setembro de 2016.  

 

 

Manifestações respiratórias na Doença de Pompe Tardia em uma 

série de casos brasileiros 

Respiratory manifestations of Late Onset Pompe Disease in a 

Brazilian case series 

 

Resumo 

Objetivo: Descrever a função respiratória em uma serie de casos de pacientes 

com doença de Pompe de início tardio após o diagnóstico definitivo e antes do 

início do tratamento através da terapia de reposição enzimática  

Métodos: Estudo transversal em pacientes com diagnostico molecular de doença 

de Pompe de início tardio. As informações analisadas incluíram idade no início 

dos sintomas e no diagnóstico, tipo de sintoma inicial, tempo entre início dos 

sintomas e diagnóstico, CVF sentado e em supino, distância percorrida no teste 

de caminhada de 6 minutos e capacidade de locomoção. Análise por 

frequências, mediana, valor mínimo e valor máximo foram utilizados para a 

apresentação dos resultados.  
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Resultados: Foram incluídos 6 pacientes no estudo. A mediana do início dos 

sintomas foi aos 15 anos (13 - 50 anos), do diagnóstico aos 39,5 anos (10 - 63 

anos), com atraso de 8 anos (0 - 45 anos) entre o início dos sintomas e 

confirmação diagnóstica. Sintomas motores de fraqueza muscular foram a 

manifestação inicial em todos os casos. A CVF sentado, supino e ∆CVF foram 

respectivamente 71% (22,9 - 104,6%), 58% (10,9 - 106,9%), 24,5% (-4,59 – 

52,4%) do predito. A mediana da distância percorrida no teste de caminhada de 

6 minutos de 391,7m (97 – 702m). 

Conclusões: O tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico parece longo. 

Sinais ou sintomas respiratórios não foram a manifestação inicial da doença, 

porém no momento do diagnóstico, 66,7% dos pacientes apresentaram redução 

da CVF sentado e em supino. 

 

Descritores: Doença de depósito de glicogênio tipo II, Testes de função 

respiratória, Músculos respiratórios/patologia 

 

Abstract 

Objective: To describe respiratory function in a case series of Late Onset Pompe 

disesase patients after definitive diagnoses and before enzyme replacement 

therapy. 

Methods: Cross-sectional study in late onset Pompe disease patients with a 

definitive molecular diagnosis. Analyzed informations included age at onset of 

symptoms and definitive diagnosis, type of initial symptoms, delay between onset 
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of symptoms and diagnosis, sitting and supine FVC, 6 minute walk distance and 

locomotor ability. Analysis by frequency, median, minimum and maximum values 

were used for the presentation of results. 

Results: 6 patients were included in the study. The median age at onset 

symptoms was 15 years old (13 – 50 years old), at diagnosis was 39,5 years old 

(10 – 64 years old) with a delay of 8 years (0 – 45 years). The motor muscle 

weakness was the first manifestations in all cases. Sitting, supine and ∆ FVC 

were respectively 71% (22.9 -  104.6%), 58% (10.9 - 106.9%), 24.5% (-4.59 - 

52.4%) of predicted. The median 6 minute walk distance was 391,7m (97 - 702m). 

Conclusions: The time between the onset symptoms and diagnosis seems long. 

Respiratory signs or symptoms were not initial manifestation of the disease, but 

at diagnosis, 66.7% of patients had reduced sitting and supine FVC. 

 

Keywords: Glycogen Storage Disease Type II, Respiratory Function Tests 

Respiratory Muscle/pathology 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Pompe (DP) também conhecida como Doença de Depósito de 

Glicogênio Tipo II é uma doença hereditária, autossômica recessiva causada por 

mutações no gene que codifica a enzima alfa glicosidade ácida (AGA), 

responsável pela degradação do glicogênio principalmente em nível muscular. 

