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Introdução Geral
“Paraplégie

hypertrophique

de

l’enfance

de

cause

cérébrale”

(DUCHENNE, 1861). Foi assim que em 1861, na segunda edição de seu
famoso livro de aplicação da eletricidade na medicina, que o médico Duchenne,
da cidade de Bolonha na França, descreveu seu primeiro caso de distrofia
muscular. Devido ao prejuízo intelectual da criança, ele sugeriu que a condição
devia ter uma origem cerebral. Em 1868, contudo, em uma série de registros
de casos, ele apontou a musculatura esquelética como o tecido originário da
doença (DUCHENNE, 1868).
Apesar de não ter nenhuma ligação formal com nenhum hospital de
Paris, Duchenne dedicou os últimos anos de sua vida visitando vários hospitais
da região para aplicar eletroestimulação na musculatura de pacientes com
diferentes doenças neurológicas. Além de ser o pai da aplicação da eletricidade
na medicina, tanto no diagnóstico como na terapia, Duchenne foi o inventor da
agulha para biópsia muscular (DUBOWITZ, 1975).
Em Londres, outro médico teve grande contribuição nas descrições
iniciais da distrofia muscular. Em 1852, dez anos antes de Duchenne, Meryon
descreveu em detalhes uma família na qual quatro meninos foram afetados
com a condição. Ele apontou a visível alteração no interior da musculatura
esquelética e na necropsia de um dos casos também notou que o sistema
nervoso central parecia normal - então ele sugeriu que era uma doença de
origem muscular. Por fim, segue uma de suas descrições de um dos meninos:
“Em maio de 1847, quando tinha aproximadamente nove anos de idade, ele
caminhou da rua Bruton até a ponte Westminster, mas em novembro de 1848
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ele não conseguia caminhar nem ficar de pé, e em 1850 seus braços perdiam
força rapidamente” (MERYON, 1852).
Além desses relatos do século XIX, há registros que sugerem a
presença da distrofia muscular em sociedades bem mais antigas. Um exemplo
é um desenho no templo egípcio da rainha Hatshepsut, que reinou entre 1500
e 1480 a.C. Os egípcios fizeram uma expedição para Punt e o desenho mostra
a rainha de Punt e seus familiares dando-lhes as boas vindas - o que chama a
atenção é que a rainha e sua filha apresentam anormalidades na musculatura
das pernas, na postura e na aparência facial (DUBOWITZ, 1975).
Atualmente o conceito de distrofia muscular engloba mais de 30
diferentes doenças genéticas causadas por mutações em diferentes genes,
resultando geralmente em degeneração muscular, prejuízos locomotores e, na
maioria dos casos, morte precoce (DALKILIC & KUNKEL, 2003; DAVIES &
NOWAK, 2006).
A distrofia muscular mais comum é a de Duchenne, uma doença de
herança recessiva ligada ao cromossomo X que afeta um em 3500 meninos,
cuja progressão culmina com a necessidade de cadeira de rodas e morte na
segunda década de vida. Essa distrofia é gerada pela completa ausência da
proteína distrofina ou, raramente, pela presença da proteína truncada, ou seja,
não funcional (MOZZETTA et al., 2009).
Já a distrofia muscular de Becker, que também é causada por mutações
no gene da distrofina, geralmente apresenta quadro clínico mais leve do que a
de Duchenne devido ao fato das mutações ocorrerem em fase, mantendo o
quadro de leitura do RNA mensageiro e, portanto, gerando uma proteína de
tamanho diminuído, mas parcialmente funcional. Além disso, é conhecido que
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