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ASPECTOS GENÉTICOS, FISIOLÓGICOS E 
CLÍNICOS DE UM PACIENTE COM DISTROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto relatar um caso de Distrofia Muscular 
de Duchenne (DMD) em um paciente residente no município de Dourados-
MS. Foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica e entrevista com a 
mãe da criança doente. Paciente masculino apresentou aos quatro anos e dez 
meses, convulsões. Precisou de internação. O exame físico demonstrou 
hipertrofia das panturrilhas e manobra ou sinal de Gowers. O exame 
laboratorial demonstrou Creatinoquinase-Total (CK-Total) com valor de 
22.700 U/l (Valores de Referência= 26 à 189 U/l). Houve ainda aumento 
moderado das Transaminases e Aldolase, comum neste caso. A 
Eletromiografia e a Análise Molecular demonstraram resultados compatíveis 
com a DMD. Estes achados foram semelhantes aos da literatura mundial, 
incluindo um prognóstico sombrio devido à DMD ser uma doença muscular 
degenerativa progressiva, levando o paciente, desde a limitação dos 
movimentos até a morte. 

Palavras-Chave: Distrofia Muscular de Duchenne; relato de caso; pesquisa 
bibliográfica. 

ABSTRACT 

The present work has as object a case report of Muscular Dystrophy of 
Duchenne (DMD) in a resident patient in the municipal district of Dourados-
MS. It was used as method the bibliographical research and interview with 
the sick child's mother. Patient masculine, it presented to the four years and 
ten months, convulsions. He needed internment. The physical exam 
demonstrated hypertrophy of the calves and maneuver or sign of Gowers. 
The exam laboratorial demonstrated Creatinoquinase-total (CK-total) with 
value of 22.700 µ/l (Values of Reference = 26 to 189 µ/l). There were still 
moderate increase of Transaminases and Aldolase, common in this case. 
Electromyography and the Molecular Analysis demonstrated compatible 
results with DMD. These discoveries were similar to the of the world 
literature, including a shady prognostic due to DMD to be a degenerative 
muscular disease progressive, taking the patient, from the limitation of the 
movements to the death. 

Keywords: Muscular Dystrophy of Duchenne; case report; bibliographical 
research. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo dicionário de biologia (1993), o termo distrofia (do gr. dys, ‘mal’, ‘anormal’; 

trophen, ‘nutrição’) refere-se a anomalia do desenvolvimento por formação imperfeita de 

certos tecidos e, conseqüentemente, dos órgãos por ele formados. A Distrofia Muscular de 

Duchenne (DMD) foi descrita pelo neurologista francês Dr. Guillaine Benjamin Amand 

Duchenne em 1868, como sendo a perda progressiva dos movimentos, afetando 

inicialmente os membros inferiores e posteriormente, os superiores, com pseudo-

hipertrofia progressiva dos músculos afetados, aumento significativo do tecido conjuntivo 

e tecido adiposo (EMERY, 1993). É a doença muscular esquelética hereditária progressiva 

mais comum nas crianças, acometendo basicamente meninos já a partir da infância. 

Apesar dos avanços no conhecimento das bases moleculares e genéticas da doença, no 

momento ainda não tem cura (MARTINEZ et al., 2006). 

Vários sistemas de órgãos musculares e não-musculares também podem estar 

alterados em humanos e animais distróficos. Diversos estudos discorreram sobre 

aumentos de tensão observados na veia porta hepática, bem como flacidez da parade da 

vesícula biliar ocasionada pela ausência do gene da distrofina em camundongos mdx. 

Além disso, esses estudos relataram síndrome de má absorção e processos diarréicos 

atribuídos à disfunção pancreática em humanos (NOWAK et al., 1982; BAROHN, 1988; 

MIYATAKE et al., 1989; MORIUCHI et al., 1991; BERRY et al., 1992; BRAZEAU et al., 

1992, STEIN et al. 2002; GRANDO, et al., 2009) 

O quadro clínico, patologia, prognóstico e possibilidade de tratamento foram 

descritos em 1879 por Willian R. Gowers. Estava claramente convencido da natureza 

hereditária da doença e concluiu que a limitação ao sexo masculino era herdada somente 

através da mãe (EMERY, 1993; CAROMANO, 1999; MARIANO, 2009) Este pesquisador 

descreveu também a manobra ou sinal de Gowers, que consiste em levantar-se apoiando 

sucessivamente as mãos nos diferentes segmentos dos membros inferiores, de baixo para 

cima, e este sinal aparece aos 5 ou 6 anos. O termo: marcha de Trendelenburg (ou 

bamboleio do quadril), surge nesta época (DIAMENT; CYPEL, 1996). 

