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início algumas dificuldades. As relações de parentesco em sociedades fechadas como as Flores 
têm os seus segredos e as suas linhas cruzadas, que não são imediatamente revelados. Passámos 
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degenerescência nigro-espino-dentada com oftalmoplegia nuclear. Ao contrário do que acontecera 
nos Estados Unidos, nunca tivemos grandes dúvidas de que se tratava de uma entidade clínica 
única, talvez porque tivéramos uma exposição maciça a doentes de várias grandes famílias, o que 
nos permitiu reter pontos comuns essenciais. Sentados na velha biblioteca de Neurologia, fizemos 
um primeiro esforço de ordenamento, e daí saiu a definição dos tipos clínicos. 

Os anos seguintes foram, como é clássico, os da Neuropatologia, em que colaborámos 
com a descrição de um caso de possível homozigotia que é quase o lugar comum dos achados 
neuropatológicos. Talvez por isso aconteceu, como na clínica, que nos foi relativamente fácil 
apercebermo-nos do padrão neuropatológico da doença. 

Começara entretanto a fase de identificação de novas famílias sem relação conhecida 
com os Açores. Não esquecerei tão cedo uma tarde em que fazia consulta de Paramiloidose e 
entrou numa cadeira de rodas um doente originário da Serra da Estrela, obviamente Machado-
-Joseph, mas pertencente a uma família com PAF, de quem fora já observado um tio com esta 
doença. Depois foi a viagem a Freixo-de-Espada-à-Cinta e a descoberta de outras famílias do 
continente, e as primeiras discussões com o Jorge Sequeiros sobre judeus sefarditas e as suas 
migrações. Também no resto do mundo várias famílias não açoreanas e não portuguesas foram 
aparecendo. Estranhamente, foi-se desenhando debaixo dos nossos olhos, atentos e fascinados, 
um mapa mundo não muito diferente do da Paramiloidose, sugerindo para a difusão da DMJ um 
perfil epidemiológico semelhante e portanto uma evidente ligação às viagens portuguesas. 

Finalmente, assistimos e colaboramos agora no esforço internacional de procura de um 
marcador genético e na tentativa de localização do gene mutante. 

Quer dizer, no espaço de quinze anos desenrolou-se o padrão habitual, só que mais 
concentrado, da identificação e investigação de uma nova doença neurológica. Não, evidentemente, 
nova porque apareceu agora - deve ser velha de séculos - mas porque só agora foi olhada como 
tal. Este foi o privilégio. 

Colaborar no estudo da doença de Machado-Joseph foi também um grande prazer. Não 
deve haver trabalho mais agradável do que o que tenho feito em Trás-os-Montes e, sobretudo, nos 
Açores: entrar na casa das pessoas, conversar, ouvir histórias antigas, sentir a inacreditável 
hospitalidade das suas gentes, provar sopa de funcho e inhame com linguiça (ou umaextraordinária 
sopa de feijão com canela e cominhos que nos ofereceram uma vez em Ponta Delgada das Flores), 
sair para esplendorosos sítios, apanhar vento, chuva, sol e cheiro a maresia, que mais se poderia 
desejar para um trabalho de tese? 
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1. INTRODUÇÃO 

Este não será, certamente, um trabalho muito ortodoxo como tese de 
doutoramento. Por um lado por características pessoais, de que não posso 
(não quero?) libertar-me. Por outro lado porque, tendo estado envolvida na 
evolução do conhecimento da doença de Machado-Joseph (DMJ) em várias 
fases, e desde muito cedo, se torna difícil estruturar agora o meu contributo em 
termos de passado, objecto de revisão, e presente, objecto de estudo. 

Assim, assumindo talvez alguns riscos, não serão estritamente seguidas 
as fases habituais deste género de trabalho. Há vários tipos de abordagem, 
para os quais foram usados, naturalmente, materiais e metodologias diversas. 
Serão por isso apresentados a seu tempo, nos respectivos capítulos. 

Em contrapartida, penso ser importante definir desde início alguns dos 
objectivos principais. Este trabalho foi disperso por quinze anos de estudo 
clínico, genético e patológico, e um de reflexão. Gostaria de, ao escrevê-lo, 
conseguir responder a algumas das questões que se foram levantando ao 
longo desse tempo. São elas: 

1. É possível diagnosticar clinicamente a DMJ? 

Fui sempre confrontada com dúvidas sistemáticas, primeiro sobre a 
individualidade da doença de Machado-Joseph, depois sobre a possibilidade 
do seu diagnóstico clínico e patológico, pelo menos fora dos agregados 
populacionais directamente ligados aos portugueses. Eu mesma partilhei 
algumas vezes essas dúvidas. O principal objectivo deste trabalho foi definir 
critérios válidos de diagnóstico- a nívelclínico, patológico, talvez epidemiológico 
- que permitam finalmente considerar a DMJ como uma entidade nosológica 
perfeitamente distinta. 



INTRODUÇÃO 

A partir da observação de 144 doentes em diferentes estádios de 
evolução, alguns deles seguidos durante vários anos, procurei transformar as 
minhas impressões clínicas em dados susceptíveis de tratamento estatístico. 
Para alémde um estudo transversal clássico, cujafragilidadenacaracterização 
correcta de uma doença crónica evolutiva é bem conhecida, pretendi fazer 
também um estudo longitudinal, obviamente mais adequado e fiel em doenças 
de perfil progressivo. Aconsiderável irregularidade no seguimento dos doentes 
constituiu uma dificuldade quase inultrapassável, sobretudo pela impossibilidade 
de datarcom exactidão o momento do aparecimento dos diferentes componentes 
do quadro clínico. Contudo, pelo facto do número de doentes ser suficiente e 
as observações cobrirem de um modo equilibrado os diferentes anos de 
evolução, foi possível, com algumas reservas, estabelecer o comportamento 
temporal dos diversos síndromes que definem a DMJ e analisar alguns dos 
factores que os podem influenciar. 

A revisão de um grande número de publicações sobre outras ataxias 
hereditárias, utilizada no capítulo da nosologia, permitiu também estabelecer 
pontos de comparação mais precisos. Esta confrontação da experiência 
pessoal com a de muitos outros levou a uma redefinição dos critérios 
anteriormente propostos, tornando-os menos absolutos, mas, espero, mais 
fiáveis. 

2. Os tipos clínicos têm identidade real? 

Definimos em 1978, em parte por evidência clínica, em parte por 
necessidade de organização, três tipos clínicos que foram a partir daí usados 
sem reflexão ulterior, e que têm sofrido alguma contestação. A análise estatística 
dosdadosclínicos, neurológicos e genéticos, permitiu agora algumaclarificação 
do seu comportamento. 

3. Quais as causas da variação fenotípica? 

A análise dos diferentes síndromes clínicos da DMJ e dos seus tipos 
obrigou também a reflectir sobre os possíveis factores - genéticos, de terreno 
(comportamentodasdiferentesestruturasdo sistema nervoso central envolvidas) 
ou ambienciais - que podem modular a expressão de um mesmo gene, levando 
a apresentações tão diferentes que, de início, foram consideradas doenças 
distintas, devidas a mutações distintas. Postular, ou mesmo identificar, a 
influência de alguns desses factores na expressão fenotípica da mutação é 
outro dos objectivos deste trabalho. 
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4. Existe um padrão neuropatológico específico? 

À semelhança do que acontecera com a clínica, também o quadro 
patológico da DMJ tem sido considerado pleomórfico e não específico. Com 
base nos resultados do estudo neuropatológico semiquantitative de um caso, 
presumivelmente homozigótico, e da revisão de 17outros da literatura, procurei 
estabelecer um padrão neuropatológico para a doença e, a partir dele, definir 
os seus critérios de diagnóstico patológico. 

5.0 perfil epidemiológico da doença sugere uma mutação única? 

De início confinada à comunidade luso-americana dos E.U.A., seguida 
depois até aos Açores e ao continente, o conhecimento da distribuição 
geográfica da DMJ foi-se alargando, estando agora identificada em quase todo 
o mundo. Levanta-se por isso a questão de, na origem das famílias descritas, 
poderem estar uma mutação única ou mutações múltiplas. Foi feito o inventário 
das famílias, confirmadas ou prováveis, identificadas no mundo, quer através 
da revisão da literatura, quer, porque se trata de uma afecção ainda relativamente 
pouco conhecida, de muitos contactos pessoais. A partir do seu perfil geográfico, 
discute-se a possibilidade de uma origem comum para os diversos focos e as 
localizações possíveis da mutação original. 

6. Qual a posição nosológica da DMJ no quadro das afecções 
neurológicas degenerativas? 

Dentro das doenças neurológicas degenerativas, as atrofias de sistemas 
múltiplos constituem um dos grupos menos bem conhecido. A ele pertence a 
DMJ. Procurei analisar, do ponto de vista clínico e patológico, outras entidades 
nosológicas e localizar a doença em relação a elas. Deste posicionamento 
resulta, necessariamente, a discussão do diagnóstico diferencial com outras 
afecções próximas, em particular as atrofias olivo-ponto-cerebelosas e a atrofia 
dentato-rubro-pálido-luysiana. 

7. Teriam já sido descritas outras famílias afectadas? 

Pela sua distribuição geográfica e pelos possíveis factores históricos 
que determinaram essa distribuição, a DMJ existe certamente há muitos anos, 
talvez séculos. É também muito especial, do ponto de vista clínico e patológico. 
Toma-se pois provável que, antes das descrições clássicas, já tivesse 
impressionado suficientemente outros neurologistas para que publicassem 
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descrições de famílias afectadas. 
Definidos os principais critérios de diagnóstico, é tentador procurar 

seleccionar, com base neles, estudos anteriores ou contemporâneos que a ela 
se possam referir. Foram revistas cerca de cento e cinquenta descrições 
respeitantes a ataxias cerebelosas hereditárias, publicadas entre 1892 e 1991, 
e seleccionado um grupo de possíveis DMJ. Só o futuro, através da localização 
de descendentes dessas famílias e da identificação de um marcador genético, 
dirá se esta escolha foi justa. 
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2. HISTÓRIA DA DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH 

A história oficial da DMJ é relativamente recente, iniciando-se na 
década de 70 com a descrição de três famílias açoreanas dos Estados Unidos. 
É curioso notar a forma rápida como o interesse médico foi despertado a nível 
internacional, talvez por influência das comunidades luso-americanas, talvez 
também pela viva controvérsia que depressa se gerou em torno da definição 
desta "nova" doença. O momento era favorável, coincidindo com o período em 
que as doenças genéticas do sistema nervoso, muito tempo relegadas para um 
capítulo obscuro dos livros de Neurologia, iniciaramo progresso que actualmente 
lhe conhecemos. O crescente interesse por parte de médicos e investigadores, 
por parte das famílias e populações atingidas e, mais recentemente, dos meios 
de informação e organismos sociais e políticos (sobretudo nos Estados 
Unidos), fizeram com que se passasse em vinte anos da descrição de duas 
famílias afectadas por ataxias hereditárias para um esforço internacional 
concertado dirigido ao levantamento, registo e estudo da doença e, sobretudo, 
à identificação do marcador genético comum às famílias afectadas em todo o 
mundo. 

AS FAMÍLIAS CLÁSSICAS 

É provável que a DMJ, tão particular dentro das ataxias hereditárias, 
tivesse já sido anteriormente descrita. Falaremos disso mais tarde. Mas foi em 
1972 que apareceram as primeiras publicações sobre duas das famílias 
"princeps", invariavelmente citadas em todos os trabalhos sobre a doença. 
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A família Machado 

A primeira publicação é de Nakano, Dawson e Spence1 que descrevem 
a "Doença de Machado, uma ataxia hereditária em emigrantes portugueses no 
Massachusetts". Trata-se de uma família originária da ilha de S.Miguel e 
radicada na zona de Fall River, afectada por uma degenerescência cerebelosa 
progressiva transmitida de modo autossómico dominante, de início tardio, 
associada a uma possível neuropatia periférica. Como caso excepcional é 
referida uma doente de 30 anos que apresenta sinais piramidais. Não havia na 
altura casos autopsiados nesta família. 

Todos os seus membros descendiam de William (Guilherme) Machado, 
nascido na zona da Bretanha no extremo noroeste de S.Miguel. Alguns dos 
seus 13 filhos emigraram para o Massachusetts nos finais do século XIX e pelo 
menos nove são descritos como afectados (um outro parece ser transmissor), 
dando origem a uma grande família de que se conhece agora a quinta geração 
nos Estados Unidos. Da mesma família Machado são conhecidas já oito 
gerações nos Açores. 

A família Thomas 

No mesmo ano, Woods e Schaumburg2 publicam outra família, também 
açoreana e também estabelecida no Massachusetts, atingida por uma doença 
igualmente autossómica dominante, mas de início mais precoce, entre os 17 e 
os 46 anos, cujo quadro clínico associa um síndrome cerebeloso, sinais 
piramidais e uma oftalmoplegia externa progressiva dita nuclear. À semelhança 
da publicação anterior, também aqui é referido um caso "atípico", com atrofia 
peroneal, sendo levantada a hipótese de se tratar de outra doença genética, 
eventualmente herdada por via materna. Este artigo inclui um primeiro e muito 
detalhado exame neuropatológico. Os autores propõem para esta afecção a 
designação de "degenerescência nigro-espino-dentada com oftalmoplegia 
nuclear", segundo as estruturas mais atingidas. Este estudo é mais tarde3 

enriquecido com um segundo exame necrópsico cujos resultados confirmam o 
anterior. 

O membro mais antigo desta família conhecido como doente é José 
Tomás, nascido nas Flores em 1888 e emigrado em jovem para o sudoeste do 
Massachusetts, onde faleceu aos 71 anos. O seu nome americanizara-se 
entretanto para Thomas. Dos seus nove filhos, cinco foram doentes também, 
assim como dez dos seus netos. Não encontrámos até agora nas Flores 
nenhuma família afectada deste nome. É possível que Tomás (Thomaz, na 
época) fosse um nome próprio, mais fácil de ser adaptado ao inglês, como 
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aconteceu na família Joseph. Uma outra possibilidade é ter sido usado o nome 
da mãe. Nas gerações mais antigas de três famílias das Flores, correspondendo 
à segunda metade do século passado, aparece o nome de Maria Tomásia, 
sempre referida como não afectada. Vivia nos Cedros e terá tido filhos de vários 
homens da Ponta Ruiva, lugar conhecido como um dos grandes focos da 
doença na ilha. É pois provável que um ou mais fosse portador, dando origem 
a algumas das famílias que hoje conhecemos. Vários tomaram o nome da mãe, 
entre eles um José Diniz Tomás que pode ter sido o fundador da família 
Thomas. 

A família Joseph (Bastiana) 

Finalmente, em 1976, Rosenberg, Nyhan e Bay45 descrevem uma ter
ceira família açoreana, originária da ilha das Flores e emigrada no século 
passado para a Califórnia, afectada por um quadro extrapiramidal distónico-
-rígido de aparecimento precoce (pelos 25 anos), associado a um síndrome 
piramidal. Curiosamente, pouco ou nenhumênfaseé posto na atax ia cerebelosa, 
que só anos depois6 é aceite por Rosenberg como elemento principal do 
quadro. O exame neuropatológico de um caso refere lesões do estriado e do 
locus niger. Dado o modo de transmissão, a doença é chamada "degenerescência 
estriato-nígrica autossómica dominante", em oposição à forma esporádica 
anteriormente descrita por Van der Eecken, Adams e Van Bogaert7. 

A família Joseph descende de Antone Joseph (Senior), emigrado em 
meados do século passado dos Açores para os Estados Unidos. Trata-se de 
António Jacinto Bastiana, nascido em 1815 nas Flores de onde viajou em 1844, 
a bordo de um baleeiro, até à Baía de S. Francisco. Americanizou o segundo 
nome próprio do seu pai, Francisco José Bastiana, também ele doente, e 
adoptou-o como apelido. Dos seus sete filhos, quatro foram por sua vez 
afectados, conhecendo-se hoje oito gerações da família Joseph, compreendendo 
mais de 600 indivíduos, dos quais pelo menos 73 são doentes. À semelhança 
da família Thomas, não se conhecem ramos açoreanos. Em contrapartida foi 
possível descobrir uma família Bastiana em Mogadouro. 

À procura dos Bastianas 
Em 1977, fundou-se na Califórnia a International Joseph Diseases Foundation (UDF), 

sob o impulso de Rose Marie Silva, descendente de Antone Joseph, filha e irmã de doentes. Por 
ela soubemos do nome Bastiana, começando a busca da sua origem Depois de várias e infrutíferas 
diligências, que foram desde a consulta de listas telefónicas até a registos civis, a questão foi 
resolvida, como tantas vezes acontece, por obra do acaso. À mesa de um restaurante, contámos 
a história a um colega que, para nossa surpresa, tinha em Mogadouro, donde era natural, um 
caseiro de apelido... Bastiana. Sequeiros8 teve oportunidade de os contactar numa viagem a Trás-
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-os-Montes em 1980, não sendo, no entanto, possível identificar nenhum membro afectado. Nos 
finais de 1990 voltámos à região de Mogadouro e vimos outros ramos da família Bastiana, todos 
saudáveis. Soubemos então que a família é originária de Figueira, uma aldeia próxima, onde não 
existe qualquer memória da doença. Tínhamos também tido a informação9 de que teria sido 
examinada em Coimbra uma doente de nome Bastiana originária de Macedo de Cavaleiros. 
Contactámos o Centro de Saúde local que nos deu uma excelente colaboração, mas nem nos 
arquivos, nem na memória dos médicos mais antigos foi possível encontrar algum membro 
afectado pela doença. 

Bastiana é um nome de família muito raro em Portugal, que nunca encontrámos noutros 
locais de Trás-os-Montes e dos Açores. Segundo investigação levada a cabo pela UDF, Bastiana 
é o nome primitivo de Baza, uma cidade espanhola da região de Granada. É possível que a família 
(judaica?) fosse daí originária e migrasse mais tarde para o Nordeste português. Inspirados por 
Mozart (Bastien et Bastienne) e pela nossa experiência da utilização de apelidos no feminino pelas 
mulheres das famílias açoreanas, perguntámos por Bastiões. Encontrámos assim uma família 
Bastião, próximo de Mogadouro, em Gevelim. Falámos com a decana, que nos deu várias 
informações sobre os seus membros (nenhum afectado) e que, no decorrer da conversa, a ela 
própria se chamou de Bastiana, como mulher da família Bastião. Só muito recentemente soubemos 
que a pessoa afectada de Macedo de Cavaleiros, actualmente residente em Leiria, se chama na 
realidade Bastião. Pela descrição publicada10 pode corresponder ao tipo 3 da DMJ. 

AS FAMÍLIAS PORTUGUESAS 

Nos Açores 

No final de 1975, o Dr Corino Andrade foi contactado pelo Professor 
Arnaldo Sampaio, então Director Geral de Saúde, pedindo-lhe que se 
encarregasse de fazer um estudo nos Açores sobre eventuais famílias aí 
existentes afectadas por uma doença hereditária de que se falava muito nos 
Estados Unidos. A opinião pública tinha sido alertada pela primeira reunião da 
família Joseph que tivera lugar esse ano na Califórnia. O embaixador português 
interessara-se e o Professor Arnaldo Sampaio dirigiu-se a quem sabia ter um 
longo trabalho de investigação no campo de uma outra doença genética do 
sistema nervoso, a Paramiloidose. Com o Dr Corino Andrade comecei assim as 
minhas viagens às ilhas, a primeira logo em Janeiro de 1976, visitando Santa 
Maria, Flores e S.Miguel. Voltámos com 40 doentes e15famílias estudadas1112, 
e outras se foram juntando em deslocações ulteriores13. Os métodos eram sempre 
os mesmos: como não havia nessa altura neurologistas nos Açores, 
contactávamos os médicos locais, cuja colaboração foi preciosa, organizávamos 
consultas abertas e, sobretudo, conversávamos com quem nos quisesse ouvir 
- e os açoreanos, com a sua grande hospitalidade, estão sempre dispostos a 
ouvir e a falar. Bons colaboradores foram também os padres das Flores, que, 
logicamente, possuíam muitas informações sobre as pessoas e as famílias, o 
que foi fundamental para a elaboração das árvores familiares. 
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Por uma série de acasos, surgiram-nos no final dos anos 70 duas 
famílias continentais, ambas muito interessantes, por motivos diferentes: uma 
associava DM J e Paramiloidose, a outra reunia os três tipos clínicosdiferentes, 
o que foi um argumento importante na discussão da unicidade genotípica e na 
primeira proposta de critérios clínicos de diagnóstico14. Foi no estudo desta 
família continental, estabelecida em Poiares, perto de Freixo-de-Espada-à-
-Cinta, que começou a minha colaboração com Jorge Sequeiros, que fazia 
então um estágio em Neurologia, e a quem fiz retomar (dizia ele na altura que 
a contragosto) uma certa inclinação pela Genética. Esta colaboração ainda 
hoje se mantém, valiosa, penso, para ambas as partes, e parao estudo da DMJ. 

Novas famílias continentais foram surgindo ao longo da década de 80, 
identificadas por nós ou por neurologistas de Coimbra1015, e outras continuam 
ainda a aparecer, mostrando que o levantamento está longe de se poder 
considerar completado. 

AS GRANDES CONTROVÉRSIAS 

A unificação da doença 

É curioso que nem Schaumburg nem Rosenberg, apesar da origem 
comum das três famílias, do mesmo modo de transmissão e de muitas 
características cl ínicas análogas, tenham admitido tratar-se da mesma doença. 
Os trabalhos anteriores são citados, mas é sempre defendida a individualidade 
de cada uma das entidades descritas. É a "guerra das três doenças" que se vai 
prolongar por vários anos, em parte justificada pela variabilidade fenotípica da 
DMJ e constituindo um interessante exemplo de como a abordagem de cada 
um pode influenciar a descrição de uma doença. Aliás, esta tendência vai 
modular muitas das descrições clínicas (e até patológicas) de heredoataxias, 
criando sérias dificuldades de comparação. 

Em 1977, numa nota prévia em "O Médico"11, sugerimos pela primeira 
vez que os diferentes quadros descritos - doença de Machado, degenerescência 
nigro-espino-dentada e degenerescência estriato-nígrica autossómica 
dominante - constituem uma mesma entidade genética com expressão fenotípica 
variável. Este conceito global foi facilitado pelo facto de, durante a primeira 
viagem aos Açores, termos tido a possibilidade de examinar, sem qualquer 
ideia preconcebida, muitos doentes pertencentes a várias famílias e com as 
mais diversas expressões clínicas, que cobriam todo o espectro dos quadros 
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anteriormente descritos. Foi provavelmente a inocência desse olhar e a 
constatação de formas diferentes dentro da mesma família que permitiu a 
ligação fácil dos diversos tipos. 

No mesmo ano, Romanul e Fowler16 observam no Massachusetts uma 
nova família micaelense, emigrada para a América do Norte em 1865, em que 
várias das características das descrições anteriores coexistem, e propõem 
também a unificação sob o nome, pouco feliz, de "doença açoreana do sistema 
nervoso". Dawson17, um dos autores do artigo original sobre a doença de 
Machado, concorda também com a unicidade das diversas afecções descritas. 

No entanto, a controvérsia não ficou por aqui: Rosenberg18 reafirma que 
há pelo menos duas entidades distintas: uma correspondendo à doença de 
Joseph, com predomínio de sinais piramidais e extrapiramidais, outra corres
pondendo à doença de Machado, com predomínio de sinais cerebelosos e 
periféricos. Utiliza em apoio desta afirmação dados recolhidos durante uma 
viagem de estudo que fizemos nesse ano aos Açores, na companhia de Nyhan, 
e recorre não só à definição, um pouco distorcida, dos tipos clínicos que lhe 
propuséramos, como à observação de doentes que lhe apresentámos e nos 
quais nega a evidência de uma ataxia cerebelosa franca e inaugural, como 
fizera já para a família Joseph. Afirma também que a família Machado 
identificada na Bretanha não estava relacionada com a do mesmo nome e 
origem do Massachusetts (note-se que o ramo açoreano incluía doentes de tipo 
1 e 2, ilustrando assim a coexistência dos três tipos na mesma família). Segue-
-seumacartade Fowler, MagalhãeseRogers19que,apósumaviagemaalgumas 
das ilhas açoreanas, reiteram a evidência de uma "doença açoreana" única, 
segundo as informações colhidas da observação de oito doentes, com quadros 
atáxicos puros ou associados a síndromes extrapiramidais e/ou periféricos. 
Finalmente, Romanul20, embora reforce a unidade das quatrofamílias descritas, 
propõe, paradoxalmente, que se reserve o nome de doença de Machado para 
os membros da família Machado e de doença de Joseph para os da família 
Joseph, deixando na "orfandade" as outras famílias já identificadas. 

A controvérsia vai continuar nos anos seguintes, apesar dos nossos 
esforços2124, baseados: 1. na coexistência dos três tipos clínicos numa família 
continental; 2. num caso de tipo 1, provavelmente homozigoto, nascido de uma 
mãe tipo 2 e de um pai tipo 3 (e que, curiosamente, Rosenberg observara nos 
Açores); 3. na variação das características clínicas com a evolução da doença, 
implicando por vezes uma mudança de tipo. 

A pacificação começa, no entanto, a ser evidente no "International 
Symposium on Autosomal Dominant Motor System Disorders in Persons of 
Portuguese Ancestry", organizado em Lisboa pela Fundação Gulbenkian em 
1980. Os últimos irredutíveis cedem nos anos seguintes: Rosenberg em 19836, 
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ao descrever dois irmãos com diferentes tipos (1 e 3) e ao identificar, finalmente, 
um caso de tipo 3 na família Joseph; Barbeau25 em 1984, após ter examinado 
doentes luso-americanos, açoreanos e franceses (tendo-se mantido durante 
anos impermeável aos mais diversos argumentos e demonstrações, como 
S.Tomé, só acreditou quando viu). 

O nome da doença 

Paralelamente à identificação das primeiras famílias e às discussões 
sobre a diversidade ou unicidade das afecções descritas, decorreu outra 
controvérsia: a da designação a dar-lhe(s). Para evitar repetições inúteis, 
alinhamos a seguir, porordem cronológica, os diferentes nomes propostos para 
a DMJ: 

1972 - Doença de Machado, usada muito logicamente por Nakano e 
Dawson no artigo original sobre a família do mesmo nome1. 

1972 - Degenerescência nigro-espino-dentada com oftalmoplegia 
nuclear, segundo os resultados da primeira autópsia descrita por Woods e 
Schaumburg2. Outras tentativas foram feitas para encontrar um nome que 
traduzisse o essencial dos achados neuropatológicos, mas acontece que, tal 
como a clínica, a patologia da DMJ é muito extensa, abrangendo, com inten
sidade variável segundo os casos e o observador, várias estruturas e sistemas, 
o que torna impraticável o seu uso. Esta designação teve o mérito de chamar 
a atenção para o segundo síndrome mais frequente na DMJ, a oftalmoparésia, 
sempre pouco realçado, e, no entanto, uma das chaves do diagnóstico 
diferencial. 

1976 - Degenerescência estriatonígrica autossómica dominante, 
proposta por Rosenberg, Nyhan e Bay4, igualmente segundo os dados de uma 
autópsia, muito contestados nos anos seguintes, como se verá no capítulo da 
Patologia. 

1977 - Doença açoreana do sistema nervoso, sugerida por Romanul e 
Fowler16 aquando da descrição da quarta família açoreana e da proposta de 
unificação. Tem havido variações sobre o tema, nomeadamente doença 
neurológica dos Açores e a conciliatória doença Machado-Joseph Açoreana de 
Fowler em 197826. Se esta designação pode ter parecido lógica a neurologistas 
americanos que encaram uma doença nova em que um dos denominadores 
comuns é a origem açoreana das famílias afectadas, é evidente que ela pode 
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ser estigmatizante para uma população em que a emigração para os Estados 
Unidos é uma das saídas ancestrais. Como se provou mais tarde, é incorrecta 
também: novas famílias, não açoreanas, foram sendo encontradas nos Estados 
Unidos, em Portugal e no resto do mundo. 

1977 - Doença de Joseph, utilizada por Rosenberg quando começou 
aconverter-se aos argumentos levantados contra a designação neuropatológica 
anterior. Com este nome foi baptizada a International Joseph Diseases Foun
dation (ainda com a subtileza do plural exprimindo as dúvidas então existentes 
sobre a unicidade das famílias descritas), continuando a ser ocasionalmente 
usada em certas famílias indianas e japonesas. Nos Açores ouve-se ainda por 
vezes a sua tradução - "Doença de José" ou, pior ainda, "Doença do José". 

1980 - PADHAUC (Portuguese Autosomal Dominant Hereditary Ataxia 
of Unknown Cause). É uma das mais curiosas, não só pela ressonância índia 
como pela impossibilidade manifesta de memorização e pronúncia. Usada por 
Sachdev27 numa comunicação, depressa foi abandonada pelo próprio autor. 

1980 - Doença de Machado-Joseph, proposta pela primeira vez por 
Coutinho e Sequeiros no Symposium de Lisboa, exactamente para obviar as 
dificuldades traduzidas no resto do seu nome - Symposium sobre "doenças de 
sistema autossómicas dominantes em populações de origem portuguesa" - e 
para conciliar as duas tendências então muito evidentes entre os investigadores 
norte americanos envolvidos no estudo da doença. Pouco a pouco o nome tem 
vindo a ser adoptado e tem agora aceitação praticamente geral. Escolhido 
também por diplomacia, veio a revelar-se realmente muito apropriado, incluindo, 
sem grandes dificuldades de pronúncia, a primeira família descrita (a família 
Machado) e a maior (a família Joseph), uma família açoreana e outra norte-
americana, um nome português e outro inglês adaptado do português (o que 
traduz os dois grandes focos da doença), e as duas expressões fenotípicas 
extremas (o tipo 3 e o tipo 1). 

1981 - Doença motora autossómica dominante dos portugueses, 
designação utilizada por Rosenberg e Fowler28 no resumo que fizeram para a 
Neurology do encontro de Lisboa. 

1983 -ADMSD (Autosomal Dominant Motor System Degeneration), por 
nós usada em 197812 só com fins descritivos, foi adoptada mais tarde Healton29 

e por Cooper30, já com honras de iniciais, este último na descrição de uma 
família negra cujo quadro não satisfaz, aliás, os critérios clínicos para a DMJ. 
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Eis como, depois de tentativas de designação baseadas em critérios 
étnicos, neuropatológicos, genéticos e outros, se evitou qualquercoisa absurda 
como "degenerescência pálido-luysiana-nigro-ponto-dentato-rubro-espinal 
autossómica dominante dos portugueses açoreanos e continentais e outras 
populações talvez de influência portuguesa" e se chegou ao nome de doença 
de Machado-Joseph. 

Os tipos clínicos 

Após a primeira viagem aos Açores, tentámos associar as variadas 
expressões clínicas que tínhamos encontrado em três tipos1213. Já adivinhávamos 
as suas limitações, até pela dificuldade em decidir do tipo de determinados 
doentes, mas a alternativa seria continuar a analisar separadamente os dados 
clínicos, o que se tornava difícil e pouco claro. Não sabíamos, contudo, que 
lançávamos assim outra das grandes controvérsias à volta da DMJ. A existência 
real dos diferentes tipos tem sido algumas vezes posta em questão (até por nós 
próprios), assim como a sua utilidade. Durante algum tempo esses tipos foram 
ainda usados como genótipos para alimentar a discussão sobre a unicidade da 
doença. Mais tarde, outras pessoas com larga experiência na doença tentaram 
variações na definição dos tipos, de modo a ajustá-los à sua impressão pessoal. 
Discutiremos no capítulo respeitante à clínica estas novas propostas. 

A principal dificuldade criada por esta controvérsia é que, ainda hoje, 
quando num artigo encontramos citado um tipo, temos de consultar rapidamente 
a referência para saber de que classificação se trata. 

A negação de síndromes clínicos 

Já falei da influência do observador na definição de um padrão clínico. 
Não sei se noutras afecções este fenómeno terá sido tão evidente como na 
DMJ. Os exemplos mais flagrantes disso são ainda o de Rosenberg, que 
durante anos não aceitou, e ainda hoje minimiza, o síndrome cardinal da DMJ, 
a ataxia cerebelosa (talvez porque, inconscientemente, continua a defender a 
sua descrição original de uma degenerescência estriato-nígrica em que era 
dado pouco realce ao sistema cerebeloso), e Barbeau25, que sempre negou a 
existência de distonia. Tratando-se de personalidades com alguma influência 
no campo das ataxias hereditárias, podem imaginar-se as dificuldades, 
imprecisões e dúvidas que essas atitudes de espírito têm levantado. Também 
Fowler26, com grande experiência clínica da DMJ, raramente menciona o 
síndrome piramidal. 
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A EXPANSÃO DA DMJ NO MUNDO 

Inicialmente, a DM J parecia limitada a populações de origem açoreana. 
Depois, a partir da nossa descrição de uma primeira família continental, o 
conceito alargou-se à origem portuguesa. Desde o início dos anos 80, no 
entanto, novas famílias, sem relação directa com Portugal, têm vindo a ser 
descritas. Primeiro ainda nos Estados Unidos, onde foram observadas famílias 
deorigens variadas e porvezes distantes, como a Sicília31, as Canárias7, a França7 

e a China7, assim como algumas de raça negra293233. Por outro lado, novas 
famílias foram identificadas noutros países: Espanha34, França35, índia3637, 
Brasil3840, China41 e, sobretudo, Japão4146. Curiosamente, começa a desenhar-
-se um mapa que tem muitos pontos comuns com o de outra doença hereditária 
ligada aos portugueses, a polineuropatia amiloidótica familiar. Se admitirmos, 
o que ainda não está provado, uma mutação única na origem de todos estes 
casos, a DMJ poderia representar, pelo seu padrão geográfico, um novo 
marcador das viagens portuguesas no mundo. 
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3. ESTUDO CLINICO 

Publicámos a primeira revisão clínica sobre a DMJ em 19781. Incluía 
40 doentes pertencentes a 15 famílias dos Açores e definia, pela primeira vez, 
o seu quadro clínico como a associação de ataxia cerebelosa, oftalmoplegia 
externa progressiva (OEP), sinais piramidais, distonia e atrofias musculares, 
sem alterações mentais e sem alterações importantes da sensibilidade. Com 
base na grande variabilidade clínica da doença, propunham-se, pela primeira 
vez também, três tipos clínicos: o tipo 1, onde predominavam os sinais pirami
dais e extrapiramidais, associados a OEP e ligeira ataxia cerebelosa; o tipo 2, 
caracterizado por ataxia cerebelosa e sinais piramidais, sem sinais extrapira
midais e com ou sem OEP; e o tipo 3, caracterizado por ataxia cerebelosa e 
amiotrofias distais, com ou sem OEP e sinais piramidais. Era posto em 
evidência o continuum dos sintomas e sinais dentro da doença e a coexistência 
dos tipos 1 (anteriormente descrito na família Joseph2) e 2 (descrito na família 
Thomas3) e dos tipos 2 e 3 (descrito na família Machado4) nas mesmas famílias. 

Numa publicação ulterior5 (que incluía a descrição da primeira família 
originária de Portugal continental), fizemos uma primeira proposta de critérios 
de diagnóstico clínico: 1. Modo de transmissão autossómico dominante. 2. 
Quadro clínico principal definido por ataxia cerebelosa e sinais piramidais (tipo 
2), associados, em grau variável, a um síndrome extrapiramidal distónico-rígido 
(tipo 1) ou amiotrofias (tipo 3); 3. Sinais menores (mas mais específicos), tais 
como OEP, distonia, fasciculações intencionais dos músculos da face e da 
língua e "olhos saltados". 

Desde então, foram feitas poucas revisões clínicas da DMJ, embora 
muitas novas famílias tenham sido descritas. Em 1984 Fowler publicou a sua 
experiência de 10 anos com a DMJ6, revendo 20 doentes luso-americanos da 
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costa leste, 14 dos quais com cinco anos de "follow-up", pondo em relevo, além 
da ataxia cerebelosa, os sinais periférios e, em dois doentes com início tardio, 
um quadro parkinsónico. 

No mesmo ano, Barbeau7 publicou os resultados da maior revisão até 
agora feita, compreendendo 138 doentes de várias origens (incluindo os que 
havíamos descrito nos Açores). Concluía por um continuum de sintomas de 
cuja variabilidade a idade de início era o factor determinante. 

Em 1987 e 1988, Freire Gonçalves, Cunha e outros89 fizeram uma 
revisão semelhante, que compreendia, em 82 doentes pertencentes a 28 
famílias portuguesas, a maior parte daqueles que observáramos nos Açores e 
em Trás-os-Montes e outros pertencentes a novas famílias do centro do país. 
Cerca de metade tinham sido reexaminados dois anos mais tarde. Apontavam, 
como Barbeau, a relação do síndrome piramidal com idades de início mais 
precoces e do síndrome periférico com idades de início mais tardias, concluindo 
pela impossibilidade de diagnóstico clínico da DMJ, exprimindo dúvidas mesmo 
sobre o diagnóstico das famílias estudadas (com alguma razão, visto uma delas 
ter uma paraparésia espástica hereditária). Defendiam por isso a designação 
genérica de degenerescência multi-sistémica atáxica até à confirmação 
neuropatológica da DMJ. 

Os principais objectivos desta revisão são, tendo como base a análise 
estatística de um maior número de doentes observados e com seguimentos 
mais longos, tentar esclarecer algumas questões relacionadas com o quadro 
clínico da DMJ e os factores da sua variação. Pretendi assim obter um padrão 
clínico que permita: 1. a definição de critérios de diagnóstico mais seguros; 2. 
a clarificação da individualidade clínica dos tipos por nós definidos; 3. alguma 
reflexão sobre o seu modelo etiopatogénico. 

Recolha e registo de dados 

Recolha de informação: Este estudo clínico da DMJ baseia-se na 
informação recolhida ao longo de 15 anos (1976-1991), durante os quais foram 
observadas 343 pessoas (144 das quais doentes), pertencentes a 47 famílias 
afectadas. O critério de selecção dos indivíduos examinados foi a existência de 
um progenitor ou irmão atingido, por observação ou por história, sendo 
incluídos também, dado o início tardio da doença, indivíduos com um dos avós 
afectado. Não foram observadas crianças com menos de 10 anos, a menos que 
ambos os pais pertencessem a famílias com DMJ ou que nos fosse assinalada 
qualquer perturbação neurológica. Todos os doentes foram examinados por 
mim ou, nos trabalhos de campo, por um colega sob a minha orientação. Alguns 
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dos membros de famílias afectadas residentes em Lisboa foram nos últimos 
anos observados por outro neurologista, seguindo o mesmo protocolo. Só 
excepcionalmente foi aproveitada a informação contida em relatórios de 
exames anteriores. 

Para os doentes açoreanos, a informação foi recolhida no decurso de 
viagens periódicas realizadas entre 1976 e 1982. Por motivos circunstanciais, 
houve depois um intervalo de oito anos até à observação seguinte, em 1990. 
Nesta nossa última viagem aos Açores, em que 53 novos doentes foram 
identificados, não foi naturalmente possível realizar um controlo neurológico de 
todos os anteriormente conhecidos, sabendo-se apenas de alguns se estavam 
vivos ou mortos a essa data. Os doentes do continente começaram a ser 
observados em 1978 e foram a partir daí seguidos com maior ou menor 
regularidade até 1991. 

Registo individual: Para cada indivíduo examinado foi elaborada uma 
ficha contendo informação sócio-demográfica e familiar, bem como a sua 
situação na doença, formando o registo pessoal (quadro 1.a em apêndice). 
Para a codificação da profissão foi utilizado o código do recenseamento de 
198110. 

A situação na doença foi estabelecida segundo o resultado do exame 
neurológico, feito quer em unidades de saúde, após contacto com os médicos 
locais, quer, na maioria, no domicílio. Assim, foram classificados como doenfes, 
"suspeitos" (as pessoas em risco que, não tendo ainda queixas relativas à 
doença, revelavam ligeiras alterações do exame neurológico - hiperreflexia, 
clonus, retracção palpebral) e em risco assintomáticos (os indivíduos em risco 
sem queixas e com exame neurológico normal). Para cada novo doente foi 
ainda registado, na ficha individual, o ano e modo de início. 

Da informação respeitante à família constam o número do processo 
familiar, a geração a que o indivíduo pertence, o sexo do progenitor, e o seu 
número de processo, quando observado por nós (o que permitiu o acesso 
imediato a outras informações, como a idade de início). 

Registo clínico: Para cada doente examinado formou-se um outro 
registo, identificado pelo número do processo e ano de observação, contendo 
todos os dados clínicos relevantes. Esta informação não foi, nem poderia ter 
sido, recolhida de modo sistemático e uniforme.'Uma das deficiências advém 
do facto da primeira consulta ser, por vezes, efectuada tardiamente na 
evolução da doença (um doente foi mesmo observado pela primeira vez aos 28 
anos de evolução), perdendo-se assim a informação referente aos anos 
anteriores. Por outro lado, o registo clínico não pode, por razões óbvias, ser 
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programado desde início: às primeiras observações de 1976 correspondem 
registos clínicos detalhados, como doentes desconhecidos e complexos que 
eram então, mas omissos em alguns aspectos agora considerados relevantes. 
A partir da segunda visita aos Açores, em 1978, começou a ser organizado um 
protocolo de recolha da informação clínica que foi sendo sucessivamente 
completado até à forma actual (quadro 1 .b em apêndice). 

Segundo este protocolo, cada sintoma ou sinal (com excepção da 
diplopia e das perturbações do sono que foram apenas assinaladas como 
presentes ou ausentes) foi graduado de 0 (ausente) a 4 (perda total de função), 
correspondendo os graus 1, 2 e 3 respectivamente a alterações ligeiras, 
moderadas e graves. Cada síndrome foi graduado em consequência e da 
mesma forma (quadro 1 .c em apêndice). 

No final de cada observação neurológica foi determinado o tipo clínico 
a que o doente correspondia no momento do exame, em função apenas das 
características neurológicas (sem atender à idade de início), segundo os 
seguintes critérios: 

Tipo 1: Predomínio de sinais extrapiramidais (pontuação igual ou 
superior a 2 neste síndrome, quer se tratasse de um quadro distónico ou 
parkinsónico). 

Tipo 2: Ausência de sinais extrapiramidais ou periféricos importantes 
(pontuação máxima de 1 nos dois síndromes). 

Tipo 3: Predomínio de sinais periféricos (pontuação igual ou superior 
a 2 neste síndrome). 

Processamento de dados, validação e análise estatística 

Com base na informação descrita, foi ulteriormente organizado um 
novo ficheiro que combinava a informação contida nos dois anteriores, de modo 
a ser possível analisar os dados em conjunto. Para tratamento estatístico, foi 
apenas retida uma consulta anual, apesar dos doentes do continente terem por 
vezes observações mais frequentes. 

Validação dos dados: O facto de haver um observador comum à 
grande maioria dos registos diminui consideravelmente o risco de inconsistência 
nos dados, não impedindo, no entanto, os erros comuns de registo de 
informação. Procedeu-se, por isso, a uma validação individual, item a item, dos 
ficheiros, seguida de uma validação cruzada visando particularmente a 
identificação de inconsistências no registo dos dados clínicos segundo a 
evolução da doença. Atendendo à complexidade na atribuição de graus de 
gravidade aos síndromes, utilizou-se também uma análise discriminante11 

(quadro e figuras do apêndice 2). 
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Análise da variação segundo a idade de início .Foram utilizados modelos 
de análise de variância de um só factor para comparar os efeitos de cada classe 
de uma série de factores sócio-demográficos e familiares na idade de início da 
doença. Para as comparações múltiplas entre as classes de cada factor 
utilizou-se o teste LSD ("least significant difference")12. No caso dos factores 
familiares, considerou-se também o coeficiente de correlação intraclasse13. 

