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Distrofia Muscular de Duchenne

O que é Distrofia Muscular de Duchenne?

Na  distrofia  muscular  de  Duchenne  (DMD)  a  falta  da  proteína  distrofina  causa  a 
deterioração  e  quebra  dos  músculos  levando  à  dificuldade  progressiva  no  andar  e 
mobilidade  geral.  DMD  é  das  doenças  infantis  neuromusculares  que  ocorrem  mais 
frequentemente e uma das que progride mais rapidamnete. Afecta aproximadamente 1 em 
3000 nascimentos de rapazes vivos, por todo o mundo.

Como se herda a Distrofia Muscular de Duchenne?

Na DMD o gene  afectado está  X-ligado querendo dizer  que  este  gene  está  situado no 
cromossoma  X.  A  mulher  tem dois  cromossonas  X enquanto  que  os  homens  têm um 
cromossoma  que  herdam  da  mãe  e  um  cromossma  Y  que  eles  herdam  do  pai.  Em 
aproximadamente dois terços dos casos o gene afectado é passado a um filho através do 
cromossoma X alterado da mãe. Nestes casos, a mãe é conhecida como “portadora” que, na 
maioria  dos casos, não mostrará sintomas da doença.  Isto é porque o gene é recessivo, 
querendo dizer que o seu cromossoma X normal é predominante e funciona para produzir a 
distrofina.  Só  numa  pequena  minoria  de  portadores  é  que  há  um  pequeno  grau  de 
enfraquecimento  dos  músculos  geralmente  limitado  aos  ombros  e  ancas  e  que  essas 
mulheres são conhecidas como “portadores manifestados”. O defeito genético talvez tenha 
surgido numa geração anterior aonde talvez tenha existido um historial familiar conhecido. 
Contudo em aproximadamente um terço dos casos de DMD a mudança genética ocorre na 
altura da concepção e é conhecida como uma “mudança espontânea”.

Porque é que o aconselhamento genético é importante?

Cada filho de uma mulher portadora tem 50% de possibilidades de herdar DMD através do 
cromossoma X alterado, da mãe e, do mesmo modo, cada filha tem 50% de possibilidades 
de  ser  portadora  desse  distúrbio.  Assim que  um rapaz  for  diagnosticado  com DMD é 
essencial que se arranje aconselhamento genético tal como os exames médicos apropriados 
para os familiares que estão em risco de serem portadores. O aconselhamento genético dá 
informações sobre o padrão herditário, os riscos para os outros familiares e assistência com 
informações para a família. Este serviço também providencia informações sobre análises 
diagnósticas, incluindo análises médicas pré-natal, e também análises sobre portadores. Os 
gráficos seguintes mostram como o DMD é herdado e os riscos de ter mais crianças com 
qualquer uma das condições.
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    Mãe Pai
 (Portadora)     (Não afectado)

Rapariga        Rapariga Rapaz         Rapaz
             (Portadora)      (Não afectada)  (Afectado)    (Não afectado)

Sintomas

Distrofia Muscular de Duchenne

Por vezes há dificuldades em diagnosticar DMD porque os sintomas podem variar e se não 
existir um historial familiar a princípio pode não se suspeitar. Nos primeiros anos os pais das 
crianças  podem  notar  largos  músculos  da  barriga  das  pernas,  também  conhecido  como 
pseudo-hipertrofia, que se pode confundir com músculos fortes. Frequentemente, mas nem 
sempre,  há um atrazo na idade em que começam a andar, começando a dar os primeiros 
passos por volta dos dezoito meses. Uma vez que já caminhe, a criança de sexo masculino 
talvez caia fácilmente. Por vezes há dificuldade em subir (escadas, por exemplo), dificuldade 
em correr e saltar e a criança de sexo masculino talvez comece a “andar à pato”; ele talvez 
comece a ter tendência a andar em bicos dos pés e isto é frequentemente acompanhado por 
um abdómen saliente e uma postura desiquilibrada (movimento para trás e para a frente), 
chamada “lordose”. Ele talvez tenha dificuldade em levantar-se do chão sem auxílio, usando 
as mãos para subirem pelas pernas acima para apoio – refere-se a isto “Manobra de Gowers”. 
Estes sintomas geralmente começam a desenvolver-se entre a idade de um aos três anos e 
continuam a progredir até que a criança de sexo masculino necessite da ajuda de uma cadeira 
de rodas, mais frequentemente entre a idade dos oito aos doze anos.
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Diagnóstico

Estudos de electromiografia   ou de condução de nervos  
Geralmente a origem da fraqueza pode ser detectada com um exame físico. Por vezes, fazem-
se exames especiais chamados estudos de electromiografia ou de condução de nervos. Nestes 
exames mede-se a actividade eléctrica dos músculos e os nervos são estimulados para ver se 
o problema reside nos músculos ou nos nervos.