A DMD é uma miopatia progressiva, de herança recessiva, ligada ao 

cromossomo X (WORTON et. al., 2001). O gene da DMD está localizado no braço curto do 

cromossomo X, numa região denominada Xp21 (BEGGS, 1990). Ele codifica a proteína 

distrofina que tem a principal função de conferir integridade da membrana muscular, 

ligando a actina do citoesqueleto à matriz celular, promovendo estabilidade ao sarcolema 

(ZATS; PASSOS BUENO, 1995; FREZZA et. al., 2005). Sua ausência acarreta alterações, ou 

seja, necrose da fibra muscular nos músculos lisos, esqueléticos e cardíacos e em alguns 
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neurônios cerebrais (WORTON et. al., 2001). O gene da distrofina é o maior gene do 

genoma humano (COSTA et. al., 2006).  

As alterações genéticas que ocorrem na DMD são 65% por perda de uma parte do 

DNA (deleção); 5% pela duplicação do gene e em 30% dos casos, mutação de ponto. Ela 

tem uma incidência de aproximadamente 1 em 3.500 nascimentos masculinos (WORTON 

et. al., 2001). Sabe-se que cerca de 2/3 de todos os casos de DMD são herdados da mãe, 

que chamamos de “portadora assintomática do gene”, e que nos 1/3 restante dos casos, 

ocorre uma “mutação nova” na criança com distrofia, sem que o gene tenha sido herdado 

(CAROMANO, 1999; ZATS, 2002; COSTA et. al., 2006). O tratamento atual fundamenta-se 

no uso de esteróides e em medidas visando prolongar a mobilidade, reduzir 

incapacidades, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos afetados. Para 

que essas metas sejam atingidas, uma abordagem multidisciplinar é sempre necessária 

(MARTINEZ et. al., 2006). 

Com base nessas observações, o presente estudo fará um relato de um caso de 

uma criança moradora no município de Dourados (MS) diagnosticado com DMD. Além 

das questões biológicas do paciente serão apresentados também aspectos sociais e 

psicológicos familiares acerca desta criança portadora sintomática da DMD. 

2. RELATO DE CASO 

J.U.M.1 é uma criança do sexo masculino, 6 anos, nascido em 12 de junho de 2002, Rio 

Grande do Sul, e atualmente mora no município de Dourados, localizado na região sul do 

Mato Grosso do Sul. Apresenta como queixa principal dores nas panturrilhas e 

dificuldade de subir escadas e correr por tempo prolongado. Sua mãe relata que a 

gestação não foi planejada, porém, de ótima aceitação. No 5º mês de gestação, o pai 

abandou a mãe (grávida) e a irmã mais nova (com dois anos na época). Em total 

desespero, a mãe tomou muitos comprimidos - não lembra o nome deles - na tentativa de 

suicídio. Em seguida, com uso de uma faca, tentou várias vezes perfurar seu coração. 

Conseguiu fazer um furo na lateral do seio, pelo lado esquerdo externo, onde apresenta 

cicatrizes. Fez uso de medicamentos somente nesta data, mas nunca foi usuária de 

drogas2. A gestação seguiu bem e a criança nasceu de parto normal, com 3 kg e 500 g e 50 

cm. Aspirou mecônio e permaneceu por 10 dias no hospital sob rigorosos cuidados 

médicos. O aleitamento materno foi 10 meses de vida. Segundo a mãe de J.U.M, durante a 

infância teve catapora sob forma branda e o esquema de vacinação foi completo. 

                                                           
 

1 Sigla de um nome fictício, criado pelos autores deste artigo para preservar a identidade da criança. 
2 Nem mesmo cigarros ou álcool.  
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O desenvolvimento neuromuscular e psicomotor apresentou-se normal até 4 

anos e 10 meses, quando, participando de uma atividade escolar, apresentou a primeira 

crise convulsiva (14 de maio de 2007). Foi encaminhado ao Hospital Evangélico de 

Dourados-MS e houve necessidade de internação. Médico suspeitou de Distrofia 

Muscular de Duchenne, uma vez que o paciente apresentou como sinal clínico 

característico a pseudo-hipertrofia do músculo gastrocnêmico, ou seja, aumento das 

panturrilhas. 