Informações relativas à incidência são pouco acuradas, devido a raridade, 

subdiagnóstico e distribuição étnica da doença. Dados norte-americanos 

estimam que a incidência combinada seja em torno de 1:40.0001. Estudos mais 

recentes com base nos programas de triagem neonatal em Taiwan e Áustria 

revelam incidência mais elevadas, de aproximadamente 1:28.0002,3. Na América 

Latina, apenas 88 pacientes foram registrados até 20124. Dados brasileiros não 

estão disponíveis 

A DP caracteriza-se pelo acúmulo lisossomal de glicogênio, 

principalmente na musculatura estriada esquelética e cardíaca, que inicia 

quando a atividade da enzima AGA cai abaixo do nível crítico de 30%. Classifica-

se na forma infantil, a forma clássica com início dos sintomas antes do primeiro 

ano de vida, abrangendo aproximadamente 28% dos acometidos; e em tardia 

quando os sintomas aparecem após esse período, incluindo crianças, jovens e 

adultos. A progressão na forma tardia é mais lenta que na forma infantil, porém 

bastante variável. As manifestações clínicas e a gravidade da doença variam 

com a idade do início dos sintomas, taxa de progressão e extensão dos órgãos 

envolvidos5-7. 
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Até recentemente, o tratamento da DP era considerado apenas paliativo. 

Em 2006, o uso comercial da terapia de reposição enzimática (TRE) com a alfa 

glicosidade recombinante humana (alglucosidade alfa - Myozyme®, Genzyme, 

Cambridge, MA, USA) foi aprovado nos EUA e Europa, e em 2007 também no 

Brasil. O tratamento parece melhorar a função respiratória, locomotora e a 

sobrevida em ambas as formas da doença8-10. 

A fraqueza muscular é o principal sintoma da forma tardia. Os músculos 

paravertebrais e proximais de membros inferiores costumam ser os primeiros a 

serem afetados, dificultando as atividades de vida diária e favorecendo as 

alterações posturais5. As consequências respiratórias da fraqueza muscular 

resultam em um distúrbio ventilatório restritivo com redução da capacidade vital 

(CV) acompanhada pela redução do volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1). Inicialmente a respiração está comprometida apenas durante o 

sono, seguindo com hipoventilação também durante o dia. Há um prejuízo do 

mecanismo de tosse e clearance de vias aéreas, favorecendo infecções 

respiratórias recorrentes. A disfunção respiratória ocorrerá em aproximadamente 

75% dos pacientes11. Sem tratamento, espera-se uma redução anual da CVF de 

1% até 4,6%5,12,13. A falência respiratória é sua principal causa de morte14-16. 

O predomínio da fraqueza diafragmática frente aos outros músculos 

respiratórios parece ser uma característica da DP17,18. Nesse sentido, a 

utilização de métodos capazes de avaliar isoladamente a ação do diafragma 

pode ser útil para a descrição e monitorização do agravo. A mensuração da 

pressão transdiafragmática é o padrão ouro para o diagnóstico de disfunção 

diafragmática, porém outros métodos mais simples, como a medida de CVF na 
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posição supina e a diferença entre posição sentada e supina também estão 

descritos e são recomendados para o acompanhamento clínico da DP 16,19-21.   

No momento, pouco se conhece sobre as manifestações pulmonares dos 

pacientes com DP no Brasil, contribuindo para a dificuldade no manejo dessa 

população. O objetivo desse estudo foi caracterizar o perfil dos pacientes com 

Doença de Pompe e descrever a função respiratória em uma série de casos de 

pacientes brasileiros acompanhados em um centro de referência em doenças 

raras após o diagnóstico e antes do início do tratamento medicamento através 

da TRE. 

 

 

MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo transversal com informações obtidas através da 

análise de prontuários dos pacientes com diagnóstico molecular de Doença de 

Pompe de início tardio e acompanhados pelo Centro de Genética Médica do 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 

Figueira – Fiocruz (IFF – Rio de Janeiro), no período de 2010 a 2015. 

Informações sobre a história clínica e função respiratória referentes ao período 

após o diagnóstico e o início do tratamento medicamentoso com a TRE foram 

analisados. Como exclusão foi considerada a inexistência de informações acerca 

da função respiratória à época do diagnóstico. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do IFF, como parte do Registro Internacional da Doença 

de Pompe.  