Análise da variação segundo o tempo de evolução e a idade: A 
irregularidade do "follow-up" (com espaçamento entre consultas de 1 a 15 
anos), a considerável variação do seu início em relação ao início da doença e 
a inexistência de "follow-up" em 77 doentes, impossibilitaram, à partida, um 
estudo longitudinal visando a cronologia de aparecimento dos diferentes 
componentes do quadro clínico. Por outro lado, dado o número limitado de 
doentes, tornou-se importante aproveitar toda a informação disponível, não 
desprezando registos para efectuar uma análise transversal pura. Este estudo 
é, pois, um somatório de estudos transversais. No entanto, como os registos 
clínicos cobrem de modo equilibrado os diferentes períodos de evolução da 
doença (fig. 3.2) e as diferentes idades dos doentes, o estudo permite comparar 
os síndromes neurológicos e os tipos clínicos segundo essas variáveis. Para 
isso foram construídos vários ficheiros, tendo em atenção a não repetição de 
registos de um mesmo doente num determinado período de observação 
(retendo apenas o último registo de cada doente para esse período). Não foram, 
portanto, utilizados os dados na sua globalidade. Para a análise segundo a 
evolução utilizamos a informação descrita no quadro 1 do apêndice 4, referente 
à distribuição segundo a idade para cada período de evolução. Para a análise 
segundo a idade, no quadro 2 do apêndice 4 está descrita a distribuição 
segundo a evolução para cada grupo etário. Dada a diversidade clínica da 
doença, utilizaram-se testes não paramétricos. 

O estudo da evolução da doença em função da duração e da idade 
pode, no entanto, encobrir o padrão de variação para cada uma das variáveis, 
pela presença da outra. Para esclarecer a importância relativa de cada uma, e 
considerando também o sexo do doente, construiu-se um modelo linear intrín
seco (envolvendo, quando necessário, termos quadráticos). Para esta análise 
foi também utilizada apenas a última consulta de cada doente, comparando, 
portanto, só observações independentes. 

Estudo da sobrevida: Foi feito em função de várias características pes
soais e familiares (quadro 5.1 em apêndice). Para cada uma foram construídas 
curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, que indicam a probabilidade de sobrevi
da, considerando, nos cálculos, a totalidade da participação de cada doente no 
estudo. As curvas de sobrevida correspondentes às diferentes classes de cada 
característica foram comparadas usando o "log-rank test" (Mantel)14. 
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Descrição da população estudada 

Os principais dados pessoais e sócio-demográficas das pessoas 
observadas são detalhados no quadro 3.1 em apêndice. Esta descrição é, por 
isso, limitada a alguns pontos mais importantes: 

Distribuição por sexo.No grupo dos doentes observámos 79 indivíduos 
do sexo masculino e 65 do sexo feminino. Existe portanto um ligeiro predomínio 
do primeiro, com uma razão entre sexos de 1,2:1, o que está de acordo com 
outras séries6815. Já nos outros dois grupos predomina o sexo feminino, talvez 
apenas por uma maior disponibilidade para a entrevista médica e observação. 

Grupos etários:Os indivíduos observados tinham idades compreendidas 
entre 6 e 88 anos (média: 57 anos), repartindo-se de modo uniforme entre os 
20 e os 70 anos. 

Estado civil: Em todos os grupos predominavam os casados, sendo a 
sua frequência relativa apenas inferior no grupo dos indivíduos em risco, por 
incluir pessoas de idades mais baixas. O número de solteiros é maior entre os 
doentes (se excluirmos os indivíduos em risco de menor idade). 

Número de filhos: Na nossa série a média de filhos é superior nos 
doentes (média global de 2,6, sendo de 2,3 para os homens e 2,8 para as 
mulheres) à dos indivíduos em risco (1,4). 

Profissão: A distribuição profissional dos membros de famílias afectadas 
mostra um predomínio dos grupos sócio-profissionais mais desfavorecidos, do 
ponto de vista económico e cultural. A ocupação mais frequente é a de 
trabalhadores rurais e pescadores, actividades estas muitas vezes simultâneas, 
em particular nas pequenas ilhas. Só um grupo reduzido (8,8%) corresponde 
a técnicos superiores e profissões científicas. 

Distribuição geográfica: 75,2% das pessoas examinadas (quadro 3.2 
em apêndice) residiam nos Açores, 21,9% no continente e 2% no estrangeiro. 
Dos doentes, 107 doentes viviam nos Açores (39 em S.Miguel, 51 nas Flores, 
9 na Terceira, 5 na Graciosa, 2 no Corvo e 1 no Faial), 33 no continente e 4 na 
América do Norte. A sua distribuição segundo a região de nascimento (quadro 
3.3 em apêndice) ilustra alguma variação, em relação com a mobilidade 
característica da população açoreana e continental. 

Caracterização do "follow-up" 

O ficheiro clínico compreende 290 consultas referentes aos 144 
doentes observados, com uma média de 2 consultas por doente. Como 
podemos ver na fig. 3.1, 77 doentes (53,5%) foram examinados apenas uma 
vez, 33 (22,9%) duas vezes, 11 (7,6%) três vezes, 15 (10,4%) quatro vezes e 
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Fig. 3.1  Distribuição do 
número de con

sultas segundo 
vários factores. 
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8 (5,6%) tiveram entre 5 e 9 consultas. A análise da distribuição do número de 
consultas segundo diversos factores revelou que esta varia significativamente 
apenas em relação à região de residência: os doentes do continente tiveram, 
naturalmente, um maior número de observações. 

O tempo médio de seguimento para o conjunto dos doentes foi de 3,5 
anos, variando entre 0 e 15 anos. Na fig. 3.2 descrevese a média dos diferentes 
"followup" em função do seu início e fim segundo os anos de evolução da 
doença, verificandose que não variou significativamente nos diferentes anos 

Fim do followup (anos de evolução) 

□■ ExWflmoa #■ Média. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inicio do followup (anos de evolução) 

17 18 20 21 28 

 número de doentes 

Fig. 3.2  Duração média do 
"followup" segundo 
os anos de evolução. 
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de evolução. Aproximadamente 90% dos doentes tiveram a sua primeira 
consulta antes dos 12 anos de doença. No entanto, um doente foi observado 
pela primeira vez com 28 anos de evolução. 

MODO DE TRANSMISSÃO 

A única característica unanimemente aceite da DMJ, desde as primeiras 
publicações, terá sido o seu modo de transmissão autossómico dominante. 
Todas as famílias ulteriormente publicadas cumprem esta condição básica. 
Apenas Rosenberg16, no relatório da sua viagem de rastreio à índia, admite uma 
família com modo de transmissão autossómico recessivo. 

Nas 47 famílias estudadas é clara a transmissão autossómica 
dominante, com a doença a passar regularmente de geração em geração, 
transmitida por ambos os sexos, afectados em proporções quase idênticas. 

Verificaram-se apenas 9 aparentes "saltos de geração". A maioria é 
explicada pela morte precoce do transmissor obrigatório, ou, quando mais 
tardia, ainda próxima da idade habitual de início para aquela família e aquela 
geração. Só dois casos fogem a esta regra. O primeiro é o de uma doente cujo 
pai (residente em New Bedford e não examinado) é descrito como saudável aos 
65 anos, idade esta superior àquela em que a doença começou no avô e num 
tio igualmente afectados. O outro é o de um doente examinado pela primeira 
vez em 1976, numa ilha diferente da de origem e aparentemente isolado, o que 
motivou ser por várias vezes posta a hipótese de se tratar de uma esclerose em 
placas (apesar de ser aparentado com uma família com DMJ). Só na última 
viagem aos Açores se diagnosticou a doença num irmão e foi possível 
estabelecer a ligação com a família afectada: uma cadeia pouco habitual de 
mortes precoces nas gerações anteriores justificou o aparente isolamento 
deste caso. No seu estudo de 114 grandes famílias de todo o mundo, 
Sequeiros15 encontrou 5 heterozigotos obrigatórios - indivíduos assintomáticos 
com progenitor e filhos afectados, de idades superiores a 65 anos, 
correspondendo à penetrância de 98% encontrada nessa série. 

Recentemente, surpreendi-me a reflectir sobre a obrigatoriedade de 
evidência de transmissão dominante (de que fui obviamente defensora) para o 
diagnóstico de certos casos de DMJ. Não quero por certo dizer que não deva 
ser mantida para novos focos. Mas no ambiente dos Açores, pela alta prevalência 
da doença, pela multiplicidade de laços interfamiliares, legítimos ou ilegítimos, 
própria de ambientes fechados, pela alta taxa de emigração (que nem sempre 
permite o controle de elos obrigatórios), talvez alguma permissividade possa 
ser admitida. Lembro-me de dois doentes que recusei na nossa primeira 
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viagem, quando um maior rigor era indispensável. Um deles, uma forma muito 
espáslica e acinético-rígida num jovem, pertencia a um ramo de uma das 
famílias estudadas, dito não afectado há duas gerações. O outro era típico, mas 
não haveria doentes semelhantes na família. Vim a descobrir, doze anos depois 
e noutra ilha, um transmissor certo da doença com o mesmo nome de família 
e originário do mesmo lugar. 

MODO DE INÍCIO 

A doença inicia-se, em 92,4% dos doentes, por perturbações do 
equilíbrio, descritas de modo variado: dificuldade de andar em caminhos 
estreitos ou com fraca luminosidade, instabilidade ao dar voltas rápidas, 
sensação de insegurança ao descer escadas. Muitos o comparam a um estado 
de ligeira embriaguez. Comuns como primeira manifestação são queixas 
posicionais, raramente sendo, no entanto, descritas vertigens verdadeiras: "ver 
ondas naf rente dos olhos quando se baixa a cabeça" (o que pode eventualmente 
corresponder à osciloscopia de um nistagmo vertical) ou dificuldade em olhar 
de repente para o lado. Os doentes não sabem exprimir bem o que sentem, mas 
são peremptórios no resultado final: se não tiverem cuidado desequilibram-se 
e chegam mesmo a cair. Um doente dizia-nos não poder cumprimentar alguém 
que esteja a uma varanda, sob o risco de se encontrar no chão. Este fenómeno, 
muito frequente, poderá corresponder a um "drop-attack" e traduzir o 
compromisso precoce de vias motoras espinais acessórias, tais como as 
vestíbulo-espinais e tecto-espinais. 

A diplopia é a queixa inaugural em 7,6% dos doentes, habitualmente 
não relacionada com limitação evidente dos movimentos oculares. Em dois 
doentes, no entanto, surgiu como primeiro sinal uma parésia de um nervo 
oculomotor: um deles começou a notar diplopia associada a "exoftalmia" 
unilateral e foi por isso longamente investigado na África do Sul e em Inglaterra 
à procura de uma lesão orbitaria; no outro a doença iniciou-se por diplopia 
devida a paralisia de um recto externo. 

Tratando-se de grandes famílias com longa e dolorosa experiência da 
doença, os seus membros tomam-se peritos na detecção de pequenos sinais, 
por vezes antes do doente os notar (ou decidir assumi-los). Um dos mais 
frequentemente referidos é uma mudança no olhar que têm dificuldade em 
precisar: olhos mais abertos, sobretudo mais parados, ou, por vezes, olhos que 
tremem ao mexer. Conversando com familiares de pessoas atingidas, fica 
muitas vezes a impressão de que as perturbações oculares poderão ser um dos 
sinais mais precoces da DMJ. Também a ataxia de marcha pode ser notada 
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antes de ser evidente no exame neurológico de gabinete: é muito diferente 
observar alguém numa sala de chão liso e num pequeno espaço e vê-la andar 
descuidadamente por caminhos irregulares, como são muitos nos Açores. 
Aprendemos por isso a confiar também na informação de alguns vizinhos e 
familiares. 

IDADE DE INÍCIO 

Outro aspecto curioso da nossa experiência com a DM J foi a anamnese 
"a posteriori": é frequente, quando começamos uma consulta de um indivíduo 
em risco, serem negados todos os sintomas habituais daf ase inicial da doença. 
Feito o exame neurológico e constatadas alterações indiscutíveis, às mesmas 
perguntas obtemos depois respostas relativamente rigorosas: desequilibra-se 
pelo menos desde há três anos, vê dobrado há dois, a fala modificou-se. Tal é 
a vontade de negação da doença em fases iniciais. 

É portanto difícil estabelecer com precisão a idade de início, a não ser 
nos doentes observados como pessoas em risco no ano anterior. Se para 
evoluções curtas o erro é pequeno, pode ser já considerável nos examinados 
pela primeira vez com muitos anos de doença. Tivemos disso a prova quando 
voltámos aos Açores após oito anos de ausência: refazendo a anamnese em 
doentes já conhecidos, o início foi-nos quase sempre referido como ulterior ao 
que tínhamos registado. Esse desvio foi frequentemente de mais de 5 anos (de 
10 num caso extremo). Exceptuaram-se os doentes para quem existia um 
ponto de referência, particularmente nas mulheres em quem a doença se 
iniciou após um parto. Este facto é frequentemente mencionado, ou porque as 

freq. relativa (%) freq. acumulada (%) 

Anos observados. 
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alterações hormonais da gravidez facilitem o aparecimento dos primeiros 
sintomas ou porque, ao retomarem a actividade quotidiana após o parto, as 
dificuldades motoras sejam notadas pela primeira vez. 

Com as reservas já expostas, nas análises seguintes a idade de início 
foi referida ao momento em que o doente passou a ter queixas subjectivas 
relacionadas com a doença. A idade média de início na nossa série foi de 40,2 
anos (EP=1,07), com extremos de 7 e 8 anos (em presumíveis homozigotos) 
e 70 anos (fig. 3.3). Não observámos outros doentes com início na infância e 
mesmo os casos juvenis são raros: só três outros doentes tiveram manifestações 
antes da idade adulta (aos 10, 14 e 16). 

Factores de variação da idade de início 

Dada a sua grande variabilidade, como expressão de um único gene, 
é evidente que outros factores, genéticos ou ambienciais, devem desempenhar 
um papel no início, mais ou menos precoce, mais ou menos tardio, da doença. 
Foram analisados vários factores (quadro 3.1 ). Todos eles estão associados à 
idade de início da doença, com excepção da região de nascimento (e do sexo 
do transmissor quando não são ambos). 

Sexo do doente: A idade média de início foi de 37,3 anos nos homens 
e de 43,7 nas mulheres, diferença significativa para esta amostra (p<0,01). 

Sexo do transmissor: 76 doentes receberam o gene mutante através 
do pai e 62 da mãe; três (dois dos quais os possíveis homozigotos) podem tê-
lo recebido de ambos ou de qualquer dos dois. A única diferença significativa 
foi encontrada quando a doença pode ter sido transmitida por ambos (p<0,001). 
Os doentes de início juvenil tiveram transmissores de qualquer dos sexos. Na 
DMJ, o sexo do transmissor não influencia a idade de início, ao contrário do 
observado noutras afecções1718. 

Idade de início do transmissor: Foram analisados 114 pares de pais/ 
/filhos, dos quais 29 em que ambos tinham sido observados por nós (o que dá 
maiorf iabilidade aos valores da idade de início do progenitor) e 85 pares em que 
a idade de início do transmissor é conhecida por informação familiar. Quando 
apenas a idade de morte estava registada, subtraíram-se 21 anos (a duração 
média calculada para a doença), obtendo-se assim um valor aproximado para 
a idade de início do progenitor. Para os primeiros encontrou-se uma forte 
correlação linear(0,73, com p<0,001);considerandotodososparesacorrelação 
foi ainda significativa (p<0,01), embora inferior (0,55). 
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Quadro 3 . 1 . Resultados da análise de variância da idade de início segundo 
factores pessoais e ambienciais 

Factor 
N 

Idade de início 

F 

Nível de 

significância 

Factor 
N 

média DP 
F 

Nível de 

significância 

TRANSMISSOR* 7,93 p<0,001 
Pai 75 41,2 11,95 
Mãe 62 40,5 12,89 
Ambos 3 12,3 9,29 

SEXO 9,35 p<0,01 
Masculino 79 37,3 12,56 
Feminino 65 43,7 12,34 

REGIÃO DE NASCIMENTO 2,34 NS 
Floes 66 42,7 13,95 
Açores (outras) 49 39,2 11,53 
Continente 25 37,4 11,46 
Fora de Portugal 4 29,5 8,06 

REGIÃO DE RESIDÊNCIA 2,91 p<0,05 
Flores 51 44,0 13,97 
Açores (outras) 56 39,5 10,74 
Continente 31 36,4 11,75 
Fora de Portugal 6 34,7 19,33 

GERAÇÃO1* 2,54 p<0,05 
1ã-2a 20 44,1 13,65 

3a- 48 43,1 10,43 
48 47 38,1 10,65 
5a 24 37,7 17,61 
6S 5 29,8 14,97 

* excluindo 3 doentes da geração 1 com progenitor desconhecido 
** agrupando 3 doentes da geração 1 com os da geração seguintes 
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Geração: Existe, independentemente da tamília, uma tendência linear 
significativa à diminuição da idade de início das gerações mais antigas para as 
mais recentes, sugerindo um efeito de antecipação. 

Família, geração e fratria: Nota-se, em certas famílias (quadros 5.1 a 
5.4, páginas 113 a 116) uma tendência evidente para uma determinada idade 
de início, com pequena dispersão. Noutras, em regra as mais numerosas, 
assiste-se a uma maior dispersão. 

Fonte de Soma dos gi Média dos F Nível de 
variação quadrados quadrados significância 

Entre famílias 
Nas famílias 

9791,52 
13711,37 

38 
105 

257,67 
130,58 

1,97 p<0,01 

Entre gerações 
Nas gerações 

16711,23 
6791,65 

56 
87 

298,41 
78,06 

3,82 p<0,001 

Entre fratrias 
Nas fratrias 

22156,31 
1346,58 

102 
41 

217,22 
32,84 

6,61 p<0,001 Quadro 3.2 Análise 
de variância da idade 

Total 23502,89 143 de início segundo o 
grau de parentesco. 

Coeficientes de correlação intraclasse: 
Rfam=0,217; Rg=0,532; Rfra=0,801 

Quanto mais próximo o grau de parentesco entre os doentes, mais 
homogénea é a idade de início (quadro 3.2): a variação entre famílias é superior 
à variação nas jamílias, o mesmo se verificando relativamente à geração e à 
fratria. O coeficiente de correlação intraclasse indica a proporção de variação 
da idade de início entre grupos (famílias, gerações ou fratrias), isto é, a 
importância relativa da componente da variância entre grupos. No caso das 
famílias apenas uma pequena parte da variação da idade de início nesta 
amostra é entre famílias (21,7%), ou seja, uma grande parte da vSPíação 
(78,6%), éatribuível aos doentes pertencentes à mesma família. Este coeficiente 
aumenta sucessivamente quando se passa da análise da família para a 
geração e desta para a fratria (quadro 3.2); a percentagem de variação 
atribuível aos doentes na mesma geração é de 46,8% e aos doentes com o 
mesmo progenitor reduz-se a 19,9%, reflectindo já uma maior semelhança na 
sua idade de início. 

Factores geográficos:Enconiraram-se diferenças significativas segundo 
a região de residência (p<0,05): a média de idades de início foi mais alta para 
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os doentes residentes nas Flores (44,0 anos), seguindo-se os residentes 
noutras ilhas, incluindo S.Miguel (39,5 anos), e o continente (36,4 anos). Em 
relação à região de nascimento a tendência geral é a mesma, embora não seja 
significativa. 

MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS 

A DMJ é caracterizada por um quadro clínico complexo, em que se 
associam, em proporções variáveis, sintomas e sinais dependentes do 
envolvimento de vários sistemas. Para além dos grandes síndromes que o 

S.CEREBELOSO 

OFTALMOPARÉSIA 

S.EXTRAPIRAMIDAL 

Fig. 3.4 - Frequência dos gran
des síndromes, com 
discriminação da sua 
gravidade. 

compõem (fig. 3.4), outras manifestações o integram e contribuem para a sua 
especificidade. 

Síndrome cerebeloso 

A ataxia cerebelosaé a manifestação clínica maisfrequente (fig. 3.5.a), 
estando presente em 98,6% dos doentes e sendo constante após os dois 
primeiros anos de evolução (uma única excepção, descrita mais tarde, faz com 
a sua frequência não seja de 100%). Os doentes notam primeiro ataxia de 
marcha (fig. 3.6). Surgem depois dificuldades de articulação verbal, por vezes 
difíceis de avaliar, pelo sotaque de muitos doentes açoreanos. A informação de 
familiares não ajuda nos casos incipientes, porque vão fazendo uma adaptação 
progressiva. Anos mais tarde surge incoordenação dos membros superiores, 
com dificuldade progressiva nos movimentos finos das mãos. Mau grado o 
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(a) Síndrome cerebeloso (b) Alterações oculares 
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Fig. 3.5  Frequência das diversas manifestações clínicas: (a) síndrome cerebeloso; (b) al
terações oculares; (c) síndrome piramidal; (d) síndorme periférico; (e) síndrome 
extrapiramidal; (f) outras manifestações. 

33 

http://Fasc.conlr.da


CLINICA 

exuberante síndrome cerebeloso, é raro encontrar-se tremor intencional. As 
quedas, de início raras, tornam-se muito frequentes à medida que a ataxia 
progride. É, no entanto, extraordinária a adaptação a uma afecção lentamente 
evolutiva: vimos doentes descerem caminhos íngremes e irregulares, andarem 
de biciclete e mulheres realizarem toda a lida caseira, passando de apoio em 
apoio nos diversos móveis. Na segunda metade da doença, as formas mais 
graves necessitam já de apoio bilateral (às vezes substituído com vantagem por 
um andarilho); em fases avançadas, a ataxia é tão grande que é necessária 
ajuda em todas as actividades da vida diária. Em alguns doentes, observa-se 
também ataxia do tronco que dificulta até o equilíbrio na cadeira de rodas. A 
incoordenação associa-se a hipotonia, sobretudo nos membros superiores 
(nos membros inferiores pode predominar a espasticidade). 

Fig. 3.6. - Marcha atáxica e espástica. 

Manifestações oculares 

A segunda manifestação clínica em frequência (93,1%), e a mais 
valiosa em termos de diagnóstico diferencial, é a oftalmoparésia externa 
progressiva (OEP). Acompanha-se quase invariavelmente de diplopia e é 
definida (figs.3.5.b e 3.7) por uma limitação precoce do olhar vertical para cima 
e da convergência, seguida, alguns anos mais tarde, por limitação do olhar 
lateral; o olhar vertical para baixo está habitualmente conservado até fases 
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Fig. 3.7 - Sequência de movimentos oculares, ilustrando a limitação completa do olhar vertical 
para cima e da convergência, a limitação parcial do olhar lateral e a integridade do 
olhar vertical para baixo. 

avançadas de evolução (só num caso estava tão limitado como os outros). 
Contrariamente à descrição original de Woods e Schaumburg3, em que a doença 
era chamada degenerescência nigro-espino-dentada "com oftalmoplegia 
nuclear" (decerto por influência das lesões encontradas ao nível dos núcleos 
oculomotores), existem actualmente poucas dúvidas sobre a natureza 
supranuclear da oftalmoparésia na grande maioria dos doentes: a limitação é 
habituamente do olhar numa determinada direcção e não de movimentos 
oculares isolados, os movimentos reflexos são mais extensos do que os 
voluntários e o estrabismo é raro. Em 21,6% dos doentes há contudo evidência 
de oftalmoparésia nuclear (fig. 3.8), que apenas em dois doentes precedeu as 
alterações supranucleares, sobrepondo-se habitualmente à paralisia do olhar 
em fases mais avançadas. Em doze doentes com longas evoluções foram 
constatadas alterações pupilares, sob a forma de pupilas dilatadas e reagindo 
lentamente à luz (a reacção à convergência não se pode testar por já se 
encontrar limitada). Em cinco existia uma oftalmoparésia internuclear bilateral. 
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Fig. 3.8 - Diferentes tipos de alterações oculares: (a) retracção palpebral; (b) olhos fixos; 
(c) oftalmoparésia nuclear. 

Se a ptose palpebral é rara (9 casos), em vários doentes em fase avançada 
constatámos uma curiosa alteração da motilidade palpebral: apresentam-se, 
em repouso, como tendo ptose, em regra unilateral, fazem esforço para abrir 
os olhos sem sucesso; levantam depois com o dedo a pálpebra e a ptose 
desaparece, mantendo-se o olho aberto. Não sei a que corresponde esta 
alteração, que nunca observei noutras afecções, mas foi também referida em 
doentes japoneses19. 

Os movimentos oculares não são harmoniosos e realizam-se com 
esforço, notando-se que os doentesficam perturbados, talvez porosciloscopia, 
ao executá-los. Encontram-se vários tipos de nistagmo: rítmico, com fases bem 
organizadas, muitas vezes rotatório, pendular ou apenas uma decomposição 
dos movimentos oculares, sobretudo se rápidos. Estas alterações são mais 
frequentes no olhar lateral (72,2%) que no vertical (39,6%), podendo coincidir 
no mesmo doente. Tendem a atenuar-se e a desaparecer à medida que os 
olhos vão ficando imobilizados pela oftalmoparésia. 

Outro achado sugestivo e relativamente frequente na DM J são os olhos 
parados, com pestanejo pobre, presentes em 26,5% dos doentes. Algumas 
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vezes (34,8%) associam-se a retracção palpebral, levando aos característicos 
olhos saltados (fig. 3.8). Estas alterações oculares permitem, por vezes, a 
identificação de doentes, sem informação prévia, em fotografias de família (fig. 
3.9). 

Fig. 3.9 - As alterações do olhar permitem por vezes identificar as pessoas afectadas em 
fotografias antigas. 

Síndrome piramidal 

O síndrome piramidal é um dos elementos dominantes do quadro 
clínico da DMJ. Existe em 84,6% dos doentes observados em variadas fases 
de evolução, estando ausente sobretudo nos pertencentes ao tipo 3. É quase 
exclusivamente (fig. 3.5.c) um síndrome piramidal irritativo: embora alguns 
doentes refiram "fraqueza das pernas", a força segmentar é normal ao exame 
objectivo (correspondendo a fraqueza à incoordenação motora), excepto nos 
doentes de tipo 3, em que a diminuição da força muscular tem um padrão de 
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distribuição periférico. Já o componente piramidal "irritative" é muito comum: 
Hiperreflexia osteotendinosa: Está presente em 67,9% dos doentes 

examinados nos primeiros anos de evolução (é também um achado frequente 
em indivíduos em risco, por vezes anos antes das primeiras queixas subjectivas). 

Reflexo masseterino: 55,9% dos doentes apresentam reflexos 
masseterinos vivos, por vezes policinéticos. 

Clonus dos pés ou das rótulas: Aparece em 23,8% dos doentes 
examinados, sempre naqueles em que o síndrome piramidal é mais marcado. 

Sinal de Babinski: Encontra-se em 40,6% dos doentes, podendo ser 
uni ou bilateral. É, por vezes, o único sinal piramidal presente, por exemplo em 
doentes de tipo 3. A sua valorização pode ser dificultada pela existência 
simultânea de posturas distónicas dos dedos dos pés. 

Espasticidade: Presente em 42,7% dos doentes, é o elemento do 
síndrome piramidal mais incapacitante: 18,8%dos doentes apresentam marchas 
espásticas; quando já impossibilitados de andar, os espasmos em extensão 
dificultam a adaptação à cadeira de rodas. 

Sinaispseudobulbares: Ocorrem em 15,4% dos doentes, todos de tipo 
1, e caracterizam-se por uma certa incontinência afectiva, com choro e riso 
espasmódico, dificuldades de deglutição com conservação dos reflexos 
velopalatinos e faríngeos, salivação permanente e fala espasmódica. 

Síndrome periférico 

Estes sinais estão entre os componentes principais do quadro clínico 
da DM J, aparecendo (tardiamente) em 59,7% dos doentes. Tal como acontece 
com os sinais piramidais, a sua expressão clínica pode ser muito variável (fig. 
3.5.d), indo de uma simples abolição dos reflexos aquiiianos (contrastando com 
um regime geral de hiperreflexia osteotendinosa) até atrofias musculares 
distais marcadas que lembram as atrofias peroneals da doença de Charcot-

Fig. 3.10 - Atrofias musculares. 

38 



CLINICA 

-Marie-Tooth (fig. 3.10). Associam-se, em 17,4% dos doentes, a parésia distal 
com arreflexia osteotendinosa generalizada. Encontram-se com frequência 
fasciculações, particularmente dos músculos das pernas e coxas. 

Em 38,2 % dos doentes, a maioria de tipo 3, observam-se alterações 
discretas da sensibilidade profunda, primeiro da sensibilidade vibratória, depois 
da postural. Alguns apresentam também uma ligeira hipostesia distal para a 
picada e o tacto. Estas alterações são mais difíceis de valorizar, porque é 
frequente a associação com alcoolismo e diabetes. Apenas um doente de tipo 
3, com 17 anos de evolução, apresentava úlceras plantares, associadas a uma 
quase anestesia pelo meio da perna (mas também neste caso havia um 
problema de alcoolismo crónico coexistente). 

Síndromes extrapiramidais 

Não sendo dos mais comuns (34,7% dos doentes), os sinais extra
piramidais são, no entanto, uma das manifestações mais características da 
DMJ. Têm uma expressão variável em qualidade e em intensidade (fig. 3.5.e): 

Quadro distónico: Em 22,9% dos doentes surge uma postura atetósica 
dos últimos dedos das mãos, habitualmente em extensão, por vezes em flexão, 
e também do hallux (fig. 3.11). É claramente agravada pelo movimento, 
interferindo nos actos da vida corrente, tais como a escrita, a alimenção e a fala. 
Alguns doentes, de tipo 1, apresentam distonia axial. Em fases avançadas são 
frequentes distorções e crispações da face, centradas sobretudo na sua parte 
inferior, à volta da boca e do mento, contaminando os movimentos da língua. 

Quadro parkinsónico: Alguns doentes (14,6%) têm uma moderada 
bradicinésia, manifestada por amimia, com pobreza dos movimentos 
espontâneas da face e da expressão, diminuição do pestanejo e lentificação de 
todos os movimentos voluntários. Só num caso atípico a marcha era de tipo 
parkinsónico. Encontra-se por vezes rigidez plástica, sempre difícil de 
individualizar, por se associar a espasticidade. O quadro parkinsónico só era 
importante em três doentes, sendo inaugural num deles. Tinham em comum 
uma idade de início superior à média dos doentes de tipo 1 (29,3 anos) e terem 
sido observados em idades relativamente avançadas para este tipo (média: 
43,7 anos). Dois eram primos direitos. 

Outras manifestações 

Disfagia: É uma queixa muito comum (65,8%), faltando apenas em 
fases precoces ou em doentes do tipo 3, sendo umgrandefactorde incapacidade. 
Os doentes engasgam-se frequentemente até com a própria saliva. Alguns 
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Fig. 3.11 • Aspectos da distonia. 
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morrem por aspiração, durante uma refeição, muitos outros da consequente 
broncopneumonia. Parece relacionada de início com as lesões piramidais 
bilaterais (coexistindo até tarde com conservação dos reflexos velopalatinos) 
e, em estádios mais avançados, com o atingimento bulbar. 

Alterações dos nervos cranianos: Dizem, em regra, respeito aos nervos 
cranianos motores (fig. 3.5.f). Já falámos da oftalmoparésia nuclear. São muito 
frequentes (56,7%dosdoentes), se procuradas, asfasciculações de contracção 
da face: pequenas e breves tremulações dos músculos, especialmente dos 
orbiculares das pálpebras e da boca, despertadas por contracções musculares 
ligeiras e sustentadas, ou na fase de relaxamento que segue a contração 
forçada destes músculos. Traduzem a desnervação parcial dos músculos da 
face e são mais tarde seguidas por diparésia facial com atrofia muscular. A 
lesão dos nervos cranianos bulbares é também tardia: a parésia periférica dos 
músculos da orofaringe e da fonação sobrepõe-se à parésia supranuclear, e é 
apenas assinalada pelo desaparecimento dos reflexos velopalatinos e faríngeos, 
no contexto de uma disfagia já grave. Pouco comuns (12 doentes) e de 
apareci me ntomaistardio são a atrofia e asfasciculações da língua. Osíndrome 
vestibular, em contraste com as lesões neuropatológicas, é pouco importante: 
só nove doentes referiram vertigens, nunca importantes. 

Alterações autonómicas: São raras as dificuldades de controlo 
esfincteriano (6,9%) e sempre limitadas a urgência urinária em doentes 
espásticos. Nos doentes terminais, acamados, é difícil distinguir incontinência 
real de impossibilidade de comunicação associada a total incapacidade motora. 
Uma ligeira taquicardia foi frequentemente observada em doentes avançados. 
Durante um registo poligráfico de sono, verif icou-se numa doente que não havia 
variação da frequência do pulso entre as fases de sono e de vigília. Nunca 
ouvimos queixas posturais nem foi encontrada hipotensão ortostática. Dois 
doentes em fase terminal tinham ataxia respiratória. Não existem alterações da 
esfera sexual, pelo menos até fases avançadas da doença. Na ilha das Flores 
há mesmo a noção de que os homens afectados teriam hiperactividade sexual. 
A ser verdade, é possível que traduza uma compensação psicológica, face à 
futura incapacidade. 

Alterações do sono: 61,1% dos doentes, independentemente de 
qualquer medicação, apresentam perturbações do sono. As alterações mais 
frequentes são, numa primeira fase, dificuldade em adormecer e despertar 
frequente. Em estádios mais avançados aparecem sonhos vívidos e pesadelos, 
gritos e agitação nocturna. Num caso houve mesmo problemas com os vizinhos 
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que se queixavam dos gritos da doente durante a noite. Ao acordar o doente 
não tem consciência do que se passou e, quando interrogado, refere um sono 
normal. Para averiguar das perturbações do sono nestes doentes é, pois, 
necessário interrogar os familiares. 

As alterações do sono afectam igualmente ambos os sexos e são mais 
precoces e severas nos doentes jovens, mais tardias, ligeiras e inconstantes 
nos doentes de tipo 3. 

Só encontrámos uma referência anterior às alterações do sono na 
DMJ20: um caso de apneia de sono não-REM num doente japonês de tipo 1. 
Para as documentar, foram efectuados registos poligráficos de sono em três 
doentes de tipo 1, com evoluções de 11 a 16 anos. Encontrou-se fragmentação 
do sono em todos os doentes (uma acordou sete vezes na primeira hora: 
gritava, abria os olhos, mexia-se, depois relaxava e adormecia outra vez, para 
acordar 10 minutos depois). Todos tinham também alterações do sono REM: 
ausênciaemdoisdoentes, períodos REM curtos, irregularesepoucofrequentes 
no terceiro (o de evolução mais curta). 

Alterações do peso: Para além da deterioração neurológica, surge 
também na DMJ uma deterioração do estado geral: 59,2 % dos doentes perdem 
peso sem perda de apetite, frequentemente antes de umadisfagia incapacitante. 
O emagrecimento é mais comum nos doentes de tipo 1 e rara no tipo 3 (apesar 
de atrofias musculares por vezes importantes); pelo contrário, alguns dos 
doentes de tipo 3 tendem a ganhar peso pela imobilidade. 

>4/ferações/77e/7fa/s:Ligeiras alterações mnésicas, evoluindo no decurso 
da doença, foram assinaladas em apenas 2,1% dos doentes. Nos casos 
avançados, as dificuldades são bem conhecidas: como afirmar que doentes 
que não conseguem comunicar nem por palavras nem por gestos não têm uma 
deterioração incipiente? Fica, no entanto, a impressão de que tal não acontece: 
a grande maioria dos doentes em fases muito avançadas estava totalmente 
alerta, interessando-se pelo que se passava à sua volta, reconhecendo-nos 
depois de anos de ausência, colaborando na medida das suas possibilidades, 
mesmo em situações de completa dependência e impossibilidade de 
comunicação. A família, que com eles lida de perto, corrobora habitualmente 
esta impressão (dizem, nas Flores, que são muito "discretos"). A integridade 
das funções corticais parece pois ser regra na DMJ. 

Quanto ao estado tímico, é evidente que passam, segundo a sua 
personalidade prévia (curiosamente mais do que com a qualidade do apoio 
familiar) por fases depressivas importantes, particularmente nos primeiros 
anos de instalação da doença. Quatro doentes apresentaram depressões 
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francas, requerendo tratamento psiquiátrico, tendo dois feito tentativas de 
suicídio (uma mortal). Muitos, no entanto, são particularmente vivos, alegres e 
comunicativos, pessoas de quem é impossível não ficar amigo. 

Manifestações raras 

Vários doentes referem lombalgias. Num caso em que constituíam a 
principal queixa, o doente foicompletamente investigado, não sendo encontrada 
qualquerpatologiaque as justifiçasse. É possível que as longas horas sentados 
a que a ataxia obriga e as posturas distónicas contribuam para elas. 

Cinco doentes apresentavam escoliose e doze pés cavus. Esta última 
alteração parece ser frequente na população das ilhas, mas coincidiu sempre 
com síndromes piramidais marcados, com grande espasticidade. 

O tremor é raro: só dois doentes apresentaram tremor intencional 
importante; noutro caso havia tremor cefálico. Tremor da língua foi observado 
com maiorfrequência (19 doentes). Curiosamente, dada a integridade habitual 
das olivas bulbares e das suas vias de associação, dois doentes apresentavam 
mioclonias velopalatinas. 

Em oito doentes, cinco pertencentes à mesma família, os outros 
distribuídos por famílias diferentes, existia atrofia óptica moderada, com baixa 
de visão apenas em três. Nessa família são referidas três doentes que teriam 
morrido cegas. Parece portanto ser a atrofia óptica uma característica desta 
família em particular, como acontece noutras ataxias hereditárias21. 

Doentes "atípicos" 

O termo atipia implica alguns riscos: já as primeiras publicações sobre 
a DMJ incluíam doentes ditos atípicos, e que não eram mais do que um doente 
com início mais precoce e síndrome piramidal na família Machado4 (onde 
predominavam casos tardios com sinais periféricos marcados), um doente de 
início mais tardio e periférico na família Thomas3 (onde predominavam doentes 
mais novos e com síndrome piramidal). Rosenberg22 veio a encontrar o seu 
'icaso atípico" anos após a descrição da família Joseph, ao observar um doente 
de tipo 3 nesta família de início precoce e predominância extrapiramidal. A 
atipia depende muito, portanto, do conceito que cada um tem da doença e da 
amostragem a que teve acesso. Quando falo de "doentes atípicos", limito-me 
a referir aqueles que, na presente série, mais se afastam do padrão habitual, 
levantando um deles algumas dificuldades de diagnóstico. 
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Fig. 3.12 - Possíveis casos de homozigotia. 

Possíveis homozigotos 
Existem, nas famílias que estudámos, 14 ligações entre portadores 

certos ou possíveis. Apenas numa delas os dois elementos do casal eram 
reconhecidamente portadores do gene mutante, visto serem ambos doentes. 
Deste casal (fig. 3.12.a) nasceram 11 filhos, dois deles com início precoce (7 
e 8 anos) e formas muito graves da doença, com morte aos 7 e 11 anos de evolu
ção. O quadro clínico de um deles será detalhado no capítulo da Patologia, 
sendo o do outro em tudo semelhante. Noutro ramo da mesma família (fig. 
3.12.b), do casamento entre um doente e uma possível portadora, nasceu, filha 
única para o casal, uma doente com um quadro idêntico ao dos dois anteriores: 
desenvolvimento normal até aos 6 anos, altura em que surgiram desequilíbrios 
na marcha, evolução rapidamente progressiva. Não pude examiná-la por 
recusa do pai, mas tive oportunidade de ver um longo video em que a criança 
era filmada a brincar ao lado da mãe: aos 12 anos, apresenta um grande 
síndrome cerebeloso com fala quase ininteligível, movimentos dismétricos e 
mal compostos e impossibilidade de marcha sem apoio, distonia facial e dos 
membros, lentificação motora e espasticidade dos membros inferiores. Não foi 
possível averiguar dos movimentos dos olhos, que não eram saltados. Parece 
não haver qualquer deterioração da capacidade intelectual. 
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Estes três doentes apresentam um quadro clínico bem individualizado: 
1. início na infância; 2. progressão rápida; 3. associação de síndrome cerebeloso 
a síndromes piramidal e extrapiramidal marcados, com distonia predominante. 
4. duração total da doença curta nos dois já falecidos, com morte antes da idade 
adulta. Todos correspondem ao tipo 1, com formas mais graves que as 
habituais. 

Na nossa série, há três doentes de início juvenil, aos 10,14 e 15 anos. 
Os três estão ainda vivos, com 14,15 e 17 anos de doença. Nos dois que tenho 
seguido (o terceiro emigrou para o Canadá), a evolução foi mais lenta e a inca
pacidade, agora total, surgiu mais tarde, sendo o quadro extrapiramidal menos 
importante, mesmo em fases avançadas da doença. Há, portanto, argumentos 
clínicos fortes para considerarmos que aquelas três crianças representam o 
estado de homozigotia para a DMJ. Dado o grande número de casamentos 
entre possíveis portadores, particularmente na ilha das Flores, é natural que 
outros venham ainda a surgir, talvez numa altura em que o conhecimento de um 
marcador genético para a doença permita confirmar a suspeita clínica. 

Um síndrome parkinsónico puro 
Uma mulher de 36 anos, pertencente à família Machado de S.Miguel, cujo pai 

apresentava uma forma tardia clássica da doença, notara dois anos antes dificuldades na marcha 
e em utilizar as mãos. Ao exame neurológico evidenciava um quadro parkinsónico puro, com 
bradicinésia importante, amimia, marcha de pequenos passos sem movimentos associados e 
rigidez plástica dos membros superiores. Não era evidente tremor e o restante exame neurológico 
era normal, à excepção de uma ligeira dificuldade na convergência e de reflexos osteotendinosos 
vivos. Nãohavia, nomeadamente, qualquer alteração das provas cerebelosas. Respondeu bem ao 
tratamento com L-dopa, que continuou a tomar desde então. Nos cinco anos seguintes foi seguida 
com regularidade, mantendo-se o quadro neurológico, com pequenas variações segundo a hora 
de observação e a dose de L-dopa. Examinada pela última vez após um intervalo de oito anos, 
queixa-se de diplopia e disfagia desde há dois anos, a marcha piorou (deixa de poder andar se não 
tomar anti-parkinsónicos), tem problemas de sono e emagreceu 13 kg nos últimos anos. Apresenta, 
para além de um quadro parkinsónico acinético-rígido mais marcado que nos exames anteriores, 
uma limitação quase completa do olhar vertical e da convergência, nistagmo horizontal, espasticidade 
dos membros inferiores e sinal de Babinski bilateral e, finalmente, um síndrome cerebeloso 
modesto de predomínio na marcha e nos membros inferiores. Istoé, 15 anos após o início, o exame 
revela finalmente um quadro sugestivo de DMJ (não sabemos há quantos anos evidente), mas 
ainda com um predomínio nada habitual do síndrome parkinsónico. Até esta última observação, 
mantivemos a dúvida de poder tratar-se de uma coincidência: o aparecimento de um caso de 
doença de Parkinson precoce numa família com DMJ. 

Este caso, para nós muito atípico (é o único sem ataxia cerebelosa e 
sem OEP durante pelo menos os primeiros sete anos de doença), parece ser 
relativamente comum noutras séries, como adasfamílias negras do Mississipi23. 
No entanto, no registo video que pude ver destes doentes, o quadro parkinsónico 
era menos importante e associava-se às outras manifestações da DMJ. 

45 



CLINICA 

Doenças associadas 

A DMJ é uma afecção puramente neurológica: para além do 
emagrecimento, não existem outras manifestações sistémicas atribuíveis à 
doença. Todas as alterações encontradas no exame geral derivavam de 
doenças associadas. Não se encontraram outras doenças que fossem mais 
frequentes nos doentes estudados que na população em que se integram. Dez 
doentes tinham hipertensão arterial, de alta prevalência nos Açores (quatro 
faleceram em consequência de doença vascularcerebral), cinco diabetes (sem 
o evidente carácterfamiliar encontrado nafamília Machado4 nos Estados Unidos). 
Vários doentes sofriam de alcoolismo crónico, o que tornou duvidosa a 
atribuição de certas alterações à doença de base. Dos 23 doentes estudados 
do ponto de vista analítico, nenhum tinha elevação do ácido úrico (foi também 
descrita a existênciadehiperuricémia nafamília Machado4), nemqualqueroutrá 
alteração dos parâmetros bioquímicos correntes. 