Para elucidar o diagnóstico foi realizada a dosagem bioquímica de 

Creatinoquinase (CK-Total)3, onde foi encontrado níveis elevadíssimos, no valor de 22.700 

µ/l, em contraste com valores de referência como 26 a 189 µ/l. Mediante este resultado, no dia 

28 de maio de 2007, a mãe seguiu com a criança para a Santa Casa de Porto Alegre-RS. Lá 

foram realizados outros exames laboratoriais como, dosagem de enzimas, que encontram-

se alteradas na DMD: - Creatinoquinase (CK) cujo resultado permaneceu altíssimo (19.180 

µ/l), Transaminase Oxalacética (386 µ/l) , Transaminase Pirúvica (399 µ/l), Aldolase 

(117,8 µ/l); seguido de Eletroencefalograma, Ecocardiograma e Raio-X de Tórax, todos 

com resultados normais, com exceção da CK. No dia 08 de junho de 2007 foi realizado a 

Eletroneuromiografia cujo resultado foi: “Evidência de disfunção miopática primária dos 

músculos gastrocnêmio medial e vasto lateral bilaterais, deltóide e bíceps direitos, compatível com a 

impressão clínica de Distrofia Muscular de Duchenne” 4.  

Com estes resultados, o médico pediu que fosse realizada a biópsia do músculo 

gastrocnêmio para observar fibras musculares necrosadas com presença de fagocitose, e 

eventualmente substituído por tecido adiposo e conjuntivo, bem como alterações no 

comprimento das fibras musculares, uma vez que a biópsia também esclarece o 

diagnóstico (BELL; CONEN, 1985; CAROMANO, 1999). Porém a mãe recusou o pedido 

médico, pensando que seu filho iria sentir muita dor durante a coleta do material. 

No dia 11 de junho de 2007, foi realizado outro exame de suma importância: 

Análise Molecular para as Distrofias Musculares de Duchenne e de Becker (estudo 

genético da criança), feito no Amplicon Diagnóstico Molecular e Celular – RS, tendo como 

primeira análise feita pelo método de CHAMBERLAIN, cujos resultados foram: éxons 

presentes: 4, 8, 12, 17, 19, 44,45 e 51 e éxon ausente: 48. Utilizando o método de BEGGS 

demonstrou o seguinte resultado: éxons presentes: 3, 6, 13, 43, 47, 52 e 60 presentes e éxon 

ausente: 50. A interpretação destes resultados elaborada pelo laboratório foi à seguinte: 

“Não houve amplificação dos éxons 48 e 50 do gene DMD em duplicatas de amostra. Todos os 

outros éxons analisados foram amplificados com sucesso por PCR e apresentaram amplicons do 

                                                           
 

3 Enzima bioindicadora de miopatologia, principalmente a distrofia muscular. 
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tamanho esperado. Estes resultados indicam a presença de deleções no gene distrofina nos éxons 48 

e 50. Outros familiares podem apresentar esta mutação e ter risco similar de distrofia muscular. 

Sendo assim, aconselhamento genético e/ou estudos familiares podem estar indicados nesta família”. 

Esta triagem detecta 98% das deleções no gene distrofina em pacientes com 

distrofias musculares de Duchenne (DMD) e de Becker (DMB), sendo 65% dos pacientes 

com DMD e 85% dos pacientes com DMB. Com todos os resultados laboratoriais e clínico, 

o diagnóstico foi de DMD. O paciente foi orientado para fazer sessões de fisioterapia 

motora 3x por semana e corticoterapia (Prednisolona 1mg/ml fr 100ml) – 6ml, via oral, 1 x 

ao dia.  

Eles retornam a Dourados -MS onde a criança começa a fisioterapia e segue por 

somente 3 meses. Toma o corticóide por um ano e interrompe por falta de condições 

financeiras. No dia 22 de julho de 2007, cursando a pré-escola, a criança apresenta outra 

convulsão, seguida de mais sete convulsões. Medicada com Depakene, substituído por 

Gardenal. Não houve adaptação destes remédios. Atualmente toma Trileptal xarope e o 

quadro de convulsões estabilizou-se. 

Para acompanhamento da doença, em 28 de março de 2008, foi realizado outra 

dosagem bioquímica de CK-Total, com resultados de 13.140 µ/l. A enzima 

Creatinoquinase (CK), também chamada de Creatina-fosfoquinase (CPK), é encontrada 

principalmente na musculatura estriada, no músculo cardíaco e no cérebro. Encontra-se 

marcadamente elevada (nas lesões da musculatura esquelética) na Distrofia Muscular de 

Duchenne, com elevações de 2000 vezes o limite superior da normalidade. Porém seus 

valores caem rapidamente após o desenvolvimento completo do processo, chegando a 

níveis normais na fase avançada da doença (WALTON, 1988; CAROMANO, 1999; 

MARIANO, 2009). Como este resultado se mostrou inferior aos primeiros, a mãe concluiu 

que seu filho estava melhorando. A interpretação da mãe não condiz com a realidade, 

uma vez que, devido à inatividade do músculo lesado, somente um pequeno grupo de 

músculos ativos ainda liberam a enzima. Isto mostra o avanço da doença e não a melhora. 