123 
 

 

A caracterização dos pacientes e história clínica foi baseada nas 

informações relativas ao sexo, tipo de mutação patogênica encontrada, idade do 

início dos sintomas, tipo de sintoma inicial (motor ou respiratório), idade do 

diagnóstico e tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico molecular 

definitivo. Os principais sintomas motores iniciais comumente relatados e 

descritos para a doença de Pompe e que foram buscados nos prontuários 

incluíram fraqueza muscular proximal de membros inferiores e/ou superiores, 

dificuldade para correr, subir escadas ou deambular, quedas frequentes, 

fraqueza muscular de tronco e escoliose. Os sintomas respiratórios 

compreenderam a ortopnéia, dispneia após exercício, dispneia em repouso e 

distúrbios respiratórios do sono22. Para complementar a caracterização da 

amostra, a função locomotora foi descrita através da escala de Walton Gardner-

Medwin (WGM)23, e da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos 

(DTC6M). A WGM é uma escala de 0 a 10, que caracteriza a capacidade de 

locomoção atribuindo 0 quando todas as atividades são realizadas normalmente, 

até 10 quanto há restrição completa ao leito. A DTC6M foi denotada em metros 

e em percentual do predito de acordo com as equações descritas por Iwama et 

al24 e Priesnitz et al25 para cada faixa etária. 

As variáveis funcionais respiratórias de interesse incluíram a CVF na 

posição sentada e na posição em supina; VEF1; VEF1/CVF expressas através de 

percentual do predito26; diferença da CVF entre sentado e supino (∆CVF), 

calculado através da equação |(CVFsent – CVF sup)/CVFsent x 100|; uso de 

suporte ventilatório mecânico (invasivo ou não invasivo) e presença de via aérea 

artificial. As medidas volumétricas foram realizadas utilizando o espirômetro 

MasterScope® (Jaeger, Hoenberg, Alemanha), de acordo com os critérios 
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estabelecidos pela American Thoracic Society27. CVF maior ou igual a 80% foi 

considerada normal para a posição sentada.   

 Os dados foram analisados através de estatística descritiva utilizando o 

software SPSS v.20 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, 

NY: IBM Corp.). As variáveis nominais foram apresentadas utilizando a análise 

por frequências, e para as variáveis numéricas, a mediana e o valor mínimo e 

máximo.  

 

 

RESULTADOS 

 

Sete pacientes com DP de início tardio foram identificados. Todos eram 

acompanhados pelo IFF/Fiocruz na época do estudo. Apenas um paciente foi 

excluído por não possuir exame espirométrico referente ao período em questão. 

Os resultados individuais estão descritos nas tabelas 1 e 2. Dos pacientes 

incluídos 66,7% (N=4) foram do sexo masculino.  Todos eram heterozigotos 

compostos para a mutação encontrada. A mutação intrônica c-32-13T>G estava 

presente em 100% dos casos, conhecida como sendo potencialmente leve, e a 

mutação nonsense c.2560C>T presente em 50% (N=3) dos casos, conhecida 

como muito grave28.  

 A mediana do início dos sintomas foi aos 15 anos de idade (13 – 50 anos), 

estando a fraqueza muscular presente como sintoma inicial em todos os 

pacientes, exceto no paciente 2, que era assintomático no momento do 
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diagnóstico. Quedas frequentes, dificuldade para subir escadas, correr, ou 

realizar exercícios vigorosos foram relatadas. A mediana da idade do diagnóstico 

foi aos 39,5 anos (10 – 63 anos), sendo 2 adolescentes e 4 adultos de acordo 

com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. A demora 

entre os primeiros sintomas e a confirmação diagnóstica de DP foi de 8 anos (0 

– 45 anos), variando de 0 a 2 anos para os adolescentes e 4 a 45 anos para os 

adultos. Todos foram capazes de deambular, com WGM mínima de zero e 

máxima de 6, que representa deambulação apenas com auxílio. A mediana da 

DTC6M foi de 391,7 metros (97 – 702 metros), variando de 19 a 110% do predito. 