Em duas famílias afectadas, mas em ramos aparentemente poupados, 
há vários casos de psicose maníaco-depressiva. Finalmente, emduas gerações 
de uma família estudada, cursa, coincidindo ou não com a DMJ, uma doença 
hereditária do tecido conjuntivo caracterizada por laxidãoligamentosae luxações 
frequentes. 

Dificuldades de diagnóstico 

É interessante notar os diagnósticos evocados em alguns dos nossos 
doentes, quando observados fora do seu contexto açoreano. O mais comum foi 
o de esclerose em placas, valorizando a associação de ataxia cerebelosa e 
síndrome piramidal e, eventualmente, outros sinais de envolvimento do tronco 
cerebral, desprezando-se o modo de transmissão autossómico dominante. Já 
vimos acima que um caso em início foi investigado à procura de uma lesão intra-
ou retrorbitária, por apresentar uma parésia de um nervo oculomotor e uma 
falsa exoftalmia. 

No âmbito, mais adequado, das ataxias hereditárias dominantes, o 
diagnóstico mais frequente foi o de atrofia olivo-ponto-cerebelosa, o que se 
justifica por ser a mais cornu m. Um caso de tipo 3 foi diagnosticado em Londres 
como distasia arrefléxica hereditária de Roussy-Lévy. Finalmente, um doente 
de tipo 1, muito distónico e espástico e natural do continente, foi observado em 
1974 nos Estados Unidos por um dos autores do artigo original sobre a doença 
de Machado (publicado dois anos antes), sendo retido, depois de uma 
investigação completa, o diagnóstico genérico de ataxia cerebelosa hereditária. 

46 



CLINICA 

CRONOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

Cada aspecto da DM J tem a sua cronologia particular de aparecimento, 
segundo os anos de evolução, e a sua faixa etária própria de maior 
susceptibilidade. 

Era minha intenção tentar traçar, através de um estudo prospectivo, o 
perfil evolutivo de cada um dos grandes síndromes neurológicos que compõem 
o seu quadro clínico. As limitações já apontadas no seguimento dos doentes 
fizeram com que fosse apenas possível adicionar estudos transversais 
correspondentes a sucessivos períodos de evolução da doença. Estes períodos 
foram definidos de modo a não perder a especificidade da evolução em cada 
um - intervalos não demasiado longos e um número equilibrado de doentes 
observados nesse período. Foram assim considerados na evolução dez 
períodos, agrupando os doentes por intervalos de 2 anos, desde o início até aos 
15 anos, depois um período de quatro anos (dos 16 aos 19 anos) e um período 
final envolvendo os doentes com 20 anos ou mais de evolução. 

Relativamente à idade do doente procedeu-se de modo semelhante, 
considerando um primeiro grupo etário até aos 25 anos, e sucessivos períodos 
de cinco anos, com um último grupo a partir dos 70 anos de idade. 

A análise e representação gráfica relativa à variação segundo a 
evolução (e a idade) é feita quer em termos de graduação da gravidade da 
manifestação clínica, quer em termos da média percentual (transformando a 
soma dos graus de gravidade de cada um dos componentes do síndrome em 
percentagem do máximo atingido). Sempre que um doente foi observado mais 
de uma vez numdeterminado período, incluímos no estudo apenas aobservação 
mais recente. 

Após a análise da variação das manifestações clínicas, quer em termos 
da sua evolução, quer em termos da idade do doente, foi estudada a variação 
de cada grande síndrome segundo um modelo em que se incluíram ambas as 
variáveis e também o sexo do doente. A partir desta análise pudemos fazer 
outra abordagem da variação clínica: para um determinado tempo de evolução, 
fixado "a priori", foi analisado o comportamento dos diferentes síndromes 
conforme a idade do doente no momento em que os expressava. 

Variação cronológica dos grandes síndromes 

Síndrome cerebeloso: Se pode não ser o mais precoce ao exame 
objectivo (alguns indivíduos em risco, examinados antes de teram queixas 
relacionadas com a doença, apresentam hiperref lexia osteotendinosa), é o res
ponsável pelos primeiros sintomas na maioria dos doentes. Assim (fig. 3.13.a), 

47 



CLINICA 
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Fig. 3.13 - Variação dos grandes síndromes, 
segundo os anos de evolução: 
(a) síndrome cerebeloso; (b) oftal-
moparésia; (c) síndrome piramidal; 
(d) síndrome periférico; (e) síndro
me extrapiramidal. 
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Fig. 3.14 Variação dos grandes síndromes, se

gundo a idade: (a) síndrome cerebe

loso; (b) oftalmoparésia; (c) síndrome 
piramidal; (d) síndrome periférico; (e) 
síndrome extrapiramidal. 
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está presente a partir do segundo ano de evolução em todos os doentes (com 
excepção do caso atípico), tendo já uma intensidade moderada em alguns. 
Aumenta progressivamente depois, para estabilizar a partir dos 15 anos. Esta 
aparente estabilização deve-se à dificuldade de quantificar síndromes 
cerebelosos extremos e ao facto da última parte da curva corresponder aos 
casos mais benignos, de evolução mais longa. 

Em relação à variação segundo a idade do doente (fig. 3.14.a), após um 
pico inicial correspondente ao grupo etário mais baixo, a sua intensidade vai 
crescendo progressivamente, com um aumento significativo dos doentes mais 
graves aos 45 anos e, sobretudo, a partir dos 70 anos. Parece, pois, haver uma 
maior susceptibilidade das estruturas cerebelosas atingidas nos dois extremos 
etários. 

A variação cronológica do síndrome cerebeloso é a tradução mais fiel 
da própria evolução global da DMJ, visto ser o mais constante e dominar o 
quadro clínico na grande maioria dos doentes. 

Oftalmoparésia externa progressiva: Tem um perfil evolutivo quase 
sobreponível ao síndrome cerebeloso (fig. 3.13.b), com algumas diferenças 
dignas de nota. Está ausente no primeiro ano em 50% dos doentes, descendo 
esta percentagem para 24% e 14% nos dois anos seguintes. A partir do quinto 
ano de evolução (isto é, do primeiro quarto da doença) está presente em todos 
os doentes excepto dois. É desta alta prevalência que advém a sua importância 
como elemento principal no diagnóstico diferencial com outras ataxias 
cerebelosas hereditárias. A sua intensidade é menor que a do síndrome 
cerebeloso, mesmo emfases avançadas, e é, obviamente, menos incapacitante. 
Daí deriva a possibilidade de passar despercebida nas primeiras fases da 
doença, tanto mais que os doentes não se queixam (mesmo a diplopia só é 
habitualmente referida quando inquirida). 

A sua intensidade não sofre variações significativas segundo a idade 
do doente (fig. 3.14.b). 

S/'ndromep/ram/cía/.'Pela sua variabilidade, tanto no modo de expressão 
como na intensidade, foi o síndrome de mais difícil análise. Ao contrário dos 
outros síndromes, o seu perfil evolutivo não é progressivo (fig. 3.13.C). Está 
presente em todos os doentes observados no primeiro ano de evolução, 
começando nos anos seguintes a surgir um grupo de doentes sem sinais 
piramidais, cuja frequência sobe, rondando os 30% após os 16 anos de 
evolução. O desaparecimento da hiperreflexia e da espasticidade é explicado 
pela lesão dos cornos anteriores da medula, de aparecimento tardio, que vai 
interromper os arcos reflexos medulares. Por outras palavras, a sobreposição 

50 



CLINICA 

do quadro periférico vai "apagar" o síndrome piramidal, explicando o seu perfil. 
Quanto à variação do síndrome piramidal com a idade do doente (fig. 

3.14.C), é evidente a sua tendência regressiva: a intensidade deste síndrome 
é mais alta nos doentes com idade inferior a 40 anos, diminuindo os casos 
graves a partir daí e extinguindo-se após os 55 anos. 

Síndrome penférico: Nenhum doente (fig. 3.13.d) apresentou qualquer 
sinal periférico nos dois primeiros anos de evolução, assistindo-se depois ao 
seu aparecimento num número reduzido de doentes (sob a forma de abolição 
dos reflexos aquilianos). A partir dos seis anos começam a aparecer os 
primeiros casos moderados e graves (com amiotrofias), com um aumento 
significativo entre os 9 e os 11 anos de evolução. As parésias distais só se 
tomam relevantes na segunda metade da doença, atingindo 50% dos doentes 
a partir dos 20 anos de evolução. 

Tem uma distribuição etária inversa do síndrome piramidal (fig. 3.1 .d): 
com excepção dos casos precoces e muito graves com alectuamento prolongado 
(e amiotrofias de desuso), os primeiros doentes com sinais periféricos moderados 
surgem a partir dos 40 anos, acentuando-se a sua progressão acima dos 60 
anos. 

Síndromes extrapiramidais: Como já foi exposto, podem aparecer na 
DMJdois síndromes extrapiramidais diferentes, eventualmente concomitantes: 
a distonia e o síndrome parkinsónico. O número reduzido de doentes que os 
apresentam dificultou a sua análise. Globalmente, só começam a ter alguma 
expressão a partir do quarto ano de evolução, mas só depois dos 10 anos a 
proporção de doentes que apresenta sinais extrapiramidais se torna digna de 
nota, rondando os 40% (fig. 3.21.e). O perfil ó o mesmo quer predomine a 
distonia quer o síndrome parkinsónico. 

A sua evolução segundo a idade do doente é semelhante à do 
síndrome piramidal, mostrando também um perfil regressivo (fig. 3.13.e). 
Quanto à distribuição etária das duas componentes, distonia e síndrome 
parkinsónico (que abordaremos mais tarde na análise segundo o tipo) há 
diferenças muito interessantes entre as duas (fig. 3.21 .e) que, no entanto, não 
sobressaem na análise global: enquanto a distonia atinge os valores mais altos 
até aos 35 anos, para decrescer desde então, o quadro parkinsónico só surge 
com algum significado depois dessa idade e vai aumentando até aos 50, idade 
a partir da qual se extingue progressivamente. 

O síndrome extrapiramidal é, com o periférico, um dos dois únicos 
síndromes que podem não estar presentes em qualquer das fases evolutivas 
da doença (daí a sua importância na definição dos tipos 1 e 3). 
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Variação cronológica de alguns sintomas ou sinais isolados 

Por não serem integráveis em nenhum grande síndrome, ou pela sua 
importância na incapacidade do doente ou no diagnóstico diferencial, foram 
analisados isoladamente alguns sintomas e sinais. Os gráficos representativos 
dessa análise são apresentados no apêndice 4 (fig.4.1). 

Diplopia: Está presente desde o primeiro ano em cerca de 20% dos 
doentes, aumentando no ano seguinte a sua frequência para mais de 60% e 
estando presente em todos os doentes com mais de 16 anos de evolução. 

Disfagia: Pode iniciar-se logo no primeiro ano (7% dos doentes), mas 
há também doentes (12,5%) que não a manifestam mesmo aos 20 anos de 
evolução. A partir dos 8 anos de evolução 70% dos doentes queixam-se de 
disfagia, e depois dos 15 anos ela é predominantemente moderada ou grave. 
O seu desfasamento em relação aos sinais de compromisso dos nervos 
cranianos é evidente, tanto no tempo como em intensidade, o que apoia a nossa 
hipótese de que é sobretudo devida ao quadro pseudobulbar. 

Fasciculações de contracção da face e outros sinais de lesão dos 
nervos cranianos: Fasciculações com as características descritas estão 
presentes logo no primeiro ano em cerca de 15% dos doentes e a sua 
frequência e intensidade vão progredindo nos primeiros 10 anos, para tender 
à estabilização na segunda metade da doença. Os sinais de atingimento dos 
outros nervos cranianos têm uma reduzida expressão clínica na primeira 
metade da doença. Não há, para ambos, variação significativa segundo a 
idade. 

Retracção palpebral: É constatada logo nos primeiros anos de evolução 
em 20% dos doentes, o que confirma a opinião de familiares de que uma 
mudança nos olhos é uma das manifestações mais precoces nos doentes e 
vem ao encontro de um dos nossos critérios na atribuição da situação de 
"suspeito" aos indivíduos em risco que a evidenciam. Mais frequente e marcada 
nos doentes jovens, nunca atinge, qualquer que seja a idade e a evolução, mais 
de 30% dos doentes. 

Emagrecimento: 21 % dos doentes perdem peso logo no primeiro ano, e 
esse número aumenta progressivamente. A partir dos cinco anos, 50% dos 
doentes emagreceram. Segundo a idade tem um perfil regressivo, atingindo 
sobretudo os indivíduos jovens: aos 3 anos de evolução 50% dos doentes com 
menos de 35 anos já perderam peso, enquanto que só aos 17 anos 50% dos 
com mais de 50 anos o fizeram. 

Perturbações do sono: A sua evolução é paralela, mas mais tardia, em 
relação às alterações do peso: a partir dos 10 anos de evolução 76% dos 
doentes manifestam-nas, proporção que se mantém constante desde então. 
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São muito mais frequentes e importantes nos doentes de tipo 1 e só estão 
ausentes, aos 20 anos de doença, em doentes de tipo 2 e 3. 

Alterações sensitivas: Variam paralelamente, em frequência e 
intensidade, ao síndrome periférico, tendo também idêntica distribuição etária. 

Incapacidade 

Se ficou bem evidente que a maioria dos síndromes que constituem a 
DMJ são progressivos, com excepção do síndrome piramidal, interessava 
estudar também o ritmo de agravamento nos diversos tipos. Tentou-se, para 
isso, estabelecer graus de incapacidade. Nas doenças degenerativas do 
sistema nervoso, a incapacidade pode advirde múltiplos aspectos: deterioração 
mental, perda de visão, alterações esfincterianas, incapacidade motora, 
incapacidade de comunicação oral. Uma vez que, na DMJ, os três primeiros 
estão ausentes, ou são pouco significativos, centrámo-nos nos dois últimos, 
que estão na base da dependência total que os doentes atingem. 

A incapacidade motora foi avaliada pela incapacidade na marcha, de 
que se consideraram vários graus, indo da marcha independente até à 
impossibilidade de marcha (confinamento a cadeira de rodas ou alectuamento 
permanente), passando pela necessidade de apoio uni- ou bilateral (fig. 
3.15.a). Pelos 10 anos de evolução, 50% dos casos necessitam de algum tipo 
de apoio na marcha. Antes disso já estavam acamados, aos sete anos de 
evolução, os dois presumíveis homozigotos. Aos 20 anos, só 15% do total de 
doentes pode aindaandarsem ajuda. AmaioriatemtambémgrandesdificuIdades 
em todos os actos da vida quotidiana (fig. 3.16). 

Quanto à incapacidade de comunicação (fig. 3.15.b), aos 10 anos de 
evolução 25% dos doentes têm uma disartria grave (tornando impossível a 
comunicação com pessoas pouco treinadas); aos 15 anos são já 50%. Também 
a comunicação escrita se vai progressivamente dificultando (fig. 3.17). 
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Fig. 3.15  Incapacidade segundo os anos de evolução e a idade. 
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Fig. 3.16 - Incapacidade motora. 
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Fig. 3.17 - Incapacidade de comunicação: a deterioração da escrita. 
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SOBREVIDA 

Já morreram 45 dos doentes incluídos na nossa série, oito porcausas 
não relacionadas com a doença (quatro por cancro, quatro por doença vascular 
cerebral), um outro por suicídio. As mortes de responsabilidade directa da DMJ 
ocorreram devido às complicações habituais das fases terminais de doenças 
crónicas com alectuamento prolongado, ou devido a acidentes agudos de 
asfixia por aspiração ou às broncopneumonias daí derivadas. 

Sobrevida 

Incluindo a informação relativa aos 99 doentes vivos (quadro 5.1 em 
apêndice), com evoluções variando entre 1 e 30 anos a partir do início da 
doença, e considerando como censurados os dados provenientes de doentes 
cuja causa de morte não foi directamente relacionada com a doença, encontrou-
-se uma sobrevida média de 21,4 anos, com extremos de 7 (para um dos 
possíveis homozigotos) a 29 anos, e uma mediana de 21 anos (fig. 3.18.a). A 
probabilidade de sobrevida aos 16 anos é estimada em 75% e aos 29 anos em 
25%. 

Factores de prognóstico 

Procurou-se avaliar a importância de vários factores, genéticos ou 
ambienciais (quadro 5.1 em apêndice). São os seguintes os estatisticamente 
significativos: 

Idade de in ício: Agruparam-se os doentes (fig. 3.18.b) segundo a idade 
de início, em três classes: a primeira até ao percentil 25 (30 anos), a segunda 
entre os percentis 25 e 75 (31-49 anos) e a terceira acima do percentil 75 (50 
anos). A sobrevida mais curta corresponde aos que iniciam a doença depois 
dos 50 anos (mediana 17,6 anos), seguida pelos que a começam antes dos 30 
anos (mediana 19,8); a maior sobrevida encontra-se para o grupo intermédio 
(mediana 23,2 anos). 

Estado civil: A mediana de sobrevida para os solteiros é de 16,9 anos 
e para os casados de 21,9, o que reflecte o facto de haver formas mais graves 
no grupo dos solteiros. 

Profissão: Comparando grandes grupos profissionais (fig. 3.18.c), 
encontram-se os seguintes valores para a mediana de sobrevida: pescadores 
e rurais: 18,8 anos; domésticos: 21,5 anos; outros (incluindo comércio, serviços, 
administrativos, tecnico-científicos e operários): 24,7 anos. Pode existir nestes 
resultados um factor de erro, devido à predominância de pescadores e rurais 
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Fig. 3.18  Probabilidade de sobrevida: (a) global; (b) segundo a idade de início; (c) segundo a 
profissão; (d) segundo a região de residência. 

na ilha das Flores e de empregados de comércio e serviços em S.Miguel, o que 
faria com que os resultados referentes à profissão fossem influenciados pelo 
pior prognóstico dos doentes das Flores. Pode, no entanto, traduzir também as 
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piores condições de vida e menor acesso à assistência daquele grupo 
profissional. A maior parte das domésticas correspondem às mulheres dos 
pescadores e rurais e partilham portanto das condições deste grupo. 

Factores geográficos: Para a região de nascimento, a menor sobrevida 
corresponde aos doentes das Flores (mediana 18,2 anos), seguidade S.Miguel 
e outras ilhas (mediana 24,4) e do continente (mediana 20,9). Em relação à 
região de residência (fig. 3.18.d), a mediana de duração para os doentes 
residentes na ilha das Flo res é também inferior aos de S. Miguel e do continente: 
17 anos contra 29 e 26 anos. 

Não se encontraram diferenças significativas na sobrevida segundo o 
sexo, o sexo do transmissor (sendo apenas evidente que a transmissão por 
ambos os progenitores encurta significativamente a sobrevida) e o tipo clínico. 

Concluindo, podemos dizer que a sobrevida dos doentes de DMJ 
depende de vários factores, uns intrínsecos, outros ambienciais, sendo menor 
para 1. as idades de início mais tardias ou mais precoces; 2. os solteiros; 3. os 
grupos sócio-profissionais mais desfavorecidos; 4. os habitantes da ilha das 
Flores. De todos os aspectos até agora estudados, a duração da DMJ parece 
ser aquele que é menos influenciado por factores genéticos e mais por factores 
ambienciais, aliás do mesmo modo que a mortalidade na população geral. 

TIPOS CLÍNICOS 

Quando, em 1976, após a primeira viagem de estudo aos Açores, tentei 
organizar os dados colhidos e delineei os três tipos clínicos para a DMJ, estava 
longe de pensar que criara mais uma questão polémica. Na verdade, os tipos 
clínicos têm sido muito discutidos, criticados e modificados, mas muito utilizados 
também. A variabilidade clínica da doença é considerável, começando na idade 
(que não no modo) de início, passando pelo quadro neurológico e acabando no 
grau de incapacidade que acarreta. Foi com este largo leque que me encontrei 
confrontada após a observação dos primeiros 40 doentes. Tinha, entretanto, 
tomado o hábito de resumir, no final do registo de cada exame, os síndromes 
neurológicos predominantes. Tornou-se evidente que quase todos os doentes 
tinham um síndrome cerebeloso e OEP, associados a um síndrome piramidal 
variável. Alguns só tinham isso. O que distinguia os grupos uns dos outros era 
a presença ou ausência de sinais extrapiramidais importantes, particularmente 
de distonia, e a presença ou ausência de sinais periféricos. Verificava-se 
também que o predomínio de sinais extrapiramidais correspondia aos casos 
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mais precoces e o dos sinais periféricos aos mais tardios. Chamei ao quadro 
comum isolado tipo 2, ao quadro precoce com sinais extrapiramidais marcados 
tipo 1 e ao quadro tardio com importantes sinais de lesão do neurónio motor 
periférico tipo 3. Só anos mais tarde me apercebi de que no tipo 1 os sinais 
piramidais eram também mais importantes que nos restantes tipos. 

Rosenberg, que nos visitou nesse ano, interessou-se pela classificação 
em tipos e incluiu-a num trabalho que publicou em 7821, introduzindo pequenas 
(mas importantes) modificações na sua definição. Esse trabalho, que seria 
publicado antes do nosso1, veio estabelecer alguma imprecisão que persistiu 
até hoje. 

Definição dos tipos 

Tipo 1 
Compreende os doentes com início mais precoce (média: 24,3 anos, 

com E.P. de 1,8) e evolução mais grave, que apresentam, para além das 
características comuns a todos os tipos - ataxia cerebelosa e OEP - sinais 
piramidais e extrapiramidais marcados. Representa 23,3% dos casos (20 
doentes) na nossa série. Corresponde à maioria dos doentes da família 
Joseph2, se bem que nas descrições desta família a ataxia cerebelosa nunca 
tenha sido realçada. 

Caso tipo: Início aos 25 anos por desequilíbrios na marcha. Dois anos depois diplopia 
e dificuldades de articulação. A família nota que os olhos estão mais salientes. Pelos 30 anos 
começa a tercaimbras nocturnas dolorosas, com estiramento das pernas, e a marcha é mais difícil, 
necessitando de apoio frequente. A fala torna-se mal articulada e a caligrafia altera-se. Tem 
insónias frequentes e perdeu cerca de 5 kg, com conservação do apetite. Observada primeira vez 
aos sete anos de evolução, apresentava retracção palpebral importante, disartria moderada, 
limitação importante do olhar vertical para cima, com enorme nistagmo rotatório na tentativa, 
limitação da convergência e ligeira limitação do olhar horizontal, também com nistagmo rotatório 
marcado. Havia pequenas fasciculações de contracção da face, sobretudo ao nível dos orbiculares 
das pálpebras e da boca. O masseterino era policinético e os músculos do mento estavam 
frequentemente crispados. A força muscular estava conservada a todos os níveis. Os reflexos eram 
bruscos, de área alargada, policinéticos nos membros inferiores, e os cutâneos plantares em 
extensão bilateral. Notava-se uma moderada espasticidade dos membros inferiores, enquanto que 
os superiores eram hipotónicos, sobretudo a nível distai. As provas cerebelosas cinéticas estavam 
ligeiramente perturbadas. Notava-se, em repouso, uma posição distónica dos últimos dedos das 
mãos e dos halluces, que se acentuava com os movimentos voluntários. A marcha era atáxica e 
espástica, com desequilíbrios frequentes na meia-volta, embora não necessitasse de apoio na sua 
actividade diária. Dez anos depois, na última observação, encontra-se confinada a uma cadeira de 
rodas. Perdeu 15 kg desde o início da doença e a família é frequentemente acordada durante a noite 
por gritos e grande agitação. Mantem-se mentalmente bem, mas tem enorme dificuldade de 
comunicação por uma anartria completa (emite apenas sons guturais inarticulados) e quase total 
incapacidade de escrita. Engasga-se frequentemente com a própria saliva que escorre em 
permanência da boca. A respiração é suspirosa. Tem uma limitação quase completa da convergência 
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e do olhar vertical para cima e limitação moderada do olhar horizontal, sem nistagmo. Os olhos são 
ainda saltados, mas este facto é por vezes encoberto porptose palpebral, mais marcada à direita. 
A pupila deste lado é mais dilatada e os reflexos fotomotores fracos, com fundo ocular normal. É 
bem evidente uma atrofia e parésia facial bilateral, mantendo-se as fasciculações de contracção. 
Existe agora uma grande distonia facial, com esgares permanentes, comprometendo mais os 
músculos da metade inferior. Os velopalatinos estão abolidos e o masseterino mantem-se vivo. A 
língua é normal, exceptuando raros movimentos de torsão. A cabeça mantem-se em flexão, com 
dificuldade na posição erecta, embora a força dos extensores do pescoço seja normal contra 
resistência. A ataxia do tronco impede que se mantenha sentada sem apoio lateral. Ao nível dos 
membros, constata-se uma ligeira atrofia dos interósseos, com força muscular normal a todos os 
níveis. Os reflexos são ainda policinéticos mas os aquilianos muito fracos, quase abolidos. 
Mantem-se um sinal de Babinski bilateral. Constata-se uma enorme distonia, sobretudo dos 
membros superiores, que torna difícil a apreciação do tonus muscular. Nos membros inferiores 
existe uma grande espasticidade, com espasmos que tornam difícil a adaptação à cadeira de rodas. 
As sensibilidades superficiais e profundas parecem íntegras e não há verdadeiras alterações 
esfincterianas. Usa, no entanto, fraldas em permanência, sobretudo pelas dificuldades de 
comunicação, e teve já uma escara sagrada. 

Tipo 2 
O tipo 2 (25,6% dos doentes) é intermédio na idade de início (média de 

40,5 anos, com E.P. de 1,3 anos). O seu quadro clínico, que corresponde à 
descrição original dafamília Thomas3, está limitado à ataxia e OEP, com ou sem 
sinais piramidais. Os sinais extrapiramidais e periféricos, quando existem, são 
ligeiros. Todos os casos se iniciam como tipo 2 e assim permanecem durante 
5 a 10 anos, começando então adiferenciar-se emtipo 1 ou 3, pelo aparecimento, 
respectivamente, de sinais extrapiramidais ou periféricos. Outros, no entanto, 
permanecem como tipo 2 durante um longo período de tempo, que ultrapassa 
em alguns doentes os 20 anos. Por isso, nas análises envolvendo tipos clínicos 
só se retiveram, dos 80 doentes classificados como tipo 2 em diferentes 
consultas, os 22 que permaneceram como tipo 2 a partir de 10 anos de 
evolução.' 

Caso tipo: Início aos 42 anos por desequilíbrios na marcha, de evolução progressiva. 
Três anos depois surge diplopia inconstante em todas as direcções do olhar, seguida de dificuldade 
na articulação verbal e na escrita e de ligeira disfagia. Observada pela primeira vez aos cinco anos 
de evolução, apresentava disartria, um moderado síndrome cerebeloso estático com marcha 
independente, um síndrome cerebeloso cinético de predomínio nos membros inferiores e ligeira 
limitação do olhar vertical para cima, com conservação dos movimentos laterais. Nesta posição 
notava-se um ligeiro nistagmo esgotável. Os reflexos eram vivos, momocinéticos, excepto os 
aquilianos, muito fracos; os cutâneos-plantares respondiam em flexão. O restante exame era 
normal, não havendo, nomeadamente, alterações do trofismo nem da força muscular. No último 
exame, aos 20 anos de evolução, queixava-se de insónias nos últimos três anos e não tinha 
emagrecido, mantendo-se o intelecto bem preservado. Está a maior parte do dia numa cadeira de 
rodas, embora se possa ainda deslocar com apoio bilateral. A fala é moderadamente disártrica mas 
perfeitamente inteligível. Tem disfagia moderada para líquidos e a própria saliva. Não há retracção 
palpebral. O olhar para cima e a convergência estão limitados. Observam-se abundantes 
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fasciculações de contracção da face, sem parésia nem atrofia, e fasciculações de repouso da 
língua, que não é atrófica. Os reflexos velopalatinos estão abolidos, enquanto o masseterino é vivo. 
Não se observam atrofias musculares e a força é normal. Os reflexos continuam vivos, com 
aquilianos abolidos e cutâneos-plantares em flexão. As provas cerebelosas cinéticas estão muito 
alteradas, tanto nos membros superiores como inferiores. A palestesia está diminuída ao nível dos 
pés, com integridade da sensibilidade postural e das superficiais. Não há alterações esfincterianas. 

Tipo 3 
O tipo 3 (51,1% dos casos, 44 doentes) tem um início mais tardio 

(média 46,8 anos, com E.P. de 1,4), englobando os doentes que, além de ataxia 
cerebelosa e OEP, apresentam sinais importantes de atingimento periférico, 
com poucos ou nenhuns sinais piramidais e extrapiramidais. Quase todos os 
doentes descritos na família Machado4 pertenciam a este tipo. 

Caso tipo: Início aos 52 anos, por desequilíbrio na marcha, de evolução lentamente 
progressiva. Diplopia ocasional. Aos cinco anos de evolução, a fala era normale os olhos um pouco 
fixos e salientes. Existia uma moderada limitação do olhar verticale da convergência, com restantes 
movimentos normais. O exame dos nervos cranianos era normal, à excepção de um masseterino 
vivo. Nos membros superiores o exame era também normal, excepção por uma discreta atrofia dos 
primeiros interósseos, com reflexos distais conservados. Nos membros inferiores, era evidente 
uma atrofia peroneal, se bem que pouco marcada, com raras fasciculações dos músculos da loca 
antero-extema. A força muscular estava conservada e os reflexos presentes mas fracos, contrastando 
com cutâneos-plantares em extensão. Existia uma ligeira hipotonia distai e os testes cerebelosos 
eram mal compostos. As sensibilidades estavam íntegras. A marcha era francamente atáxica, mas 
permitia-lhe uma vida normal. Dez anos mais tarde desloca-se com apoio bilateral, por ataxia e 
esboço de "steppage". Há uma disartria cerebelosa franca, permitindo no entanto a comunicação. 
Os olhos são "saltados", com pestanejo pouco frequente, e o olhar limitado em todas as direcções. 
Observam-se frequentes fasciculações de contracção da face e raras fasciculações de repouso da 
língua. Os velopalatinos estão conservados, embora se queixe de disfagia frequente e a elevação 
do véu seja lenta. O masseterino é bem evidente. Constata-se uma atrofia muscular moderada dos 
músculos das mãos, com ligeira fraqueza dos músculos intrínsecos e abolição dos reflexos distais 
dos membros superiores. Nos membros inferiores, a atrofia muscular é importante, sobretudo ao 
nível das pernas e observam-se fasciculações frequentes. Existe uma moderada parésia dos 
extensores e flexores dos pés. Os reflexos osteotendinosos e os cutâneos-plantares estão 
abolidos. As provas cerebelosas são muito mal executadas, tanto nos membros superiores como 
nos inferiores. Existem moderadas alterações distais da sensibilidade postural e da palestesia, com 
conservação das sensibilidades superficiais. Não são referidas alterações esfincterianas. 

Caracterização dos tipos clínicos 

Idade de início: Tendo a definição dos tipos clínicos, em termos de 
análise estatística, sido feita exclusivamente a partir da quantificação de 
determinados síndromes, verificou-se uma distribuição etária perfeitamente 
correspondente à que tínhamos primitivamente proposto (que incluía também 
a idade de início). Assim, a média de idade de início é, para os doentes de tipo 
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Fig. 3.19  Distribuição da idade de início 
segundo o tipo clínico. 
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1, de 24,3 anos (com extremos de 7 e 34 anos). Os doentes de tipo 2 têm as 
primeiras manifestações em média aos 40,5 anos (extremos de 21 e 58 anos). 
Os doentes de tipo 3 têm um início médio pelos 46,8 anos (extremos de 26 e 
65). Para cada tipo, a curva de distribuição das idades de início é Normal (fig 
3.19). 

No entanto, para uma mesma idade de início, há, se bem que 
raramente, tipos diferentes. Na presente série, de três doentes que tiveram as 
primeiras manifestações entre os 18 e os 22 anos, dois continuam como tipo 2 
(9 e 15 anos depois, este último com uma vida profissional, se não pessoal, 
normal) ; outro apresenta, no terceiro ano de evolução, um quadro de tipo 1 com 
grande distonia e muito incapacitante. 

Pontos de viragem: A irregularidade de seguimento dos doentes 
dificultou obviamente a análise desta questão: sabemos que um doente é de 
tipo 1 ou 3 quando o observamos, mas, se a consulta anterior ocorreu anos 
atrás, não podemos estabelecer o momento exacto em que a viragem (do tipo 
2 anterior) teve lugar. Não podemos também assegurar, se observámos pela 
última vez um doente de tipo 2 há vários anos, que o tipo não tenha entretanto 
mudado. 

Pode parecer discutível afirmar que todos os doentes começam como 
tipo 2. No entanto, dos 43 doentes que observámos com menos de 5 anos de 
evolução, todos tinham as características clínicas deste tipo, com excepção do 
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caso atípico já descrito e de um doente do tipo 1 que fez a viragem logo ao 
segundo ano de doença (sendo contudo de tipo 2 no ano anterior). 

A viragem para o tipo 1 (fig. 3.20) começa precocemente, adquirindo 
alguma expressão a partir dos 4 anos: para o tipo 3 toma-se significativa a partir 
dos 7 anos de evolução. Parece, pois, haver alguma evidência de que o tipo 1 
se diferencia em regra mais cedo (com o aparecimento do síndrome 
extrapiramidal), enquanto que o tipo 3 o faz mais tarde (com o aparecimento do 
quadro periférico). 
N. de doentes 

80 

20 

20 

20 22 24 26 
Evolução (anos) 

Fig. 3.20 - Evolução 
mortos dos tipos clínicos 

(incluindo os doentes 
vivos e mortos) 
segundo os anos de 
evolução, pondo em 
evidência as zonas de 
viragem. 

Quadro clínico: No tipo 1 predominam as lesões do tronco cerebral 
(maior precocidade e intensidade de manifestações como a retracção palpe
bral, OEP, síndrome pseudobulbar, sinais extrapiramidais, insónia, 
emagrecimento, fasciculações de contracção da face), enquanto que no tipo 3 
predominam as alterações medulares (o síndrome motor periférico e as 
alterações de sensibilidade). 

Exceptuando o síndrome piramidal e o emagrecimento, a intensidade 
dos síndromes é, para o mesmo ano de evolução, sempre inferior nos doentes 
de tipo 2 (figs 3.21 e 3.22). A tendência dos doentes de tipo 2 é, pois, para uma 
maior benignidade de expressão clínica. Estafoi uma das surpresas da análise 
estatística, visto considerarmos antes ser este tipo intermédio em todos os 
aspectos. 
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Incapacidade: A impossibilidade de marcha (fig. 3.23) é mais precoce 
nos doentes de tipo 1 : todos os doentes necessitam de apoio na marcha aos 
10 anos de evolução (contra 60% dos de tipo 3 e 25% dos de tipo 2). Aos 20 
anos, ainda só 50% dos doentes de tipo 2 precisam de apoio na marcha, em 
contraste com 90% dos de tipo 3. 

Quanto à incapacidade de comunicação, as diferenças entre os tipos 
são menos evidentes, continuando no entanto o tipo 2 a ser o menos atingido, 
seguido pelo tipo 3; o tipo 1 é o mais afectado e habitualmente numa fase mais 
precoce (entre os 7 e os 9 anos de evolução, todos os doentes de tipo 1 estão 
disártricos e cerca de metade tem já dificuldades importantes de comunicação 
oral). 

Os doentes de tipo 1 têm, portanto, quadros mais graves e incapacidade 
mais precoce, os de tipo 2 atingem menores graus de incapacidade, os doentes 
de tipo 3 são intermédios. 

Estado civil e comportamento reprodutor: Analisando o estado civil 
segundo os tipos, verifica-se que 61,1% dos doentes de tipo 1 são solteiros, 
contra 28,3% e 11,1 % dos tipos 2 e 3. Este facto é também evidente na análise 
das árvores familiares: naquelas famílias em que a doença surge em pessoas 
muito jovens, o ramo correspondente tende à extinção sem descendência. O 
tipo clínico parece influenciar igualmente o comportamento reprodutor: enquanto 
que a média de filhos nos doentes de tipo 1 é inferior a 1 (0,8), é de 2,7 e 2,9 
nos tipos 2 e 3. Estes resultados correspondem à menor taxa de casamentos 
e reflectem o maior "handicap" físico e social que a gravidade da doença 
confere ao tipo 1. 

Sobrevida: Em relação à sobrevida, não se encontraram diferenças 
significativas entre os três tipos: a maior incapacidade dos doentes de tipo 1 é 
equilibrada pelo facto de os doentes de tipo 3, pela sua idade mais avançada, 
morrerem de doenças competitivas ou terem menor resistência à incapacidade 
que a DMJ acarreta. 

Factores que influenciam os tipos clínicos 

Sexo: Embora não existam diferenças significativas, encontra-se um 
predomínio masculino nos tipos 1 (13/7) e 3 (28/16), enquanto não há diferença 
para o tipo 2 (11/11). O tipo mais frequente nos dois sexos éo3 (como no total 
dos doentes), seguido do 1 no masculino e do 2 no feminino. Barbeau7 

encontrou também umaf requência ligeiramente superiordo sexo masculino no 
tipo 3 (citando, a propósito, a mesma tendência na esclerose lateral amiotróf ica, 
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(o) Síndroma carabaloso (b) Oftalmoporésía 

o - 3 - B - o - 12 - I I 16+ 
EVOIUBCO (anos) 

0 - 3 - 8 - 9 - 1 2 - 1 3 
Evolução (ano.) 

(c) Síndroma piramidal (d) Slndromo periférica 

0 - 3 - 8 - 9 - 12 - 15 18 + 
Evolução (anoi) 

(*} Síndrome axtraplrcmlda 

Tlf»3 
Tlpo2 
Tlpot 

Fig. 3.21 - Variação dos principais síndro
mes segundo os tipos clínicos 
e os anos de evolução. 
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(a) Síndrome cerebeloso 
(b) OftaJmoparesia 

7 - M - 35 - 45 - 5S ■ 66 BB* 

Hade (anos) 7 - 25 ■ 36 - 45 ■ 56 

Idade (anos) 

(c) Síndrome piramidal (d) Síndrome periférico 

7 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 8 5 BB. 

Idade (anos) 

(e) Síndrome extrapiramidai 

Tipo3 

típo 2 
'T^»1 : 

7 - 25 - 35 - 45 - 55 

Idade (anos) Fig. 3.22  Variação dos principais síndro

mes segundo os tipos clínicos 
e a idade. 
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(a) Apoio na marcha (b) Disartria 

0 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15 16+ 
Evolução (anos) 

0 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15 16+ 
Evolução (anos) 

(c) Apoio na marcha (d) Disartria 

% 

7 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 66+ 
Idade (anos) 

7 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 66+ 

Idade (anos) 

Fig. 3.23. - Progressão da incapacidade de marcha e da disartria segundo os tipos clínicos. 
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o que poderia sugerir que os cornos anteriores da medula seriam mais 
vulneráveis neste sexo). 

Idade de /n/c/o: Encontrou-se uma diferença significativa da distribuição 
dos tipos segundo a idade de início, quando a sua classificação foi feita, como 
já dissemos, apenas pelo predomínio relativo dos diferentes síndromes. 

Distribuição por famílias e gerações: Retiveram-se nesta análise 14 
famílias, sendo as restantes excluídas por terem sido observados dois ou 
menos doentes. A distribuição dos tipos é, como seria de esperar, sobreponível 
à das idades de início (quadros 5.1 a 5.4, páginas 113 a 116). Em algumas delas 
todos os doentes observados pertencem a um só tipo: tipo 2, de início tardio, 
nas famílias 2 (todos do sexo feminino), 33 e 36, na mesma ou em gerações 
sucessivas; tipo 3 na família 10 (todos na mesma geração). Nas grandes 
famílias (6 a 21 membros afectados) verifica-se uma certa dispersão dos tipos, 
mas em regra com um predomínio quer do tipo 1 (F. 1 ), quer do tipo 3 (F. 15). Já 
na maior família continental (F.26) há um grande equilíbrio na distribuição entre 
os diferentes tipos. A tendência geral é para o tipo 1 predominar nas últimas 
gerações e o tipo 3 nas mais antigas. É, no entanto, possível que esta 
constatação se deva ao facto de não se terem ainda revelado os tipos 3, mais 
tardios, nas gerações mais novas. 

Relação com o tipo do transmissor.Uos 29 grupos em que observámos 
progenitor e filhos afectados, verificámos que o único caso de tipo 1 com filhos 
já doentes deu origem a dois tipos 1. Dos vários doentes de tipo 2 que têm filhos 
afectados, estes distribuem-se na maioria pelo tipo 2, sendo três do tipo 1 e 
nenhum do tipo 3. Os doentes de tipo 3 deram origem a dois filhos de tipo 1 e 
dois de tipo 3, sendo os restantes nove de tipo 2. Esta análise merece, no 
entanto, sérias reservas, devidas ao número reduzido de doentes, ao facto da 
classificação em tipo 2 (dos progenitores e dos filhos) poder não ser definitiva 
e, finalmente, a não se terem provavelmente ainda revelado todos os tipos 
possíveis na descendência. Contudo, a ser verdadeira esta tendência, sugere 
uma baixa de tipo de progenitor para filho, o que está de acordo com a 
antecipação das idades de início já verificada. 

Factores geográficos: Quanto à distribuição dos tipos clínicos, não se 
encontraram diferenças estatisticamente significativas, tanto segundo a região 
de origem como de residência. Os doentes de tipo 3, o mais frequente em geral, 
predominam nos Açores e no continente, seguidos nas ilhas pelos de tipo 2, 
sendo o tipo 1 o menos frequente, invertendo-se esta ordem para o continente. 
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DISCUSSÃO DOS DADOS CLÍNICOS 

A análise do quadro clínico apresentado pelos 144 doentes revistos 
confirmaram em geral os resultados das revisões anteriores. Permitiram, no 
entanto, pôr em evidência certos aspectos da DMJ que merecem alguma 
discussão. 

Padrão clínico 

Fica, espero, definitivamente demonstrado que o quadro clínico da 
DMJ é definido pela associação (constante a partir do quinto ano de evolução) 
de ataxia cerebelosa e oftalmoparésia externa progressiva. É basicamente 
esta associação que permite a sua distinção de outras ataxias cerebelosas. 
Outras manifestações - os sinais piramidais, o quadro motor periférico e os 
sinais extrapiramidais-são também comuns, mas dependem de circunstâncias 
como a idade e o tempo de evolução, que serão discutidas a seguir. Sinais 
menores, mas muito sugestivos, são as fasciculações de contracção da face e 
a retracção palpebral (esta presente em apenas um terço dos doentes). 

Referimos no capítulo sobre a historiada DMJ que vários neurologistas, 
com papel relevante no seu estudo e divulgação, tiveram dificuldade em aceitar 
alguns dos síndromes principais desta afecção. 

O primeiro foi Rosenberg2, que no seu artigo original dá pouco realce 
à ataxia cerebelosa, em detrimento dos sinais piramidais, afirmando mesmo 
que a ataxia não faz parte do tipo 1. É certo que na família Joseph predominam 
os doentes em que, em fases avançadas, a distonia e a espasticidade são tão 
importantes que se torna difícil fazer executar e apreciar as provas cerebelosas. 
No entanto, alguns doentes vistos por Rosenberg e por mim nas Flores 
apresentavam sinais cerebelosos evidentes, sendo mais tarde por ele 
classificados de tipo 1. 

Também Barbeau7, apesar de uma arguta percepção da doença, 
sempre negou a distonia: dizia que quando a espasticidade é muito marcada 
produz movimentos de reacção ("Gegenhalten") e espasmos em extensão, 
nomeadamente em doentes com fraqueza muscular e alterações da sensibilidade 
postural, o que explicaria o aparecimento de posturas distónicas (e não de 
verdadeiradistonia) nos movimentos voluntários. Estes argumentos podem ser 
facilmente rebatidos: já vimos que a distonia predomina nas extremidades 
superiores, onde a espasticidade raramente é importante e nunca há alterações 
da sensibilidade profunda. Por outro lado, se a distonia se acentua de facto com 
o movimento, existe já, e bem marcada, em repouso. Também vimos que a 
fraqueza muscular é pouco frequente e surge sobretudo nos doentes sem 
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qualquer evidência de distonia. Ou seja, os doentes com maior distonia não 
perfazem nenhumas das condições evocadas por Barbeau para negar a sua 
existência. 