No mês de junho de 2008 ele apresentou arritmia cardíaca (coração muito 

acelerado). Foi realizado Ecocardiograma com Doppler- Colorido, na Cardiovida- 

Dourados-MS. O resultado mostrou: câmaras cardíacas de dimensões normais (Ventrículo 

Esquerdo no limite superior da normalidade); função sistólica global e segmentar bi-

ventricular normal; válvulas cardíacas normofuncionantes. Apesar deste resultado, foi 

                                                           
 

4 Dados transcritos do resultado do exame feito no dia 08/06/2007 na Santa Casa de Porto Alegre – RS. 
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medicado com Digoxina 0,05 mg/ml, 1x ao dia. Este tratamento não foi interrompido até 

a data da última entrevista5.  

No dia 17 de agosto de 2008 a criança foi atendida por uma pediatra-

ortomolecular, que detectou baixa estatura (1.05 m de altura x 6 anos de idade), e 

acrescentou ao tratamento o uso do corticóide e mais vitaminas C, B12, B6 e E, Magnésio- 

glicina, Zinco-glicina, Selênio-complexo, Coenzima Q10, Ômega-3, L-Arginina, L-

Glutamina e Creatina.  

A mãe relata que a criança tem apresentado ansiedade, come muito, está 

engordando e suas roupas não servem mais. Também apresenta irritação e períodos de 

hiperatividade. Só consegue subir escadas com o apoio das mãos e se queixa de cansaço e 

dor nas panturrilhas após andar 6 quarteirões (para chegar à escolinha). Quando cai 

sentado no chão, ele se levanta com muita dificuldade (Sinal de Gowers). Brinca muito na 

escola e anda de bicicleta. Seu desempenho escolar é bom e dorme bem. Sente vontade de 

conhecer seu pai, uma vez que este o abandonou no período gestacional.  

A mãe é a única responsável por essa criança, e durante as entrevistas verbalizou 

que nos últimos tempos tem se sentido muito ansiosa, apresenta comportamento 

alimentar inadequado caracterizado pela compulsão por comida alternado com aversão à 

mesma, esse comportamento a deixou acima do peso ideal. Sono alterado e 

freqüentemente chora sem motivo aparente. Porém, durante a entrevista, apresentou 

muita vontade de ajudar seu filho. Está sendo esclarecida da necessidade de fazer seu 

exame genético e de sua filha, uma vez que há necessidade de saber se ambas são ou não 

portadoras da doença. Também foi conversado sobre a pesquisa de células tronco, onde 

toda esperança de cura está sendo depositada. 

3. DISCUSSÃO 

As distrofias musculares progressivas (DMP’s) formam um grupo de doenças humanas 

caracterizadas por degeneração progressiva e irreversível da musculatura esquelética 

(ZATZ; PASSOS BUENO, 1995; GRANDO et al., 2009). O termo distrofia muscular se 

refere a um grupo de doenças genéticas degenerativas que afetam progressivamente a 

musculatura esquelética, sem qualquer anormalidade do neurônio motor. A Distrofia 

Muscular de Duchenne (DMD), também chamada de Distrofia Muscular Pseudo-

hipertrófica, é o tipo mais comum dentre as distrofias musculares (SALDANHA et al., 

2005). 

                                                           
 

5 Última entrevista foi realizada no dia 07/10/2008. 
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A DMD manifesta-se por volta dos 3 aos 5 anos de vida, caracterizando-se, no 

começo, pela atrofia dos membros inferiores e pélvicos. Com isso, nota-se um atraso de 

desenvolvimento com relação às outras crianças da mesma idade (LEITÃO, 1995). 

Desequilibram-se e caem com facilidade, têm dificuldades para correr, subir escadas, 

levantar-se do chão e cansam mais rapidamente. Apresenta como manifestação clínica 

(sinal clínico) característico a pseudo-hipertrofia do músculo gastrocnêmio (Figura 1), ou 

seja, aumento das panturrilhas pela deterioração progressiva dos músculos afetados, 

aumento intersticial do tecido conjuntivo nos mesmos e aumento significativo de tecido 

adiposo. Com o tempo de evolução, começam a caminhar na ponta dos pés, devido ao 

surgimento de contraturas nos tendões de Aquiles (o que faz com que tenham um 

gingado incomum ao andar) (ZATZ, 2002). J.U.M. tem 6 anos de idade e atualmente 

apresenta dificuldade para locomoção e para levantar-se após uma queda, isso demonstra 

uma evolução clínica típica de DMD, como foi dito anteriormente o diagnóstico deste 

paciente foi feito a partir de vários exames: clínico, bioquímico e molecular. Mas não é 

possível pontuar a presença de tecido conjuntivo (propriamente dito e adiposo) em 

substituição das fibras musculares, pois o paciente não fez análise histopatológica, a 

pedido da mãe que temia que o exame (biópsia) seria muito dolorido, porém, os sinais 

clínicos atuais indicam que a musculatura dos membros inferiores pode estar 

comprometida.  