Exame CPK
As análises de laboratório para DMD começam com a medição da enzima de um músculo 
chamado creatina fosfoquinase (CPK). Devido á falta de distrofina nas fibras dos músculos a 
CPK escorre e aparece em quantidades excessivas no sôro do sangue. Uma análise ao sangue 
revelará um nível de CPK talvez 50 a 100 vezes mais elevado do que o normal. Embora esta 
enzima exista muitas vezes ligeiramente elevada noutros tipos de distrofia o aumento é muito 
maior na DMD. Aproximadamente 70% dos portadores de DMD também apresentam um 
nível de CPK ligeiramente elevado.

Estudos de ADN/Testes Genéticos
Hoje em dia, com  a nova tecnologia, fazem-se estudos de ADN como uma tentativa para 
estabelecer  um  diagnóstico  específico.  Os  genes  são  compostos  de  ADN  (ácido 
desoxirribonucleico)  e  as  partes  correspondentes  a  este  material  genético  podem  ser 
estudadas microscópicamente. As anomalias responsáveis pela DMD podem ser de três tipos 
diferentes: cancelamentos (partes que faltam), duplicações (partes adicionais) ou mutação de 
ponto (partes mudadas).  Os estudos de ADN muitas vezes consomem muito tempo e são 
técnicamente muito exigentes e, dependendo do tipo de defeito genético, o resultado pode ser 
incerto.  Nalguns casos estes estudos podem dar uma informação exacta sobre a anomalia 
genética  que  causa  a  DMD  enquanto  noutros  casos  não  se  pode  definir  exactamente  a 
anomalia. Esta situação ocorre também no diagnóstico de portadoras femininas. Podem-se 
levar  a  efeito  estudos  pré-natalícios  numa  criança  ainda  por  nascer  quando  se  tem 
conhecimento dum historial familiar.

Biópsia do músculo
Quando os estudos de ADN não apresentam uma imagem nítida o rapaz com DMD pode 
necessitar de uma biópsia ao músculo. Com uma agulha tira-se uma pequena parte do tecido 
do músculo, geralmente da coxa. Usando técnicas de coloração especiais no laboratório o 
tecido  do músculo  é  examinado  microscópicamente  em relação  a  distrofina.  Na DMD a 
distrofina mostra-se ausente enquanto na doença de distrofia muscular de Becker que lhe é 
relacionada,  nota-se  a  presença  de  alguma  distrofina.  Portanto  o  exame  de  biópsia  do 
músculo é importante para providenciar um diagnóstico exacto nos casos em que não se tem 
conhecimento de um historial familiar ou quando os testes de ADN são inconclusívos.

As únicas duas condições que talvez possam causar alguma confusão com um diagnóstico de 
DMD são a distrofia muscular de Becker e a distrofia muscular de membros escapulares 
contudo  a  última  mostra  um  padrão  herditário  diferente.  Os  testes  acima  mencionados, 
especialmente o da biópsia do músculo, podem diferenciar entre estas desordens.

Existe cura para a DMD?

Nesta altura  não há cura para DMD, mas continua a fazer-se uma imensa quantidade de 
pesquisas pelo mundo fora. Os pesquisadores têm progredido muito nos seus conhecimentos 
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de DMD e continuam a procurar  uma cura.  Algumas àreas nas quais,  neste momento,  a 
pesquisa está a ser intensificada, incluem:

Terapia  de  Reposição  de  Genes –  o  alvo  é  produzir  um  gene  sintético  que  possa  ser 
introduzido no corpo para substituir o trabalho de produzir a proteína de distrofina ausente. 
De momento há várias dificuldades  a suplantar  antes que possa ser experimentada como 
tratamento para a DMD.

PTC124 – esta droga tem como alvo o “ler” e ignorar a mudança no gene de distrofina que 
causa DMD ou MDB. De momento continua-se na fase experimental I da segurança de dose-
múltipla para DMD.