 Considerando a CVF sentado, 66,7% (N=4) dos pacientes apresentaram 

comprometimento do sistema respiratório no diagnóstico, com CVF menor que 

80% e relação VEF1/CVF normal, caracterizando um distúrbio ventilatório 

restritivo como esperado para as doenças neuromusculares. Apenas 1 paciente 

já fazia uso de suporte ventilatório mecânico não invasivo de forma intermitente, 

sendo este o que apresentou menor valor de CVF na posição sentada, supina e 

∆CVF respectivamente (22,9%, 10,9% e 52,38%). Nenhum paciente fazia uso 

de suporte ventilatório invasivo ou havia sido traqueostomizado. A mediana da 

CVF sentada foi de 71% (22,9% - 104,6%), supino 58% (10,9 – 106,9%) e ∆CVF 

24,5% (-4,59% – 52,4%), VEF1 70,35% (27 – 106,8%) e VEF1/CVF 102,4 (96,3 

– 118). Estratificando por faixa etária, apenas os dois adolescentes 

apresentaram espirometria na faixa de normalidade. 
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Tabela 1: Descrição Geral 

  NASCIMENTO MUTAÇÃO AGA 

IDADE 
INÍCIO 

SINTOMAS 

TIPO DE 
SINTOMA 

INICIAL 

IDADE 
DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR 

TEMPO DE 
ATRASO NO 

DIAGNÓSTICO 

ID SEXO (ANO) ALELO 1 ALELO 2 (ANOS)  (ANOS) (ANOS) 

1* M 1992 c.-32-13T>G c.2560C>T 15 Motor 17 2 

2* F 2000 c.-32-13T>G c.2560C>T  - Assintomático 10 - 

3  M 1988 c.-32-13T>G c.2646+2T>A 13 Motor 25 10 

4** M 1958 c.-32-13T>G c.1912G>T  50 Motor 54 4 

5** M 1954 c.-32-13T>G c.1912G>T  13 Motor 58  45 

6 F 1951 c.2560C>T,  c.-32-13T>G 40 Motor 63  23 

ID (identificação); F (sexo feminino); M (sexo masculino).  
*Primeiro par de irmãos; **Segundo par de irmãos. 

 

 
 

Tabela 2: Descrição Funcional 

 
CVF 

SENTADO  
CVF 

SUPINO  ∆CVF  VEF1 
 

VEF1/CVF 
SUPORTE 

VENTILATÓRIO  
 

WGM 
 

DTC6M 

ID (%) (%) (%) (%) (%)   (M) (%) 

1 104,6 94,4 9,72 106,8 100,7 Não 0 500 77 

2 102,2 106,9 -4,59 105,7 104 Não 0 495 79 

3 58,5 48,4 17,31 65,7 111,6 Não 1 702 110 

4 60,7 42,2 30,45 58,7 96,3 Não 3 376 64 

5 22,9 10,9 52,38 27 118 Sim 6 180 39 

6 77 45 41,63 75 100 Não 6 97 19 

ID (identicação); CVF (capacidade vital forçada); ∆CVF (queda da capacidade vital forçada de sentado 
para supino); VEF1 (volume expiratório forçado no primeiro segundo); WGM (Escala Walton Gardner-
Medwin); DTC6M (distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos). 
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DISCUSSÃO 

 

A descrição das características da história clínica de nossos pacientes 

com DP foi semelhante as encontradas na literatura. O tipo de sintoma inicial foi 

predominantemente motor, a mediana da idade do diagnóstico foi aos 39,5 anos, 

com atraso entre os sintomas inicias e o diagnóstico de 8 anos.  Dados de Byrne 

et al16, obtidos através da análise do registro de pacientes com DP administrado 

pela Genzyme Corporation, revelaram predominância de sintomas motores, 

mediana da idade do diagnóstico aos 37,1 anos e atraso no diagnóstico de 4 

anos. Esse atraso foi um pouco maior na análise feita por Kishnani et al22. A 

mediana da idade do início dos sintomas foi menor no nosso grupo (15 anos vs 

28,8 anos).  

A raridade da doença, a variabilidade da apresentação clínica, a 

sobreposição de sinais e sintomas com outras doenças neuromusculares e a 

dificuldade de acesso ao sistema de saúde fazem, em muitos casos, o tempo 

até o diagnóstico muito longo. O atraso no diagnóstico parece maior em 

indivíduos mais velhos, o que nos aponta para uma melhora no conhecimento 

da doença nos dias atuais16,22. Considerando que pacientes mais jovens e 

menos acometidos apresentam resultados mais favoráveis à administração da 

TRE13, a importância do diagnóstico e início do tratamento precoce é evidente.  