  Foto: Rita Cássia C. C. Sevilha. 

Figura 1 – Fotografia de J.U.M. - Sinais Clínicos da Distrofia Muscular de Duchenne -  
Escápula Saliente e Pseudo-hipertrofia do Músculo Gastrocnêmio. 

O estereótipo é de uma criança com antebraços e pernas com músculos 

volumosos (infiltrações lipídicas e fibrosas) e atrofia de músculos das coxas, braços, 
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tronco, cinturas escapular e pélvica. No entanto, a pseudo-hipertrofia não é regra para 

todos os casos (FREZZA et al., 2005). 

O indivíduo, para se adaptar a estas mudanças e manter a postura vertical, 

adquire mecanismos compensatórios, para manter seu centro de gravidade. A postura 

ereta típica é hiperlordótica com abdome protuso - barriga para frente - e aumento da 

base de sustentação (ombros para trás) (LEITÃO, 1995; ABDIM, 2008). Apesar de iniciado 

os mecanismos compensatórios posturais em J.U.M., o quadro de hiperlordose com 

abdome protuso não se caracterizou até o presente momento (Figura 2). Outra 

característica da DMD encontrada em J.U.M. é a marcha é do tipo anserina, pendular ou 

"de balanço", chamado de marcha de Trendelenburg, ou bamboleio do quadril, e para 

levantar-se do chão escalam o próprio corpo. Este sinal é conhecido como "sinal de 

Gowers" ou levantar miopático (LEITÃO, 1995; ROWLAND, 1997; ABDIM, 2008; 

MARIANO, 2009).  

 Foto: Rita Cássia C. C. Sevilha. 

Figura 2 – Fotografia de J.U.M. - Sinais clínicos da Distrofia Muscular de Duchenne -  
Ausência de Hiper-lordose e Abdome Protuso.  

A literatura (CAROMANO, 1999; ZATZ, 2002; ABDIM, 2008; MARIANO, 2009) 

diz que com o passar do tempo, vai ocorrendo fraqueza muscular, que piora 

progressivamente, comprometendo assim, as atividades diárias e a locomoção. 

Aproximadamente aos 12-13 anos, torna-se necessário o uso de adaptações de aparelhos 

(cadeiras de roda, colete no tronco e tutor nas pernas). Quando a fraqueza atinge os 

músculos da respiração, utilizam-se aparelhos que auxiliam esta função. Outras 

complicações que podem associar-se são as deformidades em articulações e na coluna 

(escoliose severa). As contraturas e deformidades esqueléticas se intensificam após o 

confinamento à cadeira de rodas (ZATZ, 2002). O paciente estudado não se encontra neste 
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estágio da doença, como já foi dito ele possui 6 anos e as informações pontuadas na 

literatura acima se caracteriza a partir dos 12 anos.  

A DMD é uma doença incapacitante, podendo culminar no óbito por disfunção 

ventilatória. Os portadores de DMD, quando programados para um procedimento 

anestésico-cirúrgico, necessitam de cuidados especiais, como avaliação pré-anestésica 

detalhada, com anamnese e exame físico dirigidos, cuidadosa seleção da técnica e dos 

agentes anestésicos e atenta monitorização pós-operatória, pelo risco de complicações 

nesse período. O comprometimento das funções pulmonar e cardíaca, a possibilidade de 

ocorrência de hipertermiamaligna, a maior sensibilidade aos bloqueadores 

neuromusculares e aumento da morbidade pós-operatória são alguns dos desafios 

enfrentados pelo anestesiologista (SALDANHA et al., 2005). 

Pacientes com DMD podem apresentar taquicardia sinusal, 3ª ou 4ª bulhas à 

ausculta cardíaca e perda de fibras miocárdicas por substituição por tecido adiposo. A 

insuficiência cardíaca pode ocorrer em estágios pré-terminal ou ser precipitada por 

infecções, causando a morte de 10- 20% dos pacientes (FREZZA et al., 2005). Muitas vezes 

o músculo cardíaco também pode estar fragilizado e é necessário acompanhamento 

especializado. Normalmente, aos 20 anos, morrem de insuficiência respiratória e/ou 

cardíaca (LEVY, 1989; ADAMS; VICTOR, 1996). No caso em estudo, a criança encontra-se 

no estágio inicial da doença, onde o músculo gastrocnêmio está debilitado, com 

apresentação de dores nas panturrilhas, “sinal de Gowers”, dificuldades para subir 

escadas e fadiga após exercícios físicos. Os músculos dos membros superiores estão 

íntegros, porém, apesar dos resultados normais dos Ecocardiograma e Eletrocardiograma, 

a criança já apresenta arritmia cardíaca. As convulsões podem ser indício de alterações no 

Sistema Nervoso Central, mas deve-se fazer Ressonância Magnética para melhor 

esclarecimento.  