Tecnologia de salto de Exon – o objectivo é practicamente saltar a secção do gene que está 
mudado para que a proteína de distrofina possa ainda ser produzida numa forma alterada, 
causando drásticamente sintomas de DMD reduzidos. Correntemente tem-se verificado que 
isto resulta em experiências com ratos.

Existem outros problemas associados a DMD?

Deficiência Cognitiva  :  

A maioria dos que sofrem de DMD (65%) têm capacidade intelectual normal e mostram 
inteligência  média  ou  acima  da  média.  Contudo  aproximadamente  35% de  rapazes  com 
DMD sofrem de problemas intelectuais ou têm dificuldade em aprender. Nestes casos pensa-
se  que  as  crianças  afectadas  têm  dificuldade  em  receber  informações,  reterem  essas 
informações e recupera-las mais tarde. Pensa-se que quando as dificuldades ocorrem, isso é 
associado  a  uma  alteração  na  distribuição  de  distrofina  no  cérebro.  As  dificuldades  em 
aprender  parecem  corresponder  à  fraqueza  de  músculos  e  até  agora  há  poucas  provas 
sugerindo que mutações do gene de distrofina causem efeito na cognição.

Talvez se apresentem também dificuldades comportamentais que afectam a interação social 
do rapaz em casa, na escola e em todas as áreas da sua vida e devido às mesmas ele e a sua 
família necessitarão de apoio e assistência.

Cardiomiopatia:

Em muitos casos de distrofia muscular o tecido do coração é afectado (geralmente de modo 
moderado)  causando  cardiomiopatia.  Embora  complicações  graves  só  ocorram  numa 
pequena minoria é importante que a função do coração de todas as pessoas com DMD seja 
vigiada  periódicamente  através  de  electrocardiogramas  (ECG)  e  avaliações  médicas.  As 
portadoras que não mostrem sintomas (ou muito poucos) de fraqueza do músculo podem 
sofrer um pouco de cardiomiopatia e devem também ser avaliadas periódicamente.

Dor e Sensação

Talvez  fique  satisfeito  ao  saber  que  a  deterioração  do  músculo  em Duchenne  e  Becker 
geralmente,  por  si,  não  é  doloroso.  Por  vezes  as  pessoas  queixam-se  de  câimbras;  estas 
podem ser tratadas geralmente com medicação para dores que não requere receita médica.

Para além disso, já que a distrofia muscular não afecta os nervos directamente, os que sofrem 
destas desordens mantêm as sensações normais do tacto e outros sentidos Eles geralmente 
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também controlam os músculos lisos, ou involuntários, da bexiga e intestinos e têm funções 
sexuais normais. 

O que está envolvido na gestão do rapaz com DMD?

Embora a pesquisa a nível internacional continue, de momento não há tratamento que possa 
deter o enfraquecimento progressivo de músculos, no futuro. Contudo há opções de gestão 
que podem ajudar a condição minimizando as complicações de deteriorização de músculos. 
Isto variará à medida que a condição progrida. Uma equipa de profissionais médicos ajudará 
o rapaz com DMD e a sua família com o programa de gestão. A equipa será chefiada por um 
especialista  pediátrico  e  inclui  um  fisioterapêuta,  um  terapêuta  operacional,  de  início, 
juntamente com especialistas noutras áreas, conforme for necessário.

Exercício
Exercício, tanto activo como passivo, constitui um aspecto importante na gestão de DMD. O 
pequeno rapaz, até perto da idade dos oito anos, participará em brincadeiras físicas normais, 
dentro do que conseguir. É importante que ele não seja forçado a exceder o seu limite e que 
se evite o cansaço. Aproximadamente a partir dos seis aos oito anos ele vai ter necessidade 
de uma cadeira de rodas manual e mais tarde uma cadeira eléctrica para alcançar maiores 
distâncias e velocidade. Alguns rapazes continuam a participar em desportos com os seus 
colegas usando as suas cadeiras de rodas. Alguns, à medida que crescem, participam em 
desportos organizados em cadeiras de rodas, os quais existem nas cidades maiores. A natação 
(de preferência numa piscina aquecida,  à medida que vão perdendo a mobilidade) é uma 
actividade ideal para um rapaz com DMD. Conforme os músculos das pernas enfraquecem, 
podem usar um estilo de natação adaptado. Alguns rapazes continuam a praticar desportos 
aquáticos pela faixa dos vinte anos fora.