Finalmente, Fowler6 valoriza pouco o síndrome piramidal, mas a sua 
experiência da DMJ é feita a partir de doentes da Nova Inglaterra, onde 
predominam os doentes de tipo 3. 

Esta é a perfeita ilustração de como as descrições clínicas dependem 
do olhar do observador, e também da escola neurológica (francesa ou inglesa) 
a que ele pertence. Bem ciente destes riscos, procurei ser imparcial na 
descrição da doença. A verdade é que todos formamos, ao longo dos anos, um 
modelo a que é difícil fugir. 

Idade de início 

Esta revisão demonstrou, uma vez mais, a grande variação da idade 
de início na DMJ, incluindo dois casos infantis (com forte evidência de poderem 
corresponder ao estado de homozigotia) e três juvenis (com início antes dos 18 
anos). No outro extremo, o início mais tardio registou-se aos 70 anos. Sequeiros19, 
na sua revisão de 343 doentes de várias origens e etnias, encontrou extremos 
de 1 e 73 anos. Os casos infantis incluídos correspondiam a uma família 
japonesa27 (cujo diagnóstico não é seguro) e a duas famílias indianas28 em que 
são referidas como afectadas quatro crianças (dois pares de irmãos), com início 
no primeiro ano de vida e um quadro progressivo incluindo atraso psicomotor, 
ataxia e sinais piramidais. Não há evidência de consanguinidade entre os pais, 
dos quais um só é afectado, não pertencendo o outro a um grupo de risco. Os 
estudos efectuados permitiram excluir algumas doenças recessivas, mas está 
ainda longe de ter sido demonstrado tratar-se de casos de DMJ. Penso, por 
isso, que os casos de início infantil de DMJ devem ser considerados com 
alguma reserva e só deveriam ser aceites, na ausência de evidência clara de 
possível homozigotia, em famílias que satisfaçam todos os critérios de 
diagnóstico clínico e patológico. Sendo os casos juvenis raros em todas as 
séries, a DMJ pode ser considerada essencialmente uma afecção da idade 
adulta (média de início: 40,2 anos). 

A variação da idade de início (e dos tipos) numa fratria é menor que 
entre fratrias diferentes, a variação dentro de uma geração é menor que entre 
gerações diferentes, a variação intrafamiliar é menor que a interfamiliar. 
Sequeiros15 chegara também às mesmas conclusões. Uma das diferenças em 
relação à presente série foi que não encontrou variação significativa da idade 
de início segundo o sexo, enquanto que na nossa as mulheres têm um início 

71 



CLINICA 

significativamente mais tardio (média: 43,7 anos) do que os homens (média: 
37,3). Por outro lado, Sequeiros demonstrou uma considerável variação entre 
diferentes grupos étnicos, e entre regiões de origem (os doentes da costa oeste 
dos EUA, como os de S.Miguel donde são maioritariamente originários, teriam 
idade de início mais tardia do que os doentes da Califórnia e das Flores). A 
mesma tendência é assinalada por Mahdavi-Nezarati29, num recente análise da 
idade de início em 282 doentes norte-americanos. Na presente série verifica-
se uma tendência inversa, tendo os doentes das Flores uma idade de início 
significativamente mais tardia do que os de S.Miguel. O facto de quanto mais 
próximo for o grau de parentesco mais homogénea ser a idade de início sugere 
fortemente a existência de genes modificadores que modulam a expressão do 
gene mutante e cuja presença numafamília, comunidade ou etnia é responsável 
pela tendência para um início mais precoce ou mais tardio nesse conjunto. 

Perfil evolutivo 

As manifestações mais precoces da DMJ são os sinais piramidais, a 
retracção palpebral e o síndrome cerebeloso, seguidos pela OEP (dois anos 
apóso início), pelos sinais extrapiramidais (quatro anos) e o síndrome periférico 
(sete anos). Todos progridem lentamente, com excepção do síndrome piramidal 
que tende a ser regressivo nos doentes de tipo 2 e 3.0 ritmo de progressão do 
síndrome periférico, uma vez iniciado, é mais rápido que o dos outros síndromes. 

A cronologia dos diversos componentes da doença justifica, em parte, 
a variabilidade das descrições anteriores, uma vez que a maior parte dos 
estudos até agora efectuados são transversais. Justifica-se assim também a 
dificuldade de diagnosticar um caso isolado de DMJ quando a sua evolução é 
curta e as suas feições mais típicas ainda não evidentes. 

Se é relativamente fácil constatar as diferenças cronológicas na 
expressão clínica das diversas manifestações da DMJ, mais difícil é explicá-las, 
no total desconhecimento da sua base etiopatogénica. A lesão de determinadas 
estruturas do tronco cerebral (responsáveis pelos síndromes cerebeloso e 
piramidal e pela retracção palpebral) exprime-se mais cedo. Depois surgem 
(quando surgem), sinais de atingimento do sistema extrapiramidal e só mais 
tarde os sinais de lesão do segundo neurónio motor e dos gânglios raquidianos. 
Ou a cronologia da perda neuronal nas diferentes estruturas é paralela à 
expressão clínica, ou todas as lesões anátomo-patológicas evoluem 
simultaneamente, mas para determinadas estruturas (como os cornos anteriores 
da medula e o locus niger) é necessária uma maior perda neuronal para 
surgirem manifestações clínicas. A favor desta segunda hipótese estão dois 
argumentos: por um lado, o facto de, como veremos adiante, não haver 
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diferenças evidentes nos achados neuropatológicos segundo a duração total 
da doença dos casos autopsiados; por outro lado, o aparecimento, na RMN, de 
sinais de atrofia do vermis e do tronco cerebral (fig.8.1 ) num indivíduo em risco, 
antes de qualquer queixa clínica. O processo de morte celular parece anteceder 
o início clínico dadoença.e o seu relógio andadevagar. Do jogo de compensação 
bioquímica e de multiplicação de receptores poderá depender o limiar de 
claudicação clínica para cada estrutura atingida. 

Variabilidade fenotípica segundo a idade 

Os diferentes síndromes da DMJ têm uma distribuição claramente 
diferente segundo a idade do doente (fig. 3.24). Assim, enquanto que nos 
grupos etários jovens predominam os sinais piramidais e extrapiramidais 
(particularmente o quadro distónico), nos grupos etários mais velhos predomina 
o quadro periférico. Nas idades intermédias (entre os 40 e os 55 anos), as 
manifestações clínicas da doença limitam-se à ataxia cerebelosa e à 
oftalmoparésia externa progressiva, comuns a todos os grupos etários. 

Parece assim evidenciar-se um outro factor de variação fenotípica - a 
diferente susceptibilidade das estruturas-alvo do sistema nervoso central, 
conforme a idade do doente (fig. 3.25). O mesmo acontece noutras afecções 
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neurológicas, geneticamente condicionadas ou não. Assim, a distonia é 
habitualmente uma manifestação própria do adolescente e do adulto jovem. 
São exemplos disso a doença de Wilson, as discinésias agudas medicamentosas, 
a distonia musculorum deformans, a distonia de Segawa. Em contrapartida, na 
doença vascular cerebral, apesar das estruturas eventualmente responsáveis 
pela distonia (gânglios da base e tronco cerebral) serem frequentemente 
atingidas, a distonia é uma manifestação clínica rara. No outro extremo, os 
cornos anteriores da medula parecem ser mais frágeis em idades mais 
avançadas: para além das amiotrofias fisiológicas dos velhos, também a 
esclerose lateral amiotrófica tem uma incidência maior depois dos 50 anos. 

Esta susceptibilidade particular de diferentes estruturas segundo a 
idade justificaria ainda que os doentes de idade intermédia (correspondentes 
ao tipo 2) não tivessem quer distonia (próprias dos mais jovens), quer 
manifestações periféricas (próprias dos mais velhos). A mesma razão poderia 
explicar a sua maior benignidade: o factor que desencadeia a doença iria 
encontrar nesta idade estruturas menos vulneráveis, ou porque mais 
estabilizadas, após o processo de maturação (no caso dos sinais 
extrapiramidais), ou porque ainda não fragilizadas pelo envelhecimento. 

Variabilidade geográfica 

Para além da variação da idade de início segundo a origem geográfica 
assinalada por Sequeiros15, um problema curioso é levantado .pela existência, 
nos Estados Unidos, de raros doentes luso-americanos com uma apresentação 
clínica particular: a combinação de um quadro parkinsónico com o síndrome 
periférico, em doentes com mais de 60 anos6 22.Emfamílias negras do Mississipi 
encontra-se também, em idades mais precoces (30-40 anos), um quadro 
acinético-rígido importante23. Estes casos constituem a única expressão clínica 
da DMJ que não encontrámos na presente série (mesmo o caso atípico que 
descrevemos não é perfeitamente sobreponível). Será interessante tentar 
esclarecer no futuro os factores, genéticos ou ambienciais, que influenciam o 
aparecimento desta forma. 

Análise dos tipos clínicos 

Condições de definição 
A definição inicial dos tipos não foi feita de um modo suficientemente 

claro, dando origem a alguns erros na sua interpretação ulterior. Por exemplo, 
não ficou bem evidente logo de início o facto de todos os tipos partilharem um 
quadro comum - a ataxia cerebelosa e a oftalmoparésia externa. Interessa, por 
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isso, pôr em relevo certos pontos: 1. O tipo 2 pode ser transicional, os tipos 1 
e 3 são detinitivos. 2. Nenhuma análise que utilize esta classificação deveria ser 
feita nos primeiros sete anos de evolução da doença, antes dos tipos 1 e 3 se 
def inirem. 3. Emfases terminais, todosos síndromes podem estarsobrepostos, 
tornando a definição dos tipos difícil e susceptível de erro. 

Identidade real 
Não restam dúvidas sobre a identidade dos tipos 1 e 3, dado o seu 

comportamento distinto em relação a quase todos os parâmetros: idade de 
início, predominância de síndromes, agregação em determinadas famílias e 
gerações, distribuição geográfica e étnica. Ninguém que tenha observado 
doentes 1 e 3 típicos pode hesitar: é até possível que seja tentado a evocar, 
como os primeiros observadores, doenças distintas. 

Mais difícil é afirmar a individualidade do tipo 2. Observando a evolução 
dos tipos ao longo dos anos de doença (fig. 3.20), é evidente que o tipo 2 tende 
a esgotar-se, por transformação nos outros tipos.Enquanto que nestes o 
número de doentes atinge um máximo e depois vai diminuindo por morte,o tipo 
2 vai-se transformando nos outros tipos. Há, contudo, doentes que se mantêm 
do tipo 2 após evoluções longas (28 com mais de 10 anos, 11 com mais de 15, 
3 com mais de 20) e 10 doentes morreram (com 11 a 21 anos de evolução total) 
como tipo 2. É admissível, no entanto, que, com maiores sobrevidas também 
estes se pudessem transformar em tipo 3.0 tipo 2 parece, pois, representar um 
estado de doença (ainda) não diferenciado; a sua existência justifica-se, no 
entanto, pela necessidade de classificar as fases iniciais e pela existência de 
doentes que não chegam a diferenciar-se noutros tipos, apesar de evoluções 
longas. 

Alguns dados sugerem que o tipo 2 possa ser uma forma mais 
atenuada da DMJ (apesar de uma idade de início intermédia): para igual tempo 
de evolução, os doentes de tipo 2 têm em regra síndromes menos intensos. A 
sua evolutividade é também menor. Tendo em conta o fenómeno sugerido pela 
análise da variabilidade clínica segundo a idade, o tipo 2 corresponde aos 
doentes que iniciam a doença em idades em que as estruturas do sistema 
nervoso central envolvidas estariam no seu período de maior resistência. 

Outras propostas de tipos 
Várias tentativas de combinaçõessindromátiças têm sido feitas. Penso 

que representam variações sobre o mesmo tema e que algumas das diferenças 
se explicam pelas características da população em que se baseiam. 

Rosenberg, em 197824, apresentou uma versão um pouco diferente 
dos tipos que propuséramos, reservando o tipo 1 para doentes exclusivamente 
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espásticos e extrapiramidais, sem ataxia cerebelosa (quadro que não 
encontrámos da nossa série), sendo os tipos 2 e 3 idênticos aos nossos. Em 
198325 acrescentou um tipo 4, que associa, para uma idade de início muito 
tardia, um quadro parkinsónico e amiotrofias. Sequeiros, na revisão de 214 
doentes com tipo conhecido, refere apenas três que haviam sido classificados 
pelo próprio Rosenberg como tipo 4. 

Também Fowler6, em 1984, definiu as seguintes formas: atáxica, 
atáxica/neurónio motor periférico e atáxica/neurónio motor periférico/ 
extrapiramidal. As duas primeiras correspondem respectivamente aos nossos 
tipos 2 e 3. Quanto à última, que incluía dois dos 20 doentes estudados, poderá 
corresponder ao tipo 4 de Rosenberg. 

Barbeau7, partindo dos tipos que definíramos, estabeleceu umadivisão 
em seis subtipos, por ordem decrescente de importância dos três síndromes 
que pontuou: cerebeloso (C), piramidal (S de espasticidade) e periférico (P). 
Chegou assim a uma complicada rosa dos ventos, em que o subtipo IA era SPC, 
o IB SCP, o NA CSP, o NB CPS, o IMA PCS e o 1MB PSC. É evidente que se torna 
impraticável o uso de tais subtipos - tenho até dificuldade em estabelecer a 
correspondência com os tipos que propomos ou com doentes que observei. 
Possui, em minha opinião, a vantagem única de ilustrar o continuum da 
expressão fenotípica na DMJ e a evidente imbricação dos tipos para 
determinados síndromes e em certas fases evolutivas. 

A importância dos tipos 
É evidente que nada do que dissemos sobre a definição dos três tipos 

clínicos é absoluto e que eles se diferenciam essencialmente pela predominância 
de um dado síndrome. Assim, pequenos sinais distónicos (distonia isolada do 
hallux ou do quinto dedo da mão, por exemplo) ou parkinsónicos (pobreza dos 
movimentos da face) podem aparecer num doente de tipo 2 ou 3. Inversamente, 
doentes de tipo 1 podem apresentar atrofias distais importantes em fases 
terminais (fica-nos a dúvida se por imobilidade ou desnervação). Acontece 
também, por vezes, ser um caso de tipo 1 tão distónico e espástico que se torna 
difícil pôr em evidência sinais cerebelosos (presentes, no entanto, em exames 
anteriores). Há ainda casos "borderline", em que é difícil decidir se são de tipo 
2 ou 3 (costumamos escrever no balanço final 2-»3). Tudo isto traduz, uma vez 
mais, o continuum dos sintomas e sinais e ilustra bem que a clínica neurológica 
não pode sertransformada num modelo matemático rígido. No entanto, os tipos 
definidos, expressando as combinações mais comuns, representam uma 
classsif icação sólida, de grande utilidade clínica e como elemento de prognóstico. 
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Critérios clínicos de diagnóstico 

Fui muitas vezes confrontada com a questão da possibilidade de 
diagnóstico clínico da DMJ, sobretudo fora do seu ambiente geográfico mais 
comum. As maiores dúvidas foram expressas primeiro por Barbeau (que, no 
entanto, publicou, quando se convenceu, uma excelente revisão de 138 
doentes, incluindo dois sem ascendência portuguesa conhecida) e Harding, 
que continua a manifestaro mesmo cepticismo. A nível interno, Freire Gonçalves8 

e Cunha9 não arriscaram o diagnóstico, chamando aos doentes de DMJ 
simplesmente ataxias cerebelosas dominantes (segundo a classificação de 
Harding26), ou atrofias multi-sistémicas atáxicas (segundo a designação de 
Barbeau7), não os diferenciando até de doentes de paraplegia espástica 
hereditária de Strumpell-Lorrain. 

Penso que estamos agora em melhores condições de afirmar que é 
possível fazer o diagnóstico da DMJ, mesmo sem confirmação patológica, 
segundo determinados critérios e em determinadas circunstâncias: 

1. Transmissão autossómica dominante. 
2. Início habitual na idade adulta (média: 40,2 anos). Os casos de início 

infantil e juvenil só deverão ser considerados num contexto de diagnóstico 
familiar certo, e os primeiros em circunstâncias de possível homozigotia. 

3. Presença, em todos os doente observados na família (a partir dos 
cinco anos de evolução) de ataxia e oftalmoplegia externa progressiva. 

4. Associação frequente, mas não obrigatória, de sinais piramidais, 
extrapiramidais e/ou periféricos, em regra condicionados pela idade de início e, 
portanto, pela idade real dos doentes (os dois primeiros em formas precoces, 
o último em formas tardias). Dentro do síndrome extrapiramidal, a distonia é o 
sinal mais característico, mas a sua presença é excepcional antes de quatro 
anos de evolução. O síndrome periférico surge com algum significado a partir 
dos sete anos de evolução. 

5. Presença de sinais menores, mas muito sugestivos, como as 
fasciculações de contracção da face e a retracção palpebral (muito precoce). 

6. Integridade das funções superiores. 
7. Sobrevida média de 21,4 anos. 

Para aplicação destes critérios deverá ser sempre considerada a 
cronologia habitual de aparecimento dos diferentes sinais e sua relação com a 
idade. Por isso, o diagnóstico será mais seguro se pelo menos um membro da 
família considerada for observado a partir dos sete anos de evolução. 
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4. ESTUDO PATOLÓGICO 

Em Neurologia clássica, não é legítimo defendera identidade nosológica 
de uma afecção sem definir também a sua identidade patológica. Assim, às 
tentativas de definição clínica da DMJ seguiu-se a procura do seu padrão 
neuropatológico. Também este processo não decorreu sem algumas 
controvérsias. 

O nosso contributo neste capítulo limitou-se a um caso1, mas bastante 
especial, visto tratar-se de um doente com uma forma particularmente grave de 
DMJ, tanto pelo início precoce como pela rapidez de evolução, existindo 
argumentos fortes em favor de homozigotia. O seu quadro tende por isso a ser 
o lugar comum de todas as descrições neuropatológicas da DMJ. 

Caso clínico 
O Maurício M. nasceu na ilha das Flores, de pais também afectados. A mãe, pertencente 

à grande família 1 da Ponta Ruiva, tinha um quadro clínico correspondente ao tipo 2, com início aos 
27 anos e morte aos 44. O pai era membro de outra família (F.25), sem relação conhecida com a 
anterior pelo menos nas três gerações precedentes. Tinha uma forma mais tardia da doença (tipo 
3), com início pelos 57 anos e morte aos 72. Deste casamento (fig. 3.12.a), o segundo para o pai, 
nasceram onze filhos, quatro dos quais mortos na infância de doenças não relacionadas. Um outro 
filho teve também uma forma particularmente grave da doença, com início aos 7anos e morte pelos 
17. A mais velha tem actualmente uma forma clínica de tipo 1 com início aos 23 anos. 

O Maurício teve um desenvolvimento normal até aos oito anos, altura em que surgiu uma 
ataxia de marcha, seguida de disartria e disfagia. Pelos 13 anos a sua incapacidade motora 
impediu-o de continuar a estudar, embora se mantivesse normal do ponto de vista intelectual. 

Examinado pela primeira vez aos 12 anos (fig. 4.1), era uma criança muito inteligente e 
comunicativa, de olhos saltados, com grave disartria e distonia generalizada, axiale das extremidades. 
Havia abundantes fasciculações de contracção da face. A elevação dos olhos e a convergência 
estavam muito limitadas. Não se notava nistagmo, embora os movimentos oculares fossem pouco 
harmoniosos. A língua era normal. Não eram evidentes atrofias musculares. Apresentava um 
grande síndrome piramidal com masseterino vivo, espasticidade dos membros inferiores, 
hiperreflexia, clonus das rótulas e dos pés e Babinski bilateral. A marcha era ainda possível sem 
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apoio, embora de base alargada e com muitos 
desequilíbrios. Existia um moderado síndrome 
cerebeloso cinético, mais marcado nos 
membros inferiores. Todos os modos de 
sensibilidade estavam conservados. Notava

se uma escoliose marcada e pés cavus. 
Verificavase uma taquicardia constante, sem 
hipotensão postural ou outros sinais 
disautonómicos. 

Três anos mais tarde, na última 
observação, estava anártrico, mas mantinha

se perfeitamente atento, seguindo e tentando 
interferir nas conversas e colaborando bem 
em todo o exame. Tinham surgido nos últimos 
anos insónias rebeldes e períodos de agitação 
nocturna, assim como grandes dificuldades de 
deglutição com sialorreia permanente, engas

gandose frequentemente com apropria saliva. 
Haviase completado a paralisia do olhar ver

tical para cima e da convergência, com 
i .. . „ . ■ ., limitação importante do olhar horizontal. A 
Fiq. 4.1  Maurício M.  , „ 

excursão dos olhos para baixo mantinhase 
completa. O fundo de olho e as pupilas eram normais. A distonia agravarase, associada a trejeitos 
faciais constantes. Não se aguentava de pé sem apoio bilateral. Notavase uma atrofia peroneal 
importante, com reflexos aquilianos abolidos, mantendose o restante quadro piramidal. Foram 
então constatados alguns erros na apreciação da sensibilidade postural ao nível do hallux e 
abolição da palestesia nas extremidades dos membros inferiores, com integridade das sensibilidades 
superficiais. Mantinha controle esfincteriano. Não tinham surgido outros sinais clínicos de disfunção 
autonómica. Morreu seis meses mais tarde por broncopneumonia, após um alectuamento de dois 
meses, com a idade de 15 anos. 

A história extraordinária de uma autópsia 
Este exame necrópsico foi conseguido em circunstâncias muito particulares de tempo 

e sorte. No Outono de 79 estava eu em férias na aldeia, quando recebi na mercearia local um 
telefonema dos Açores: era a responsável do Registo Civil de Santa Cruz das Flores, senhora que 
muito nos tinha ajudado em trabalhos anteriores, que me avisava da morte do Maurício, a única 
criança então afectada na ilha. Por um extraordinário conjunto de circunstâncias, consegui nessa 
tarde de sexta feira localizar o neuropatologista do Serviço, a TAP interessouse pelo caso, e de 
madrugada viajávamos para as Flores (era uma época em que já me tinha acontecido nos Açores 
esperar uma semana por avião) onde chegámos ao fim da manhã. Já se tinham realizado as 
cerimónias fúnebres e o corpo esperavanos, todas as formalidades legais resolvidas pelo médico 
local, na barraca do cemitério. Aí o meu colega fez, sem electricidade nem água corrente, com os 
improvisados instrumentos que se puderam encontrar (desde um serrote de carpinteiro até ao 
martelo e escopro do material ortopédico do hospital local), a extracção do cérebro e da medula. 
Reg ressámos exaustos à Messe dos Franceses onde o almoço fora retardado para nós, quebrando
se por uma vez as estritas regras locais. Foi assim possível conseguir um precioso material, através 
de uma cadeiade gente interessada em ajudar, com base na iniciativa de uma pessoa particularmente 
atenta e de uma família, para a minha experiência, anormalmente cooperante. Esta é uma das 
muitas histórias extraordinárias que guardo da Ilha das Flores. 
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Métodos utilizados 

A autópsia teve lugar cerca de 36 horas após a morte e foi limitada ao 
cérebro, medula, nervos periféricos e músculos. Todo o material foi fixado em 
formol a 10%. Foram feitas colheitas de várias regiões e a vários níveis do 
cérebro, medula, gânglios raquidianos e gânglios de Gasser, nervos periféricos 
dos membros superiores e inferiores e músculos, incluídas depois em parafina. 
Os cortes foram corados por hematoxilina-eosina, hematoxilina/Van Gieson, 
cresil violeta e cresil violeta/luxol fast blue, Glees-Marsland e Holser. 

Foi feito um estudo semi-quantitativo das regiões consideradas mais 
significativas - por obviamente anormais ou por terem sido descritas como 
atingidas em autópsias anteriores de casos de DMJ ou por serem muito 
importantes em termos nosológicos para distinção de outras formas próximas 
de ataxias hereditárias: 

a) Para avaliar a densidade celular, contaram-se todos os neurónios 
com nucleolus bem identificáveis em áreas medidas de secções de 10 micras 
de espessura, usando uma grelha acopulada à ocular. A área de cada 
quadrícula da grelha foi calculada com um micrómetro, assim como a área total 
em que o número de neurónios foi determinado. A contagem foi feita em 10 a 
50 áreas diferentes segundo a estrutura estudada e determinada a média do 
número de células encontrado. Em relação a estruturas em fita, sinuosas, como 
as folia cerebelosas, os núcleos dentados e as olivas, escolheram-se várias 
amostras que se delimitaram com tinta da China e se desenharam em papel 
vegetal usando uma amplificação de 17,5, medindo-se depois, com um 
curvímetro, o comprimento da zona em estudo. Para os núcleos pônticos, fez-
se uma grade quadriculada de metade da protuberância, efectuando-se as 
contagens em zonas alternadas da quadrícula. Quando as estruturas ocupavam 
áreas muito reduzidas, como, por exemplo, os cornos laterais da medula e as 
colunas de Clarke, foi feita a contagem de todos os elementos neuronais 
presentes a cada nível de corte. 

b) Para as estruturas constituídas por substância branca, cortes 
corados para a mielina (habitualmente luxol fast blue) foram copiados para 
papel vegetal debaixo de uma lupa com um poder de amplificação de 20. As 
áreas dos diversos feixes foram depois determinadas com o auxílio de um 
computador e comparadas com as áreas determinadas nos controles. 

c) No estudo dos cortes de medula, examinada ao nível cervical, dorsal 
e lombar (excepto num dos controles em que não havia segmento lombar 
disponível) desenharam-se no visor Zeiss e mediram-se no computador as 
áreas totais e da substância cinzenta. A área de substância branca foi calculada 
subtraindo a área da substância cinzenta da total. 
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A mesma técnica foi utilizada em secções e níveis equivalentes em dois 
controlos da mesma idade (dois rapazes de 15 anos, ambos sem atingimento 
do SNC). 

Exame macroscópico 

O encéfalo fixado pesava 1.250 gramas. O seu exame exterior não 
revelava alterações para além de moderada atrofia do tronco cerebral, mais 
marcada ao nível da protuberância que apresentava um aspecto escavado dos 
dois lados, correspondente a atrofia dos pedúnculos cerebelosos médios (fig. 
4.2). Ao corte, a substância negra tinha uma coloração normal para a idade mas 
os núcleos dentados pareciam atróficos, sendo a substância branca ao nível do 
hilo de cor amarelada. De notar que o vermis cerebeloso e as olivas bulbares 
tinham relevo normal. Também a medula tinha um aspecto exterior normal, à 
excepção das raízes anteriores, finas e acinzentadas. Ao corte, encontraram-
se na profundidade dos hemisférios cerebrais zonas de autólise moderada que 
poupavam porções importantes de todos os núcleos da base, exceptuando a 
parte interna do tálamo e do pálido, de que restavam apenas pequenos 
fragmentos. 

Fig. 4.2. - Base do cérebro: norma
lidade dos hemisférios 
cerebelosos e atrofia da 
protuberância. 

Exame histológico 

Os resultados do estudo semi-quantitativo são apresentados no quadro 
4.1. Só foram valorizadas rarefacções neuronais ou reduções de área iguais ou 
superiores a 20% dos controlos. 

Cortex cerebral e centro oval: A população celular era normal no cortex 
frontal, temporal (incluindo hipocampo) e occipital. Observou-se uma 
mielinização normal, sem gliose. 
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Quadro 4. 1. Densidade neuronal e área de feixes no caso de DMJ 
estudado e em dois controles da mesma idade 

Doentes Controlos Perda 

Caso MJ 1 2 % 

Caudado 
cél. pequenas 19,3 17,7 18,6 — 
cél. grandes 1,0 1,0 0,6 — 

Putamen 
cél. pequenas 23,5 17,2 19,5 — 
cél. grandes 0,5 0,7 0,6 — 

Pálido 
seg. externo 11,8 7,4 13,4 — 
seg. interno 2,1 2,8 2,5 20,3 

N. sutalâmico* 17,2 24,5 25,7 31,5 
Locus niger 10,5 43,2 41,0 75,1 
Locus ceruleus 15,4 33,2 31,7 52,6 
Cél. Purkinje 

neocortex 4,3 4,4 3,1 — 
paleocortex 6,1 5,4 — — 

Granulosa 
neocortex 10,2 11,2 12,2 — 
paleocortex 11,6 11,6 — — 

N. dentado 16,0 24,0 37,8 48,1 
N pônticos 32,2 57,4 66,6 48,1 
Oliva inferior 40,3 42,5 37,1 — 
Ped. cereb. sup. 5,77 — 11,38 49,3 
F long, médio 1,09 — 1,48 26,4 
F central calote 2,73 — 2,93 — 

î Lemnisco médio 2,58 — 6,02 57,1 
I F espinotalâmico 2,12 — 2,47 14,2 
N. Ill par* 41,0 131,8 161,5 72,1 
N. vestibulares 

médio 18,3 31,5 31,2 41,6 
inferior 8,6 21,0 24,0 61,8 
lateral 10,0 17,6 16,0 40,5 

N ambíguo* 9,7 27,1 23,7 61,9 
N dorsal do vago 14,1 44,6 40,7 67,0 
N. espinal do V 21,5 20,2 17,8 — 
N XII par* 31,1 39,8 43,6 24,9 
N. gracilis 4,5 23,8 — 81,0 
N. cuneatus 6,4 28,0 — 81,7 
Cornos ant. 

cervicais* 17,0 78,2 75,0 77,8 
dorsais* 7,5 19,5 21,5 63,4 
lombares* 20,5 85,7 — 76,0 

| Col. de Clarke * 2,0 17,0 18,2 88,7 
Gânglio raq.* 52,2 298,5 — 82,6 

* Todas as células foram contadas a este nível 
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Gângliosdabase:Os núcleos caudados, putamen e segmentos externos 
do pálido e do tálamo tinham uma densidade neuronal normal, sem evidência 
de gliose. Não foi possível efectuar muitas contagens na parte interna do pálido 
e do tálamo, devido à autólise. Encontrou-se uma redução significativa do 
número de células dos núcleos subtalâmicos, acompanhada de gliose discreta 

Fig. 4.3 - Rarefacção neuronal do segmento interno do pálido (a), corpo de Luys (b), núcleo 
vermelho (c). Cresil viol./L.F.B. x 80 em (a) e (c) e x 10 em (b). 

Mesencéfalo: Verificou-se uma marcada redução de neurónios na 
substância negra (fig. 4.4), particularmente na pars compacta, com gliose 
fibrilar moderada. Viam-se frequentemente grânulos livres de melanina mas 
nenhumcorpo de Lewy. A mesma rarefacção neuronal eglioseforamobservadas 
nos núcleos dos oculomotores (fig. 4.8) e, em muito menorgrau, na substância 
cinzenta periaquedutal e nos tubérculos quadrigémios superiores. Os núcleos 
vermelhos apresentavam uma discreta rarefacção neuronal (20%), sem gliose 
significativa (fig. 4.3). Os pedúnculos cerebelosos superiores estavam reduzidos 
em área. Os feixes piramidais tinham uma área normal e não apresentavam 
gliose. 

Profu£>erânc/'a.'Observava-se marcada depleção neuronal nos núcleos 
pônticos (fig. 4.7) e no locus ceruleus (fig. 4.4). As fibras transversais 
pontocerebelosas, os pedúnculos cerebelosos médios, o lemnisco médio, os 
feixes espino-talâmicos e o feixe longitudinal médio estavam reduzidos em 
tamanho, em contraste com a normalidade do feixe piramidal, que, aliás, se 
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Fig. 4.4  Extrema rarefacção neuronal nos núcleos pigmentados: locus niger (a), locus ceruleus 
(b) e núcleo dorsal do vago (c). Cresil viol./LF.B. x 80. 

verificou a todos os níveis estudados (fig. 4.10). O feixe central da calote estava 
também íntegro. 

Bolbo:Os núcleos vestibulares, ambíguo e do hipoglosso (fig. 4.8), os 
núcleos dorsais do vago (fig. 4.4) e os gracilis e cuneatus mostravam perda 
neuronal grave. Em contraste, as olivas principais (fig. 4.6) e acessórias e os 
núcleos arciformes eram perfeitamente normais. Os pedúnculos cerebelosos 

Fig. 4.5 • Corte transversal, 
mostrando o as

pecto normal das 
foliae cerebelosas 
e da substância 
branca hemisféri

ca. Notar a atrofia 
dos dentados e a 
palidez mielínica 
dos seus hilos. 
Cresil viol./LF.B. 
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inferiores apresentavam-se reduzidos em tamanho, se bem que em menor grau 
que os médios e superiores. Não nos foi possível, dada a sua complexidade, 
fazer contagens das células do sistema reticular. 

Cerebelo: As diferentes camadas do cortex cerebeloso e a substância 
branca dos hemisférios e vermis cerebelosos estavam bem conservados 
(figs.4.6 e 4.7). Em algumas zonas, notava-se rarefacção das células de 
Purkinje na ausência de glia de Bergman, o que foi interpretado como resultante 
dos feno menos de autólise postmortem. Haviauma rarefacção celular importante 
dos núcleos dentado (fig. 4.7), globoso e emboliforme, associada a palidez 
mielínica dos hilos e a gliose fibrilar. 

Fig. 4.7 - Rarefacção neuronal do núcleo dentado (a) e dos núcleos pônticos (b). Cresil viol./ 
/L.F.B. x 20 em (a), x 80 em (b). 

88 



PATOLOGIA 

Fig. 4.8 - Envolvimento dos núcleos dos nervos cranianos: oculomotor comum (a); facial (b); 
ambíguo (c); hipoglosso (d). Cresil viol./LF.B. x 80, x 160 em (b). 

Medula: Existia uma impressionante depleção celular dos cornos 
anteriores, colunas de Clarke e colunas intermedio-laterais, comgliose moderada 
(fig. 4.9). Nos cornos anteriores, a rarefacção neuronal foi sempre maior no 
grupo lateral do que no mediano, o que está de acordo com o predomínio distai 
das amiotrofias. A presença das colunas de Clarke era assinalada na maioria 
dos níveis examinados apenas por uma mancha de gliose, sem nenhum 
neurónio íntegro presente. Observava-se uma ligeira perda neuronal nos 
cornos posteriores que não foi quantificada dada a complexidade desta 
estrutura. No que respeita à substância branca, encontrou-se palidez dos feixes 
espino-cerebelososdorsaiseventrais, dos espino-talâmicos, vest íbulo-espinais 
e retículo-espinais, assim como dos cordões posteriores, em particular do 
gracilis, mais uma vez contrastando com a perfeita conservação dos feixes 
piramidais cruzados e directos*. Observava-se ainda desmielinização marcada 
das raízes anteriores e, num grau ligeiro, também das raízes posteriores. 

* Estas alterações foram confirmadas pela Professora Marion Smith, considerada uma autoridade 
em anatomia da medula, por cuja colaboração estou muito grata. 
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Fig. 4.9  Extrema rarefacção neuronal em várias estruturas medulares: cornos anteriores (a), 
cornos laterais (b), colunas de Clarke (c). Cresil viol./L.F.B. x 20 em (a) e 80 em (b) 
e (c). 
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Fig. 4.10  Integridade do feixe piramidal 
com atingimento dos feixes 
espinocerebelosos e de Goll. 
Cresil viol./L.F.B.. 

Fig. 4.11 • Perda neuronal num glânglio ra

quidiano. Cresil viol./L.F.B. x 80. 

Gânglios raquidianos e gânglio de Gasser: Observouse a todos os 
níveis perda generalizada e marcada de células ganglionares, com hiperplasia 
das células satélites e abundantes nódulos de Nageotte (fig. 4.11). 

Nervos periféricos .Existia uma redução de fibras e mielina proporcional 
à rarefacção celulardos cornos anteriores da medulae dos gânglios raquidianos. 
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Músculos estriados: Encontrou-se uma moderada atrofia de 
desnervação em todos os músculos. Não foram observadas alterações 
mitocondriais. 

Em nenhuma das zonas examinadas do sistema nervoso se observaram 
inclusões, depósitos de material anormal, placas senis ou "novelos" 
neurofibrilares. O quadro neuropatológico que ressalta desta autópsia é o 
habitual em atrofias de sistema: perda neuronal pura, de gravidade variável 
conforme os grupos celulares, habitualmente assinalada por gliose fibrilar, sem 
qualquerdeposição ou formação intraneuronal detectável. Quanto às alterações 
da substância branca, foram sempre obviamnente secundárias à perda celular 
das estruturas neuronais de origem. 

REVISÃO DE OUTROS ESTUDOS PATOLÓGICOS 
Quando fizemos o estudo deste caso, em 1982, estavam publicados 

seis exames neuropatológicos2'6, todos nos Estados Unidos, em doentes 
pertencentes a famílias de origem portuguesa. De então para cá outras 
surgiram na literatura715, particularmente no Japão. Como nestafase de definição 
patológica da DMJ é importante considerar apenas os casos de diagnóstico 
seguro, só foram incluídos nesta revisão aqueles em que ele não levantava 
dúvidas. Por isso decidi, depois de muitas hesitações, não considerar os 
descritos como "atrofias espino-pônticas"1619, apesar de poderem corresponder 
à DMJ. Discutiremos a questão mais tarde. Foram também excluídos o caso 
publicado em 1983 porMizutani20, difícil de definir emtermos patológicos, assim 
como dois casos autopsiados numa família estudada no Japão por Ikeda21, por 
não ter acesso a elementos clínicos suficientes para fundamentar o diagnóstico 
e por haver suspeita de envolvimento do cortex cerebral, cortex cerebeloso, 
olivas bulbares e feixe central da calote. 

Foram até hoje publicadas 18 autópsias de casos seguros de DMJ 
(quadro 4.2), incluindo o nosso. Como parece lógico que a existência ou 
ausência de lesões patológicas, e o seu grau, possa variar em função do tipo 
clínico do caso autopsiado e do tempo de evolução, tentei, a partir da descrição 
clínica fornecida, atribuir a cada doente um tipo clínico e indicar a idade à morte 
e a duração aproximada da doença. Os casos revistos representam uma boa 
amostragem, cobrindo todos os tipos, várias idades e tempos de evolução e 
diversas origens geográficas e étnicas. 

E sempre delicado fazer comparações rigorosas, visto que em algumas 
descrições estruturas importantes não são sequer referidas. Por outro lado, é 
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Quadro 4.2. Sumário dos casos autopsiados de DMJ 

Autor 
Data 

N Sexo Idade 
de morte 

Evolução 
(anos) 

Tipo Particularidades 

Woods e 
Shaumburg23 

1972-75 
2 M-M 34-55 17-11 1-3 

Rosenberg4 

(Nielsen) 
1976-77 

1 F 36 15 1 

Romanul5'6 

1977-78 
3 M-M-? 61-52-? 28-14 3-2 Lesão do putamen 

(1 caso) 

Coutinho1 

1982 
1 M 15 7 1 Homozigoto? 

Sachdev7 

1982 
1 F-M 71-45 24-25 3-2 

Sakai8 

1983 
1 M 45 13 2 

Wakabayashi9 

1986 
1 F 35 18 1 Olivas ligeiramente 

atingidas 

Yuasa10 

1986 
1 F 34 16 1 

Riku" 
1986 

1 ? 35 ? ? 

Pou-Serradell12 

1987 
1 M 50 12? 3 Olivas não mencionadas 

Cortex cerebel. 
ligeiramente atingido 

Kanda" 
1989 

1 M 58 9? 3 Olivas ligeiramente 
atingidas 

Shimizu14 

1990 
1 M 43 18 2 Olivas não mencionadas 

Kogure15 

1990 
2 M-M 36-76 ? 1-3 
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difícil avaliar a intensidade das lesões, dado que, além do nosso, nenhum 
estudo quantitativo foifeito. Na autópsia publicadapor Rosenberg4, as descrições 
das lesões de determinadas estruturas do SNC, nomeadamente do estriado, 
são pouco convincentes e foram contestadas por Nielsen22, o patologista que 
estudara o caso. As suas correcções foram consideradas, apesar da resposta 
do autor23. 

Esta falta de sistematização e de homogeneidade das descrições 
publicadas não é específica da DMJ. Encontra-se em muitos dos relatos 
patológicos de outras ataxias hereditárias e é, provavelmente, um dos factores 
que justificam as dificuldades de classificação. O mesmo se passa, aliás, com 
a clínica. Essa é uma das razões porque sempre pensei que qualquertrabalho 
de sistematização das ataxias hereditárias deveria começar pela elaboração, 
a nível mundial, de um protocolo detalhado de exposição dos casos, incluindo 
aspectos clínicos e patológicos (e, obviamente, genéticos). Só assim seriam 
possíveis comparações rigorosas e tentativas válidas de classificação. 

Análise dos resultados 

No quadro 4.3 é apresentada a frequência com que cada estrutura é 
considerada atingida (quando mencionada). Só existe unanimidade para um 
número reduzido de estruturas: as colunas de Clarke, os comos anteriores da 
medula e as raízes anteriores, o feixe longitudinal médio e certos nervos 
cranianos (os oculomotores, o núcleo dorsal do vago, os núcleos vestibulares). 
No entanto, outras são também frequentemente descritas como atingidas: o 
núcleo subtalâmico, o locus niger (normal apenas num dos casos americanos6), 
o núcleo vermelho, o núcleo dentado, os núcleos pônticos, os pedúnculos 
cerebelosos e os feixes espino-cerebelosos. Quando observados, os nervos 
periféricos e os músculos estriados mostravam habitualmente lesões 
proporcionais às correspondentes do S.N.C., excepto numa das autópsias3. 
Finalmente, o putamen é descrito como anormal (redução do número de 
neurónios grandes) apenas num caso americano5, enquanto que o segmento 
interno do pálido está alterado (redução do número de pequenos neurónios) em 
seis de 15 casos. São referidas alterações do locus ceruleus quatro dos sete 
casos em que é mencionado. 

Outro ponto igualmente importante, várias estruturas são quase 
sistematicamente descritas como íntegras: o cortex cerebral, o cortex cerebeloso 
(é ocasionalmente referida912 rarefacção das células de Purkinje, nem sempre 
com menção à existência de glia de Bergman), as olivas bulbares - só em dois 
casos japoneses são mencionadas discretas alterações sob a forma de ligeira 
gliose913 - e o feixe piramidal. Se a integridade das três primeiras nos parece 
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Quadro 4.3. Estruturas atingidas e poupadas em 18 casos de 
DMJ: frequência 

Anormal Normal % de lesão 

Cortex cerebral 17/17 0 
Estriado 1/17 16/17 5,9 
Pálido 8/16 8/16 50 
Núcleo subtalâmico 10/13 3/13 76,9 
Locus niger 17/18 1/18 94,4 
Locus ceruleus 4/7 3/7 57,1 
S. cinz.periaquedutal 2/4 2/4 50 
Tecto mesencefálico 2/4 . 2/4 50 
Núcleo vermelho 9/11 2/11 81,8 
Cortex cerebeloso 2/18 16/18 11,1 
N. dentado 15/18 3/18 83,3 
Ped. cerebel. sup. 8/9 1/9 88,8 
Ped. cerebel. médios 7/8 1/8 87,5 
Ped. cerebel. inf. 3/6 3/6 50 
N. pônticos 12/14 2/14 85,7 
Olivas bulbares 2/16 14/16 12,5 
N. nervos cranianos 

oculomotores 16/16 100 
VII 11/12 1/12 91,7 
vestibulares 8/8 100 
ambíguo 6/7 1/7 85,7 
dorsal do vago 5/5 100 
XII 13/15 2/15 86,7 

F. long, médio 4/4 100 
Lemnisco médio 3/7 4/7 42,8 
N. gracilis/cuneatus 2/4 2/4 50 
Cornos anteriores 18/18 100 
Colunas de Clarke 18/18 100 
Cornos laterais 2/6 4/6 33,3 
E. piramidais 11/11 0 
F. espinocerebelosos 14/15 1/15 93,3 
F. Goll e Burdach 10/13 3/13 76,9 
Raizes ant. 12/12 100 
Raízes post. 3/6 3/6 50 
Gânglios raq. 3/4 1/4 75 
Nervo periférico 6/7 1/7 85,7 
Músculo estriado 6/7 1/7 85,7 
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um ponto de referência importante, particularmente no diagnóstico diferencial 
com outras ataxias cerebelosas, já a integridade das vias piramidais, em 
doentes com síndromes piramidais por vezes importantes, é uma incongruência 
interessante que discutiremos abaixo. O fenómeno inverso se passa com os 
cordões posteriores: numadoençacom tão discretas manifestações sensitivas, 
são descritas alterações em 76,9% dos casos. 