 Um outro aspecto presente e bastante citado pela literatura é o 

comprometimento cognitivo. Cerca de 30% a 50% destes pacientes apresentam algum 

grau de déficit cognitivo (GONÇALVES et al., 2008). Segundo revisão de literatura feita 

por Caromano (1999), o Sistema Nervoso Central (SNC) pode ser afetado, conduzindo a 

uma perda de QI de cerca de 20 pontos. Sugere retardo mental; 1/3 dos casos tem Q.I. 

menor que 75, sendo que o Q.I médio (para a DMD) é de 70 à 85. O grau de retardo 

mental em irmãos afetados costuma ser aproximado. Não há retardo nas portadoras. As 

crianças com DMD também apresentam retardo no desenvolvimento do sistema 

locomotor e cognitivo, déficit de linguagem e de memória, bem como dificuldades de 

atenção. Não foi aplicado nenhum teste de QI em J.U.M. e seu rendimento escolar 
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(cognitivo) é aparentemente normal se comparado com as demais crianças de sua sala, 

não portadoras de DMD (SMITH et al., 1989; ANDERSON et al., 1988).  

 O diagnóstico da DMD pode ser estabelecido, na maioria dos casos, através da 

história familiar, de achados clínicos, laboratoriais e genéticos, podendo ser utilizados 

eventualmente exames eletrofisiológicos ou histológicos. Atualmente, os níveis de 

enzimas musculares esqueléticas, principalmente a Creatinoquinase (CK), biópsia 

muscular e análise de DNA são amplamente empregados no diagnóstico e na 

caracterização da DMD (DUBOWITS, 1990; PARTRIDGE, 1993; CAROMANO, 1999; 

ZATZ, 2002; FREZZA et al., 2005; ABDIM, 2008; MARIANO, 2009).  

 O prognóstico está relacionado com a idade em que a criança fica confinada à 

cadeira de rodas, ou seja, quanto mais cedo a criança parar de andar, pior o prognóstico 

(CAROMANO, 1999). Segundo Manning e Gropp (1958) e Goldeberg et al. (2000), os 

problemas respiratórios são relacionados com a fraqueza dos músculos diafragmático, 

intercostais e acessórios (que pioram com o uso das cadeiras de rodas), que irá levar a 

uma falência respiratória. Já Brooke et al. (1989) e Emery (1980), estimam que 55 à 90% 

dos pacientes com DMD morrem por falência respiratória entre 16 e 19 anos e raramente 

após os 25 anos. Infecção pulmonar e/ou insuficiência respiratória ocorrem em 75% dos 

casos e são as causas mais freqüentes de óbito (BACH et al., 1987; NEWSON, 1980). 

À medida que a DMD progride, a fraqueza dos músculos cervicais, acessórios, 

abdominais e respiratórios evolui. A falta de força destes grupos musculares pode 

acarretar insuficiência respiratória e tornar a tosse ineficaz. Isso predispõe à estase e 

broncoaspiração, que leva a pneumonias (principalmente de lobos inferiores). Medidas 

desobstrutivas, medicamentos, suporte nutricional e respiração por pressão positiva 

intermitente (RPPI) nasal ajudam a prolongar a vida do paciente (FREZZA et al., 2005). 

Quanto ao tratamento, são utilizados medicamentos, associados à atividades 

físicas, que podem amenizar os sintomas, melhorando a qualidade de vida. Porém ainda 

não há cura para a DMD. Uma das atividades prescritas com freqüência quando a criança 

se encontra na fase de deambulação é a caminhada simples, diária, associada a 

alongamentos e exercícios respiratórios. A manutenção da deambulação, pelo máximo 

tempo possível, evitando que a criança fique obesa, desaceleram a progressão do 

distúrbio respiratório (CAROMANO, 1999). 

 A fisioterapia deve ser recomendada o quanto antes possível, pois tem como 

objetivo capacitar a criança a adquirir domínio sobre seus movimentos, equilíbrio e 

coordenação geral, retardar a fraqueza da musculatura da cintura pélvica e escapular, 

corrigir o alinhamento postural (em pé, sentado, deitado ou durante os movimentos), 
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evitar a fadiga, desenvolver a força contrátil dos músculos respiratórios e o controle da 

respiração pelo uso correto do diafragma, prevenir o encurtamento muscular precoce 

(COHEN, 2001; ZATZ, 2002; ABDIM, 2008). 

