
A Distrofia Muscular de Duchenne, começou a ser estudada pelo neurologista
francês Dr. Gullaine Benjamim em 1861, sendo considerada uma doença
degenerativa. Atingindo principalmente o sexo masculino, sendo a segunda
doença geneticamente hereditária mais comum ao homem. A Distrofia
Muscular de Duchenne, é um distúrbio genético ligado ao cromossomo X.

Podendo ser caracterizado como uma degeneração progressiva e irreversível
da musculatura esquelética, causando uma fraqueza muscular generalizada.
Os principais sintomas são: Atraso para começar a caminhar; Fraqueza
muscular, inicialmente nas pernas; Frequentes quedas; Dificuldades ao se
levantar.

Normalmente, os sintomas se iniciam aos três primeiros anos, tornando-se
mais evidentes aos cinco anos, causando dificuldades em sua movimentação.
Dos oito aos doze anos, a incapacidade de movimentação se tornam
frequentes. Podendo ser diagnosticado através de uma avaliação clinica com
exame de sangue e biopsia muscular, para identificar a falta da proteína
distrofina.

As principais complicações causadas pela DMD são: Escoliose grave;
Dificuldade para respirar; Pneumonia; Insuficiência cardíaca; Obesidade ou
desnutrição; Retardo mental moderado.

O tratamento físico para a DMD, visa preservar e estimular a mobilidade,
utilizando ginastica corretiva, natação, profilaxia de contraturas, combate a
inatividade e ao repouso, sendo acompanhados por medicamentos como
corticoides. Os objetivos seriam capacitar a criança a adquirir domínio sobres
seus movimentos, considerados possíveis, para desta forma, retardar a
fraqueza muscular da cintura pélvica e escapular, corrigindo a postura, e
ganhando força nos músculos respiratórios, já que a DMD não tem cura.

Acredita-se ainda, que é necessário uma avaliação minuciosa para cada
paciente, pois cada caso necessita de um tratamento especifico, muitas são
as discordâncias referentes aos tratamentos que devem ser realizados para
amenizar a evolução dos sintomas.

Os portadores de DMD possuem uma expectativa de vida de 16 a 19 anos,
com casos raros fora ultrapassado os 25 anos de vida. Acredita-se que
quanto mais cedo a criança precisar de auxílio da cadeira de rodas, pior é sua
qualidade de vida.
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