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SOBRE DMD / DMB

O QUE VOCÊ PODE FAZER

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

A distrofia muscular de Duchenne e Becker são doenças genéticas 
raras definidas por fraqueza muscular. Os músculos enfraquecem 
progressivamente com o tempo e, em estágio mais avançado, o 
coração e os pulmões são afetados. Pessoas nascidas com Duchenne 
e Becker precisarão de cuidados de muitos profissionais de saúde 
ao longo de suas vidas.

• Promova o vídeo da campanha ‘Juntos somos mais fortes’
• Ilumine um monumento ou edifício em vermelho
• Entre em contato com a mídia local para aumentar a 

conscientização
• Organize um evento virtual educacional ou de arrecadação de 

fundos
• Mostre sua solidariedade lançando um balão virtual

#WDAD2020

A atual pandemia do Corona está impactando profundamente nossas 
vidas diárias. Muda a maneira como passamos o tempo, alterando 
nossos hábitos. Embora nossa vida diária tenha mudado, nossos 
projetos e vozes não podem ser anulados.

Como comunidade de Duchenne, estamos muito conscientes 
do quão fortemente isso nos afeta em termos de isolamento, 
enfrentamento de emergências e adaptação. Conhecemos bem 
palavras como medo, dor e distância. No entanto, estamos tentando 
transformar o medo em esperança, a dor em resiliência e a distância 
em proximidade.

Neste Dia Mundial da Conscientização Duchenne de 2020, 
compartilhamos uma mensagem que muitas pessoas experimentaram 
e ainda estão experimentando: Juntos, somos mais fortes. Mesmo 
depois que a pandemia terminar, nossa causa ainda estará lá, nosso 
engajamento ainda está lá e precisamos que cada pessoa esteja 
envolvida.
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A distrofia muscular de Duchenne e Becker (DMD e DMB) são duas condições 
de perda muscular. Ambos são causados por mutações no gene da distrofina. 
Uma certa parte do DNA está faltando, foi duplicada ou alterada, de modo 
que o código não pode ser lido corretamente pelo corpo. Isso leva à ausência 
da proteína distrofina, que desempenha um papel importante no músculo e 
no cérebro.

Sem a distrofina, as células musculares são facilmente danificadas, levando 
à perda dessas células e, portanto, da função muscular. Isso também pode 
acontecer no cérebro, onde a distrofina também está ausente.

Enquanto as pessoas com Duchenne têm uma falta completa de distrofina, 
as pessoas afetadas com distrofia muscular de Becker têm níveis mais baixos 
ou uma versão menor desta proteína.

Perguntas da imprensa
nicoletta.madia@worldduchenne.org
suzieann.bakker@worldduchenne.org

DUCHENNE E O CÉREBRO

SOBRE DMD / DMB

7 de setembro é o Dia Mundial da Conscientização Duchenne. Neste dia, 
aumentamos a conscientização sobre a distrofia muscular de Duchenne 
e Becker (DMD e BMD) em todo o mundo. Como todos os anos, temos 
um tema especial que merece mais atenção. Este ano, será Duchenne e o 
cérebro.

A mesma proteína que falta no músculo, causando a fraqueza muscular, 
também está faltando no cérebro. Isso pode causar problemas como 
dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais, como TDA 
(transtorno de déficit de atenção), TDAH (transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade), TOC (transtorno obsessivo compulsivo) e autismo. Para 
muitas famílias, esses problemas resultam em mais estresse e preocupações 
na vida diária do que problemas físicos.

Esse aspecto neurológico crucial da DMD / DMB já foi reconhecido em 1861, 
quando Duchenne de Boulogne descreveu pela primeira vez essa condição 
neuromuscular. Nas últimas décadas, entretanto, a maioria dos esforços tem 
se concentrado em melhorar os resultados relacionados à fraqueza muscular. 
O envolvimento do cérebro recebeu menos atenção.

O que pedimos é a triagem precoce, testes apropriados, mais pesquisas 
e melhores cuidados neste aspecto da doença. Isso é absolutamente 
necessário para que todos alcancem seu potencial máximo.
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• A distrofia muscular 
de Duchenne e Becker 
são doenças genéticas 
raras definidas por 
fraqueza muscular.

• A proteína distrofina 
não pode ser 
produzida devido a um 
erro no cromossomo X.

• Atualmente, não há 
cura disponível para 
esta doença fatal.

• A cada ano, 1 em 
5.000 meninos recém-
nascidos recebem o 
diagnóstico de DMD

• A falta de consciência 
contribui para um 
atraso médio de 
diagnóstico de 2,5 
anos

FATOS IMPORTANTES
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