Atualmente, mais de 500 mutações já foram identificadas, com efeitos 

esperados variando de muito grave a não patogênico28. A mutação mais 

frequente observada em nosso grupo também é a mais frequentemente relatada 

por outros autores16,29. Entretanto o comportamento fenotípico não é explicado 



128 
 

 

exclusivamente pelo genótipo encontrado, especialmente na forma tardia da 

doença. Diferenças fenotípicas estão presentes mesmo em membros de uma 

mesma família, incluindo irmãos29. Os casos [1 e 2] e [4 e 5], tratam de irmãos 

portadores da doença. Em ambos os casos, diferenças na apresentação e 

gravidade foram observadas. Contudo, o diagnóstico do irmão mais novo foi 

facilitado pela história familiar, possibilitando uma condição funcional melhor no 

momento do diagnóstico. Registros revelam que 32% dos pacientes com DP 

tardio tiveram um irmão com diagnóstico de DP16, dessa forma, acreditamos que 

o rastreamento familiar pode ser útil para identificação de pacientes 

assintomáticos e contribuir para um melhor prognóstico. 

O acompanhamento da função respiratória em pacientes com doença de 

Pompe é imperativo6,7,20. Em 2013, Ambrosino et al descreveram o manejo 

básico da disfunção respiratória na DP, incluindo avaliações periódicas a cada 3 

a 12 meses de acordo com a velocidade de progressão da doença, com 

monitorização dos sinais e sintomas respiratórios, espirometria sentado e em 

supino, medida de pressão inspiratória máxima, pico de fluxo de tosse, análise 

dos gases sanguíneos e em alguns casos polissonografia e estudo da 

deglutição21. Outros consensos e diretrizes para o manejo da DP também 

apresentam recomendações semelhantes6,7,20,30.  

A fisiopatologia da insuficiência respiratória crônica nas doenças 

neuromusculares, inclui não só a fraqueza dos músculos respiratórios, mas 

também a alteração da complacência da parede torácica, do controle central 

respiratório e da deglutição, que por sua vez são responsáveis pela ineficácia da 

tosse, hipoventilação alveolar, deformidades torácicas, apneia do sono, 

atelectasias, hiper-reatividade de vias aéreas e pneumonias de repetição31. 
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Diferentemente de outras doenças neuromusculares onde a perda da 

capacidade de deambulação precede a insuficiência ventilatória5,17, na doença 

de Pompe os sintomas respiratórios podem se manifestar precocemente, 

podendo ser o sintoma inicial em 8,5% dos casos4. Apesar do pequeno tamanho 

amostral, os resultados encontrados para a capacidade de locomoção e a 

distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos comparados com os 

resultados espirométricos parecem corroborar com a hipótese de 

heterogeneidade no comprometimento dos sistemas respiratório e locomotor32. 

O paciente com maior distância percorrida já apresentava redução da CVF 

sentado, em supino e ∆CVF, e o paciente com a menor distância percorrida não 

apresentou o distúrbio ventilatório mais grave.  

No nosso estudo, nenhum dos pacientes acompanhados apresentaram 

sintomas respiratórios como a primeira manifestação. Entretanto no diagnóstico, 

em 66,7% deles observamos sinais de comprometimento do sistema respiratório 

através da redução da CVF na posição sentado (CVF<80). Apesar da ausência 

de sintomas respiratórios como manifestação inicial da doença e do atraso entre 

o início dos sintomas e a primeira espirometria, não podemos excluir a existência 

de algum grau de comprometimento respiratório em fases bem iniciais da DP, 

porém sem ignorar que a idade e o tempo de doença sintomática parecem 

também contribuir com a piora dos achados funcionais. É possível que sintomas 

respiratórios mais brandos estivessem presentes, mas não tenham sido 

percebidos devido a sobreposição com sintomas motores mais proeminentes. 