Exercício passivo, ou exercícios de distensão assistidos, devem ser estabelecidos o mais cedo 
possível. Através de um fisioterapeuta, desenvolvem-se programas de exercício para evitar o 
mais possível o encurtamento dos músculos ou “contractura” que causa limitações na gama 
de  movimento  das  articulações.  Estes  exercícios  são  feitos  diáriamente  e  requerem  a 
participação de pais e/ou profissionais de saúde.

Equipamento de apoio
Quando se desenvolve a restrição de movimento nas articulações dos tornozelos, pode-lhe ser 
oferecido  um tipo de “aparelho  de  correcção”  para  usar  durante  a  noite,  dependendo da 
tolerância. Estas talas de tornozelo ajudarão a manter a articulação numa posição normal e a 
evitar o desenvolvimento de contracturas. Uma vez que já dependa de uma cadeira de rodas, 
o uso de um andarilho durante uma parte do dia escolar,  pode ser benéfico.  Sistemas de 
assento oferecem apoio individualizado para manter uma posição erecta na cadeira de rodas e 
proporcionar comodidade. Á medida que a doença progride e a mobilidade diminui, a cadeira 
de rodas manual precisará de ser substituida por uma cadeira de rodas eléctrica o que ajudará 
a manter a independência. Esta transição dá-se geralmente entre as idades dos nove e dez 
anos,  aproximadamente,  mas  variará  de  indivíduo  para  indivíduo.  Outros  tipos  de 
equipamento  de  apoio  estarão  disponíveis  conforme  a  necessidade  e  o  fisioterapeuta,  o 
terapeuta  ocupacional  e/ou  a  ADM  (Associação  de  Distrofias  Musculares)  dar-lhe-ão 
conselhos sobre os mesmos.

Aconselha-se que tome em consideração  o ambiente  familiar  logo de início  para  que se 
possam  fazer  adaptações futuras  ao  longo  do  tempo.  Por  exemplo,  quando  se  tornar 
necessária uma cadeira de rodas eléctrica vai ser também necessário um veículo próprio para 
transporte  da  mesma  tal  como  acesso  e  lugar  para  estacionamento  adjacente.  Vai  ser 
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necessário espaço para uma rampa e as entradas precisam de ser mais  largas para que a 
cadeira de rodas possa passar. Se a casa tem escadas entre vários níveis isto dificultará o 
acesso e a instalação de um elevador pode trazer mais problemas.

Tratamento Médico
Medicação,  na  forma  de  um  tipo  de  tratamento  com  esteróides  pode,  nalguns  casos, 
prolongar  temporáriamente  a mobilidade  do  rapaz  com  DMD.  Destas  drogas  a  mais 
conhecida é Prednisone; tem-se visto que atrasa a perca da função muscular ou que aumenta 
mesmo a força em DMD. Contudo a capacidade para andar durante mais  um tempo não 
afecta a expectativa de vida de uma pessoa. Se o pediatra, após falar com a criança e com a 
família em questão, achar que esta forma de tratamento é apropriada, ele ou ela decidirão 
com  que  idade  é  que  este  tratamento  deve  começar  e  qual  o  programa  de  tratamento 
apropriado. Se esta opção for escolhida, a família deve ser informada cuidadosamente, sobre 
possíveis efeitos secundários. Destes, os mais vulgares são o aumento de peso e problemas 
comportamentais.

Nutrição
O aumento de  peso excessivo levando à obesidade pode ocorrer não só como um efeito 
secundário devido ao tratamento  com esteróides  mas  também pela  redução de actividade 
devido ao enfraquecimento de músculos. A obesidade pode dificultar a função respiratória, 
pode afectar o coração e função do intestino (a prisão de ventre é por vezes um problema nos 
casos de DMD) e cria dificuldades de elevação para a família e profissionais de saúde. Para 
evitar o aumento excessivo de peso é essencial que o peso seja vigiado e que se siga uma 
dieta boa e equilibrada. Os pais, avós e outros familiares e amigos podem ajudar o rapaz com 
DMD oferecendo comida saudável e legumes e fruta cinco vezes ao dia como é recomendado 
e restringindo alimentos que contenham altos níveis de gordura e açúcar.