Critérios de diagnóstico patológico da DMJ 

Apesar das limitações apontadas, penso quetem já lugar uma proposta 
de síntese do quadro neuropatológico da DMJ: 

1. Estruturas (quase) sistematicamente atingidas: 
- Locus niger e núcleo subtalâmico 
- Núcleo vermelho 
- Núcleos pônticos e núcleos dentados / pedúnculos cerebelosos 

médios e superiores 
- Feixe longitudinal médio 
- Núcleos vestibulares 
- Núcleos dos nervos cranianos motores 
- Cornos anteriores da medula / raízes anteriores 
- Colunas de Clarke / feixes espino-cerebelosos 
- Cordões posteriores, gânglios raquidianos 

2. Estruturas (quase) sistematicamente poupadas: 
- Cortex cerebral 
- Estriado 
- Cortex cerebeloso 
- Olivas bulbares 
- Feixe piramidal 

3. Estruturas de atingimento (ainda) controverso: 
- Pálido 
- Locus ceruleus 

Tentativa de correlação anátomo-clínica 

Numa atrofia de sistemas múltiplos como a DMJ, pode ser difícil tentar 
estabelecer correlações lineares, uma vez que, logicamente, esses sistemas 
se interinfluenciam. Penso, no entanto, que vale a pena comentar congruências 
e incongruências. 

95 



PATOLOGIA 

O síndrome cerebeloso: Não põe em princípio grandes problemas de 
interpretação, dados as extensas lesões dos núcleos pônticos, dentados e 
colunas de Clarke, assim como das respectivas vias eferentes. Um ponto digno 
de referência é o facto de não existir nestes doentes, ou ser muito modesto, o 
tremor intencional que habitualmente se relaciona com lesões do dentado ou 
das suas eferências. O síndrome cerebeloso encontrado até fases intermédias 
de evolução é essencialmente um síndrome do lobo anterior. Só 
secundariamente, em intensidade e no perfil temporal, surge o síndrome 
cerebeloso cinético, particularmente dos membros superiores, tão característico 
das lesões do dentado. Uma explicação possível para esta discrepância estará 
no facto de não se tratar de lesões dentadas puras mas de vários sistemas 
cerebelosos. 

A oftalmoparésia: Já vimos, quando discutimos a clínica, que há dois 
níveis lesionais: o primeiro, em regra mais precoce e intenso é a paralisia do 
olhar, isto é, a oftalmoparésia supranuclear, que, caracteristicamente, envolve 
primeiro o olhar vertical para cima e a convergência, depois o olhar horizontal 
e, por vezes e só tardiamente, o olhar vertical para baixo. O segundo é a 
oftalmoparésia nuclear, com ptose, estrabismo e, raramente, alterações 
pupilares. Acontece que as autópsias, ao contrário da clínica, nos dão o 
somatório de lesões numa fase adiantada da evolução da doença e nenhum 
indício da sua antiguidade que nos permita uma seriação cronológica. Não 
admira, portanto, que Woods e Schaumburg23, face às lesões maciças dos 
núcleos dos nervos oculomotores, chamassem à doença degenerescência 
nigro-espino-dentada com "oftalmoplegia nuclear". Se lesões dos núcleos dos 
oculomotores são referidas sistematicamente (parece existir, em alguns casos, 
uma relativa integridade dos núcleos de Edinger-Westphal, o que explicaria a 
raridade das alterações pupilares), já não houve grande preocupação em 
encontrar as bases anatómicas da oftalmoparésia supranuclear. Só no nosso 
caso são mencionadas alterações a nível do tecto mesencefálico (normal nos 
dois de Woods e Schaumburg) que, no entanto, são uma das possíveis 
localizações da característica limitação do olhar vertical para cima. Dada a 
complexidade das estruturas envolvidas no olhar voluntário, é difícil uma 
correlação linear. Os centros supranucleares mais próximos do inicio do 
neurónio periférico (núcleos dos oculomotores), parecem ser24: para o olhar 
lateral, a formação reticular protuberancial; para o olhar vertical os núcleos 
intersticiais mais anteriores do feixe longitudinal médio. As eferências destes 
últimos têm um trajecto curto no que respeita ao comando do olhar para baixo, 
indo directamente dos núcleos intersticiais para os dos oculomotores. O 
contrário se passa para o olhar vertical para cima, em que as fibras de 
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associação passam através da comissura posterior antes de se articularem 
com os núcleos dos oculomotores. É esta diferença na extensão do trajecto que 
parece estar na base da dissociação, muito frequente, entre o atingimento do 
olharvertical para cima e a relativa integridade, até fases avançadas dadoença, 
do olhar vertical para baixo24. Nos casos autopsiados de DMJ pouca atenção 
tem sido dada a estas estruturas. No nosso, apenas pudemos confirmar a lesão 
do feixe longitudinal médio e do tecto mesencefálico, não tendo obviamente 
capacidade para analisar os diferentes núcleos da formação reticular e os 
intersticiais do feixe longitudinal médio. 

A retracção palpebral: lima das características mais sugestiva da DMJ 
é o aspecto especial dos olhos, em muitos casos "saltados", simulando uma 
exoftalmia. Esta feição está provavelmente relacionada com o atingimento da 
substância cinzenta periaquedutal, só referido no nosso caso (negado nas 
autópsias de Woods e Schaumburg), que provoca retracção palpebral. A 
amimia derivada da lesão do locus niger pode também contribuir para esse 
olhar especial, parado, que nos permite reconhecer um doente antes de o 
observarmos, num grupo de pessoas ou numa fotografia. 

O síndrome piramidal: Podendo ser dominante no quadro clínico, pelo 
menos em certos tipos e em certas fases evolutivas (como, por exemplo, no 
doente autopsiado, que tinha um síndrome pseudobulbar), constata-se, 
paradoxalmente, a integridade histológica das vias piramidais em todo o seu 
trajecto. Tal discrepância não é apenas referida em casos de DMJ. Tem sido 
mencionada noutras ataxias hereditárias25 2S, assimcomo em degenerescências 
espinais27. Curiosamente, os síndromes piramidais descritos sem lesão 
anatómica dos feixes cortico-espinais são geralmente irritativos e não deficitários. 
Como vimos atrás, existe em muitos destes doentes (e em muitos dos casos 
autopsiados) um síndrome piramidal irritativo, definido por hiperreflexia, clonus, 
sinal de Babinski e espasticidade. Dada a integridade anatómica do feixe 
cortico-espinal, somos levados a crer que ele se deve a lesões de outras vias 
espinais. São elas o feixe retículo-espinal, que pode facilitar ou inibir a 
actividade dos neurónios alfa e gama dos cornos anteriores, o feixe tecto-
-espinal, relacionado com movimentos posturais reflexos em resposta a estímulos 
visuais, o feixe rubro-espinal, que actua sobre os neurónios alfa e gama, 
facilitando a actividade dos músculos flexores e inibindo a dos extensores ou 
antigravídicos, o feixe vestíbulo-espinal que tem uma acção inversa e está 
portanto ligado à actividade postural e ao equilíbrio, o feixe olivo-espinal cuja 
função exacta é desconhecida. Destes, todos excepto o último podem estar 
afectados na DMJ, visto estarem atingidas as estruturas onde se originam. No 
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caso por nós estudado, osfeixes vest íbulo-espinaiseretículo-espinais estavam 
atingidos. É pois provável que o síndrome piramidal irritativo dependa sobretudo 
do compromisso destas vias tronco-medulares paralelas à via cortico-espinal 
principal. 

O síndrome periférico: Finalmente, parece ser aqui linear a correlação: 
à evidência clínica de lesão mais ou menos generalizada do neurónio motor 
periférico - atrofias e fraqueza muscular de distribuição periférica associada a 
fasciculações frequentes - correspondem as lesões maciças dos cornos 
anteriores da medula observadas em todas as descrições neuropatológicas. 
Por uma vez, esta unanimidade não nos perturba, embora englobe não só os 
casos de tipo 3, em que os sinais periféricos são dominantes, mas também os 
de tipo 1 e 2, porque se trata de casos terminais. É clinicamente conhecido o 
seu aparecimento tardio e o progressivo "apagamento" dos sinais piramidais 
que condicionam. 

Na descrição original da doença de Machado28 fala-se de "neuropatia 
periférica". Num estudo que efectuámos de 11 biópsias de nervo em doentes 
com DMJ29, verificámos uma redução de fibras mielinizadas de grande calibre, 
mais frequente e mais marcada nos doentes mais velhos e nos de tipo 3 (fig. 
4.12), sem variação significativa das fibras não mielinizadas. Conjugando estes 
resultados com as alterações dos cornos anteriores e dos gânglios raquidianos 
encontradas nas autópsias, temos elementos bastantes para considerar existir 
na DMJ essencialmente uma neuronopatia dependente das lesões medulares 
e ganglionares, e não uma neuropatia periférica primária. 

As lesões dos nervos cranianos: Todos podem ser envolvidos, mais 
tarde ou mais cedo. As lesões dos oculomotores já foram discutidas. Quanto à 
disfagia, há lesões anatómicas dos núcleos dos nervos cranianos inferiores 
(núcleo ambíguo: 6/7, núcleo dorsal do vago: 5/5) que a justificam, mas penso 
que se passa aqui o mesmo fenómeno que com a oftalmoparésia: a disfagia é 
de início supranuclear, integrando o síndrome piramidal bilateral, com reflexos 
velopalatinos conservados, e só tardiamente se sobrepõe a lesão periférica. 
Em relação ao núcleo dorsal do vago, é algumas vezes observada taquicardia 
persistente. Quanto ao hipoglosso, a evidência clínica da sua alteração é 
relativamente rara, contrastando com a patológica (13/15). 

Resta-nos discutir as lesões vestibulares. Constantes do ponto de vista 
patológico, não são dominantes do ponto de vista clínico: se a existência de 
nistagmo é frequente, sobretudo em fases precoces de evolução (antes que a 
oftalmoplegia dificulte a excursão dos olhos), raramente são referidas vertigens. 
Já uma queixa inicial muito frequente, a do desequilíbrio imediato à tentativa de 
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Fig. 4.12 - Secção transversal de nervos periféricos e respectivos histogramas em doentes de 
tipo 1 (A), tipo 2 (B) e tipo 3 (C). Notar a rarefacção de fibras mielinizadas no tipo 3 
e a integridade dos nervos periféricos nos tipos 1 e 2. A seta assinala um axónio em 
degenerescência. Azul de toluidina x 38029. 

olhar para o lado, pode bem relacionar-se com as alterações dos núcleos 
vestibulares e, sobretudo, dos feixes vestíbulo- e tecto-espinais. 
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Os síndromes extrapiramidais:Surgem novamente algumas dificulda
des de correlação. Por um lado, para lesões sistemáticas e por vezes maciças 
do locus niger, o síndrome parkinsónico é modesto, quando existente: se 
bradicinésia e rigidez plástica surgem em alguns casos, só uma doente 
apresentou de início um quadro parkinsónico puro. Esta discrepância pode ser 
explicada pelo facto de ser necessária uma perda neuronal de 80-85% na 
substância negra para surgirumquadro parkinsónico30. Acompensação depende 
sobretudo do aumento da actividade dos neurónios restantes e da 
hipersensibilidade de desnervação do estriado. O envolvimento de outros 
sistemas pode também modificar a expressão clínica da lesão nígrica. 

Outra questão difícil é a distonia. Até hoje não foi ainda possível 
responsabilizar uma única estrutura pelo seu aparecimento, embora a mais 
frequentemente evocada seja o núcleo subtalâmico. Obeso e Gimenez-Roldán31, 
estudando a topografia das lesões responsáveis pordistonia sintomática em 71 
doentes, encontraram lesões isoladas ou associadas do núcleo subtalâmico 
em 39, seguidas do caudado em 29 e dos núcleos postero-laterais do tálamo 
em 16. 

Quanto às distonias primárias, não há evidência convincente de 
localizações anatómicas específicas, o que leva a questão para outro nível, o 
dos neurotransmissores, particularmente os catecolaminérgicos do tronco 
cerebral. Uma especial atenção tem sido dada ao locus ceruleus3234, o que seria 
interessante, visto estar lesado em quatro casos de DMJ, entre os quais o 
nosso. Zeman e Dyken35, ao constatarem a ausência de lesões anatómicas na 
distonia musculorum deformans, ressalvaram a possibilidade do processo 
patológico poder estar localizado à substância reticular da parte inferior do 
tronco, pela dificuldade técnica da sua observação. Acontece que a função 
noradrenérgica do locus ceruleus é controlada por neurónios deste tipo, 
situados na parte lateral do tecto. 

Em resumo, a distonia na DMJ está certamente ligada a alterações de 
um de dois sistemas funcionais: núcleo subtalâmico/pálido e sistema reticular/ 
locus ceruleus; ou, eventualmente, a ambos. 

A insónia: Está provavelmente em relação com as alterações 
encontradas no locus ceruleus. Trata-se portanto de uma insónia orgânica e 
não puramente funcional. Em relação à doença de Parkinson, Jouvet36 sugeriu, 
já em 1969, que as frequentes alterações do sono, semelhantes às encontradas 
na DMJ, podem estar relacionadas com a redução de monoaminas no locus 
ceruleus. Os outros factores propostos para a insónia do parkinsónico, tais 
como a acinésia e as dores nocturnas, não são significativos nos nossos 
doentes e portanto é pouco provável que seja a depleção de dopamina do locus 
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niger a sua causa. Outra explicação muitas vezes evocada, a da própria 
medicação antiparkinsónica, não é também relevante neste caso. 

Muito se tem discutido nos últimos vinte anos37 sobre o papel nasdiversas 
fases do sono e no ritmo circadiano do sono-vigília do locus ceruleus e de 
estruturas relacionadas, particularmente o núcleo dorsal do rafe38. Se no início 
se faziam considerações lineares sobre o sistema monaminérgico do locus 
ceruleus e a modulação do sono, sabe-se agora que se trata de um complexo 
que envolve outros sistemas, colinérgicos e serotoninérgicos. A participação do 
locus ceruleus no processo permanece, no entanto, indiscutível. 

O emaorec/menfo.'Tal como acontece na doença de Parkinson, muitos 
dos nossos doentes emagrecem. Nem sempre essa perda de peso está 
relacionada apenas com as dificuldades de alimentação pela disfagia, e nunca 
com a perda de massa muscular. À semelhança do que acontece com o sono, 
é possível que estejam também aqui envolvidos factores centrais, e talvez o 
mesmo locus ceruleus e outros sistemas catecolaminérgicos. 

O locus ceruleus e sistemas com ele relacionados poderiam assim 
estar na base de três das manifestações clínicas da DMJ: a distonia, a insónia 
e o emagrecimento, todas mais marcadas nos doentes de tipo 1. Infelizmente, 
dos seis casos revistos pertencentes a este tipo, o locus ceruleus só é 
mencionado (e atingido) no nosso. No entanto, é interessante notar que os três 
casos em que é considerado normal3713pertenciam ao tipo 3, aquele em que 
estas manifestações são menos frequentes. 

Tipo clínico: Não foi possível nestas autópsias encontrar correlações 
claras entre alguns parâmetros clínicos e as lesões patológicas. Assim, o tipo 
clínico não parece relacionar-se nem com o atíngimento específico de certas 
estruturas nem com a intensidade das lesões. Dos 18 casos autopsiados, seis 
podem ser classificados como tipo 1, sobretudo pela predominância de sinais 
extrapiramidais. Se em todos o locus niger estava envolvido e em quatro o 
núcleo subtalâmico foi descrito como anormal, já só em três são referidas 
alterações do pálido (com a reserva de no nosso caso o segmento interno não 
ter podido ser examinado convenientemente). Lesões semelhantes do sistema 
extrapiramidal são referidas nas autópsias de vários casos de tipo 3, aquele em 
que clinicamente há menos sinais extrapiramidais. No outro extremo encontram-
se as mesmas discrepâncias: lesões maciças dos cornos anteriores da medula 
em casos de tipo 1, nomeadamente no nosso. Este facto pode dever-se à 
possibilidade de o envolvimento do neurónio motor periférico ser mais tardio do 
que o das outras estruturas motoras centrais, como parece evidente pela 
clínica, não contribuindo por isso para a definição precoce do tipo mas 
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aparecendo como elemento importante nos achados de autópsia. 
Estou convencida que, à medida que se forf irmando o padrão patológico 

comum da DMJ, novos estudos aparecerão que possibilitem uma análise mais 
fina, incluindo a diversificação desse padrão de acordo com o tipo clínico. 

Duração da doença:Também a duração do quadro clínico, que vai nos 
casos autopsiados de 7 a 28 anos, não parece influenciar, pelo menos 
qualitativamente, as alterações patológicas. Por experiência clínica, ficaram-
nos algumas dúvidas quanto à exactidão de algumas das durações apontadas. 
Por exemplo, no caso de Kanda13, classificado como tipo 3, com uma duração 
total de nove anos, é referido logo nos primeiros anos um quadro clínico 
sugestivo de uma muito mais longa evolução. 

Variação geográfica: Nos últimos exames neuropatológicos em doentes 
japoneses começa a falar-se de um "tipo japonês" de DMJ 15, que seria 
caracterizado por maior incidência de lesões pálido-luysianas. De facto, seis 
dos casos em que são descritas lesões do pálido são japoneses, havendo no 
entanto dois ocidentaisl ,7. Também no que se refere a lesões do corpo de Luys 
o predomínio de casos japoneses é inegável (7 para 3147). Penso que se trata 
de uma falsa apreciação, devida por um lado à maior percentagem de doentes 
de tipo 1, por outro à experiência dos patologistas japoneses na avaliação 
destas estruturas, pela frequência das atrofias dentato-rubro-pálido-luysianas 
no Japão. 

SISTEMAS ENVOLVIDOS 

Analisado o padrão patológico da DMJ, não restam dúvidas sobre a 
sua integração no grupo nosológico das atrofias de sistemas múltiplos. Tentando 
fazer a síntese dos grupos envolvidos, encontramos lesões mais ou menos 
constantes dos seguintes sistemas: 

1. Sistema cerebeloso, com integridade do cortex mas atingimento de 
algumas das suas conexões: quer das aferências (espino-, ponto- e vestíbulo-
-cerebelosas, com excepção das olivo-cerebelosas), quer das eferências 
(dentato-rúbricas). 

2. Complexo pálido-luysiano. 
3. Estruturas melanínicas, como o locus niger, o locus ceruleus e o 

núcleo dorsal do vago. 
4. Sistemas motores principais, como os núcleos dos nervos cranianos 

motores e os cornos anteriores da medula. 
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Seria tentador analisar a relação destes sistemas com 
neurotrasmissores, passando assim a um nível funcional de envolvimento. 
Essa é uma tarefa que me ultrapassa, dada a sua complexidade e os meus 
conhecimentos mais que rudimentares de neuroquímica. Como é obvio, não se 
trataria apenas do prazer de um pensamento dedutivo, mas haveria também 
evidentes consequências terapêuticas. Outra vertente útil seria, até àdescoberta 
de um marcador genético, a identificação de um marcador bioquímico que 
permitisse distinguir, entre os indivíduos em risco, os portadores ainda 
assintomáticos do gene mutante. 

A DMJ está ainda pouco estudada do ponto de vista bioquímico e 
mesmo os estudos que neste campo têm sido feitos em outras ataxias 
hereditárias dominantes sofrem da imprecisão nosológica existente. Talvez, 
quando a genética molecular tornar mais clara a separação das diferentes 
entidades clínico-patológicas, a interpretação dos dados bioquímicos se torne 
mais fácil. Parece no entanto evidente que este tipo de estudo vai apenas medir 
a repercussão funcional da perda neuronal e não fazer luz sobre o defeito de 
base. Como dizia Marsden30 a respeito da doença de Huntington, a maioria, 
senão a totalidade, das muitas anomalias biquímicas demonstradas no cérebro 
(dos coreicos) são consequência da perda neuronal - fumo e não fogo. Penso 
que o mesmo se poderá aplicar à DMJ. 
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5. ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

As ataxias hereditárias são, regra geral, doenças raras, embora, 
segundo Becker1 (que encontrou na literatura 60 tipos distintos) correspondam 
a 10% das doenças genéticas do sistema nervoso. Agrupam-se por vezes em 
grandes focos que sugerem um efeito de fundador, ou apenas o isolamento 
geográfico e cultural de alguns deles. Esta concentração é explicada por 
barreiras naturais, que mantêm comunidades isoladas, com alta taxa de 
consanguinidade e, por vezes, uma alta taxa de emigração que pode funcionar 
como um factor de selecção negativo. 

Foram até agora feitos poucos levantamentos epidemiológicos das 
ataxias hereditárias. Sofrendo as consequências da indefinição nosológica e 
de consideráveis variações nas classificações usadas, são dificilmente 
comparáveis. Becker1 aponta como taxa geral de prevalência 6:100.000, 
incluindo formas de transmissão dominante e recessiva. No seu estudo da 
heredoataxias na Suécia, Sjogren2 encontrou uma taxa de 2:100.000, sendo a 
maioria de casos de ataxia de Friedreich. Skree3, na parte ocidental da Noruega, 
chega ao número bastante elevado de 27:100.000 habitantes, que atribui ao 
longo isolamento desta região (este estudo inclui, no entanto, um grande foco 
de doença de Charcot-Marie-Tooth). As famílias com ataxias cerebelosas 
dominantes correspondem a uma prevalência de 6,2:100.000. Taxas muito 
mais baixas (0,31:100.000) são referidas por Koeppen na Escócia4, mas dizem 
respeito só a ataxias do adulto, na sua maioria dominantes. 

Existem, no entanto, alguns agregados especiais, em que determinadas 
ataxias cerebelosas atingem alta prevalência. Em relação às atrofias olivo-
ponto-cerebelosas, dois grandes focos, justificados também pelo isolamento 
geográfico: o siberiano5, com uma prevalência de 13 a 18,4:100.000, e o 
cubano6, com uma taxa de 41:100.000 na província de Holguín para uma atrofia 
olivo-ponto-cerebelosa com movimentos oculares lentos. Quanto à DMJ, é 
certamente responsável por vários dos maiores agregados geográficos de 
ataxias hereditárias, particularmente na ilha das Flores, onde atinge, como 
veremos, a maior prevalência alguma vez referida para uma ataxia hereditária. 
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A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH EM PORTUGAL 

A descoberta dos Açores 

Na história dos descobrimentos portugueses, o problema dos Açores é dos mais 
controversos, sobretudo se quisermos, como é tradicional no nosso historiar, indicar o nome ou 
nomes dos responsáveis. A razão desta dificuldade está no facto das crónicas da época serem 
quase omissas no que diz respeito a viagens que não explorem a costa africana. Com o pouco que 
se sabe, podemos agrupar as diferentes teses em três tendências: 

Alguns acreditam que o conhecimento das ilhas é muito antigo7, datando já da primeira 
dinastia. A actividade comercial marítima portuguesa era então importante (existia até uma bolsa 
de seguros para mercadores, protegida por D.Dinis8). Há registos de portugueses negociando por 
toda a costa norte da Europa e pelo interior da costa mediterrânea. No segundo quartel do século 
XIV, atravessando o reinado de D.Afonso IV, existem vários mapas genoveses em que aparecem 
algumas ilhas susceptíveis de serem identificadas com as dos Açores, quer pelos nomes, quer pela 
posição8. 

Os que atribuem à empresa do Infante D. Henrique a sua demarcação e conhecimento, 
fundamentam-se na tradição oral que Gaspar Frutuoso9, cronista da ilha de S.Miguel, recolheu na 
segunda metade do século XVI no arquipélago. Ele relata que, de regresso da sua viagem pela 
Europa (1425-1428), o Infante D.Pedro entregou ao seu irmão D.Henrique um mapa-mundi que 
abrangeria "toda a terra". Seria pois este mapa que ajudou o Navegador a referenciar os Açores 
e a promover a sua redescoberta, indicando as rotas a seguir e até os nomes atribuídos às ilhas. 
Na carta-portulano do maiorquino Valseca8, datada de 1439, aparecem marcadas sete ilhas dos 
Açores, com o nome de Diogo de Silves e a data 1427 dificilmente legíveis e portanto objecto de 
diferentes interpretações. No mesmo ano surge uma Carta Régia de D.Afonso Vo , na regência do 
seu tio, autorizando o Infante D.Henrique a povoar as sete ilhas dos Açores. Há grande 
controvérsia" quanto ao ano exacto em que as ilhas mais ocidentais - Flores e Corvo - seriam 
reconhecidas por Diogo de Teive. 

Os que conciliam as duas correntes de opinião, consideram que a descoberta data pelo 
menos do tempo de D.Afonso IV, e que as viagens feitas a mando do Infante foram sobretudo de 
povoamento. Assim, Gonçalo Velho seria, não o descobridor, mas o lançador de gado e o primeiro 
colonizador. 

O povoamento 

Reinois e flamengos: Com base no estudo genealógico feito por Gaspar Frutuoso9, é 
possível determinar três grandes áreas de origem dos colonos açoreanos: o continente (os reinois), 
a Madeira e outros países (da Europa e não só). 

Em 1460, ano da morte do Infante D.Henrique, Gonçalo Velho Cabral obtém a capitania 
das ilhas de Santa Maria e S.Miguel. Foram elas as primeiras a serem povoadas, com famílias idas 
da Estremadura, Alto Alentejo e Algarve. Quando morre Gonçalo Velho, a capitania de S.Miguel 
é vendida a um membro da família donatária da Madeira, iniciando-se assim o intercâmbio das 
famílias insulares. O povoamento da ilha Terceira teria começado em 1450, sob a direcção de 
Jacome de Bruges, mercador flamengo que residira quase vinte anos na cidade do Porto, e que 
recrutou gente no norte de Portugal e na própria Flandres. Mais tarde levou consigo Diogo de Teive 
(de uma família com origens na Maia), o mesmo que descobriria as Flores. A ilha Graciosa teria 
sido povoada por gentes dos termos de Coimbra e Algarve, em datas anteriores a 1510.0 primeiro 
povoador foi Vasco Gil Sodré, talvez natural de Montemor-o-Velho, o segundo o seu cunhado 

108 



EPIDEMIOLOGIA 

algarvio, Duarte Barreto, primeiro capitão do donatário da Graciosa, a quem sucedeu Pedro 
Correia Cunha, de família natural de Tábua, na Beira Interior. As ilhas do Faial e do Pico12 foram 
doadas em 1466 ao flamengo Josse Van Huerter (Joz de Utra), sogro do famoso Martinho da 
Boémia, judeu nascido em Nuremberg, chegado a Portugal em 1494, amigo de conselheiros judeus 
de D.João II. Na companhia de Josse Van Huerter viria Wilhelm Van der Haagen (Guilherme da 
Silveira) que, descontente, passou às Flores e depois a S.Jorge, promovendo desta maneira o 
primeiro povoamento destas ilhas. O Corvo foi, logicamente, uma extensão das Flores. 

Pode concluir-se, pois, que o povoamento dos Açores teve a sua origem em várias 
províncias do reino: Santa Maria a partir do Algarve e Alentejo, S.Miguel do Alto Alentejo, 
Estremadura e Madeira, a Terceira e Graciosa com beirões e nortenhos. Dos colonos, uns eram 
marítimos, outros cultivadores. Diz Vitorino Nemésio13: "dos chefes, muitos eram aventureiros de 
origem estrangeira, aportuguesados no trato das cidades marítimas, meio cavaleiros meio 
mercadores. O resto, a gente que os acompanhava, não seria naturalmente a fina flor da sociedade 
portuguesa, pois ela não se arriscaria a ir povoar ilhas distantes, perdidas no meio do oceano. O 
maior número deveria ter sido de cultivadores e criados de lavoura, muitos deles moradores nas 
localidades de onde saíam os dirigentes, [...], e em menor número, escravos mouriscos e depois 
negros". 

Mouriscos e nec/ros.Estiveram na ilha de S. Miguel antes dos "reinois", traduzindo assim 
o caracter semi-compulsivo do início do povoamento. A princípio com estatuto de servos, mais tarde 
os mouros são recrutados como escravos, e muitos outros se lhes juntaram, vindos das Canárias, 
do Norte de África e da Guiné. O rol de "gado" de um lavrador micaelense, em 1511 '", incluía, entre 
outros, 7 asnos, 90 porcos e 7 escravos. No mesmo século, por inventários de fazenda e 
testamentos, pode saber-se o valor dos escravos nos Açores: normal (macho ou fêmea): 9$000 
reis, escrava preta da Guiné com duas crias (1 e 5 anos): 20$000 reis. 

Outros estrangeiros:Toàos estes elementos acabariam por cruzar-se com as populações 
já estabelecidas, ao mesmo tempo que muitos habitantes das terras exploradas iriam participar do 
povoamento das demais (caso dos terceirenses que se estabeleceram na Graciosa e Flores). No 
decurso dos tempos, outros, de várias origens, terão sido introduzidos714: castelhanos, biscainhos, 
italianos, normandos, franceses (é sempre citada a associação, provavelmente fortuita, do nome 
do extremo noroeste da ilha de S. Miguel, Bretanha • de onde é originária a maioria das famílias 
afectadas - com o sotaque peculiar e afrancesado dos micaelenses), ingleses, irlandeses, 
escoceses, alemães e norte americanos. Diz Gaspar Frutuoso9: "Angra é a universal escala do mar 
do poente, por todo o mundo celebrada, onde reside o coração de todas as ilhas". 

Judeus: Como vimos, eram judeus alguns dos flamengos primitivos dos Açores. Com as 
perseguições da Inquisição, muitos se refugiaram nas ilhas'2, especialmente na Terceira e em 
S.Miguel. É ainda evidente a influência judaica em alguns nomes de grandes famílias de S.Miguel 
e existe na periferia de Angra do Heroísmo um cemitério judaico abandonado. 

Piratas e degredados .Quando se interroga um açoreano sobre a origem da população 
da sua ilha, prática que sempre segui nos tempos livres, após um intróito com os factos conhecidos, 
vêm sempre histórias de piratas. Particularmente nas Flores que, pela sua situação mais central 
em relação ao Atlântico, e sobretudo pelo seu isolamento, foi das mais atacadas. Na Costa do 
Lajedo, ao sul da ilha (abrigada das defesas da vila principal, Santa Cruz), ainda hoje se diz que 
a população se divide entre "mouros" e "irlandeses", mantendo os dois grupos as suas características 
antropomórficas. Aí me contaram a história da Menina das Favas, origem do ramo irlandês: 
passava frente à costa um barco moura, levando prisioneira uma princesa do norte. Esta aproveitou 
a noite para fugir, saltando borda fora. O mar misericordiosamente a levou a terra e foi pela manhã 
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encontrada a dormir num campo de favas. Na Costa do Lajedo casou e seriam os seus 
descendentes que encontramos lá, loiros e claros. Os mouros proviriam de um importante sultão 
que durante algum tempo aí teve a sua tenda. 

A propósito dos corsários diz Vitorino Nemésio13: "Os primeiros vieram do Norte de 
África, mouros cruéis e ousados que aprisionavam os navios e saqueavam as populações. 
Pilhavam quanto podiam e levavam cativos também. Seguiram-se os franceses, holandeses e 
ingleses (estes particularmente durante o domínio filipino)." 

Durante a Regência, o Infante D.Pedro determinou que os degredos se cumprissem nos 
Açores, para intensificar o seu povoamento; existem dessa época numerosas cartas de perdão. Já 
no século XIX, a ilha das Flores teria servido como colónia prisional, dado o seu isolamento e 
inacessibilidade'5. 

A participação nos descobrimentos e colonização 

Com a nossa vi são de continentais, ignoramos muitas vezes a extraordinária participação 
dos açoreanos na aventura dos descobrimentos, e a sua ligação, ao longo dos séculos, com os 
territórios portugueses de África e de Ásia. Gervásio Lima16, no seu panegírico da "Pátria Açoreana", 
fornece uma lista de homens ilustres e do papel que desempenharam nas mais diversas fases da 
nossa história: como guerreiros no norte de África, desde a conquista de Tanger a Alcácer-Quibir, 
como apóstolos e colonizadores em Angola, na Etiópia e na índia (vários açoreanos foram bispos 
de Goa). Outros, ainda no século XVI, atravessaram a China e chegaram ao Japão e aí viveram 
muitos anos (um faialense, Diogo Pereira, teria sido um dos primeiros portugueses a entrar no 
Japão). Alguns alcançaram Malaca e Timor. Do lado das Américas, muitos foram para o Pará, o 
Maranhão e Baía como evangelizadores ou bandeirantes. Quando se fala que os portugueses 
podem ter levado o gene da DMJ pelo mundo, estamos talvez a referir os açoreanos. 

Há também estreitas relações com o continente, incorporando-se os açoreanos na 
resistência contra a ocupação espanhola, mais tarde contra as invasões napoleónicas e na guerra 
civil. Finalmente, houve trocas periódicas de trabalhadores: ranchos de continentais vinham ajudar 
nas safras dos Açores, e disseram-nos em Trás-os-Montes ser aí conhecido o movimento no 
sentido inverso. 

A emigração 

"Partecipo a madrinha que sahia de S.Miellé no dia 29 e chiguei 
america no dia 6 e chiguei ao pé do meu feturo noivo no dia 18 
e elle estava a jantar e ficou como que lhe deu uma bofetada na 
cara" (16.VI.1910) 

"agora emilia diz que quer vir para esta terra porque diz que a qui 
se passa melhor que a hi mas olhe madrinha que a terra da merica 
hé muito doce é no falar e a mim tem me amargado bastante" 
(2.V.1911) 

Cartas de Genuína 
Vitorino Nemésio, Festa Redonda17 

Se os portugueses em geral foram sempre, ao longo dos séculos, um povo migratório, 
esta tendência é ainda mais marcada nos açoreanos. Isolados pelo mare pelo próprio relevo das 
ilhas, assolados por catástrofes naturais - erupções vulcânicas e terramotos, perseguições 
políticas (na ocupação espanhola, nas lutas liberais) e, sobretudo, por razões económicas - pelo 
esgotamento dos sucessivos ciclos de produção (pastel, cana de açúcar, laranjas, criação de 
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gado7) - emigraram, geração após geração, para a América. Primeiro, durante o período filipino e 
as fomes dos séculos XVII e XVIII, para o Brasil, depois, e preferencialmente, para a América do 
Norte. 

Sobre a emigração açoreana nos Estados-Unidos, não posso mais que referir para o 
capítulo de Sequeiros'9 sobre a história, a demografia e a antropologia cultural das comunidades 
açoreanas na América do Norte, desde os primeiros portugueses aí chegados - os Corte Reais nos 
primeiros anos do século XVI - até à emigração maciça de quase meio milhão de açoreanos entre 
1820 e 1980'8. Distribuiram-se essencialmente pelas duas costas - 40% na Califórnia, entre eles 
as gentes das Flores, 60% na Nova Inglaterra (Massachusetts e Rhode Island), predominando aqui 
os emigrantes de S.Miguel. O principal veículo desta migração foram os barcos baleeiros que 
partiam de New Bedford e de outros portos da Nova Inglaterrae navegavam até acorrente do Golfo, 
bancos do Brasil, Califórnia e ilhas do Havai. Faziam escala em portos açoreanos e cabo-
verdeanos onde as suas tripulações eram recrutadas. Na América mantiveram as suas actividades 
ancestrais, pesca, agricultura* e criação de gado, e o seu relativo isolamente em comunidades onde 
reproduziam costumes e cultos. Diz Onésimo de Almeida18: "E a ideia de Portugal fica agora aqui 
preservada nesta ilha rodeada de América por todos os lados". O mesmo autor fala, no entanto, 
da diferença entre imigrantes e luso-americanos, entre a 1- e a 2- geração: é o início da 
miscegenação e da aculturação. 

Se bem que a presença portuguesa no Canadá date dos descobrimentos - parte da 
toponímia local é portuguesa - e se tenha mantido ao longo dos séculos pela pesca do bacalhau 
nos bancos da Terra Nova, a emigração para este país só atinge números importantes depois da 
Segunda Guerra Mundial: 146.404 pessoas entre 1953 e 197820. 

Levantamento da DMJ em Portugal 

As primeirasf amílias açoreanas foram identificadas a partirde pequenas 
árvores familiares facultadas pelo Serviço de Antropologia da Universidade do 
Porto, que efectuara anteriormente um estudo de consanguinidade em diversas 
ilhas dos Açores. Logo na nossa primeira deslocação, em Janeiro de 1976, 
estas árvores foram muito ampliadas e novas famílias descobertas, graças a 
múltiplas informações locais (particularmente nas Flores, onde a doença é bem 
conhecida da população como "doença da espinha" ou "doença da Ponta 
Ruiva"), e a uma consulta aberta de Neurologia que mantivemos nos hospitais 
de Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada. Após três semanas de trabalho nas 
diversas ilhas tinham sido estudados 40 doentes pertencentes a 15 famílias21>22. 
Em viagens ulteriores, em que percorremos todas as ilhas à excepção de 
S.Jorge, novas famílias foram sendo identificadas2327. Duas, a da Graciosa e 
a da Terceira, foram-nos referenciadas por Rui Graça, neurologista de Angra 
do Heroísmo, que publicou aprimeiraem197928.Umafamíliade Arrifes, S.Miguel, 
foi também objecto de um estudo em 198029. O excelente trabalho de 
levantamento dos médicos do Centro de Saúde da Ribeira Grande, S.Miguel, 
permitiu recentemente o estudo de duas grandes famílias da Lomba da Maia, 

* "Se quiseres ver uma batata crescer para o dobro, fala-lhe português". Provérbio californiano 
citado por Edward Kennedy numa campanha eleitoral. 
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S.Miguel. A International Joseph Diseases Foundation e Jorge Sequeiros 
forneceram informações complementares sobre ramos estabelecidos nos 
Estados-Unidos e no Canadá. Quando pensávamos que o levantamento da 
DMJ nos Açores estivesse quase completo, fomos surpreendidos, na última 
viagem em 1990, pela identificação de oito novas famílias, seis das quais na 
pequena ilha das Flores, que considerávamos a mais bem conhecida. Foram 
incluídas nesta série sete famílias em que nenhum membro foi pessoalmente 
examinado. Em todas elas, o diagnóstico foi confirmado nos Estados-Unidos, 
limitando-se o nosso trabalho a completar os ramos familiares residentes nos 
Açores, que não incluíam doentes aquando das nossas visitas às ilhas. 

No continente, a primeira família afectada foi descoberta por estar 
indirectamente ligada a um médico do Serviço, a segunda por acaso, numa 
consulta de Paramiloidose. Membros de algumas famílias procuraram-nos 
espontaneamente quando a doença começou a ser conhecida do público, 
outras foram-me referidas porcolegas. Não houve ainda um esforço sistemático 
de levantamento em Portugal continental. Apenas em Trás-os-Montes foi feita, 
através do Instituto de Clínica Geral da Zona Norte, alguma divulgação da 
doença junto dos médicos dos Centros de Saúde e realizados trabalhos de 
campo nas zonas de Bragança, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros e Freixo-
-de-Espada-à-Cinta. É, pois, provável que outras famílias afectadas existam, 
em especial nas zonas centro e sul. 

As principais informações sobre as 47 famílias estudadas são 
sumariadas nos quadros 5.1 a 5.4. Compreendem 3233 membros, dos quais 
518 afectados (144 observados por nós) e 2317 pessoas vivas e em risco de 
transmitir e desenvolver a doença. O tamanho das famílias é muito variável, 
desde uma pequena família quase nuclear (F. 31) até às grandes famílias 
Machado da Bretanha, S.Miguel (F.15), com 439 membros, dos quais 64 
doentes, e Sousa/Freitas da Ponta Ruiva, Flores (F.1), com 311 elementos e 
62 doentes. O número de gerações sobre que temos informação varia entre três 
e oito. 

Desenhando e percorrendo as árvores das famílias afectadas, torna-
se evidente que muitas delas entroncariam numa origem comum se fosse 
possível uma pesquisa genealógica exaustiva. Assim, nas Flores há três 
famílias ( 1,25 e 41 ), duas da Ponta Ruiva, emque os mesmos nomes aparecem 
várias vezes nas primeiras gerações, sem que se possa ter a certeza de que 
se trata das mesmas pessoas, e em que apelidos se repetem e combinam de 
modos variáveis, sugerindo laços estreitos, certamente veículo da doença. Um 
fenómeno perturbador, e, no entanto, velho como o mundo, é o das mulheres, 
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Quadro 5 .1 . Principais características das famílias açoreanas 
FLORES 

N ! Origem Dispersão Membros 
gerações) 

Doentes Em risco Início Tipos 
1/2/3 

N ! Origem Dispersão Membros 
gerações) Total 

H/M 
Observados/ 

não observados 

Em risco Início Tipos 
1/2/3 

1 Ponta Ruiva Flores, Pico, Faial, 
Terceira, S. Miguel 
Continente 
EUA: 89, Canadá: 30 
Angola 
Brasil 
França 

311 
(7) 

62 
33/29 

21/41 218 P-l 
31,2±11.7 
(17-48) 

7/11/3 

2 Ponta Delgada Flores, S. Miguel 
Terceira 
EUA: 21 ; Canadá: 1 
Brasil 

97 

(5) 

13 
5/8 

5/8 61 T 
54,6+15,2 

(37-70 

0/5/0 

3 Monte Flores, S.Miguel 50 

(6) 

5 
3/2 

2/3 17 1 
49±1,4 
(48-50) 

0/1/1 

4 Fazenda das 
Lajes 

Flores, Faial, Graciosa 
Continente 
EUA: 10; Canadá: 12 

62 
(6) 

14 
10/4 

2/12 39 P 
27,5±9,1 
(21-34) 

1/1/0 

5 Lajes EUA: 1 
Brasil, México 

17 

(4) 
7 

5/2 
0/7 6 ? ? 

6 Lajedo Flores, Terceira, 
S- Miguel 
EUA: 3; Chile 

30 

(5) 

9 
3/6 

1/8 14 I 
(45 a) 

0/1/0 

7 Fazenda de 
Sta Cruz 

Flores 
EUA: 21 
Moçambique 

57 

(6) 

14 
10/4 

2/12 40 I 
37±1,4 
(36-38) 

0/2/0 

8 Ponta Delgada Flores, Corvo, Terceira 
Continente 
EUA: 110; Canadá: 2 

231 
(5) 

27 
14/13 

11/15 185 P-l-T 
47+12,4 
(32-62) 

1/7/3 

9 Fazenda das 
Lajes 

Flores, Pico 
Continente 
EUA: 5; Canadá: 2 

30 

(5) 

5 
2/3 

1/4 23 T 
(52 a) 

0/0/1 

10 Monte Flores 
Continente 
EUA: 10, Canadá: 1 

55 

(7) 

15 
7/8 

6/9 28 T 
53±5,8 
(44-60) 

0/0/6 

11 Fajã Grande Flores, Terceira 
EUA: 11; Canadá: 3 

41 
(5) 

4 
2/2 

1/3 20 T 
(60 a) 

0/1/0 
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Quadro 5. 2. Principais características das famílias açoreanas 
FLORES (continuação) 

N° Origem Dispersão Membros 
(gerações] 

Doentes Em risco Início Tipos 
1/2/3 

N° Origem Dispersão Membros 
(gerações] Total 

H/M 
Observados/ 

não observados 

Em risco Início Tipos 
1/2/3 

12 Ponta Delgada Flores 
EUA: 24; Canadá: 22 

34 

(4) 

5 
4/1 

0/5 31 ? ? 