Indagação e descrição padronizada dos sinais e sintomas encontrados, 

especialmente no início da apresentação da doença, podem facilitar o 

conhecimento e acompanhamento dos pacientes. 
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As medidas de força muscular respiratória através da PImax e PEmax 

podem ter grande relevância na identificação do início do comprometimento dos 

músculos respiratórios, visto que sua alteração pode preceder a redução 

volumétrica identificada através da capacidade vital. Infelizmente em nosso 

grupo não foi encontrada essa informação nos registros de um dos pacientes, e 

dois não conseguiram realizar a manobra de forma aceitável e reprodutível. 

Assim, as medidas de PImax e PEmax não puderam ser incluídas na análise, 

representando uma limitação do estudo.  

A fraqueza diafragmática é uma disfunção característica da DP17,18, sendo 

considerada a principal causa de distúrbios respiratórios durante o sono e de 

insuficiência respiratória33. Prigent et al através da estimulação magnética do 

nervo frênico34 e Wens et al através de ressonância magnética (RM)18 

confirmaram o predomínio da fraqueza diafragmática frente aos músculos 

respiratórios torácicos na DP. O método mais acurado para a avaliação da 

função diafragmática é a mensuração da pressão transdiafragmática durante um 

esforço respiratório máximo, respiração espontânea ou através de estimulação 

magnética bilateral do nervo frênico. Estes testes tem a desvantagem de ser 

invasivo e pouco aceito pelos pacientes, principalmente quando precisa ser 

repetido várias vezes, tornando sua indicação limitada na pratica clínica35.  De 

forma mais simples, a avaliação da fraqueza diafragmática pode ser inferida pela 

mensuração da CVF em supino e por sua diferença entre sentado e supino, 

apresentando forte correlação com a variação do diâmetro crânio-caudal 

observado através da RM18,36.  Indivíduos normais podem apresentar redução 

de CVF de sentado para supino de até 10%37. Redução maior que 25% 

caracteriza fraqueza diafragmática com sensibilidade de 79% e especificidade 
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de 90%19. Em nossa amostra, 66,7% dos pacientes apresentaram ∆CVF>10% e 

50% deles ∆CVF >25%. Essa avaliação é recomendada para o diagnóstico e 

acompanhamento dos pacientes com DP por ser um potencial marcador de 

gravidade da disfunção respiratória. A redução maior que 10% fortalece o 

diagnóstico de DP30. Outros métodos também estão descritos para a avalição 

diafragmática como a fluoroscopia, ultrassonografia, eletromiografia e 

pletismografia optoeletrônica38, porém ainda com pouco utilização na pratica 

clínica na DP.  

A justificativa para o predomínio do acometimento diafragmático na 

disfunção respiratória ainda não está clara. Estudos em modelo animal sugerem 

que a lesão muscular pode estar associada à patologia dos motoneurônios 

espinhais, em especial do motoneurônio frênico, o que contribui para o déficit 

motor diafragmático mais acentuado17,39,40.  

Com a progressão da fraqueza muscular respiratória o uso do suporte 

ventilatório não invasivo tem sido indicado, auxiliando no controle da 

hipoventilação noturna, na síndrome da apneia do sono, na insuficiência 

respiratória aguda e crônica14,21. Apenas 1 paciente do nosso grupo fazia uso 

desse recurso. Indicações especificas do momento de iniciar o uso de suporte 

ventilatório na DP não está descrito. Uso de recomendações para doenças 

neuromusculares em geral contribui nesse processo.  

O acometimento do sistema respiratório estava presente em 66,7% dos 

pacientes, com disfunção diafragmática caracterizada pela ∆CVF>25% em 50% 

do nosso grupo no momento do diagnóstico, sugerindo que mesmo não sendo a 

manifestação inicial, esta pode ocorrer precocemente em um número 
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significativo de casos. Mais estudos são necessários para o melhor 

entendimento desse acometimento, em especial da disfunção diafragmática. O 

perfil de sinais e sintomas utilizados por Llerena et al7 e Kishnani et al22, as 

recomendações inseridas no Registro Internacional da Doença de Pompe e o 

manejo respiratório proposto por Ambrosino et al21 podem ser de grande 

importância na abordagem dos pacientes com suspeita ou já diagnosticados com 

doença de Pompe.   
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