Por  outro  lado,  embora  os  músculos  associados  com  o  mastigar  e  engolir  não  sejam 
afectados,  alguns rapazes com DMD sofrem de má nutrição durante a sua mocidade,  por 
várias razões. Cada um destes jovens deve ser avaliado e receber conselhos individualmente.

Cirurgia
Se  surgirem  contracturas  nas  articulações  dos  tornozelos  estes  podem  ser  tratados 
cirurgicamente libertando o tendão de Aquiles. Isto é geralmente feito uma vez que a criança 
dependa  da  cadeira  de  rodas.  Isto  ajuda  a  melhorar  a  posição  do  pés,  dá-lhes  mais 
comodidade e, para alguns, prolonga-lhes a mobilidade.
Á  medida  que  os  músculos  da  espinha  enfraquecem  progressivamente  e  a  mobilidade 
diminui, a espinha pode-se começar a curvar – a isto chama-se “escoliose”. A escoliose, por 
sua  vez,  causa  complicações  tais  como  problemas  respiratórios  e  incómodo  postural.  É 
aconselhavel que a escoliose seja corrigida com uma operação na altura ideal durante “ uma 
oportunidade única” que leva em consideração a fase de crescimento do rapaz tornando-se 
adolescente. A equipa médica, chefiada pelo pediatra, discutirá as  opções  com o rapaz com 
DMD e  com a  sua  familia  muito  antes  de  ser  necessário  fazer  uma  operaçao  e  receber 
informações de um cirurgião ortopédico. A anestesia durante a cirurgia e o cuidado especial 
após a cirurgia, devem ser vigiados cuidadosamente de acordo com os requisitos da DMD.Os 
rapazes  com Duchenne que  se  sujeitam à cirurgia  de “fusão espinhal”  geralmente  ficam 
muito satisfeitos com o resultado.
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Respiração
À  medida  que  os  músculos  enfraquecem ocorre  a  deterioração  da  função  pulmonar.  É 
importante que as contipações sejam tratadas cedo e se previnam contra infecções do peito. 
As pessoas com DMD nunca devem fumar nem serem sugeitas por familiares nem amigos, a 
um ambiente  cheio de fumo.  A cirurgia  para evitar  a  escoliose e  técnicas  fisioterapêutas 
especiais podem manter a função pulmonar. Contudo, à medida que a mobilidade diminui 
durante a fase de dependência da cadeira de rodas, as dificuldades respiratórias eventuais 
tornam-se quase inevitáveis.  Estes problemas começam de noite  causando interrupção ao 
sono. Os familiares e profissionais de saúde devem estar muito atentos ao aparecimento de 
sinais. Os sinais incluem atordoamento de manhã, falta de concentração, dores de cabeça, 
confusão, sonolência durante o dia e espertina durante a noite com o aumento da necessidade 
de ser virado. É necessária a avaliação periódica de profissionais de medicina.

Quando estas se tornam necessárias, existem máquinas de ventilação para ajudarem com a 
ventilação durante a noite. Para pessoa com DMD, esta é geralmente a opção escolhida, e 
pela sua modo de ver, pode manter uma qualidade de vida satisfatória. Esta opção requer, na 
verdade, um compromisso da parte de quem presta cuidados quer sejam os pais, se a pessoa 
vive em casa, ou profissionais de saúde se foi organizado um modo de viver independente.

Educação
Na Austrália todas as crianças com DMD têm o direito de frequentar escolas convencionais. 
Cada criança  tem o direito  a  um plano de educação individual  (PEI)  para receber  ajuda 
adequada às suas necessidades físicas e educacionais. Isto inclui a oportunidade de estudos 
de computador – conhecimentos que lhe serão muito importantes mais tarde quando lhe for 
difícil escrever devido à fraqueza dos músculos. Ele vai ficar cada vez mais dependente do 
uso do seu computador durante a sua mocidade. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional 
avaliam as suas dificuldades regularmente e certificam-se que o ambiente escolar é acessível. 
É atribuido, ao rapaz com DMD, tempo adequado com o auxiliar do professor à medida que 
as  suas  necessidades  se  alteram.  Se  existirem  problemas  com  a  sua  capacidade  para 
comunicação  verbal  (ocorrendo  em  cerca  de  35%  de  casos)  então  incentiva-se  o 
desenvolvimento  de  poderes  criativos.  Muitas  vezes  os  rapazes  com  DMD  são  mais 
deficientes devido às atitudes  das pessoas à volta deles – podem ser super protegidos ou 
tratados  com  condescendência.  É  importante  que  lhes  sejam  oferecidas  oportunidades 
educacionais para que se tornem produtivos e estimulados mentalmente.