19 Fazenda das 
Lajes 

Flores, Terceira 
EUA: 2; Canadá: 22 

37 
(5) 

7 
4/3 

0/7 29 7 ? 

20 Lajes Flores 
EUA: 4; Canadá: 8 

19 
(4) 

7 
2/5 

0/7 10 ? ? 

25 Fazenda de 
Sla Cruz 

Flores, Corvo, 
Terceira, Faial 
Continente 
USA: 48; Canadá: 12 

116 
(4) 

13 
5/8 

6/7 87 P-l-T 
47,5±12,1 

(27-59) 

0/5/1 

39 Caveira Flores, Faial, Terceira 
EUA: 8; Canadá: 10 

69 
(6) 

10 
7/3 

2/8 51 I 
43,5±4,9 
(40-47) 

0/2/0 

40 Ponta Delgada Flores 
Continente 
EUA: 24 
França 

48 
, (5) 

6 
3/3 

2/4 34 T 
55±7 

(50-60) 

0/2/0 

41 Ponta Ruiva Flores, Terceira 
EUA: 4 

42 
(5) 

4 
3/1 

1/3 30 1 
(43) 

0/1/0 

42 Lajes Flores, Terceira 
EUA: 13; Canadá: 8 

44 
(4) 

7 
2/5 

1/6 20 T 
(58) 

0/0/1 

43 Lajes Flores 
EUA: 8 

te 
(3) 

2 
2/0 

0/2 14 ? ? 

44 Ponta Delgada Flores, S Miguel, 
Terceira 
Continente 
EUA: 3; Canadá: 2 

29 
(4) 

2 
2/0 

2/0 25 P-T 
46,5±19,1 

(33-61 

0/0/2 

GRACIOSA 

7 Senhora da 
Luz 

S Miguel, Terceira 
S, Jorge, Faial 
EUA (7); Canadá (6) 

110 
(5) 

9 
7/2 

6/3 85 P-l 
37,0±4,8 
(29-42) 

0/4/2 

TERCEIRA 

28 Boa Hora Terceira, S. Jorge, Pico 
Canadá (2) 
Austrália 

73 
(5) 

11 
9/2 

3/8 56 I 
44±1,7 
(42-45) 

0/2/1 
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Quadro 5. 3. Principais características das famílias açoreanas 
S. MIGUEL 

N» Origem Dispersão Membros 
(gerações 

Doentes Em risco Início Tipos 
1/2/3 

N» Origem Dispersão Membros 
(gerações Total 

H/M 
Observados/ 

ião observados 

Em risco Início Tipos 
1/2/3 

13 Bretanha S. Miguel 33 
(5) 

5 
4/1 

1/4 23 P 
(33 a) 

0/1/0 

14 Bretanha S Miguel 
EUA (7); Canadá (43) 
Brasil (16) 

138 
(5) 

24 
13/11 

8/16 107 P-l 
35,2±7,9 
(24^4) 

1/6/1 

15 Bretanha S. Miguel 
Continente (2) 
EUA (90); Canadá (42) 
Brasil (1) 

439 
(8) 

64 
37/27 

13/51 340 P-l-T 
43,6±16,4 

(10-65) 

1/6/6 

16 Arrifes S. Miguel 
EUA (32); Canadá (1) 

98 
(4) 

11 
9/2 

7/4 86 P 
33,1 ±4.1 
(26-38) 

0/4/3 

18 Agua de Pau S. Miguel, Terceira 
Continente 
EUA (2); Canadá (16) 
Bermudas; Brasil 

41 
(6) 

10 
7/3 

0/10 31 ? 1 

21 Lomba da 
Maia 

S. Miguel, Terceira 
Continente 
Canadá (19) 

40 
W 

4 
2/2 

2/2 27 I-T 
47,5±10,6 

(40-55) 

0/2/0 

22 Agua de Pau Continente 41 
(6) 

5 
2/3 

1/4 27 T 
(55 a) 

0/0/1 

23 Bretanha S. Miguel 
EUA (12); Canadá (7) 

39 
(3) 

2 
1/1 

2/0 35 I 
38,0±2,8 
(36-40) 

0/2/0 

24 Povoação S. Miguel 
Continente 
EUA (39); Brasil 

188 
(8) 

25 
8/17 

1/24 143 T 
(57 a) 

0/1/0 

35 Rabo de Peixe S. Miguel 
Canadá (5) 

25 

w 
6 

4/2 
2/4 17 P 

27,5±4,9 
(24-31) 

2/0/0 

36 Lomba da 
Maia 

S. Miguel 
EUA (2); Canadá (1) 
Bermudas 

75 
(5) 

7 
3/4 

3/4 55 P-l 
38,5±16,8 

(19-50) 

O/3/0 

37 Lomba da 
Maia 

S. Miguel 
Canadá (6) 
França 

40 
(5) 

4 
4/0 

0/4 28 ? ? 

38 Ponta Garça S. Miguel 
EUA (3) 

13 
(5) 

4 
3/1 

1/3 8 I 
(40 a) 

0/1/0 
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Quadro 5.4. Principais características das famílias continentais e brasileiras 
estudadas 

CONTINENTE 

N» Origem Dispersão Membros 
(gerações) 

Doentes Em risco Início Tipos 
1/2/3 

N» Origem Dispersão Membros 
(gerações) Total 

H/M 
Observados/ 

não observados 

Em risco Início Tipos 
1/2/3 

26 Paço de 
Sortes 
(Bragança) 

Trás-os-Montes 
Douro Litoral 
Lisboa 
Suiça 
Brasil 

127 

(6) 

23 
11/12 

13/10 89 P-M-T 
36+12 
(14-54) 

4/3/6 

27 Unhais da 
Serra 

Lisboa 20 

(4) 

7 
4/3 

1/6 13 P 
(23a) 

1/0/0 

29 Outeiro 
(Bragança) 

Trás-os-Montes 
França 

32 

(3) 

4 
2/2 

1/3 24 P 
(27a) 

1/0/0 

30 Sezimbra Minho, Lisboa 
Alentejo 

20 

(5) 
5 

2/3 
2/3 12 T 

51 ±4,2 
(48-54) 

0/0/2 

31 Trancoso? Lisboa 7 

(3) 

4 
2/2 

2/2 13 P-l 
31±12,7 
(22-40) 

1/0/1 

32 Bragança Douro Litoral 
França 

18 

w 
3 

1/2 
1/2 13 P 

(26a) 
0/0/1 

33 Vila Pouca de 
Aguiar 

Trás-os-Montes 
Douro Litoral 
Beira Alta, Algarve 
Guiné 

32 

(5) 

7 
6/1 

3/4 22 P-l 
35,3±15 
(1B-45) 

0/3/0 

34 Lousã Minho, Beira Litoral 
Douro Litoral 
Lisboa 
Brasil 

64 

(5) 

16 
8/8 

3/13 39 I 
44,3±5,7 
(41-51) 

0/1/2 

45 Cantanhede Beira Litoral 17 

(3) 

5 
0/5 

1/4 18 I 
(40a) 

0/1/0 

BRASIL 

46 Campinas Lisboa 39 
Brasil 

11 
(6) 

1/10 
6/5 

26 P 0/1/0 
(34) 

47 Recife Douro Litoral 
Brasil 

27 
(5) 

5 
5/0 

1/4 17 P 
(30) 

0/1/0 
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habitualmente sem apelido, que tiveram filhos de vários homens pertencentes 
afamílias afectadas. Se para uma, que ainda encontrei, apatemidade dos filhos 
é bem conhecida dos informadores, nas gerações mais antigas aparecem na 
origem de famílias aparentemente diferentes. É também interessante notar 
como, mesmo em comunidades relativamente fechadas, os laços de parentesco 
se diluem em poucas gerações. Um exemplo disso é o apelido N., pouco 
comum e encontrado em quatro famílias afectadas, distribuídas por vários 
pontos da ilha das Flores, cujos membros insistem em considerar não 
aparentadas. Contaram-me recentemente que os bisavós N., de Ponta Delgada 
das Flores, tiveram sete filhos homens: dois teriam casado na Fazenda de 
Santa Cruz, um no Monte, outros nas vilas de Santa Cruz e Lajes e outro ainda 
no Faial, tendo o último ficado em Ponta Delgada. Assim se poderia explicar a 
dispersão do nome e da doença nessas famílias. 

Dispersão das famílias 

A análise das famílias afectadas, tanto açoreanas como continentais, 
conta, em poucas gerações, a história das migrações portuguesas e ilustra por 
si só grande parte da distribuição geográfica da DMJ, levantando até pistas 
adicionais. 

Nas famílias açoreanas, para além de uma insuspeitada mobilidade 
interinsular, existem vários membros que se estabeleceram no norte de 
Portugal ou em Lisboa. Mais evidente é a corrente migratória para os Estados-
-Unidos: pelo menos 613 membros dessas famílias, correspondendo a 20% da 
população estudada, estão aí estabelecidos, excluindo este número os que, 
tendo sido emigrantes, regressaram aos Açores. O sentido da migração é ainda 
o mesmo do século passado: faz-se para as duas costas, mantendo-se as 
ligações preferenciais S.Miguel-Nova Inglaterra e Flores-Califórnia. Também 
para o Canadá emigraram 262 pessoas (8%), tanto para a região de Toronto 
como para a costa ocidental (British Columbia). Outros países receberam 
doentes e indivíduos em risco de DMJ: o Brasil, o México e o Chile na América 
do Sul, as Bermudas na América Central, a França a partir das Flores, por 
influência da base francesa aí existente. Finalmente, uma pessoa em risco vive 
agora na Austrália. Os números apresentados são com certeza muito inferiores 
à realidade, visto existirem muitos membros das famílias atingidas que emigraram 
várias gerações atrás e sobre cuja descendência não há informações. 

Membros de famílias continentais nasceram e alguns viveram já na 
idade adulta em Macau, Angola e Moçambique. Para além de retornados das 
nossas ex-colónias, as famílias incluem indivíduos em risco que emigraram 
para a França e a Suiça nas últimas gerações, além de vários que se 

117 



EPIDEMIOLOGIA 

deslocaram do interior quer para as grandes cidades, quer para outras regiões 
do continente. Uma pessoa em risco vive agora na Guiné e o filho de um doente 
esteve vários anos no Canadá. 

Prevalência 

A raridade da DM J fora de agregados geográficos particulares como os 
Açores e as comunidades luso-americanas dos Estados Unidos (e, 
eventualmente, do Canadá, onde nenhum esforço de levantamento sistemático 
foi até agora feito), justifica que o cálculo de prevalência seja limitado a esses 
agregados. É interessante comparar os valores calculados por Sequeiros em 
198919 com os actuais (quadro 5.5), obtidos após a última viagem aos Açores, 
em que 53 novos doentes foram observados: com a excepção das Flores, as 
taxas anteriores, já muito elevadas, subiram ainda, apesar de 36 doentes terem 
falecido. 

Quadro 5.5 Prevalência actual da DMJ em Portugal 
(comparada com a calculada em 198919) 

Continente Açores S. Miguel Flores 

Doentes 1:100.000 1:3.600 1:5.000 1:140 
(1:115.000) (1:3.900) (1:6.000) (1:125) 

Heterozigotos 1:35.000 1:1200 1:1.800 1:48 
(1:38.000) (1:1.300) (1:2.000) (1:42) 

Em risco 1:20.000 1:720 1:1.000 1:28 
(1:23.000) (1:780) (1:1.200) (1:25) 

Para a ilha das Flores a taxa geral de prevalência é extraordinaria
mente elevada: 714:100.000 habitantes. Dito à escala desta pequena ilha, 1 em 
cada 140 habitantes está afectado, 1 em cada 48 é heterozigoto, 1:28 está em 
risco da DMJ. Não admira pois que, quando se percorre a ilha, se encontre 
sempre alguém relacionado com a doença. No continente a taxa de prevalência, 
pelos dados actuais, é relativamente baixa: 1:100.000 habitantes. 
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O 

Fig. 5 .1 - Distribuição das famílias açoreanas. 
Notar a concentração na costa norte 
e à volta das Lajes na ilha das Flores 
e na zona da Bretanha em S. Miguel 

FLORES 

119 



EPIDEMIOLOGIA 

Distribuição das famílias afectadas 

A sua distribuição nos Açores é mostrada na fig. 5.1 : estão actualmente 
identificadas 36 famílias - 21 originárias das Flores, 13 de S.Miguel, 1 da 
Graciosa e 1 da Terceira. Doentes a elas pertencentes vivem no Corvo e no 
Faial, indivíduos em risco no Pico e em S.Jorge. A única ilha onde não é 
conhecido qualquer membro de famílias afectadas é Santa Maria. Mesmo nas 
duas ilhas mais atingidas, a prevalência varia segundo as zonas (fig. 5.1): para 
S.Miguel, a maior parte das famílias identificadas concentra-se na costa norte, 
desde a Bretanha à Lomba da Maia. O mesmo acontece nas Flores, com dois 
grandes focos: um no extremo norte (Ponta Delgada com cinco famílias, Ponta 
Ruiva com duas) ; outro, com sete famílias, corresponde ao concelho das Lajes. 

Estudámos no continente (quadro 5.4) 9 famílias. Duas delas surgem 
também na série de Freire Gonçalves30, que identificou outra família originária 
da Serra da Estrela e residente em Lisboa (referida igualmente por Barbeau31), 
outra de Alhadas, Figueira da Foz, reforçando assim as manchas comuns da 
DMJ e da PAF na zona centro do país, e uma de Moimenta da Beira. A mais 
interessante do ponto de vista da história da doença é a Bastião, originária de 
Macedo de Cavaleiros, com uma doente (actualmente residente em Leiria) 
examinada. Pode ser o elo que faltava na ligação da família Joseph/Bastiana 
ao nordeste transmontano. Uma outra família incluída na revisão de ataxias 
hereditárias de Freire Gonçalves tem sido seguida por mim desde há muitos 
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anos e apresenta um quadro de paraplegia espástica familiar. Soubemos 
recentemente32 de um doente examinado no Serviço de Neurologia do Centro 
Hospitalar de Coimbra, pertencente a uma nova família de Constância. 

São pois mais 5 famílias continentais, o que perfaz um total de 14 até 
agora identificadas. Se juntarmos a família originária de Gouveia, estudada por 
Sequeiros19 nos Estados Unidos, e uma família brasileira oriunda de Santa 
Comba Dão33, a distribuição geográfica destas 16famílias continentais de DMJ 
(fig. 5.2) fornece já alguma informação sobre a eventual origem da doença. 
Ficam claramente definidos dois focos, um em Trás-os-Montes, junto à raia, 
outro nas Beiras. Foi esta distribuição interior, por uma vez oposta à da PAF, 
que levou Sequeiros, já em 198127, a sugerir uma origem judaica sefárdica para 
o gene mutante da DMJ (fig. 5.3). 

Os judeus sefarditas em Portugal 

O termo "Sefarad" foi usado por um profeta para designar uma das terras de cativeiro dos 
Israelitas, sendo mais tarde aplicado à península ibérica34. Os judeus sefarditas são, portanto, os 
descendentes dos que aqui viveram durante a Idade Média. 

Os judeus35 teriam estado na península desde os tempos dos romanos (já S.Paulo os 
visitou aqui no século I). Ora tolerados, ora perseguidos, só tardia e parcialmente assimilados, as 
suas comunidades atravessaram todas as vicissitudes. Já na época visigótica eram populosas e 
espalhadas por uma grande área. Durante o século XII foram duramente perseguidas nas regiões 
dominadas pelos árabes e muitas procuraram refúgio nas zonas cristãs. D. Afonso Henriques e os 
seus sucessores concederam-lhes acolhimento. Uma boa parte dos seus elementos dedicava-se 
ao comércio, fixo ou ambulante, de víveres e tecidos. Outros à agiotagem, medicina e astrologia, 
as últimas muito ligadas na época. Com a retirada dos árabes da península no século XV, começa 
a ser notória uma menor tolerância para com os judeus. Assim, e muito por influência papal, a maré 
volta-se contra eles por toda a Europa. Leis repressivas, ameaças e extorsões tentam pressionar 
os judeus àconversão ao cristianismo. Alguns o fazem, a maioria tornam-se "marranos" ou cristãos-
novos, isto é, aceitam uma confissão pública da nova fé, mas mantém secretamente os ritos e a 
prática da religião judaica. 

A seguir à retirada dos árabes de Granada, Fernando e Isabel assinam um decreto de 
expulsão dos judeus dos seus reinos. Os mais ricos negoceiam com D.João II a sua entrada em 
Portugal, onde são tolerados até que o casamento de D.Manuel com a filha dos reis católicos os 
obriga à conversão. Meio século depois a Inquisição floresce em Portugal. Grande número de 
marranos foge para zonas consideradas livres, entre as quais a Flandres, donde mais tarde muitos 
emigram para os Estados Unidos. Alguns juntam-se aos holandeses na ocupação do nordeste do 
Brasil durante o período filipino. Após a reconquista portuguesa, 23 saem do Recife para fundar, 
em 1654, Nova Amsterdão, mais tarde Nova Iorque. Outros núcleos judaicos de origem portuguesa 
estabelecem-se em Newport, e em vários estados da Nova Inglaterra". 

No entanto, permanecem ãté hoje em Portugal comunidades36 que mantêm muitos dos 
rituais e tradições da religião judaica, de alimentação até (veja-se o extraordinário fenómeno de 
sobrevivência que é a invenção das alheiras). Estas comunidades37 predominam (fig. 5.3) nas 
zonas fronteiriças de Trás-os-Montes (Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo-de-Es-
pada-à-Cinta)e das Beiras interiores (Trancoso, Belmonte, Gouveia, Covilhã). As grandes cidades, 
Lisboa, Porto e Coimbra, tiveram também importantes judiarias. 
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A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NA AMÉRICA 

Estados Unidos da América 

a) Famílias luso-americanas: Para além das famílias clássicas3841, 
muitas outras foram identificadas. Os estudos epidemiológicos sobre a DMJ 
nos Estados-Unidos, provavelmente longe de completados, basearam-se nas 
reuniões clínicas organizadas a partir de 1975 por membros da família Joseph, 
mais tarde pela International Joseph Diseases Foundation (UDF). Até meados 
da década de 80, realizaram-se regularmente duas vezes por ano, uma na 
costa leste, outra na costa oeste. Outras foram organizadas nos estados do 
sudeste e em Nova Yorque. Reunindo membros das famílias conhecidas, e 
abertas a todas as pessoas alertadas através de campanhas na imprensa e na 
televisão, foram uma valiosa fonte de recolha de dados. 

São actualmente conhecidas 80 famílias afectadas nos EUA (fig. 5.4). 
Destas, 59 são de origem portuguesa: 19 das Flores (14 das quais estabelecidas 
na Califórnia), 18 de S. Miguel (16 na costa leste), 9 de outras ilhas (Terceira, 
S.Jorge, Pico, Faial). Os membros das 11 restantes não sabem já qual a sua 
ilha de origem. Só duas destas famílias não eram de origem açoreana (uma viria 
de Gouveia e a outra, estabelecida na Flórida, do Rio de Janeiro). 

Sequeiros calculou a prevalência da doença nas comunidades 

| Famílias Luso-Americanas 

Jsíjj Famílias negras 

O Famílias de outras origens AMÉRICA DO NORTE 

Fig. 5.4 - Distribuição das famílias 
com DMJ na América do 
Norte. 
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portuguesas dos USA: 1 em cada 800 membros dessas comunidades está em 
risco para a DMJ. A taxa é, nas comunidades lusas dos Estados Unidos, de 
22,2:100.000 na costa oriental e de 25:100.000 na costa ocidental, valores 
estes semelhantes aos de S.Miguel mas inferiores aos das Flores. 

b) Famílias negras:Se a década de 70 foi a da identificação da doença 
em comunidades açoreanas, a seguinte corresponde à descoberta de famílias 
sem ligação directa com os portugueses, dentro e fora dos EUA. Em 19804í é 
descrita a primeira família "presumivelmente de origem não portuguesa 
presumivelmente afectada pela doença açoreana" (sempre gostei deste título 
que joga com algumas das incertezas de então e de agora). Trata-se de uma 
família negra originária de Tarboro, na Carolina do Norte, e estabelecida em 
Nova Yorque. Haveria no século XIX na Carolina do Norte uma comunidade 
negra conhecida como "malungeons" (de Malange?) que dizia serde ascendência 
portuguesa15. 

Mais tarde, em 1986, uma curiosa cadeia de circunstâncias levou 
Sequeiros a diagnosticar a DMJ em dois membros de uma família negra, 
também originária da Carolina do Norte, anteriormente descrita como tendo 
uma atrofia espino-pônticaporTanuguchieKonigsmark43. Membros desta família 
espalharam-se por vários estados das costas este e oeste, tendo muitos sido 
rotulados de esclerose em placas. Alguns foram examinados no Hospital Johns 
Hopkins e finalmente diagnosticados. Uma outra família negra, originária da 
Georgia, foi observada nas reuniões clínicas da UDF19. 

Um foco de quatro famílias de raça negra foi identificado no Missis
sippi4445. Com início precoce, têm de particular um síndrome extrapiramidal de 
tipo parkinsónico mais marcado do que o que nos acostumámos a ver em 
doentes portugueses, com boa resposta aos dopaminérgicos. Pela primeira 
vez nesta raça o diagnóstico foi confirmado por autópsia. 

c) Famílias de outras origens: Foram ainda identificadas nos Estados 
Unidos famílias afectadas com outras origens e raças19: Costa Rica (vinda das 
Canárias), Rússia, Itália, França, China. Recentemente, uma nova família, dita 
de origem inglesa, foi identificada em Rhode Island, estado de conhecida 
emigração portuguesa46. 

Desconhece-se a origem remota das sete famílias restantes. 

Canadá 

Apenas quatro famílias afectadas são conhecidas no Canadá19, todas 
de origem açoreana, mas é bem provável que muitas outras aí existam. Nas 
árvores familiares por nós elaboradas nos Açores (e até numa do continente) 
pudemos contar 262 doentes e pessoas em risco vivendo no Canadá, quer na 
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costa leste, no Ontário, quer na costa oeste (British Columbia). Num recente 
estudo sobre a DMJ na América do Norte, Mahdavi-Nezarati47 não refere o 
número de famílias estabelecidas no Canadá, calculando no entanto para as 
comunidades açoreanas deste país uma prevalência de 1:10.000, inferior à 
encontrada para a Califórnia e o Massachusetts (3,2 e 3,1:10.000, res
pectivamente) e igual à de Rhode Island. 

Brasil 

Segundo os ciclos económicos, a emigração dos açoreanos para o Brasil fez-se, durante 
o baleeiro e pesqueiro, para Santa Catarina, Pará e Paraíba; no período do gado, para S.Paulo e 
S.Vicente; no do açúcar para a Baía e Pernambuco; no ciclo da mineração para Minas Gerais; no 
da agricultura para o Rio Grande do Sul. O núcleo açoreano que melhor conservou a sua identidade 
parece ser o do estado de Santa Catarina, no sul, para onde, no século XVIII, fome e terramotos 
nos Açores provocaram uma forte corrente migratória: uma ordem régia de D.João V* autorizava 
que em cada navio português seguissem cinco casais açoreanos para o sul do Brasil. Calcula-se49 

que, entre 1748 e 1756,6492 açoreanos (1178 casais) se tenham estabelecido em Santa Catarina. 
Provinham sobretudo da ilha de S.Jorge (24% da população de então!) e também da Graciosa, 
S.Miguel e Flores. É curioso notar que, na mesma altura, partiram também 60 casais de Trás-os-
Montes para a colónia de Sacramento, à beira do Rio da Prata, defronte a Buenos-Aires. Este 
esforço de povoamento fazia parte de uma tentativa de assegurar o domínio português dos 
territórios do sul. 

Justamente no sul foi identificada a maior família brasileira afectada50, 
das 10 actualmente conhecidas (fig. 5.5). Compreende 622 membros em 9 
gerações, e vive na ilha de Itajaí, próximo de Santa Catarina. Predominam 
idades de início precoces (extremos dos 10 aos 55 anos) e os tipos 2 e 1. 

Outra família estudada por Teive51 vem também do estado de Santa 
Catarina (cidades de Florianópolis, Tubarão e Criciúma). Embora tenha agora 
um nome espanhol, têm laços com famílias de origem açoreana. Outras cinco52 

estão actualmente estabelecidas no Estado de S.Paulo. Uma delas é originária 
de Santa Comba Dão. Outra, curiosamente, é de origem japonesa, fechando 
assim dois ciclos migratórios, um que pode ter levado a mutação de Portugal 
para o Japão, outra que a reaproximou de zonas de clara influência portuguesa. 
Desconhece-se a origem remota das restantes famílias, embora se pense ser 
açoreana. 

Sequeiros19 observou na Florida membros de uma família afectada 
originária do Rio de Janeiro. Nos últimos anos fui contactada por dois doentes 

* "El-Rei, Nosso Senhor, atendendo às representações dos moradores das Ilhas dos Açores, que 
têm pedido mandar tirar delas o número de casais que for servido, e transportá-los à América, 
donde resultará às ditas Ilhas grandes alívios em não ver padecer os seus moradores, reduzidos 
aos males que traz consigo a indigência em que vivem..."48. 
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Fig. 5.5 - Distribuição das famílias com DMJ 
na América do Sul. Notar a concen
tração no estado brasileiro de Santa 
Catarina, de colonização açoreana. 

brasileiros residentes em Portugal. Uma família de um deles, estabelecida em 
Campinas, seria de ascendência portuguesa, desconhecendo-se o local exacto 
de origem. A outra é particularmente interessante: está estabelecida desde há 
dois séculos no Recife e é de origem sefárdica (Amsterdão). Conhecem ainda 
os seus nomes judaicos, foneticamente semelhantes aos actuais portugueses. 
É, pois, possível que se trate de uma família de judeus portugueses emigrada 
para a Flandres e daí para o Brasil. A confirmar-se que a doença não surgiu na 
família já na América do Sul, seria um novo exemplo de duas migrações 
sucessivas, e uma boa ilustração da ligação sefárdica do gene da DMJ. 

Um doente de uma das famílias estudadas nas Flores emigrou há 
muitos anos para o Brasil (Currais Novos) e tem descendência, mas não 
pudemos até agora localizar este ramo. 

Outros países da América do Sul 

Perino53, neurologista em Buenos Aires, teria aí identificado uma 
família com DMJ ainda não publicada. Não me foi possível ter acesso a um 
registo video desses doentes, o que poderia possibilitar a confirmação do 
diagnóstico. Indivíduos em risco dos Açores emigraram para o México e o Chile, 
não havendo por enquanto notícia de famílias afectadas nestes países. 
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A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NA EUROPA 

Espanha 

Em 1987, Pou-Serradell54 descreveu uma primeira família espanhola, 
da Catalunha. A idade de início é intermédia ou tardia, correspondendo as 
descrições aos tipos 2 e 3. Numa autópsia, muito incompleta, pouca ou 
nenhuma informação é dada sobre as olivas bulhares e os núcleos pônticos. No 
cortex cerebeloso é referida uma discreta rarefacção das células de Purkinje e 
o dentado é dito normal. Apesar destas omissões e algumas atipias, o quadro 
clínico é em tudo compatível com o diagnóstico de DMJ. 

Na Califórniafoi identificada umafamília originária da Costa Rica19, para 
onde teria emigrado vinda das ilhas Canárias. Quando os espanhóis as con
quistaram no século XV, já havia população autóctone, vinda do noroeste de 
África e da bacia mediterrânica. Depois dos espanhóis, foram os portugueses, 
vindos da Madeira e dos Açores, os segundos colonizadores das Canárias. 

Finalmente, existem duasfamíliasmaiorquinas com ataxias cerebelosas 
dominantes55 e algumas características sugestivas de DMJ: uma delas vive 
ainda em Maiorca, a outra em Barcelona. Como não têm ainda estudo 
detalhado, o seu diagnóstico é duvidoso. Referimo-las apenas porque existe 
em Maiorca um grande foco de polineuropatia amiloidótica familiar, e os últimos 
tempos nos ensinaram que cada vez mais a distribuição geográfica das duas 
doenças se aproxima. 

França 

Por influência de Barbeau que examinou pessoalmente alguns 
membros, foi em 19833156 identificada em França uma primeira família com 
DMJ originária de Corn, no Lot, não muito longe da fronteira espanhola. A 
propósito de um ensaio terapêutico com "Bactrim", é referida outra família 
francesa5758, não sendo dadas informações sobre a sua origem. O hospital 
onde o doente, de tipo 1, foi examinado situa-se em Clichy, nos arredores de 
Paris. Finalmente, Sequeiros19 observou na Florida uma família da Louisiana de 
origem francesa e outros doentes (da região de Lyon?) foram assinalados por 
Trouillas59. 

Inglaterra 

Afamília Drewde Walworth, descrita em 1929 por Ferguson e Critchley60 

e mais tarde revista por Harding6162, cumpre a maior parte dos critérios clínicos 
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para o diagnóstico de DMJ, faltando, no entanto, a confirmação patológica. A 
questão é discutida no capítulo referente a outras possíveis famílias com DMJ. 

Itália 

Em 1984, Livingstone e Sequeiros63 publicaram a descrição de uma 
família italo-americana residente em Nova Yorque. O único caso observado 
parece corresponder a um tipo 1. Desconhece-se a região de origem em Itália. 

Dois anos mais tarde64, uma novaf amília, desta vez de origem siciliana, 
foi identificada: foi possível segui-la até meados do século passado: o primeiro 
doente conhecido nasceu em Novara, no Nordeste da Sicília, em 1852. A 
segunda geração emigrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em 
Washington, DC, e Maryland. O início é em regra tardio nos doentes desta 
família (tipos 2 e 3). A única característica clínica que não se integra no quadro 
da DMJ é a presença de sinais de deterioração mental em alguns dos seus 
membros. Os autores atribuem-na a um traço associado, ou às dificuldades de 
aprendizagem referidas em vários membros da família. Em 1990 tive 
oportunidade de ira Novara, na província de Messina, e às aldeias perdidas na 
montanha de Fondachelli e Pozzi di Gotto, de onde esta família era originária. 
Falei com vários dos seus membros, estive no café local a conversar com as 
pessoas antigas da aldeia e todos acordaram em que não existe já qualquer 
ramo afectado naquela região. A filha mais nova da segunda geração, dada 
como afectada pelos seus familiares americanos, tinha morrido há 10 anos com 
83 anos, sem alterações da marcha e sem olhos saltados, como pude 
comprovar pela fotografia da sua campa no cemitério local. 

Tanto quanto sabemos, não há confirmação neuropatológica do 
diagnóstico de DMJ nestas famílias italo-americanas. 

Suécia 

Em 1943, Sjogren2 reviu os registos de ataxias hereditárias dos maiores 
hospitais suecos, entre 1905 e 1935. Dos 139 casos por ele pessoalmente 
examinados, 26 pertenciam a seis famílias com ataxias autossómicas 
dominantes. Em oito havia amiotrofias e em nove oftalmoparésia. Não sabemos 
se existia alguma concentração familiar destas características que pudesse 
sugerir DMJ. Greenfield65 assinala que a maioria destes casos tem mais 
afinidades com a família de Sanger Brown (que tem muito em comum com a 
DMJ) do que com as atrofias cerebelosas (atrofias olivo-ponto-cerebelosas de 
tipo Menzel e degenerescências cerebelo-olivares de Holmes). Será que entre 
as famílias revistas por Sjogren há algumas com DMJ? Os contactos que 
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estabelecemos com neurologistas suecos66 não permitiram ainda uma 
confirmação. 

Outros países europeus 

Apesar das estreitas relações de Portugal com a Flandres na época em 
que o gene pode ter feito algumas das suas grandes viagens, não foi até agora 
descrita nestes países nenhuma família com DMJ. Não sendo obviamente 
impossível a sua existência, é pouco provável, dada a actividade aí desenvolvida 
por Van Bogaert, que tantas famílias com atrofias de sistemas descreveu. A 
única relação possível da DMJ com os Países Baixos é a da família brasileira 
já referida, de origem judaica e emigrada de Amsterdão no século XVII. 

Uma família americana identificada nas reuniões clínicas da UDF seria 
de origem russa19. 

A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NA ÁSIA E OCEANIA 
Japão 

Em 1983, Sakai67 descreveu a primeira família japonesa com DMJ 
identificada como tal, já anteriormente publicada por Ishino (1971 )68 como 
ataxia de Pierre Marie. Foi, depois da família americana negra de Healton e 
Brust, a segunda sem ascendência portuguesa conhecida. De então para cá, 
o Japão tornou-se o segundo maior foco mundial. No estudo epidemiológico 
nacional sobre degenerescências espino-cerebelosas de 1987, são referidos 
67 doentes e a DMJ surge em terceiro lugar, a seguir às atrofias olivo-ponto-
cerebelosas e à atrofia cerebelo-olivar de Holmes69. Foram-se definindo três 
agregados principais, Tóquio funcionando como um ponto de convergência 
secundário: 

a) O foco de Kiushu: AiamWia descrita porSakai70 habita a ilhadeKiushu, 
a segunda, depois de Tanegashima, a ser contactada pelos portugueses e 
aquela onde as tentativas de evangelização e as trocas comerciais foram mais 
intensas. É também a ilha onde existe um dos focos japoneses mais importantes 
de PAF. Conhecem-se hoje 5 famílias afectadas nesta ilha, incluindo a descrita 
por Kitamura7172, vivendo no sul da ilha, em Miyazaki. 

b) O foco da Ilha de Honshu: Na maior ilha japonesa há actualmente 
cerca de 16 famílias afectadas, distribuídas por uma região ao norte de Niigata, 
na costa oeste, voltada para o mar da China, onde Yuasa, Wakabayashi e 
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outros7374 têm desenvolvido uma extensa investigação de vários aspectos da 
DMJ, e ainda por Nagoya75. Uma grande família, confirmada por autópsia, foi 
identificada na perfeitura de Tochigi, a norte de Tóquio76. Tanto quanto sabemos, 
foram descritas em Tóquio (que pode drenar doentes vindos de qualquer das 
regiões anteriores) quatro famílias, sem referência à origem7779. No centro da 
ilha, num vale entre montanhas onde se situa a aldeia de Ogawa (perfeitura de 
Nagano), existe um grande foco de polineuropatia amiloidótica familiar (PAF). 
Numa grande revisão clínica publicada em 198780, a propósito de casos atípicos, 
é referida a família K, de liyama que, para além de membros com PAF típica, 
apresenta outros com ataxia e sinais piramidais. Discutiremos mais tarde em 
detalhe esta família, que pode ser uma rara combinação de DMJ e PAF. 

c) O foco de Hokkaido: Só em 1990 foi conhecido no ocidente um 
terceiro foco japonês de DMJ, na mais setentrional das grandes ilhas do Japão, 
Hokkaido. Compreende actualmente8119 famílias com 93 doentes. Uma autópsia 
parece ter confirmado o diagnóstico. 

Foi-nos impossível fazer a localização geográfica de outra família, 
publicada em 1990 por Kogure82, de que só dispomos do sumário em inglês. 

d) Famílias atfpicas:De Hokkaido é possivelmente também umafamília 
publicada em 1987 por Ikeda83, como termo de comparação com as OPCAs, 
cujo diagnóstico é duvidoso visto na autópsia de um caso ser referido 
envolvimento das olivas bulbares e das células de Purkinje. 

Em resumo, as famílias japonesas conhecidas (46 ?) distribuem-se por 
três focos, dois deles coincidentes com os da PAF (fig. 5.9). Caracterizam-se 
em regra, com as excepções das famílias de Sakai e Kanda, por um início 
precoce e (portanto) predomínio de sinais extrapiramidais de tipo distónico. Do 
ponto de vista patológico, há um atingimento pálido-luysiano constante. Em 
alguns artigos, começa a falar-se do "tipo japonês" da DMJ, à semelhança do 
que aconteceu na PAF. Não creio que se trate de uma diferença real, antes do 
predomínio de um tipo e de uma atenção especial para aquelas estruturas, 
devida à existência no Japão de muitas famílias com atrofia dentato-rubro-
pálido-luysiana. Aliás a maioria dos artigos japoneses sobre a DMJ caracteriza-
se por longos diagnósticos diferenciais e detalhados quadros sinópticos 
comparando as duas afecções. 

China 

Foram até agora identificadas três famílias com DMJ na China8485: a 
maior e mais bem estudada vive na China de Norte, entre Beijing e Tianjin, e 
compreende 70 pessoas em cinco gerações, 27 das quais afectadas. Foram 
examinadas 18 e duas autopsiadas. O quadro clínico é idêntico ao nosso, com 
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China: 
3 famílias 
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Fig. 5.6 - Distribuição das 
famílias com DMJ 
no Pacífico. 

início à volta dos 30 anos. O quadro neuropatológico é também perfeitamente 
sobreponível. Duas outras famílias foram recentemente identificadas, uma em 
Peijing, outra em Taiwan (fig. 5.6). Na Califórnia19 fora descoberta outra familia 
chinesa. Existe naquele estado uma numerosa colónia de macaenses 
("filhosmacau"). 

Não foi ainda encontrada uma eventual relação destas famílias com 
portugueses ou com Macau. A existir seria, obviamente, muito antiga e difícil de 
evidenciar. No entanto, na descrição dos doentes chineses é curiosamente 
mencionada a presença ou ausência de cabelo encaracolado, considerada um 
indicador de mistura genética. Durante uma curta estadia em Macau em 1987, 
falámos da DMJ a alguns médicos portugueses, sem resultado. De qualquer 
modo, atentativa teria de ser pouco eficaz, dada a inexistência de neurologistas 
e a reduzida comunicação, a nível médico e até humano, entre a população 
portuguesa e a chinesa em Macau. 
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índia 

Em 1984, Rosenberg fez uma viagem à índia à procura de casos de 
DM J. Do seu relatório ao NIH86, podem individualizar-se duas famílias com DM J 
mais tarde incluídas nos artigos de Bharucha e Jain, uma possível de Wadia, 
e a referência, essa muito interessante, de que existiria em Madrasta uma 
família suspeita originária de Goa. Jagannathan, que a seguia, forneceu--me 
recentemente87 mais informações: trata-se de uma família católica, de apelido 
De Souza, originária da costa a sul de Goa, falando o dialeto local, o "komkani", 
na qual cinco irmãos estão afectados por uma ataxia muito semelhante à DMJ. 
Não há, apesar da religião e do nome, certeza absoluta quanto à sua origem 
portuguesa, visto ser frequente os convertidos ao cristianismo adoptarem o 
apelido do padrinho. Perdeu-se entretanto o contacto com esta família. 

Como consequência do interesse despertado pela DMJ, dois grupos 
se foram definindo, um em Nova Delhi e outro em Bombaim. 

a) Nova Delhi: Em 1986, Jain e Maheshwari88 descreveram 2 famílias 
afectadas. Conhecem-se actualmente 12, num total de 21 doentes (18 homens 
e apenas 3 mulheres)89 90. Todas estas famílias vêm da metade norte da índia 
e a grande maioria do noroeste. Predomina o tipo 3, embora com idade de início 
mais precoce do que nos casos portugueses (média: 23,4 anos, com extremos 
do 1 aos 35 anos). Há, em algumas delas, porém, determinadas atipias que não 
nos permitem aceitar com segurança o diagnóstico. Uma diz respeito à idade 
de início e foi já discutida no capítulo sobre a clínica. Outra dúvida foi levantada 
pela observação de um video de uma das famílias: olhos extremamente sal
tados, sem dúvida, mas movimentos 
oculares muito pouco limitados e, 
sobretudo, abundantes, quase 
permanentes, fasciculações de 
repouso da face e dos membros, 
diferindo, quer pela abundância quer 
pelo modo de aparecimento, das 
típicas fasciculações de contracção 
dos músculos da face na DMJ. 
Poderá corresponder à entidade 
descrita por Singh e Sham - ataxia 
hereditária com fasciculações91. 

Foi ainda na índia que 
Wadia92 descreveu 12 famílias com 
37 caSOS Observados COm O que R g 5 7 . Distrjbuição das famílias com DMJ na 
parece ser outra forma de ataxia índia. 
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autossómica dominante, uma atrofia olivo-ponto-cerebelosa com movimentos 
oculares lentos. 

b) Bombaim: Em 1986, BharuchaeBharucha93 descreveram uma família 
originária de Jamnagar, no norte, e instalada em Bombaim. Actualmente 
existirão mais duas famílias94; uma delas, de origem portuguesa, tem associada, 
curiosamente, uma "neuropatia sensitiva generalizada". 

Em conclusão, nem todas as 17 famílias indianas (fig. 5.7) rotuladas de 
DMJ são típicas: é possível que se trate de um grupo heterogéneo que inclua 
outras ataxias hereditárias. Quanto a uma eventual ligação com Portugal, 
apenas duas têm provável ascendência portuguesa: uma das identificadas por 
Bharucha e a de Madrasta. 

Austrália 

No norte da Austrália, na Baía de Carpentaria, existe uma ilha chamada 
Groote Eylandt. Há nela umazona protegida para os arborígenes - acomunidade 
de Angurugu, Arnhem Land. São aí exploradas minas de manganésio e é 
conhecida há algum tempo uma doença familiar, que foi agora investigada por 
se terem levantado questões ambienciais. Foi excluída uma intoxicação pelo 
manganésio, visto as pessoas afectadas não terem nem sinais de encefalopatia 
característica nem um síndrome parkinsónico marcado. Começou então a 
levantar-se a hipótese de DM J95: trata-se de uma ataxia autossómica dominante, 
com início da 3- à 5- décadas, associada a paralisia do olhar vertical, nistagmo 
e atrofias musculares tardias. Em membros de três das quatro famílias 
afectadas (num total de 12 doentes estudados) há distonia marcada, 
particularmente num caso de início precoce. Não são referidos olhos saltados 
nem fasciculações de contracção da face. Tive ocasião de ver um registo em 
video de alguns destes doentes, cujo quadro clínico me pareceu compatível 
com o diagnóstico de DMJ. 

A autópsia de um caso permitiu confirmar o diagnóstico. Tive acesso 
ao relatório96 e, apesar de não ter sido possível efectuar o exame da medula, 
o padrão neuropatológico é perfeitamente sobreponível ao da DMJ: lesão do 
pálido, núcleo subtalâmico, locus niger, núcleos pônticos e dentados, núcleos 
de alguns nervos cranianos (dorsal do vago e núcleos vestibulares), com 
integridade do cortex cerebral e cerebeloso, do feixe piramidal e das olivas 
bulbares. O núcleo vermelho não parece afectado; no citoplasma das células 
do locus ceruleus são descritas granulações eosinofílicas que necessitam de 
esclarecimento ulterior. 

É bem conhecida a longa colonização portuguesa de Timor e o facto 
de ter existido um tráfego marítimo intenso entre a ilha e a costa norte da 
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Quadro 5.6 Total de famílias com DMJ. 
Austrália, que lhe fica muito próxima. 
Também parece ter havido uma 
considerável influência portuguesa, pelo 
menos comercial, em Makassar, agora 
pertencente ao território indonésio de 
Sulawesi, sob o nome de Ujung Pandang. A 
gente de Makassar faz trocas comerciais 
com os arborígenes de Arnhem Land desde 
há pelo menos 300 anos, e há mesmo 
famílias locais com antepassados 
makassans conhecidos95. É pois uma 
hipótese plausível - e atraente - que tenham 
ocorrido trocas genéticas entre portugueses 
e a população arborígene desta 
comunidade, situada a mais de 16.000 kms 
de Portugal. 

Ilhas Havai 

Foram também um destino frequente 
dos açoreanos, sobretudo na segunda metade do século passado, quando os 
baleeiros de Nova Inglaterra passaram a tocar no Havai97. Cerca de 200 
tripulantes açoreanos desertaram e casaram com nativos. Outros vieram em 
regime de contrato. Em 1878, o recenseamento revelava a presença de 436 
portugueses, na maioria vindos dos Açores*. Há vários doentes conhecidos no 
Havai, a maioria pertencentes a famílias com DMJ californianas. Uma das 
famílias radicadas na Califórnia chegou mesmo de S.Miguel via Havai19. 