Frezza e seus colaboradores (2005) comentam que a fisioterapia neurofuncional 

tem muito a pesquisar sobre DMD, pois pacientes com essas patologias não podem ser 

vistos além de suas limitações, causadas pelas doenças neurológicas, que necessitam não 

apenas de cuidados motores. É preciso que sejam vistos como pessoas que necessitam da 

atuação interdisciplinar, visto que as complicações se dão nos campos ortopédico e 

cardiorrespiratório (sem contar outras necessidades, como acompanhamento psicológico, 

nutricional). 

Para atingir essas metas, é proposto um tratamento lúdico: exercícios ativos e 

isométricos livres. Brincar de boneco de madeira; os exercícios respiratórios incluem 

motivação como “aspirar a flor” e “apagar a vela”. As atividades nas bolas terapêuticas 

têm como finalidade melhorar a força muscular, a capacidade respiratória, as amplitudes 

articulares e evitar os encurtamentos musculares. Para o alinhamento postural, instruir a 

criança a não permanecer muito tempo na mesma posição. Os pais devem ser orientados e 

treinados a continuar o tratamento em casa e a estimularem seus filhos a fazerem 

atividades recreativas orientadas para idade que proporcionem equilíbrio, força e 

coordenação motora grossa (COHEN, 2001). 

Se o paciente estiver usando cadeira de rodas, é muito importante realizar 

alguma forma de treino da musculatura respiratória, visto que ele começará a perder 

capacidades e volumes pulmonares e aumentar o volume residual. Além disso, 

posteriormente, irá perder a eficácia da tosse (o que promoverá retenção de secreções, 

predispondo o aparecimento de pneumonias) e desenvolver insuficiência respiratória 

(COHEN, 2001). O acometimento cardíaco, a médio e longo prazo, pode limitar ainda 

mais as atividades físicas: a hipertrofia do ventrículo esquerdo (HVE) e/ou direito (HVD) 

podem promover o aparecimento de hipertensão arterial sistêmica e/ou pulmonar ou 

insuficiência mitral e/ou tricúspide, que podem levar à insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) (MURAHOVSCHI, 1998). 

 Alguns tratamentos medicamentosos têm sido usados no sentido de prolongar a 

sobrevida do paciente com DMD, diminuindo a velocidade de sua progressão inexorável. 

Os corticóides, particularmente a Prednisolona ou a Prednisona (BROOKE et al., 1997; 

MANZUR et al., 2004), são utilizados na tentativa de melhorar parcialmente a força 

muscular global , a função pulmonar, manter a deambulação e prevenir ou retardar a 

escoliose, deformidade óssea freqüente nesta patologia (YILMAZ et al., 2004). Porém, 
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estas drogas possuem efeitos colaterais importantes, incluindo obesidade, catarata, 

distúrbio do crescimento, diabetes, hipertensão arterial e osteoporose (RESTREPO, 2004). 

Tratamentos recentes com Deflazacort têm reduzido significativamente estes efeitos 

colaterais indesejados (BIGGAR et al., 2004). Um critério que deve ser pesado na escolha 

do tipo de corticóide a ser ministrado é o econômico. O Deflazacort é extremamente mais 

oneroso que a Prednisona. 

Outros tratamentos incluem: Oxandrolone, esteróide que acelera o crescimento 

muscular e melhora a força muscular (FENICHEL et al., 2001); DNA plasmide (BRAUN, 

2004); fatores de crescimento insulino-like, substância que promove a melhora da 

tolerância muscular à fadiga (GREGOREVIC; PLANT; LYNCH, 2004); transplante de 

mioblastos (BIGGAR et al., 2002; CAMIRAND et al., 2004); creatina monohidratada, que 

melhora a força muscular global e aumenta a massa muscular magra (TARNOPOLSKY et 

al., 2004); urotrofina, proteína que pode substituir a distrofina na junção neuromuscular 

(GILLIS, 2004); e futuramente a aplicação de células-tronco embrionárias para produzir 

músculo, será altamente promissor e garante revolucionar o tratamento e o prognóstico 

da DMD nos próximos anos. 

 O CING (Cooperative International Neuromuscular Research Group), um grupo 

de laboratórios de pesquisa dos EUA e em outros países realizou testes com 56 drogas em 

camundongos com distrofia. As drogas que produziram resultados como creatina, 

glutamina, L-arginina, carnitina, oxatomida, IGF-1, pentoxifilina, Coenzima-Q10, 

piridoxina, salbutamol, taurina e IL-1ra, já estão sendo submetidas a estudos controlados 

para comprovar a sua eficácia em portadores da droga (TARNOPOLSKY et al., 2004).  