Cuidados Paliativos
A dificuldade em enfrentar a inevitabilidade de morte devido a DMD por vezes impede a 
aceitação deste resultado final.  É importante  que haja uma comunicação contínua entre a 
família  e  as  perguntas  do  rapaz  com  DMD,  quando  surgem,  devem  ser  respondidas 
honestamente e com sensibilidade. O médico de família é sempre um elemento importante na 
equipa de apoio e especialmente durante a fase final. A ADM também pode guiar e apoiar as 
famílias que necessitem de assistência para enfrentarem a dor e a perca.

O que podemos fazer para ajudar o nosso filho?

A comunicação é uma palavra chave no conseguir enfrentar e aguentar a situação. Se os pais 
falarem aberta  e  honestamente  um com o outro,  partilhando as  preocupações  e  trocando 
impressões  sobre  como  encarar  as  dificuldades,  toda  a  família  beneficiará.  Comece  por 
perguntar  a elementos da profissão médica e a outras pessoas de apoio, todas as perguntas 
que lhe vierem à mente. Leia tudo que esteja ao seu alcance sobre DMD e continue a ler no 
futuro, sobre desenvolvimentos actuais. O seu filho far-lhe-à perguntas e estará mais bem 
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qualificado a responder-lhe aberta e honestamente se estiver preparado com o máximo de 
informação possível.  Escute-o atentamente e fale sobre as perguntas que ele lhe faz e os 
assuntos que aborda. Seja franco e acessível.  Encorage-o a falar sobre o que necessita, a 
aprender a pedir assistência aos outros quando precisa e a recusar amávelmente quando se 
conseguir desenvencilhar independentemente.

Como já foi dito acima, fumar é particularmente nocivo para as pessoas com DMD e toda a 
família deve saber isso. Deve-se encorajar uma dieta saudável, restringindo alimentos com 
altos níveis de gordura e de açucar,  incluindo muitos líquidos, frutas e legumes. Como pais, 
devem encorajar interesses especiais, exercício físico tal como natação, de acordo com a sua 
mobilidade e relacionamentos com colegas.

O seu filho não precisa de ser super protegido. Ele precisa de apoio, amor, um ambiente 
familiar afável e carinhoso e, para além de tudo viver a vida o mais possível com os seus 
amigos  e  família.  Muitas  famílias,  vivendo  com  DMD,  desenvolvem  as  suas  próprias 
actividades especiais e são capazes de continuar a gozar, e não a restringir, essas actividades 
familiares. Precisarão de se adaptarem a viver com DMD mas não é necessário que domine 
as vossas vidas.

E quanto às necessidades do resto da família?

Em vez de deixar a maioria das responsabilidades adicionais para um elemento da família, é 
aconselhável envolver, o mais possível, todos os elementos familiares. Todos precisam de 
ajuda, compreensão e, por vezes, descanso. Tente achar um equilíbrio com espaço e tempo 
para todos os relacionamentos – companheiros, pais com outras crianças, irmãos entre eles, 
outros  familiares  e  amigos.  Criando  novas  relações  com outras  famílias  com DMD (ou 
famílias vivendo com outra incapacidade) pode ser vantajoso para todos.

A Associação de Distrofias Musculares  (ADM)/The Muscular Dystrophy Association 
(MDA)

A ADM compreende como é difícil para os pais e outros familiares, aceitar o diagnóstico de 
DMD. Várias  fases  ocorrem no processo de enfrentar  a  situação  e  estas  variarão  com o 
tempo. Haverá alturas em que sofrerá sentimentos de perca, dor, raiva, ressentimento e culpa. 
Haverá  outras  alturas  em  que  sentirá  emoções  positivas  e  um  grau  de  aceitação.  Os 
conselheiros de serviço aos clientes estão prontos para falarem sobre as suas preocupações e 
providenciar informações e apoio.

Se forem necessárias mais informações nas áreas acima tratadas, por favor contacte MDA 
através do 03 9320 9555.

Referência:
Distrofia Muscular de Duchenne – aspecto geral (artigo principal)
Uma mistura de todos os artigos no ficheiro de DMD

The Muscular Dystrophy Association 
Ph: 03 9320 9555
Web: www.mda.org.au
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