A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH EM ÁFRICA 

Nãó há qualquer referência à existência de casos de DMJ em África, 
o mesmo acontecendo aliás com a PAF. Compreende-se que os graves 
problemas básicos de saúde e a falta de neurologistas na maioria dos países 
africanos retardem a sua identificação. É pouco provável que, ao longo de cinco 

* Nesse ano, o livro consular de imigrantes de Honululu regista97:"E partiram para o Hawaii / Marido, 
mulher e os dez filhos / Eram de Terra Chã (Ilha Terceira). Foram pelo Cabo Home, seis meses de 
viagem / Até a Honululu, 1878 / Partiram e eram doze / Chegaram e eram treze". Curiosamente, 
Terra Chã é o local de origem da única família com DMJ identificada na Terceira. 

Totais 

Europa 
Portugal 
Espanha 
França 
Inglaterra 

América 
EUA 
Canadá 
Brasil 
Argentina 

Ásia 
índia 
China 
Japão 

Oceania 
Austrália 

59 famílias 
52 

3 
3 

1? 
95 famílias 
80 
4 

10 
1? 
66 famílias 
17 
3 

46 

4 famílias 

Total 224 famílias 
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séculos de colonização, o gene mutante para a DMJ não tenha aí sido 
implantado, quando bastou um século de contactos, menos estreitos, de 
portugueses com o Japão para originar os focos japoneses. Em gerações mais 
recentes, sabemos de indivíduos em risco e portadores obrigatórios que 
viveram em Angola, Moçambique e na Guiné durante longos anos. Elementos 
da família originária da Covilhã e observada por Barbeau32 estiveram na África 
do Sul. Muitos membros de famílias continentais e açoreanas fizeram serviço 
militar nas ex-colónias portuguesas de África. 

Também a existência de sete famílias negras nos Estados-Unidos 
pode ser uma evidência indirecta da sua implantação em África (a menos que 
tenham tido origem nos escravos negros dos Açores, ou que tenham recebido 
o gene da doença já nos Estados Unidos). 

A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH 
E A POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR 

Jáf alamos das analogias e diferenças da distribuição da DMJ e da PAF 
em Portugal (fig. 5.8). Tendo acompanhado a 
progressiva descoberta de novos focos de PAF 
no mundo, a maioria deles em relação clara com 
as migrações portuguesas ao longo de séculos98, 
foi com crescente admiração que vi reaparecer 
este fenómeno, que julgara único, a propósito da 
DMJ. Se nos anos 70 me surpreendi com a 
importância crescente da doença, nos Açores e 
nos Estados-Unidos, a década seguinte trouxe a 
sua identificação no resto do mundo, esboçando-
se a mesma distribuição geográfica da PAF, 
embora com variações regionais, algumas 
significativas. Parece evidente que o gene mutante 
da PAF não passou pelos Açores, a não ser em 
data muito recente, enquanto que o da DMJ aí 
existe há pelo menos um século (provavelmente 
muitos mais). Este facto é responsável pela prin
cipal diferença epidemiológica entre as duas 
afecções: a grande prevalência da DMJ nos Açores 
e portanto, dada a grande e antiga corrente 

Fig. 5 8 - Distribuição da DMJ e migratória das ilhas para a América, nos Estados-
da PAF em Portugal. -UnidOS. 
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A segunda excepção a este 
padrão idêntico de distribuição 
geográfica é a Suécia, onde nenhuma 
família com DMJ foi ainda descrita. 
Esta diferença talvez possa ser 
explicada pela origem diversa das 
populações primitivamente atingidas: 
enquanto que tudo leva a crer que a 
mutação original da PAF se deu na 
zona piscatória de Caxinas, há alguns 
argumentos em favor de uma possível 
origem judaica (sefardita) para a DMJ. 
As ligações da Suécia com os judeus 
são relativamente recentes, efizeram-
se preferencialmente com os judeus 
ashkenazi do norte da Europa. Há, no 
entanto, algumas menções a judeus 
sefarditas", chamados na Suécia 
"judeus portugueses": as primeiras no 
século XVI - um dos médicos da Rainha 
Cristina chamava-se B. de Castro, o 
seu representante em Hamburgo 
M.Texeira. No século XVIII discutia-se a possibilidade de se recrutarem judeus 
sefarditas ricos para estimular o comércio nos portos da costa oeste. Ao longo 
de século XIX a legislação foi-se liberalizando até à completa emancipação dos 
judeus em 1865. 

Fig. 5.9 - Distribuição da DMJ e da PAF no 
Japão. Notara proximidade dos 
focos na ilha de Kiushiu, ao sul (a 
primeira a ter contacto com portu
gueses) e na zona central da ilha 
de Honshu. 

No resto do Mundo, as duas doenças distribuem-se de modo igual, a 
tal ponto de aceitamos naturalmente, quase sem questionar, o seu diagnóstico 
nos casos japoneses e brasileiros, e, quando ouvimos agora falar de famílias 
maiorquinas com uma ataxia de transmissão autossómica dominante, nos 
preparamos para que seja também DMJ. 

Com as excepções mencionadas, a distribuição das duas doenças é 
quase sobreponível: bacia mediterrânica, focos dispersos na Europa, grande 
foco no Japão (fig. 5.9), número crescente de famílias no Brasil. A índia era um 
dos elos que faltava na PAF, e já existente na DMJ: soubemos recentemente100 

existir uma família com um quadro clínico semelhante à PAF (falta ainda 
demonstrara mesma mutação) em Nova Delhi. Como tantas vezes sugeríramos, 
os casos de PAF tinham sido diagnosticados como lepra. Também em África 
a inexistência de casos, tanto de DMJ como de PAF, poderá estar em relação 
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com o nível de cuidados de saúde e a grande prevalência de lepra. 
Ao contrário da PAF, temos já exemplos na DM J de algumas migrações 

reversas: uma família de origem japonesa no Brasil, uma família chinesa na 
Califórnia e, eventualmente, as famílias negras dos Estados Unidos. 

A coincidência dos dois genes na mesma família 

A ligação das duas doenças vai além do paralelismo geográfico: 
identificámos em Portugal continental, ainda na década de 70, uma família que 
acumula as duas doenças e suspeitamos que o mesmo poderá acontecer no 
Japão. 

A família da Serra da Estrela: Em 1979, numa consulta de rotina de 
PAF, anunciaram-me um doente de Unhais da Serra residente em Lisboa. 
Quando me levantei para ajudar a entrar a cadeira de rodas em que se 
deslocava, deparei com uns olhos parados que não se ajustavam ao meu 
esquema da PAF. A dificuldade foi acrescida pelo facto do seu processo se 
acompanhar de uma árvore familiar já elaborada numa consulta feita dez anos 
antes a um tio seu, com diagnósticb de PAF confirmado por biópsia. 

Examinei-o ainda duvidosa, mas rapidamente as minhas dúvidas 
desapareceram: era realmente um caso de DMJ de tipo 1. Refiz então, com 
todo o cuidado, a história familiar (fig. 5.10.a). Tornou-se claro que, talvez no 
fim do século passado, um homem portador de DMJ casou com uma mulher 
portadora de PAF. Dos quatro filhos que tiveram, os três mais velhos foram 
atingidos pela DMJ, enquanto que o mais novo foi afectado por PAF. Naterceira 
geração há três casos de DMJ, um dos quais o doente por nós observado, não 
se tendo manifestado até agora casos de PAF. Não há nesta família evidência 
de alguém atingido simultaneamente pelas duas doenças, ou tendo, pelo 
menos, recebido os dois genes mutantes. 

A família de liyama: Uma revisão de casos atípicos de PAF no Japão, 
publicada em 198780, chamou a nossa atenção101. Uma das famílias revistas, 
a família K de liyama, no foco de Nagano (já publicada em 1978 numa revista 
japonesa por Kobayashi102), incluía membros "com envolvimento do SNC", sob 
a forma de sirfais cerebelosos e piramidais, alguns deles com biópsias positivas 
para amilóide e/ou TTR Met30. Analisando a árvore familiar e o quadro 
sinóptico dos sinais neurológicos apresentados pelos 10 membros da família 
observados, pude reconstituir uma árvore (fig. 5.10.b) em que se vê claramente 
que duas doenças - a PAF e uma ataxia cerebelosa - são transmitidas 
independentemente no seu modo autossómico dominante através de quatro 
gerações, podendo por vezes coincidir no mesmo indivíduo, o que levou à 
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Fig. 5.10 - (a) Árvore genealógica da família de Unhais da Serra, em que se misturam os genes 
da DMJ e da PAF, sem nenhum caso de coincidência no mesmo indivíduo, (b) Arvore 
genealógica da família de liyama. Notar a segregação dos dois genes ao longo das 
gerações, coincidindo ou não no mesmo indivíduo. 
(A negro a DMJ, a cinzento a PAF). 

interpretação primitiva de que se trataria de uma forma "única" de PAF com 
lesões do SNC. Na 1 - geração surge uma doente só atáxica. Se teria casado 
com um portador de PAF ou se seria já portadora dos dois genes é impossível 
dizer, visto não se conhecerem outros indivíduos afectados na sua geração, 
nem na do cônjuge, nem nos antepassados de ambos. Na 2ê geração, cinco 
membros foram afectados, dois com as duas doenças, dois com ataxia; o 
último, embora só manifestasse a ataxia, foi também transmissor de PAF, pelo 
que deveria ser portadordo seu gene (a menos que, por mais uma coincidência, 
tivesse casado com uma portadora). Na 3- geração surgem mais dois casos 
que acumulam as duas doenças (um deles tendo já originado um doente PAF 
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na 4s geração), três de PAF e quatro de ataxia isolada. Se o diagnóstico de PAF 
nesta família não levanta dúvidas, já o diagnóstico de DMJ é menos seguro. 
Nos casos observados há apenas ataxia cerebelosa e sinais piramidais, sem 
os sinais menores sugestivos de DMJ. Nenhuma autópsia foi efectuada. Ikeda 
confirmou recentemente103 a nossa interpretação de se tratar do efeito de dois 
genes numa mesma família, afirmando também não terem entretanto surgido 
nos doentes atáxicos nenhum dos traços mais característicos da DMJ. É pois 
arriscado afirmar que se trata, como na nossa família da Serra da Estrela, da 
coincidência dos genes PAF e DMJ numa mesma família. Arriscado mas não 
impossível, dado que liyama, situada numa zona de grande prevalênciade PAF 
e próxima doutra de grande prevalência de DMJ, reúne condições especiais 
para esta acumulação, à semelhança do que aconteceu em Unhais da Serra. 

AS POSSÍVEIS VIAGENS DE UM GENE 

Discutir a origem da mutação original de uma doença genética pode 
parecergratuito aos menos interessados. É, no entanto, uma questão importante 
para quem segue de perto a sua identificação e distribuição geográfica. 

Mutação única ou múltipla 

Para se falar das viagens de um gene é preciso admitir primeiro que 
todos os focos da doença provieram de uma mutação única, ocorrida séculos 
atrás, e não de múltiplas mutações de distribuição geográfica aleatória. Foi o 
que tentei fazer ao descrever detalhadamente a geografia da DMJ e ao sugerir, 
para cada foco, uma possível relação com a história portuguesa. A semelhança 
da distribuição mundial da DMJ e da PAF parece também um forte argumento 
em favor da hipótese das mutações originais, comuns a (pelo menos) muitos 
dos focos destas afecções, terem ocorrido em Portugal. Como, admitindo 
mutações múltiplas, poderíamos chegar a padrões tão semelhantes? As taxas 
de prevalência de outras ataxias hereditárias que apresentámos no início são, 
julgo, um argumento adicional, quando comparadas com as da DMJ. A 
admitirmos um grande número de mutações, seria de esperar uma distribuição 
mais uniforme por todo o mundo. 

Sugerida, se não provada, uma mutação única para os casos de DMJ, 
até que o estudo dos polimorfismos do DNA venha decidir a questão, discutirei 
agora, nessa base, a possível origem dessa mutação. 
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A origem sefárdica do gene mutante 

Quando identificámos as primeiras famílias continentais, relacionadas 
com o nordeste transmontano e as Beiras interiores, a eventual relação do gene 
mutante com a população de judeus sefarditas dessas regiões tornou-se uma 
hipótese muito atraente. Em seu apoio vieram sucessivamente: 

1. A presumível origem transmontana da família Joseph (através dos 
Bastianas e da sua possível ligação com a família afectada de nome Bastião). 

2. A descoberta de uma deficiência de hexosaminidase A num caso de 
DMJ de uma família negra norte-americana43 (o gene da doença de Tay Sachs 
é muito frequente em populações de origem judaica - mais nos ashkenazi que 
nos sefarditas - e muito raro em negros). 

3. A identificação recente da DMJ numa família brasileira de origem 
sefardita conhecida. 

A mutação original poderia pois ter ocorrido no continente, numa 
comunidade sefárdica da raia, ter-se difundido no interior dessas comunidades 
e ter sido depois levada pelo mundo através das diferentes viagens dos 
portugueses. Os Açores, pela insularidade, teriam exercido um efeito de 
represa (diria quase de cascata, pela prevalência especialmente alta nas 
Flores). 

Fig. 5.11 - As possíveis viagens do gene da DMJ. 
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Ou uma origem açoreana? 

Existem, no entanto, algumas discrepân
cias na hipótese anterior. Se bem que não a 
excluindo, elas foram sugerindo, como alternativa, 
que a mutação possa ter tido origem nas próprias 
ilhas. 

Um argumento é o da baixa prevalência 
da doença em Portugal continental: com as 
reservas de um levantamento incompleto, começa 
a tornar-se evidente que não se encontrará no 
continente, agora com alguma cobertura 
neurológica, um grande foco de DM J, semelhante 
ao encontrado para a PAF na zona de Vila do 
Conde-Póvoa de Varzim. Se a mutação aqui 
tivesse ocorrido, poder-se-ia esperar uma maior 
concentração de famílias com DMJ em algum 
ponto do interior, em vez da dispersão actualmente 
conhecida. Tanto mais que também as 
comunidades de judeus sefarditas se mantiveram 
relativamente isoladas. Mesmo tendo em conta a 
insularidade, vamos encontrar esse grande foco 
nos Açores. A insularidade que não significou, 
como esperamos ter demonstrado com os 
apontamentos históricos que fomos introduzindo, 
isolamento completo: talvez poruma relação muito 
íntima com o mar, os açoreanos estiveram em 
todo o lado, participaram desde muito cedo em 
todas as viagens. Representam, por isso, pelo 
menos um excelente veículo para as migrações 
do gene da DMJ. Outro argumento contra uma 
ligação judaica da mutação, é o facto de a DMJ 
não parecer funcionar como um marcador para 
populações sefarditas no mundo (ao contrário do 
que acontece para populações de origem 
portuguesa): tanto quanto sabemos, a doença 
não existe na Holanda e noutras comunidades 
judaicas conhecidas, como, por exemplo, as dos 
Estados-Unidos19. 

Fig. 5.12- A DMJ no mundo: 
doentes portugue
ses (a, f), luso-ame-
ricano (b) e ameri
cano de raça negra 
(e), japoneses (c, d) 
e arborígene austra
liano (g). 
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Sefárdica ou açoreana, 
certamente portuguesa 

Penso ser impossível, no 
estado actual dos conhecimentos, 
decidirqual das duas hipóteses levan
tadas para a origem da mutação é a 
mais provável. De qualquer modo, 
muito provável parece ser a origem 
portuguesa e a antiguidade da muta
ção original (figs. 5.11 e 5.12). Dada 
a existência do foco japonês, certa
mente correspondente ao grande pe
ríodo de influência cultural portugue
sa no Japão no século XVI104, a muta
ção deve remontar pelo menos a es
te século. Dele ou do seguinte pode
rão datar os focos da China e da 
índia, provavelmente em relação com 
a intensa actividade comercial e 
evangelizadora consecutiva aos des
cobrimentos. O foco brasileiro do es
tado de Santa Catarina marca a pri
meira grande migração da popula
ção açoreana por motivos económi
cos, no século XVIII. Outras se lhes 
seguiram durante a segunda metade 
do século passado, dando origem 
aos grandes agregados de DMJ nas 
comunidades luso-americanas dos 
Estados Unidos da América. 

O efeito marcador da DMJ (e 
da PAF) nas viagens portuguesas 
parece, pois, evidente. De tal modo 
que o conhecimento de laços 
históricos entre Portugal e o país ou 
a comunidade em que são iden
tificadas novas famílias suspeitas de 
DMJ pode ser mais um elemento em 
apoio do diagnóstico da doença. 
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6. NOSOLOGIA DA DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH 

A DMJ situa-se numa área muito complexa e ainda mal sistematizada 
(por pouco conhecida) da Neurologia, a das atrofias de sistemas. Dentro dela, 
pertence, obviamente, ao grupo das ataxias hereditárias. Vamos pois examinar 
sucessivamente estas afecções, para procurarmos depois definir o 
posicionamento nosológico da DMJ. 

Chamam-se atrofias de sistemas às afecções degenerativas que, sem 
características patológicas especiais quanto à natureza das lesões (a única 
excepção é o aparecimento de "novelos" neurofibrilares na doença de Steele-
-Richardson), envolvem de um modo específico determinados grupos de 
neurónios do sistema nervoso central. Doenças da substância cinzenta, 
definidas pelo desaparecimento progressivo, sem causa evidente mas electivo, 
de determinadas populações neuronais, têm na sua maioria designações 
inespecíficas como atrofia ou degenerescência, traduzindo o completo 
desconhecimento actual sobre a sua etiopatogenia. 

Faremos primeiro uma revisão anatómica das estruturas preferen
cialmente atingidas nestas afecções, para tornar mais clara a sua articulação 
e a sua por vezes evidente contiguidade. Curiosamente, quase todas dizem 
respeito aos sistemas motores adjuvantes da via motora principal - o sistema 
extrapiramidal e o cerebeloso. 

REVISÃO ANATÓMICA 

A. Sistema cerebeloso 

a) Organização filogenética: Órgão essencial à postura e à modulação de todo o acto 
motor voluntário, o cerebelo foi sofrendo adaptações ao desenvolvimento motor ao longo da 
evolução animal. Assim, nele encontramos representados três graus de desenvolvimento: o 
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arquicerebelo, formado pelo nódulo e flóculos, ligado ao sistema vestibular, tendo como aferências 
os núcleos vestibulares e as vias vestíbulo-cerebelosas e como eferências, iniciadas no núcleo do 
tecto, as vias cerebelo-vestibulares; o paleocerebelo, relacionado com a postura e o tonus 
muscular, constituído pelo lobo anterior (vermis e porções adjacentes da parte antero-superior dos 
hemisférios), tendo como aferências os feixes espino-cerebelosos e como eferências, a partir dos 
núcleos globosos e emboliformes, as vias cerebelo-rúbricas, até à parte magnocelulardo núcleo 
vermelho, depois os feixes rubro-espinais; o neocerebelo, relacionado com a modulação dos 
gestos voluntários e coordenação dos movimentos finos, tendo como aferências um primeiro 
neurónio constituído pelos feixes fronto-pônticos e temporo-pônticos e como segundo neurónio as 
vias ponto-cerebelosas e olivo-cerebelosas, sendo as eferências constituídas pelas vias dentato-
talâmicas (e daqui tálamo-corticais e tálamo-estriadas), dentato-neorubro-espinais e retículo-
espinais. 

b) Arquitectura do cortex: De estrutura complexa mas muito bem definida do ponto de 
vista citoarquitectónico, o cortex cerebeloso está organizado em três camadas: a molecular, com 
as pequenas células estreladas, mais exteriores, cujos axónios estabelecem contactos sinápticos 
com as células de Purkinje, e as células em cesto, cujas numerosas dendrites rodeiam o corpo das 
células de Purkinje; as células de Purkinje, início de todas as eferências cerebelosas, cujos longos 
axónios mielinizados atravessam a granulosa e percorrem a substância branca até aos núcleos 
centrais; a granulosa, constituída por pequenas células, com um grande núcleo e uma fina camada 
de citoplasma. Na granulosa existem também as células de Golgi tipo II, que são os elementos 
intercalares que relacionam aferências e eferências cerebelosas. 

c) Fibras: Do ponto de vista estrutural, há duas espécies de terminais aferentes: as fibras 
musgosas, provenientes dos feixes espino-cerebelosos, ponto-cerebelososevestíbulo-cerebelosos, 
são as mais espessas da substância branca onde se ramificam, atravessando depois a granulosa; 
as fibras trepadoras, do feixe olivo-cerebeloso, que atravessam todo o cerebelo até às dendrites 
das células de Purkinje com cujas dendrites se misturam. 

d) Sistemas excitatóríos e /n/b/fónos.Quatro tipos de neurónios são inibidores - as células 
de Purkinje, Golgi, em cesto e estreladas superficiais; um só tipo é excitador - as granulosas. Das 
fibras, as excitatórias são as trepadoras e as musgosas. Todos os axónios das Purkinje, e portanto 
todas as eferências cerebelosas, são inibitórias. 

e) Núcleos profundos: O núcleo dentado é o principal hilo cerebeloso, recebendo as 
fibras das células de Purkinje hemisféricas. As suas eferências, pelos pedúnculos cerebelosos 
superiores, chegam ao mesencéfalo, onde decussam: uma pequena parte termina no núcleo 
vermelho, a maioria atravessa-o e chega aos núcleos ventrolateral e ventral anterior do tálamo, de 
onde se projectam para o cortex motor. Os núcleos globoso e emboliforme situam-se perto dele e 
têm a mesma função, recebendo as eferências paravermianas. Os núcleos do tecto são os mais 
antigos filogeneticamente e os mais medianos, drenando as eferências do vermis anterior. 

f),Aferénc/as.São constituídas por várias vias: fibras vestíbulo-cerebelosas, dos núcleos 
vestibulares homo- e contralaterals para o flóculo e o nódulo, através dos pedúnculos cerebelosos 
inferiores; feixes espino-cerebelosos dorsais, originados na coluna de Clarke e dirigindo-se, 
através dos pedúnculos cerebelosos inferiores, até ao lobo anterior; feixes espino-cerebelosos 
ventrais, vindos dos receptores musculares la e lb, com os corpos celulares nos cornos posteriores 
da medula e utilizando os pedúnculos cerebelosos superiores para terminarem também no lobo 
anterior, mas do lado oposto; fibras retículo-cerebelosas, provenientes dos núcleos reticulares 
lateral e paramediano do bolbo e terminando as primeiras no lobo anterior, as segundas no vermis, 
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sem cruzarem; fibras olivo-cerebelosas, nascidas nas olivas inferiores contralaterais, passando 
pelos pedúnculos cerebelosos inferiores (de que são o principal componente) e distribuindo-se, 
através das fibras trepadoras, por todo o cortex; fibras ponto-cerebelosas, nascidas nos núcleos 
pônticos e entrando, depois de cruzar a linha média, pelos pedúnculos cerebelosos médios. As 
olivas bulbares, muito desenvolvidas no homem, recebem aferentes do núcleo vermelho, do pálido 
e do sistema reticular, pelo feixe central da calote, do tecto mesencefálico, do feixe piramidal e dos 
feixes espino-olivares. Os núcleos pônticos são, pelo menos no homem, a maior aferência do cortex 
cerebeloso e formam a maior parte da substância branca dos hemisférios cerebelosos. 

g) Eferências: Saem pelos pedúnculos cerebelosos superiores, e terminam no núcleo 
vermelho e no tálamo. Outras dirigem-se, depois dedecussar também, aos núcleos oculomotores, 
reticulares do tecto e vestibulares (estas pelos pedúnculos cerebelosos inferiores). 

B. Sistema extrapiramidal 

Estriado: O caudado e o putamen constituem o neoestriado, que recebe aferências do 
cortex, do tálamo e do locus niger. Incluem células grandes, donde partem as ligações para o pálido 
e o locus niger (sobretudo para a pars reticularis), e células pequenas, responsáveis por ligações 
internas. 

Pálido: Representa o paleoestriado. Recebe aferências do neoestriado (caudado e 
putamen) e do locus niger. Dividido em segmento externo e interno, é deste que saem a maior parte 
das eferências, através da ansa lenticular e do feixe lenticular que se juntam na área pré-rúbrica 
(campo H de Forel), onde inflectem para terminar nos núcleos laterais e ventral anterior do tálamo. 
Outras eferências chegam ao hipotálamo, locus niger, núcleo subtalâmico e formação reticular. 

Núcleo subtalâmico: Recebe aferências do pálido homo e contralateral e en via eferências 
também para o pálido (homo e contralateral), de que representa uma espécie de circuito em 
derivação. 

Locus niger: Recebe aferências do pálido, do estriado, do cortex prefrontal e talvez do 
núcleo subtalâmico. É constituido pela pars compacta, rica em melanina, e pela pars reticularis, rica 
em ferro e com estrutura semelhante ao pálido. Envia eferências de novo para o pálido, o estriado, 
o tálamo (núcleos ventrolateral e ventral anterior) e o núcleo vermelho. 

Núcleo vermelho: É composto porcélulas grandes (paleorubro), que dão origem ao feixe 
rubroespinal, e pequenas (neorubro), cujo desenvolvimento é paralelo ao do dentado. Para além 
do dentado, recebe fibras do cortex motor e do pálido. Envia eferências de novo para o dentado, 
e também para as olivas inferiores - feixe central da calote, e para a medula - feixe rubro-espinal. 
Faz ainda parte da formação reticular, com cujas células tem articulações. 

O cerebelo e o sistema extrapiramidal são pois altamente organizados, com um 
complexo sistema de "feed-back", em que toda a actividade é auto- e heterocontrolada. As 
principais estruturas que funcionam como entroncamentos entre os dois sistemas são os núcleos 
vermelhos e o sistema reticular. Existem igualmente, como para todo o sistema nervoso, dois níveis 
superiores de controle: o tálamo e o cortex cerebral, particularmente o frontal, também eles com 
circuitos de "feed-back". São extraordinários sistemas cibernéticos que, pela própriacomplexidade, 
se tornam particularmente vulneráveis. 
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ATROFIAS DE SISTEMAS 

Atrofias de sistemas predominantemente extrapiramidais 

Incluem entidades muito diversas em vários aspectos, desde a idade 
de aparecimento às manifestações clínicas e ao quadro patológico. Quase 
todas se apresentam, no entanto, como síndromes parkinsónicos especiais 
(pelo padrão evolutivo, pela resistência à terapêutica ou pelo aparecimento de 
outros sinais não habituais na doença de Parkinson) e são na maioria esporádicas 
ou herdadas de modo recessivo. São estes, aliás, os pontos mais importantes 
do seu diagnóstico diferencial com a DMJ, com quem partilham algumas 
feições clínicas e patológicas. No quadro 6.1 estão sumariadas as suas 
características principais. 

Atrofias de sistemas predominantemente cerebelosas: 
As ataxias hereditárias 

Definição e limites 

Literalmente, uma ataxia hereditária é uma afecção do sistema nervoso, 
em princípio geneticamente determinada, cujo síndrome predominante é a 
ataxia, isto é, a falta de coordenação nos movimentos voluntários. A definição 
de Greenfield49 para as degenerescências espino-cerebelosas parece-me a 
mais completa: um grupo de doenças progressivas, caracterizadas clinicamente 
por perturbações da coordenação do movimento, ou ataxia, e do ponto de vista 
patológico pordegenerescência dos sistemas neuronais cerebelosos aferentes 
e eferentes de que depende a regulação perfeita e eficaz do movimento. 

O caminho mais lógico para estabelecer os seus limites será percorrer 
todas as estruturas cuja lesão se pode traduzir por uma ataxia: 

Em primeiro lugar, todas as vias que veiculam as sensibilidades 
profundas, particularmente o sentido de posição articular, cuja integridade é 
essencial para o "feed-back" do controle dos movimentos voluntários. Toda a 
lesão que afecte sistematicamente uma destas estruturas - nervo periférico, 
gânglio raquidiano, cordões posteriores - pode produzir alterações da 
sensibilidade profunda, e, portanto, uma ataxia. Levando ao extremo este 
conceito, mesmo as neuropatias periféricas familiares que atinjam as 
sensibilidades profundas poderiam ser incluídas neste grupo. Os doentes com 
polineuropatia amiloidótica familiar, por exemplo, ficam num dado momento 
atáxicos, quando a suadoença evolui ao ponto de as grossas fibras mielinizadas 
serem afectadas. Mas é evidente que a ataxia está longe de ser o síndrome 
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dominante do seu quadro clínico. Na medula, para além dos cordões posteriores, 
podem estar afectados os feixes espino-cerebelosos e uma série de outros 
feixes que veiculam informação até ao tronco cerebral e ao cerebelo. É o 
cerebelo que, como vimos, coordena toda a informação ligada aos vários tipos 
de movimento, tornando-o adequado à sua finalidade. Já revimos as suas 
articulações com outros sistemas, nomeadamente o extrapiramidal. 

Todos estas estruturas podem estar atingidas nas ataxias hereditárias, 
em graus e combinações variáveis. Assim, há ataxias em que os sinais 
extrapiramidais podem ser dominantes numa dada fase evolutiva. Outras 
associam-se a demências, atrofias ópticas e degenerescências da retina. 
Poder-se-ia traçar, no plano longitudinal, um continuum de lesões, desde a 
extremidade anterior de encéfalo - a retina e o nervo óptico - até aos nervos 
periféricos, tocando todas as estruturas intermediárias. Também no plano 
transversal os limites das ataxias hereditárias são pouco precisos. Muitos 
autores incluem neste grupo a paraplegia espástica familiar de Strumpell-
Lorrain e a doença de Charcot-Marie-Tooth. No entanto, do quadro clínico 
destas duas afecções não faz parte a incoordenação motora, a não ser nas 
formas transicionais para as ataxias hereditárias. 

Dada a fluidez dos limites, penso que é necessário um certo esforço de 
precisão, chamando ataxias hereditárias apenas aos quadros em que a ataxia 
é inaugural e predominante (doutro modo arriscamo-nos a englobar todas as 
doenças neurológicas degenerativas). Deveriam pois excluir-se, apesar de 
próximas, as afecções em que a ataxia não aparece senão como um elemento 
muito secundário. Do mesmo modo, determinadas doenças de sobrecarga, em 
que a ataxia é largamente coberta por outros síndromes neurológicos, não 
deveriam ser incluídas neste grupo. 

História 

A segunda metade do século XIX representou para as ataxias 
hereditárias o mesmo que para toda a Neurologia: o período das descobertas 
e das primeiras sistematizações. 

Nicolaus Friedreich, de Heidelberg, refere em 1861 pela primeira vez 
as ataxias hereditárias, publicando entre 1863 e 18768>9 vários trabalhos sobre 
nove casos, em três famílias, de "uma atrofia degenerativa dos cordões 
posteriores espinais", com exame neuropatológico de três. Só anos depois esta 
doença, no entanto tão bem definida, é reconhecida como entidade autónoma 
(em oposição à tabes juvenil e à esclerose em placas) e chamada "ataxia de 
Friedreich". 

Em 1893, Pierre Marie10 faz a primeira tentativa de sistematização, 
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tantas vezes, e tão injustamente, criticada. Utilizando algumas famílias 
anteriormentedescritas(SangerBrown11, Fraser12, Nonne13eKlippele Durante14), 
separa as águas: de um lado as formas recessivas, de início precoce, com 
abolição dos reflexos, tipo Friedreich, do outro as formas dominantes de início 
habitual na idade adulta e com hiperreflexia. Tratava-se, no entanto, de um 
grupo heterogéneo, incluindo entidades clínicas distintas. Só duas delas 
(Sanger Brown e Klippel-Durante) parecem realmente corresponder a 
degenerescências espino-cerebelosas dominantes. Se pensarmos que, quase 
um século depois, ainda há trabalhos sobre ataxias dominantes com longas 
introduções sobre a doença de Friedreich e referências a famílias "mistas" com 
"formas frustes" (designação que contribuiu consideravelmente para a indefinição 
deste grupo nosológico), mais admiramos a visão e o poderde síntese de Pierre 
Marie. Tanto mais que não pretendeu, penso, definir uma doença, mas sim um 
grupo, que passou a ter o seu nome. Quando hoje se fala de "ataxia de Pierre 
Marie", não se refere uma entidade anátomo-clínica particular mas define-se 
implicitamente uma ataxia do adulto, de transmissão autossómica dominante, 
com sinais piramidais. É um bom ponto de partida. Já deixámos para trás todas 
as formas recessivas e juvenis, muitas actualmente individualizadas em 
afecções bem definidas. Delas, por razões óbvias, não voltarei a falar. 

Seguiram-se muitas outras publicações, definindo algumas novas 
entidades anátomo-clínicas, outras simples síndromes. Destacarei apenas 
(quadro 6.2) as de maior interesse para a determinação da posição nosológica 
da DMJ, excluindo a maior parte das ataxias recessivas, a não ser que com ela 
tenham especial afinidade. Em detalhe serão apenas descritas duas afecções, 
por particularmente próximas da DMJ: a atrofiaolivo-ponto-cerebelosadominante 
(OPCA*, tipo Menzel) e a atrofia dentato-rubro-pálido-luysiana (DRPLA). 

Atrofia olivo-ponto-cerebelosa (OPCA) 

Temduasformas clássicas: a hereditária (Tipo Menzel17) e a esporádica 
(Tipo Déjérine-Thomas18). 

As OPCAs de transmissão autossómica dominante combinam uma 
ataxia cerebelosa com um síndrome piramidal. A idade de início é variável 
segundo as famílias {3- à 5â década). Caracterizam-se do ponto de vista 
patológico por alterações maciças do cortex cerebeloso (atingindo 
essencialmente as células de Purkinje do neocerebelo, com ou sem envolvimento 
da granulosa), das olivas cerebelosas e dos núcleos pônticos, com lesões 

* Utilizarei, a partir daqui, a sigla do nome inglês, por ser demasiado conhecida para a traduzir, para 
além do facto da versão portuguesa não ser de fácil pronúncia. 
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medulares de intensidade e distribuição variáveis e, por vezes, envolvimento do 
locus niger e gânglios da base. 

Tendo embora, pordef inição, o mesmo padrão anatomo-patológico, as 
OPCAs representam, do ponto de visto clínico e genético, um grupo certamente 
não homogéneo. Dentro dele podem já individualizar-se algumas formas 
claramente distintas que poderão corresponder, em termos clínicos e genéticos, 
a entidades bem definidas. 

1 . As OPCAs clássicas 

a) Ligadas ao cromossoma 6 

A OPCA clássica foi a primeira ataxia hereditária a ter uma localização 
cromossómica conhecida, a partir da ligação genética da doença, nas famílias 
a seguir descritas, ao braço curto do cromossoma 62325. 

A família Schut: É provavelmente a mais citada, por ser das maiores e 
mais bem estudadas (foi objecto, entre 41 e 61, de várias publicações26 30, o que 
aliás lançou alguma confusão na nosologia das ataxias, visto nem todos os 
autores saberem tratar-se da mesma família. Aconteceu até que a "família de 
Gray e Oliver"26 - a primeira descrição - foi colocada num grupo diferente da 
família Schut por Konigsmark e Weiner31 na sua classificação das OPCAs. De 
origem holandesa (o seu fundador, afectado, emigrara da Holanda para a 
América em 1866), compreendia 342 pessoas (45 afectadas) em 6 gerações 
quando foi descrita em 195024 por um dos seus membros, o capitão John W. 
Schut. Inclui agora perto de mil pessoas32. O início é em regra precoce (média 
26 anos) e a evolução rápida, com duração média de 12 anos. Várias 
apresentações clínicas foram referidas, desde o "tipo Friedreich", com início 
antes dos 20 anos e escoliose, até ao tipo "paraplegia espástica hereditária", 
passando por combinações variadas de ataxia cerebelosa e hiper- ou 
hiporref lexia. Um doente em particular apresentava aspectos muito semelhantes 
aos da DMJ: tinha " fasciculações grosseiras da face que aumentavam com o 
movimento, até quase constituírem um tremor", "os dedos tendiam a tomar 
posições estranhas uns em relação aos outros" e o olhar era fixo com retracção 
das pálpebras simulando uma exoftalmia; este mesmo doente teve mais tarde 
uma limitação do olhar vertical para cima. Estas alterações são, nos 22 doentes 
observados, menos frequentes que nos nossos casos: só dois tinham limitação 
do olhar vertical, cinco retracção palpebral e quatro amiotrofias. Alguns doentes 
têm evidência de deterioração mental. Os sinais piramidais são mais frequentes, 
assim como a ptose palpebral, as alterações pupilares e o nistagmo. 
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Esta família Schut pode parecer, do ponto de vista clínico, de difícil 
diagnóstico diferencial com a DMJ. No entanto, os aspectos clínicos que 
consideramos sugestivos de DMJ podem existir em membros de famílias com 
OPCA, mas são muito menosf requentes. Particularmente a OEP, constante na 
DMJ e presente apenas num caso desta família. 

A família do Mississipi: Descrita pela primeira vez em 1972 por Cur
rier33, tem sido também das mais estudadas desde então. Trata-se de uma 
grande família, provavelmente de origem irlandesa, actualmente centrada no 
sul do Mississipi e sudoeste do Alabama. São conhecidos cerca de 750 
descendentes do primeiro casal que viveu no século XVIII, dos quais 65 
doentes examinados. O início dá-se nas 3 - e 4 3 décadas, sendo o quadro 
clínico constituído por ataxiacerebelosa, sinais piramidais e alterações cordonais 
posteriores habitualmente ligeiras. A oftalmoparésia supranuclear é rara. Não 
há casos de demência, atrofia óptica ou degenerescência da retina. Como na 
família anterior, e aliás em muitas outras, parece haver alguma variação clínica 
entre diferentes ramos da família. 

As famílias da Calábria: Na década de 60 Pisani, Rombolà e outros34 35 

fizeram uma detalhada pesquiza epidemiológica numa aldeia isolada da 
Calábria, referindo duas grandes famílias, cujas árvores remontam a 1650. A 
primeira tem 602 membros em 11 gerações, a segunda 674 em 9 gerações. A 
maioria dos casos são inespecíficos em termos de ataxias autossómicas 
dominantes (ataxia cerebelosa e síndrome piramidal, com início entre os 20 e 
os 45 anos). Dois doentes apresentavam paralisia do olhar vertical, "exoftalmia" 
e atrofia daf ace. Em quatro outros há referência a estrabismo e amimia em dois. 
São também ocasionalmente mencionadas atrofias musculares e f asciculações. 

b) (Ainda) sem análise de ligação genética 

A família de Menzel:Como acontece a muitas das famílias "princeps", 
foi perdida para seguimento. As suas características clínicas e patológicas 
levam, no entanto, a que possa ser integrada neste grupo sem grandes 
hesitações. 

As famíliassiberianas:Na Sibéria oriental, emtrês localidades separadas 
por milhares de quilómetros, mas com origem populacional comum datando de 
há mais de 350 anos, foi recentemente identificado36 um dos maiores "clusters" 
de OPCAs clássicas: 53 doentes estudados em 25famílias, com umaprevalência 
de 13 a 184 por 100.000 habitantes. O quadro clínico, com idade média de início 
aos 39 anos e duração média de 10, é o de ataxia cerebelosa com tremor 
intencional importante, associada a um síndrome piramidal moderado e, 
ocasionalmente, a sinais de lesão dos cornos anteriores da medula, sem sinais 
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extrapiramidais ou oftalmoparésia. É referida deterioração mental ligeira em 
três doentes e atrofia óptica em cinco. Um exame necrópsico revelou as lesões 
características das OPCAs. Tanto quanto sei, ainda não foram publicados 
resultados de análises de ligação genética. 

2. As OPCAs com movimentos oculares lentos 

As famílias indianas de Wadia e Swami: Em 197137 foram publicadas 
9 famílias indianas, hindus e mussulmanas, com início precoce (média 22 anos, 
extremos 8 e 30 anos) de uma ataxia cerebelosa associada a uma motilidade 
ocular realmente muito especial (que faz lembrar a apraxia ocular dos doentes 
com ataxia-telangiectasia): lentificação de todos os movimentos oculares e 
movimentos de acompanhamento da cabeça e do pescoço anormais, 
proporcionais à gravidade dos primeiros. Eis parte da bela descrição de Wadia:" 
Quando os olhos se movem, espontaneamente, sob ordem ou seguindo um 
objecto, os movimentos são muito lentos. A prospecção do que os rodeia é feita 
à custa de movimentos bruscos da cabeça, acompanhada de um desvio muito 
lento dos olhos nesse sentido. Não há, no entanto, limitação dos movimentos 
oculares nem estrabismo. Os movimentos oculares são facilitados pelo desvio 
da cabeça e pelo pestanejo. Os movimentos oculares verticais são mais fáceis 
que os horizontais e do que a convergência. Ao seguir um objecto, os olhos 
ficam para trás, sobretudo se este se mover rapidamente. A leitura e a escrita 
são dificultados se a cabeça for mantida fixa. Nos casos mais graves, os 
doentes rodam rapidamente o pescoço para o lado oposto ao do objecto a fixar, 
levando os olhos para esse lado pelo reflexo oculocefalogiro. Quando os olhos 
estão fixos num objecto, o doente abana a cabeça e pestaneja para poder largar 
esse objecto e prosseguir". Wadia diferencia este tipo de alteração da apraxia 
ocular, porque nesta a mobilidade espontânea dos olhos não está atingida. O 
restante quadro neurológico é pouco específico: alguns doentes têm sinais 
piramidais ou periféricos, outros atrofias e fasciculações dos músculos da face 
e movimentos "core if ormes". 

Existem actualmente na índia 28 famílias afectadas38. Quatro autópsias 
mostram, para além do quadro habitual das OPCAs, degenerescência dos 
núcleos reticulares pônticos paramedianos que se sugere ser a causa das 
alterações dos movimentos oculares. 

Ataxia de Holguín (Cuba): Em 198939 40, foi pela primeira vez publicado 
por Orozco o que deve constituir, com os Açores e a Sibéria, um dos maiores 
focos mundiais de ataxias hereditárias: em Holguín, no nordeste da ilha de 
Cuba, foram descritos 263 doentes, distribuídos por 53 famílias de origem 
espanhola, com uma forma particular de OPCA. A prevalência calculada para 
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a Província de Holguín é de 41 por 100 000 habitantes. Considerando pequenas 
povoações como Tacajo, a taxa sobe para 133. A idade média de início é de 31 
anos (com 19 casos juvenis). O quadro clínico compreende ataxia cerebelosa 
com tremor marcado e ligeiros sinais piramidais. As alterações da motilidade 
ocular são importantes nestes casos cubanos: 47% dos doentes têm limitação 
do olhar vertical e, sobretudo, 68% apresentam movimentos lentos dos olhos. 
Não há retracção palpebral nem distonia e são raros os sinais de lesão dos 
cornos anteriores. 

O estudo neuropatológico semiquantitative de sete casos mostrou uma 
redução marcada das células de Purkinje, especialmente no neo- e 
paleocerebelo, com integridade das outras camadas e dos núcleos dentados. 
As olivas bulbares e os núcleos pônticos estavam também muito atingidos, 
assim como a substância negra. Na medula são descritas lesões dos cordões 
posteriores e dos feixes espino-cerebelosos, assimeomo dos cornos anteriores 
e colunas de Clarke. Não foram estudadas as estruturas ligadas à motilidade 
ocular. 

Parece portanto tratar-se de uma OPCA com movimentos lentos dos 
olhos, não restando neste momento quaisquer dúvidas (embora Orozco 
continue a falar da possibilidade de se tratar da mesma doença) de que é uma 
entidade distinta da DMJ, tanto do ponto de vista clínico como patológico. Foi 
feita a exclusão de ligação genética ao cromossoma 641. 

A família escocesa: No decurso de um levantamento de ataxias 
hereditárias do adulto na Escócia, Koeppen4243 identificou uma família com 
OPCA e movimentos oculares lentos, comprovada por autópsia. Difere das 
descritas por Wadia apenas por um início mais tardio e pela integridade dos 
movimentos de seguimento lentos. 