 O tratamento terapêutico como a Psicanálise Lacaniana tem como objetivo 

auxiliar , com métodos terapêuticos, a pessoa afetada a reinventar uma maneira de viver, 

apesar da doença. É interessante que a mãe, por ser a portadora do gene da distrofia, e 

conseqüentemente ser ela a transmissora de uma doença letal ao filho, também deve fazer 

terapia com o objetivo de suprimir o sentimento de culpa e ter suporte emocional para 

encarar os problemas que surgem com o avanço da doença, com futuro enfretamento da 

morte (ABDIM, 2008). 

O aconselhamento genético é necessário após o nascimento de uma criança com 

DMD em uma família, para orientação em relação aos seus progenitores, ou seja, possíveis 

gestações futuras. Também se oferece este tipo de aconselhamento para as outras 

mulheres pertencentes à família, pois podem ser portadoras do cromossomo X defeituoso 

(RESTREPO, 2004). 
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Recentemente Gonçalves e colaboradores (2008) publicaram um artigo intitulado: 

Qualidade de vida: análise comparativa entre crianças com DMD e seus cuidadores, comentando 

que a DMD por ser uma das doenças hereditária mais comum, e por apresentar caráter 

altamente incapacitante e letal, essa doença tem despertado interesse cada vez maior por 

parte dos profissionais da saúde, que buscam não apenas verificar as necessidades de 

cuidados motores para estes pacientes, mas também, o impacto dessa doença na 

qualidade de vida destes, visto que as complicações ultrapassam o campo motor.  

Ainda pontuam que, embora a qualidade de vida desses pacientes seja muito 

discutida, a maioria dos estudos realizados sobre qualidade de vida em crianças aborda os 

familiares ou somente adolescentes, no entanto, esses dados não podem ser extrapolados 

para crianças. É importante avaliar a qualidade de vida através da ótica do próprio 

paciente e não apenas através dos adultos (GONÇALVES et al., 2008).  

Gonçalves et al. (2008) concluíram que: A percepção da qualidade de vida dos 

pacientes com DMD analisada sob o ponto de vista destes e sob o ponto de vista das mães 

não mostrou resultados estatisticamente significantes, ou seja, mães e filhos compartilham 

a mesma opinião sobre a qualidade de vida destes últimos, sendo que ambos julgaram 

como boa à qualidade de vida. 

Uma pesquisa recente envolvendo distrofia muscular progressiva em cães 

verificou que o exame ultra-sonográfico constituiu-se em uma técnica não-invasiva, 

rápida, de fácil acesso e sensível na identificação de modificações de ecogenicidade 

parenquimal de órgãos abdominais e pélvicos, em cães afetados pela distrofia muscular 

(GRANDO et al., 2009). Essa mesma pesquisa pontua que o aumento de ecogenicidade e 

as alterações do padrão de arquitetura de órgãos como o fígado e o pâncreas, observados 

por meio de exame ultra-sonográfico, são sinais eficientes para realizar previsões sobre a 

evolução da distrofia muscular em cães, constituindo se em um modelo animal adequado 

para estudo de alterações semelhantes na espécie humana (GRANDO et al., 2009). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tratamento inicial (11 de junho de 2007) foi interrompido várias vezes (pelas condições 

precárias financeiras da mãe), fato este que contribuiu para que o avanço da doença não 

fosse contido. No mês de agosto de 2008 foi retomada a medicação (corticóide, remédio 

para o coração e para as convulsões), com adição de suplementos vitamínicos, Coenzima 

Q10 e cálcio (na prevenção da osteoporose). Sem o tratamento fisioterápico, pelo menos 

três vezes por semana, ocorre perda progressiva da força muscular, com predileção pelos 

músculos proximais dos membros e flexores do pescoço, o que pode levá-lo à cadeira de 
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rodas antes mesmo dos 12 anos, e morte prematura. Está sendo feito um trabalho de 

conscientização sobre o valor da fisioterapia para esta criança. 

Também seria de grande importância se a mãe, sua filha (8 anos) e suas irmãs 

buscassem o aconselhamento genético, pois trata-se de uma doença de caráter letal 

genético. Isto iria esclarecer se esta mãe é portadora do gene da distrofia ou se a criança 

desenvolveu a doença por mutação nova. E também se a irmã é portadora, podendo 

orientá-la, num futuro caso de gravidez. 

Apesar do prognóstico da DMD ser ruim, com as pesquisas de células-tronco 

pode-se pensar com esperança. Contudo, neste caso, é preciso seguir corretamente os 

passos com orientação médica profissional para que a criança ainda esteja em condições 

favoráveis de recuperação quando as células-tronco forem liberadas com segurança.  
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