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INTRODUÇÃO: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) corresponde a um comprometimento gradual
da força muscular, devido a presença de um caráter recessivo ligado ao cromossomo X, que leva à
deficiência de distrofina. A redução da força muscular começa por volta dos três a cinco anos de idade,
primeiramente, pelos membros inferiores e cintura pélvica e posteriormente, de maneira ascendente,
acometendo os membros superiores, pescoço, músculos respiratórios e cardíaco(1). Sendo assim, a
criança começa a apresentar quedas frequentes e dificuldade de levantar-se do chão, manifestando
dificuldade na deambulação. A progressão clínica da patologia provoca hiperlordose lombar,
hipertrofia de gastrocnêmios, marcha anserina e insuficiências respiratória e cardíaca, e na
adolescência a capacidade de marcha fica completamente comprometida, exigindo cadeira de
rodas(2). A degeneração muscular provoca necrose celular e substituição do tecido por tecido
conjuntivo – fibroso e adiposo. Neste contexto, as manifestações clínicas da DMD comprometem a
qualidade de vida dos indivíduos portadores da patologia(2).
OBJETIVO: realizar uma breve revisão de literatura sobre as atualizações e principais aspectos da
Distrofia Muscular de Duchenne, principais etiologias, diagnóstico e novas terapias.
METODOLOGIA: foram utilizados materiais do Consenso Brasileiro da Distrofia Muscular de Duchenne
e artigos das bases de dados MEDLINE e Pubmed, através de uma pesquisa sistemática que
contemplou epidemiologia, etiologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento da Distrofia Muscular
de Duchenne, entre os anos 2015 e 2020.
FISIOPATOLOGIA: A distrofina integra o citoesqueleto sarcolêmico e liga a actina à matriz celular,
fornecendo integridade e estabilidade ao sarcolema. Mutações acarretam alterações na codificação
desta proteína e consequentemente na perda de integridade da membrana muscular. Pequenos locais
com perda de continuidade no sarcolema, ausentes de distrofina, provocam a entrada de cálcio para o
meio intracelular, acarretando em necrose segmentar da fibra muscular. Essas áreas de necrose sofrem
um processo de reparação e com o passar do tempo substituição por tecido adiposo e suspensão da
propriedade contrátil(3).
DIAGNÓSTICO: Estudo da UFRJ recomenda que seja incluída no exame neurológico da puericultura a
cronometragem do tempo que a criança leva para se levantar como método de screening clínico para
miopatias como a DMD(3). A partir da suspeita clínica, solicita-se dosagem de creatina quinase (CK) e
transaminases. O aumento da CK > 2000 U/L e das transaminases acima dos valores considerados
normais para a idade corroboram com o diagnóstico(4) . A confirmação diagnóstica é feita por testes
moleculares, que idealmente consistiria em duas etapas após a suspeita clínica: um teste para análise
quantitativa, seguido de um teste qualitativo. A maior parte das alterações genéticas presentes na
DMD são alterações quantitativas, principalmente deleções (65% dos casos)(5).
TRATAMENTO: Atualmente os corticosteroides são a base do tratamento da DMD, sendo os dois mais
utilizados a Prednisona e o Deflazacort. O Atalureno é um fármaco promissor no tratamento das
mutações do tipo non-sense (códon de parada precoce), e já está em estudos de fase 3. Outro
tratamento ainda em fase experimental é a Terapia Gênica com Adenovírus Associado Recombinante
(rAAV)(5).
CONCLUSÃO: o diagnóstico e manejo precoce é fundamental na Distrofia Muscular de Duchenne,
apesar do prognóstico reservado, pois possibilita melhor manejo das atrofias.
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