3. AS OPCAs "plus" 

Decidi juntar neste grupo, sem descrição particular, famílias que 
combinam quadros de OPCA com uma outra feição clínica dominante, como 
atrofia óptica, degenerescência tapeto-retiniana ou demência. Sabe-se já que 
hão estão ligadas ao cromossoma 6 e vão certamente constituir entidades 
genéticas diferentes entre si. 

Ataxia hereditária com fasciculações 

Em 1964, Singh e Sham44 descreveram uma ataxia autossómica 
dominante progressiva com fasciculações permanentes, afectando quatro 
fratrias em três gerações. Tive ocasião de observar um video de uma família 
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indiana cujos membros afectados apresentavam fasciculações constantes, em 
repouso, dos músculos da face e dos membros que poderia corresponder a 
esta descrição. Do ponto de vista clínico é uma forma muito especial e só a 
patologia dirá se pode ser integrada no grupo geral das OPCAs. É certamente 
diferente das OPCAs clássicas, ligadas ao cromossoma 6, e da DMJ. 

Atrofia dentato-rubro-pálido-luysiana (DRPLA) 

As descrições ocidentais são raras745, e referem em regra casos 
esporádicos. O quadro clínico, com início na meia idade e evolução média de 
10 anos, é também misto, iniciando-se como uma ataxiacerebelosa, rapidamente 
seguida de sinais extrapiramidais, com rigidez e movimentos anormais (coreia, 
balismo ou distonia). O próprio nome define as lesões patológicas, que 
combinam a degenerescência dos sistemas eferentes do cerebelo e do pálido. 
Nas formas acinéticas é o segmento interno do pálido o mais atingido, enquanto 
que lesões predominantes do segmento externo correspondem às formas 
hipercinéticas45. 

Parece ser muito mais frequente no Japão, onde aparece 
sistematicamente referida no diagnóstico diferencial da DMJ. Apresenta aí uma 
clara transmissão autossómica dominante e são descritos três tipos46: a forma 
pseudo-Huntington, a forma com epilepsia mioclónica, mais frequente nos 
casos de início precoce, e a forma atáxica-coreoatetósica. É com esta última 
que se põem problemas de distinção com o tipo 1 da DM J, visto ambos poderem 
apresentar ataxia, oftalmoparésia, retracção palpebral e distonia. Já as 
fasciculações de contracção da face e as amiotrofias não são referidas na 
DRPLA47. 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATAXIAS 

Só se pode classificar o que é bem conhecido, isto é, bem definido em 
termos clínico-patológicos, idealmente etiopatogénicos. De outro modo 
arriscamo-nos ater em todas as classificações um enorme grupo de "miscelânia", 
ou, o que é pior, a incluir num mesmo grupo entidades nosológicas diferentes. 
O grande problema com as classificações (e os estudos epidemiológicos) das 
ataxias é que, por razões diversas, para poucas entidades se fez o esforço de 
definição de critérios de diagnóstico. Para algumas, porque ocorrem de forma 
dispersa, que não permite a um mesmo grupo de investigadores ter acesso a 
um número suficiente de casos em várias fases de evolução (o que nãofoi até 
agora colmatado por estudos cooperativos). Para outras, porque se caiu na 
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tentação de um dos extremos: ver a árvore e não a floresta, como o demonstram 
aquelas publicações em que são realçados apenas determinados aspectos, 
que "intoxicam" citações ulteriores, ou ver só a floresta e não as árvores - e 
neste grupo estão incluídos todos os que falam (justamente) de sobreposição 
e continuum de sintomas e pensam que não se pode por isso individualizar 
entidades nosológicas. Deve haver, entre estas duas tendências, um meio 
termo que permita alguma ordenação. 

Critérios de classificação e suas limitações 

Vários tipos de critérios - clínicos, patológicos, genéticos e bioquímicos 
- têm sido utilizados, isolados ou em associação, para classificar as ataxias 
cerebelosas. Mesmo estes critérios estão sujeitos a variações: 

No que respeita à clínica, é bem conhecida a variabilidade de algumas 
destas afecções: a DMJ e a DRPLA admitem três tipos, que foram para a 
primeira considerados de início doenças distintas. Na família Schut, várias 
expressões clínicas foram também descritas. Uma dificuldade adicional, 
sobretudo em famílias pouco extensas, advém da fase evolutiva em que os 
seus membros afectados são observados. Como ficou demonstrado na DMJ, 
os estudos transversais comportam alguns riscos, pois podem considerar 
presentes, ausentes ou predominantes sinais ou sintomas ligados apenas à 
fase evolutiva em que os doentes, por acaso, foram examinados. 

A genética clássica veio trazer a primeira grande chave classificativa 
neste grupo de doenças, aliás utilizada já por Pierre Marie: separá-las segundo 
o modo de transmissão permitiu uma considerável clarificação. No entanto, 
algumasdelas (as OPCAs, por exemplo), podem serautossómicas dominantes, 
autossómicas recessivas ou, mais raramente, ligadas ao sexo. Por ©utro lado, 
a genética molecular começa a separar, dentro das OPCAs dominantes, as 
famílias ligadas ao braço curto do cromossoma 6 (que, aliás, já clinicamente 
pareciam muito semelhantes). 

Sendo defensora convicta, na ausência de marcadores genéticos, de 
critérios patológicos como complementares dos clínicos na classificação das 
ataxias, reconheço, no entanto, o perigo das correspondências lineares: já 
foram discutidas, no capítulo sobre patologia, as frequentes discrepâncias 
entre clínica e lesão patológica. Por outro lado, a extrema complexidade do 
sistema nervoso dificulta estudos exaustivos. O próprio Greenfield53 diz que o 
patologista, por mais competente que seja, nunca pode estar seguro de que 
examinou todas as estruturas do sistema nervoso e, portanto, de que as lesões 
que encontrou sejam a causa de todos os sintomas. A principal fraqueza da 
neuropatologia, no entanto, vem do facto de muitos neurologistas clínicos não 
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"acreditarem" nela (ou não a conhecerem): daqui derivam descrições pouco 
fiáveis em pontos essenciais de diagnóstico diferencial, que servem depois de 
argumento aos detractores dos critérios patológicos para afirmarem que tudo 
pode acontecer. O que é, obviamente, incorrecto. A neuropatologia tem 
algumas vantagens sobre a clínica: o que está atingido marca-se com rigor, 
mesmo antes de ter expressão clínica. Na doença de Parkinson, por exemplo, 
é necessário que uma grande percentagem das células do locus niger tenham 
desaparecido para que o síndrome parkinsónico se manifeste. Por outro lado, 
dentro de uma família a uniformidade patológica pode ser maior do que a 
clínica: Greenfield assinala, comentando a família Schut e a sua variabilidade 
fenotípica, que na maioria dos casos de heredoataxia em que há várias 
autópsias riuma mesma família se encontra um mesmo quadro patológico; 
mesmo quando os sintomas e sinais mostram uma considerável variação. 

Finalmente, a neuroquímica, que foi uma das esperanças dos anos 70, 
revelou fraca fiabilidade, que advém da complexidade dos circuitos. O grupo 
do Quebec, por exemplo, pôs em evidência quatro possíveis erros metabólicos 
para a doença de Friedreich45. Continua no entanto a ser um bom indicador das 
estruturas atingidas e terá provavelmente uma nova expansão quando, através 
da genética molecular, se chegar ao termo último de cada ataxia hereditária, a 
proteína estrutural implicada. 

Análise de algumas classificações 

Foram tentadas até hoje pelo menos 12 classificações, gerais ou 
sectoriais, das ataxias284960. Não vou certamente arriscar uma nova (logo a 
13ã), porque penso que este é um mau momento para isso. Por um lado porque 
muitas das doenças que entram neste grupo estão longe de ser entidades 
anatomo-clínicas bem definidas, o que se deve, julgo, a terem caído um pouco 
no abandono após a fase analítico-descritiva. Por outro lado, não faz sentido, 
na época da genética molecular, tentar mais uma classificação anatomo-clíni-
ca. Finalmente porque há uma, proposta por Barbeau53, que considero muito 
boa. Analisarei apenas as que marcaram uma época e as mais recentes, ainda 
em utilização ou discussão. 
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Quadro 6.3: Classificação de Greenfield (1954)53 

Formas predominantemente espinais: 
Incluindo as doenças de Friedreich, Roussy-Lévy, Biemond, as 
chamadas ataxias espásticas hereditárias (Sanger Brown, Klippel-
Durante) e as formas atáxicas dos Charcot-Marie e Strumpell-
-Lorrain. 

Formas espino-cerebelosas: 
Incluindo a OPCA de Menzel. 

Formas predominantemente cerebelosas: 
Incluindo as ataxias de Holmes, Marie-Foix-Alajouanine, Déjerine 
e Thomas e Ramsay-Hunt e a atrofia difusa das células de Purkin-
je (tóxica ou paraneoplásica). 

A classificação de Greenfield das ataxias é a grande clássica, elaborada 
após um magnífico trabalho de análise clínica e patológica. Foi ela que, durante 
trinta anos, serviu de base a todas apresentações e diagnósticos diferenciais. 
Embora bem estruturada do ponto de vista patológico, tem as limitações 
decorrentes da imbricação dos quadros patológicos das ataxias hereditárias. 

Quadro 6.4: Classificação de Barbeau (1984)57 

Tem diversas fases, perfeitamente sequenciadas: 
1. Modo de transmissão. 
2. Evolução: não progressiva, intermitente e progressiva. 
3. Idade de início: infantil (até aos 2 anos), precoce (inferior a 25 

anos) e do adulto. 
4. Estado dos reflexos: aumentados ou diminuídos. 
5. Síndromes neurológicos associados: ataxias puras e ataxias 

"plus". 
6. Entidade: referida ou pelo nome de autores, ou por designações 

patológicas bem conhecidas. Pode também ser designada, pa
ra efeito de registo computorizado, pela sequência dos códigos 
das diferentes chaves.* 

* DMJ seria a "1.3.2/1.2/d", ou seja, uma ataxia autossómica dominante, progressiva, de início 
precoce ou na idade adulta, com reflexos normais ou hiperactivos. 
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Também Barbeau tinha feito uma longa reflexão sobre as ataxias, 
através do estudo cooperativo da ataxia de Friedreich do Quebec. A sua 
experiência, combinada com um bom espírito de síntese, levou-o à mais 
funcional das classificações das ataxias. Chamou-lhe clínica, e é-o na medida 
em que permite situar um caso sem absoluta necessidade de exame patológico. 
Tem, no entanto, as suas contradições: negando embora a utilidade dos 
critérios patológicos, não pode fugir, nas ramificações finais da sua chave 
classificativa, a entidades anátomo-patológicas como as OPCAs e DRPLAs. 
Do meu ponto de vista (talvez deformado por uma razoável experiência da DM J 
e pouca ou nenhuma das outras formas de ataxia) tem um único grande ponto 
fraco, o da quarta chave ser o estado dos reflexos. Se fosse assim aplicada a 
casos de DMJ, seríamos obrigados a classificar membros da mesmafamília em 
códigos diferentes, conforme pertencessem ao tipo 1 e 3 (e até tipos 2 poderiam 
ser diferentemente indexados), para além de um mesmo doente, conforme a 
fase evolutiva, podermudarde classificação. Éfácilperceberque a importância 
dada aos reflexos foi devida à sua utilidade na distinção das formas recessivas 
- Friedreich versus Charlevoix-Sanguenay, por exemplo - e talvez ainda 
influenciada pela primitiva divisão de Pierre Marie. 

Quadro 6.5: Classificação de Harding (1984)58 

I. Doenças congénitas de etiologia desconhecida. 
II. Doenças atáxicas de causa conhecida, metabólica ou outra. 

III. Ataxias de origem indeterminada, divididas em 2 grupos: 
A - Início precoce, que inclui a listagem da maior parte das ataxias recessivas 
B - Início tardio, com os seguintes subgrupos: 

ADCA tipo I: Ataxia cerebelosa dominante com atrofia óptica/ 
/oftalmoplegia/demência/sinaisextrapiramidais/amiotrofias, que "provavelmente 
inclui a ataxia açoreana". 

ADCA tipo II: Ataxia cerebelosa autossómica dominante com 
degenerescência pigmentar da retina e/ou oftalmoplegia e/ou sinais 
extrapiramidais. 

ADCA tipo III: Ataxia cerebelosa autossómica dominante "pura" de 
início mais tardio (acima dos 50 anos). Inclui 2 famílias (Hoffmann 1977, 
Harding 1982). 

ADCA tipo IV: Ataxiacerebelosa autossómica dominante com mioclonias 
e surdez. Inclui 2 famílias (May-White, 1968 e Baraitser, 1984). 

ADCA tipo V: Ataxia cerebelosa autossómica dominante com tremor 
essencial. 

ADCA tipo VI: Ataxia cerebelosa autossómica dominante periódica. 
IV. Paraplegia espástica hereditária, também subdividida em pura e complicada. 
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Mais difícil é compreendermos a estrutura desta classificação, no 
entanto baseada na observação pessoal de mais de 200 famílias. O primeiro 
defeito é logo assumido pela autora, quando afirma que nenhuma das afecções 
tem designações patológicas, porque não lhe parece lógico diagnosticar 
OPCAs ou degenerescências cerebelo-olivares em doentes vivos. Embora 
percebendo o esforço de tentar tudo equacionar em termos clínicos, penso 
justamente quase o contrário: nada como um estudo patológico numa família 
para estabelecer solidamente o diagnóstico, desde que, obviamente, bem feito 
e bem interpretado. A experiência com a localização cromossómica de 
determinadas entidades clinico-patológicas demonstrou que não basta (exemplo 
das OPCAs, umas ligadas ao cromossoma 6, outras não), mas o perfil 
anátomo-patológico, como o clínico, permite uma boa base de comparação e 
agrupamento. O segundo defeito é a primeira chave da repartição não ser o 
modo de transmissão - uma excelente e neste momento inevitável primeira 
divisão. Em vez dele surge a etiologia (conhecida ou desconhecida), o que faz 
com que a classificação se arrisque a estar sempre ultrapassada. 

No capítulo das ataxias autossómicas dominantes do adulto (ADCA), 
os subgrupos são pouco equilibrados: enquanto os III e IV incluem apenas duas 
famílias, o I abrange várias centenas, uma vez que compreende as DMJ e a 
maior parte das OPCAs. Harding, na sua análise de oito famílias deste 
subgrupo59, presume não haver heterogeneidade genética pelo facto de 
oftalmoplegia, atrofia óptica, demência, sinais extrapiramidais e amiotrofias se 
distribuírem ao acaso pelos membros das famílias estudadas. Penso que, 
neste subgrupo, Harding estudou uma amostra pequena e claramente 
heterogénea em termos clínicos e patológicos, e depois raciocinou sobre o todo 
e não as partes. Pelo caminho ficaram todas as particularidades que dão 
especificidade às várias doenças incluídas no tipo I das ADCAs. Dado que não 
é mencionado nenhum exame patológico, e que muitas das famílias estudadas 
são consideradas como "prováveis OPCAs", é alto o risco de misturar entidades 
clinico-patológicas diferentes. A heterogeneidade certa deste grupo leva depois 
à dificuldade em encontrar parâmetros bioquímicos comuns e, com maioria de 
razão, marcadores genéticos. 
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Quadro 6.6: Classificação da Federação Mundial de Neurologia (1991)60 

G11.0 - Ataxias congénitas. 
G11.1 - Ataxia de Friedreich - recessiva, com início antes dos 20 anos, reflexos 

osteotendinosos diminuídos. 
G11.2 - Outras ataxias recessivas ou esporádicas com início antes dos 20 

anos. 
G11.3 - Outras ataxias recessivas ou esporádicas com início depois dos 20 

anos. 
G11.4 - Ataxias dominantes de tipo comum (Pierre Marie), com desequilíbrio 

e reflexos aumentados (OPCA). Evidência de localização no locus do 
cromossoma 6 confirmada, excluída ou desconhecida. 

G11.5 - Ataxias dominantes de outros tipos: 
G11.50 - Doença de Machado-Joseph, com desequilíbrio, fascicula-
ções da face e sinais extrapiramidais. Não localizadas no cromosso
ma 6 e não OPCAs (olivas bulbares íntegras). 
G11.51 - Ataxias dominantes do tipo indiano e cubano, com desequi
líbrios, movimentos lentos dos olhos e reflexos diminuídos. OPCA. A 
cubana, pelo menos, não se localiza no cromossoma 6. 
G11.52 - Outras ataxias dominantes. 

G11.6 - Paraplegia espástica hereditária. 
G11.9 - Ataxia hereditária não classificada. 

A classificação do Grupo de Investigação das Heredoataxias da 
Federação Mundial de Neurologia é mais uma listagem do que uma classificação 
articulada. Tem, além disso, alguns pontos confusos: o grupo 4 mistura OPCA 
com "Pierre Marie", designação que é quase o lugar comum das ataxias 
dominantes do adulto e não corresponde a uma entidade distinta, para no grupo 
5 reaparecerem as OPCAs, desta vez associadas com a DMJ. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DA DMJ 

Se me esforcei por detalhar o quadro clínico e patológico das atrofias 
olivo-ponto-cerebelosas e da atrofia dentato-rubro-pálido-luysiana foi porque, 
durante algum tempo, eu própria duvidei (e muito mais que eu, vários 
neurologistas ligados às ataxias cerebelosas), da possibilidade de diagnóstico 
diferencial da DMJ com estas entidades, as primeiras próximas sobretudo do 
ponto de vista clínico, a segunda quase sobreponível do ponto de vista 
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patológico, e com muitas afinidades clínicas na sua forma atáxica. Agora, que 
tive tempo para 1er com cuidado a maior parte das descrições, e, sobretudo, 
para reflectir, parece-me clara a repartição das águas. Vamos, então, recapitular 
os diversos passos do diagnóstico diferencial (quadros 6.7 e 6.8): 

1. O modo de transmissão autossómico dominante permite excluir as 
afecções esporádicas e recessivas. 

2. O perfil sempre progressivo exclui as ataxias periódicas familiares e 
as formas congénitas. A progressão lenta na DMJ em relação às outras 
entidades consideradas pode ser também um ponto auxiliar de diagnóstico. 

3. O início habitual na idade adulta é nesta fase relativamente pouco 
importante, visto a maior parte das afecções dominantes o terem também. 

4. O estado dos reflexos, muito utilizado em várias classificações, não 
é de qualquer utilidade, visto todas as modalidades serem possíveis na DMJ. 

5. A ausência de epilepsia mioclónica, deterioração mental e/ou coreia, 
no doente ou noutros membros da família, parece ser a chave do diagnóstico 
diferencial com a atrofia dentato-rubro-pálido-luysiana. 

6. A ausência de demência, alterações retinianas ou atrofia óptica 
frequentes permitem a exclusão das OPCAs "plus". 

7. A OPCA com movimentos oculares lentos e a ataxia com fasciculações 
permanentes são tão especiais do ponto de vista clínico que não levantam 
dificuldades de diagnóstico diferencial. 

8. A não ligação da DMJ ao grupo HLA do cromossoma 661 permite excluir 
pelo menos algumas das OPCAs clássicas, sem necessidade de ver muitos 
doentes nem recorrer ao estudo neuropatológico. 

9. Finalmente, fica-nos o problema mais delicado: o do diagnóstico 
diferencial com as OPCAs clássicas, não ligadas ao cromossoma 6, sem 
movimentos oculares lentos, sem demência, atrofia óptica ou degenerescência 
tapeto-retiniana predominantes (se as há). Penso que aqui o diagnóstico 
diferencial é quantitativo. Do ponto de vista clínico, certos aspectos são mais 
frequentes ou até constantes: todos os doentes têm oftalmoparésia após 2-3 
anos de evolução, quase todos têm fasciculações de contracção da face após 
5-10 anos de evolução, quase todos os casos de início precoce têm distonia 
após poucos anos de evolução, e os de início tardio desenvolvem amiotrof ias. 
O mesmo se passa do ponto de vista patológico: nas OPCAs o cortex 
cerebeloso (particularmente o neocortex) e as olivas bulbares estão muito 
atingidas, na DMJ estão íntegros ou mostram apenas uma ligeira rarefacção 
neuronal. Nas OPCAs a substância negra e outras estruturas extrapiramidais 
estão ocasionalmente atingidas, enquanto que na DMJ o seu envolvimento é 
quase obrigatório. 
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Quadro 6. 7. Diagnóstico diferencial da DMJ: critérios clínicos 

DMJ OPCA DRPLA 

Transmissão dominante dominante dominante 

Distribuição 
geográfica 

ligada às migrações 
portuguesas? 

ubíqua Japão 

Início intermédio 
Md: 39 a 

precoce 
3a - 4a d. 

precoce 
3a - 5a d. 

Duração 15-20 a 10- 12a 10a 

Ataxia constante 
(t. intencional raro) 

constante 
(t. intencional 

frequente) 

frequente* 

S. piramidal frequente muito frequente raro 

S. extrapiramidal frequente 
(distonia, parkinson) 

ocasional 
(distonia, parkinson) 

constante 
(coreia, distonia) 

Oftalmoplegia 
ext. progressiva 

constante ocasional frequente* 

Retracção palpebral frequente ocasional ocasional 

S. Periférico muito frequente 
(tardio) 

raro raro 

Fasciculações de 
contracção da face 

muito 
frequentes 

raras ausentes 

Alterações sensitivas ocasionais frequentes raras 

Deterioração mental ausente frequente muito frequente 

Outras atrofia óptica 
deg. retiniana 

epilepsia 
mioclónica 

* na forma atáxico-coreoatetósica 
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Quadro 6. 8. Diagnóstico diferencial da DMJ: critérios patológicos 

DMJ OPCA DRPLA 

Pálido ++ - +++ 
Corpo de Luys ++ - +++ 
Locus niger +++ ± -
Tecto mesencefálico + - +-
N. vermelho + - ++ 
N. pônticos +++ +++ -
Cortex cerebeloso - +++ -
N. dentado ++ + +++ 
Olivas bulbares - +++ -
N. dos nervos cranianos +++ + -
Cornos anteriores +++ + -
Colunas de Clarke +++ + + 
F. espino-cerebelosos +++ + + 
Cordões posteriores ++ ++ + 

Dado que o diagnóstico diferencial se baseia sobretudo em critérios de 
frequência, é evidente que pode ser difícil em determinadas circunstâncias, 
como casos isolados ou pouco evoluídos, ou, pelo contrário, emf ases terminais. 
Penso que o diagnóstico em termos puramente clínicos de DMJ é possível se 
forem observados vários casos de uma mesma família, e se pelo menos um 
deles estiver no seu período médio de evolução (7-14 anos). A prova de que 
este diagnóstico é possível é dada pelo facto de várias famílias terem sido 
diagnosticadas clinicamente emtodo o mundo, em especial no Japão, e só mais 
tarde o diagnóstico confirmado pelo exame neuropatológico. Como diz 
Takiyama62, que seguiu exactamente esta trajectória ao identificar uma grande 
família dos arredores de Tóquio, "a DMJ é uma entidade clinicamente 
reconhecível desde que haja um caso típico numa família". E, em minha 
opinião, há geralmente vários, se se souber o que procurar. 
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7. OUTRAS POSSÍVEIS DESCRIÇÕES 

A DM J é uma ataxia hereditária com alguns aspectos peculiares, como 
aoftalmoparésia supranuclear, a retracção palpebral, adistonia.asfasciculações 
de contracção da face e as amiotrofias tardias. Desde que começou a ser 
discutida a nível internacional, todos os anos são identificadas novas famílias 
afectadas em todo o mundo. É pois de presumir que, mesmo antes dos anos 
70, alguns neurologistas tenham também achado estes doentes particulares e 
os tenham descrito. Sabemos já que isso aconteceu no Japão com a família 
estudada por Ishino1, mais tarde reconhecida como DM J por Sakai2, e também 
com u ma das famílias classificadas como atrofia espino-pôntica34. Torna-se por 
isso um desafio reler descrições anteriores e tentar identificar outras famílias 
com DMJ. 

Esta selecção foi feita após a análise de cerca de 150 descrições de 
famílias com ataxias cerebelosas de transmissão autossómica dominante, 
publicadas entre 1892 e 1991, sempre que possível através dos artigos 
originais (transcrições e resumos ulteriores deformam por vezes o que fora 
originalmente afirmado, tanto na parte clínica como, sobretudo, na parte 
patológica). 

Utilizaram-se os critérios já definidos. Do ponto de vista clínico: 1. 
Transmissão autossómica dominante. 2. Início habitual na idade adulta. 3. 
Associação constante de ataxia cerebelosa e OEP, com graus variáveis de 
sinais piramidais (marcados nas formas precoces) e periféricos (marcados nos 
casos de início tardio, e eles mesmos com aparecimento tardio na evolução da 
doença). 4. Presença, em alguns membros dafamília, de sinais extrapiramidais 
(distonia ou síndrome parkinsónico). 5. Referência a retracção palpebral. 6. 
Referência a fasciculações da face, particularmente se de contracção. 7. 
Ausência de deterioração mental e raridade de condições podendo levar à 
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amaurose, tais como atrofia óptica e degenerescência retiniana. Do ponto de 
vista patológico: 1. Lesão frequente do pálido, corpo de Luys, locus niger, 
núcleos dos nervos cranianos, núcleos pônticos e dentados, colunas de Clarke 
e feixes espino-cerebelosos, cornos anteriores, gânglios raquidianos e cordões 
posteriores. 2. Integridade do cortex cerebeloso (foi admitida apenas uma 
ligeira perda neuronal, quer das células de Purkinje, quer da granulosa), das 
olivas bulbares e do cortex cerebral. 

Tornou-se evidente que o melhor terreno era o das famílias descritas 
sob designações que não se integram bem nas classificações clássicas, como 
a de degenerescência espino-cerebelosa (afinal a mais clássica de todas), 
ataxia espástica hereditária e até, para minha surpreza, paraplegia espástica 
hereditária. Tudo o que, na literatura de língua inglesa, tivesse a denominação 
de "plus" atraiu igualmente a minha atenção. 

Estou bem consciente dos riscos desta selecção, tanto mais que os 
relatos são muitas vezes pouco precisos ou omissos, quer do ponto de vista 
clínico como patológico. Pode acontecer que seja em breve demonstrado, por 
exame necrópsico ou por análise de ligação genética, que ela foi incorrecta. Ou 
podem estas famílias ser novamente estudadas, e entre elas identificadas DMJ 
ou outras entidades clínicas, levando a um melhor entendimento das ataxias 
cerebelosasautossómicas dominantes. Assumindo o risco, vou analisar aigu mas 
das famílias que me pareceram possíveis DMJ (quadro 7.1). 

Famílias com oftalmoparésia 

Desde a revisão inicial de Pierre Marie5, é conhecida a associação 
frequente das ataxias cerebelosas dominantes com alterações oculares. Pierre 
Marie afirmava até que "não se pode considerar como heredoataxia uma 
afecção em que não haja alterações da visão", sob a forma de atrofia óptica, 
degenerescência tapeto-retiniana ou oftalmoparésia. Procurar neste grupo 
famílias análogas às com DMJ seria difícil, se não nos limitássemos às 
oftalmoparésias supranucleares, relativamente raras (nove nos 188 doentes 
com ataxia das famílias revistas por Sjogren6), servindo até a presença de alte
rações da acuidade visual como factor de exclusão, se bem que não absoluto. 

Em 1952, Euzière7 descreve uma família francesa com 12 doentes em 
cinco gerações. Trata-se de uma ataxia de transmissão autossómica dominante 
associada a uma paralisia do olhar vertical para cima e a sinais piramidais. Não 
são mencionadas outras alterações. A doença começa tardiamente nas primeiras 
gerações e vai-se tornando mais precoce e incapacitante. Não há autópsia 
conhecida em membros afectados. 

No mesmo ano e na mesma revista, outra família francesa com 
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características muito semelhantes é descrita por Boudin8. Não se trata duma 
coincidência, mas da consequência de um relatório sobre perturbações oculares 
associadas às heredoataxias, apresentado em 1948 por Van Bogaert, Van 
Leeuwen e Franceschetti9 no Congresso Oto-neuro-oftalmológico. Nesta 
segunda família existia uma ataxia cerebelosa em quatro gerações, com 
"paralisia da verticalidade do olhar", sinais piramidais, diparésia facial e atrofias 
musculares na fase terminal. Não há referência a retracção palpebral ou 
distonia. No entanto, adoença cu rsava.emtodos os casos, com degenerescência 
macular podendo levar à cegueira, o que é um forte argumento contra a DMJ. 
Excluímos também uma família catalã descrita por Barraquer-Bordas10, porque, 
enquanto umdos doentes examinados apresentavaumaoftalmoparésia externa 
progressiva típica, associada a ataxia, sinais piramidais e retracção palpebral, 
uma irmã não tinha qualquer alteração dos movimentos oculares com nove 
anos de evolução, para além de haver alguma evidência de deterioração 
mental. 

Na sua revisão de oftalmoplegias externas progressivas, Rowland11 

cita, entre outras, as ataxias espásticasf amiliares1214e as paraplegias espásticas 
familiares1516, que são precisamente, como veremos adiante, as famílias que 
consideramos mais parecidas com a DMJ. 

Mais recentemente, em 198717, foi comunicada à Academia Americana 
de Neurologia uma família canadiana (Ontário) de origem inglesa com paralisia 
do olhar vertical. Para além da oftalmoparésia havia, nas três doentes 
observadas, um síndrome piramidal marcado com disartria espástica e um 
ligeiro toque cordonal posterior. Não é mencionada ataxia, o que obviamente, 
a confirmar-se, afasta o diagnóstico de DMJ. 

Famílias com amiotrofias 

Em 1958 Stephens18 descreveu uma família americana que parecia de 
início sugestiva: ataxia autossómica dominante associada a amiotrofias e a 
oftalmoparésia externa progressiva. No entanto, o perfil evolutivo é diferente da 
DMJ, sobretudo pelo facto de os sinais de lesão dos cornos anteriores da 
medula - arreflexia e atrofias musculares - serem muito precoces e por todos 
os doentes apresentarem alterações maciças das sensibilidades, com um 
síndrome cordonal posterior dominante. Um doente foi autopsiado, mas não é 
referido o exame patológico do tronco cerebral e cerebelo. 

Em 1972 Ziegler19 publicou o estudo de uma família americana de St 
Louis com ataxia cerebelosa associada a sinais parkinsónicos, amiotrofias com 
fasciculações e alguns sinais piramidais. Não é referida oftalmoplegia nem 
retracção palpebral. A autópsia de um caso mostra um padrão lesionai 
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semelhante ao da DMJ, com as excepções importantes do locus niger e os 
cornos anteriores da medula estarem poupados, ao contrário do que a clínica 
sugeria. Esta é uma família que deveria ser revista, tanto do ponto de vista 
clínico como patológico. 

Famílias com outros sinais 

Ao contrário do que esperava, não foi possível utilizar quer a distonia 
quer as fasciculações de contracção da face como critérios de selecção. A 
distonia foi prejudicada pela referência frequente a "movimentos coreiformes" 
da face e das extremidades. Em alguns dos nossos doentes a associação da 
ataxia com distonia pode resultar numa feição talvez equivalente, mas que, 
evidentemente, nada tem a ver com movimentos coreicos. Na dúvida, não foi 
valorizada essa informação. Quanto àsfasciculaçõesdaface, elas são referidas 
com alguma frequência, mas só excepcionalmente indicado o seu característico 
caracter intencional na DMJ. 

As famílias mais sugestivas 

As famílias de Sanger Brown e Klippel-Durante: Duas das famílias que 
serviram de base ao artigo original de Pierre Marie - a família de Sanger 
Brown14, americana, e a família Haud (franco-alemã?) descrita por Klippel e 
Durante20 e ulteriormente objecto de várias revisões2123 - apresentam perfis 
clínicos e patológicos muito semelhantes à DMJ. 

Af amília descrita em 1892 por Sanger Brown, de Chicago compreende 
21 doentes em quatro gerações, dos quais nove examinados, iniciando entre 
os 14 e os 45 anos ataxia e síndrome piramidal. Dez doentes teriam atrofia 
óptica, cinco ptose palpebral em repouso que era hipercorrigida ao olhar para 
cima e dois alterações dos movimentos oculares. Nos casos avançados 
surgiam "movimentos coreiformes" e distonia facial. Sanger Brown assinalava, 
tal como acontece na DMJ, que a hiperreflexia aparecia frequentemente antes 
dos outros sinais neurológicos e podia servir de indicador de que um membro 
da família seria mais tarde atingido. O exame neuropatológico de três casos24 25 
revelou degenerescência dos cordões posteriores (sem tradução clínica) e das 
colunas de Clarke e feixes espino-cerebelosos e integridade dos nervos ópticos 
e feixes piramidais (apesar da clínica), bem como dos núcleos pônticos, das 
olivas e do cerebelo. Num caso os cornos anteriores estavam afectados, assim 
como os núcleos dentados. O cortex cerebeloso é descrito, num só caso, como 
tendo "talvez ligeira redução das células de Purkinje". Noutro, as olivas 
bulbares "provavelmente mostravam alguma perda celular". Não há portanto 
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atingimento importante e constante destas estruturas, o que exclu i a possibilidade 
de se tratar de OPCAs, como foi concluído por Hassin e Harris26 e Harding27. 

A família Haud (Haudeburg?) de Klippel e Durante (1892), revelava 
uma ataxia de início tardio, nistagmo, sinais piramidais (embora alguns doentes 
tivessem reflexos osteotendinosos abolidos) e ligeiros sinais extrapiramidais 
(amimia).Adistonia, que nunca é mencionada, aparece bem nítida na descrição 
de Pierre Marie sobre a família Haud5: "constata-se muitas vezes a existência 
de contracções exageradas dos músculos da face nos movimentos da mímica, 
nos da fala ou, como fenómeno associado, durante a execução de movimentos 
dos membros". Os olhos eram muito abertos, dando um "aspecto espantado" 
à face20. A neuropatologia22 23 revelou envolvimento espinal (cornos anteriores, 
colunas de Clarke, espino-cerebelosos e cordões posteriores), do locus niger 
e dos núcleos dentados. No cortex cerebeloso havia apenas ligeira rarefacção 
da granulosa. Os núcleos pônticos e as olivas estão muito pouco atingidos, mas 
os feixes transversais da protuberância foram considerados rarefeitos. 

É curioso notar que Boiler e Segarra28, no seu cuidado estudo sobre a 
atrofia espino-pôntica, estabelecem também a analogia destas famílias com as 
suas e afirmam que a atrofia espino-pôntica pode representar, pelo menos em 
alguns casos, a patologia maisfrequente correspondente àcontroversaentidade 
conhecida como "ataxia de Marie". Será que a DMJ também? 

A família Drew de Walworth: Em 1929, Ferguson e Critchley12 

descreveram pela primeira vez a família Drew de Walworth como "uma doença 
heredofamiliar parecendo uma esclerose em placas". Trata-se de uma família 
muito interessante, uma das primeiras que separei como possível DMJ quando 
comecei a rever antigas descrições de ataxias dominantes. Nessa altura tinham 
sido examinadas nove doentes, com idades de início compreendidas entre os 
21 e os 45 anos. O quadro clínico incluía integridade mental, ataxia cerebelosa 
com disartria e nistagmo, sinais piramidais (7/9), paralisia do olhar vertical (7/ 
9) e estrabismo num caso, disfagia, retracção palpebral, fasciculações nos 
músculos peribucais e alguns sinais extrapiramidais (amimia e bradicinésia). 
Quatro membros da família tinham atrofia óptica. Vários membros da família 
tinham sido diagnosticados como esclerose em placas (o que é também 
frequente na DMJ) e um como doença de Parkinson por... Gowers. 

Em 1981, tive oportunidade de observar um doente dessa família, a 
cuja casa fui levada por Harding, que inclui vários dos seus membros num 
estudo ulterior sobre ataxias dominantes de início na idade adulta29. Com 30 
anos e cerca de quatro anos de evolução, o doente apresentava a habitual 
asssociação de ataxia cerebelosa, hiperreflexia, espasticidade e limitação de 
olhar vertical. As suas mãos esboçavam uma discreta postura distónica e os 
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olhos eram parados e ligeiramente saltados. Pareceu-me pois o seu quadro 
perfeitamente compatível com o diagnóstico clínico de DMJ. A mãe tinha 
falecido uma semana antes, sem autópsia. Tanto quanto sei, nenhum caso foi 
até hoje autopsiado. 

No livro de Harding sobre ataxias hereditárias27 A é dado um resumo 
clínico de vários membros da família: ao quadro já conhecido, juntam-se 
atrofias musculares e hiporreflexia (6/13). Numa fotografia utilizada para 
ilustrar aoftalmoparésia, são bem identificáveis os característicos olhos saltados, 
bem como a crispação dos músculos do mento, tão frequentes nos nossos 
casos. Afamíliaédescritacomo sendo clinicamente muito próxima dos doentes 
açoreanos. 

A família de Landau: Uma outra descrição muito sugestiva de DMJ foi 
feita em 1951 por Landau e Gitt15: trata-se de uma grande família de St Louis, 
originária da Turíngia, compreendendo 283 membros em sete gerações, 27 dos 
quais afectados. Como acontece com frequência nas grandes famílias, existe 
uma marcada variabilidade fenotípica, desde a idade de início ao quadro 
clínico, com ataxia cerebelosa, sinais piramidais e sinais de lesão dos cornos 
anteriores da medula. É feita uma referência especial ao fácies característico 
de muitos dos membros afectados: a expressão tende a ficar fixa e os olhos são 
muito proeminentes. Em alguns casos é mencionada limitação dos movimentos 
oculares. Não há deterioração mental e as alterações sensitivas são mínimas. 
Não há também referência a distonia e não foi publicado nenhum exame 
patológico. 

As paraplegias espásticas hereditárias "plus": Na sua revisão das 
"paraplegias espásticas hereditárias com sintomas oculares e extrapiramidais 
(síndrome de Ferguson-Critchley)"30, Brown analisa as duas famílias anteriores 
e, por analogia, três outras: 

Uma família iraniana, vivendo em Teerão, descrita em 1963 por 
Mahloudji13, compreende 18 pessoas afectadas em cinco gerações, das quais 
três examinadas, com um quadro clínico, iniciado pelos 30 anos, de ataxia, 
espasticidade, oftalmoparésia supranuclear, amimia e alterações distais da 
palestesia. Mahloudji considerou esta família como próxima da de Ferguson e 
Critchley. Não há também casos autopsiados. 

Duas outras famílias foram estudadas nos Estados Unidos por Brown: 
início na A- e 5â décadas por incoordenação, seguida de um síndrome piramidal 
com espasticidade, hiperreflexia e por vezes um síndrome pseudobulbar. 
Curiosamente, e apesar de a entidade revista ser chamada paraplegia, a força 
muscular é dita só ligeiramente diminuída distalmente em alguns casos. São 
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destacados aspectos característicos: oftalmoparésia supranuclear, retracção 
palpebral e olhar tixo, contracções musculares peribucais e alguns traços 
extrapiramidais. Esta descrição poderia ser aplicada, sem qualquer adaptação, 
a um doente MJ. Dois casos destas famílias foram autopsiados: com a reserva 
do exame ser muito incompleto (para além do bolbo, não foi possível examinar 
o resto do tronco cerebral e os gânglios da base não são mencionados) o 
quadro patológico ajusta-se bem ao da DMJ. 

Esta revisão foi publicada no mesmo volume do Handbook of Clinical 
Neurology em que saiu o capítulo de Woods e Schaumburg sobre a família 
Thomas (aliás citado como clinicamente muito semelhante), três anos após as 
duas primeiras publicações sobre a DMJ. 

As atrofias espino-pônticas: Em 1969, Boiler e Segarra31 descreveram 
uma grande família de origem anglo-saxónica - a família Whipple, cuja árvore 
remonta a 1700 - instalada há mais de três séculos no norte de Rhode Island 
nos Estados Unidos. O mais antigo membro conhecido viveu até aos 100 anos 
e é portanto pouco provável que fosse portador. Tendo sido casado duas vezes, 
pensa-se que a doença viria do lado da primeira mulher, uma huguenote 
francesa32. Muitos membros da família foram afectados por uma ataxia 
cerebelosa autossómica dominante associada a um síndrome piramidal e, por 
vezes, limitação do olhar vertical para cima. Não são mencionadas alterações 
extrapiramidais. A patologia, considerada única, é a de uma atrofia espino-
pôntica, com degenerescência dos feixes espino-cerebelosos e cordões 
posteriores da medula e dos núcleos pônticos, com conservação relativa das 
olivas e cortexcerebeloso. Dois anos depois TanugushieKonigsmark3 publicam 
u ma família negra da Carolina do Norte com características clínicas e patológicas 
idênticas. Num magistral artigo de revisão de 1975, em que as duas famílias são 
incluídas, Boiler e Segarra consideram-nas próximas das anteriormente 
publicadas por Ishino no Japão (que não é mais do que a primeira família 
japonesa com DMJ descrita por Sakai) e da família descrita por Woods e 
Schaumburg em 1972. Curiosamente, cita também a família Haudeburg de 
Klippel e Durante. Um outro elo para a identidade das duas afecções foi mais 
tarde estabelecido porSequeiros4queobservou membros dafamíliadeTanigushi 
e Konigsmark, desconhecendo a relação, confirmando o diagnóstico de DMJ 
sugerido anteriormente por dois neurologistas do Johns Hopkins. 

Para além de ligeiras diferenças clínicas (como a baixa frequência de 
oftalmoparésia e a ausênciade sinais extrapiramidais) e patológicas (integridade 
relativa dos núcleos dentados), o principal argumento contra a identidade das 
duas afecções foi a publicação ulterior por Pogacar33 de mais duas autópsias 
de membros da família descrita por Boiler e Segarra em que as olivas são 
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consideradas atingidas. Este artigo é citado, particularmente por Harding27, para 
ilustrar a impossibilidade de separação, nomeadamente do ponto de vista 
patológico, das ataxias hereditárias autossómicas dominantes. A 
degenerescência das olivas bulbares é referida por Pogacar como "ligeira a 
moderada, embora com gliose maior do que num controle", enquanto que as 
lesões corticaiscerebelosas parecem indiscutíveis: perda de células de Purkinje 
importante, embora não ditusa, com gliose fibrilar. Estamos, no entanto, longe 
da maciça atrofia cortical cerebelosa e olivar habitualmente referida nas 
OPCAs. O próprio Pogacar sugere que a distinção entre as atrofias espino-
pônticas e as OPCAS seja mais quantitativa do que qualitativa e continua a 
referir-se àquela entidade ulteriormente34. Não diz que as atrofias espino-
pônticas sejam OPCAs, como se tem abusivamente afirmado. 

Recentemente, Eto35, de Seattle, publicou uma família de origem 
germânica com um quadro semelhante, utilizando um subtítulo provocador: 
"atrofia espino-pôntica ou DMJ noutra família não portuguesa". Na suadescrição 
é referido um elemento importante na discussão da posição nosológica das 
atrofias espino-pônticas: a exclusão de ligação genética desta família ao 
sistema HLA. 

Comentário 

Foram assim seleccionadas doze famílias cujas descrições se apro
ximam mais da DMJ. É evidente pelo quadro sinóptico que algumas não 
cumprem todos os critérios de diagnóstico. Por vezes por falta de informação: 
certas características clínicas, particularmente as fasciculações de contracção 
da face e até aoftalmoparésia não são notadas, a não ser quando se procuram 
intencionalmente. Temos disso experiência por relatórios médicos que doentes 
nos facultam e, recentemente, pelas famílias australianas, em que a 
oftalmoparésia e a distonia só foram constatadas "a posteriori", quando o 
diagnóstico de DMJ foi evocado. Outras vezes determinados aspectos estão 
realmente ausentes nos casos descritos. Também nem todos os nossos 
doentes apresentam, em cada momento da sua evolução, todos estes sinais. 
Como vimos atrás, a sua presença ou ausência depende claramente do tempo 
de evolução, da idade de início e do tipo clínico. 

Este capítulo é, portanto, um exercício de aplicação dos critérios 
clínicos e patológicos de diagnóstico da DMJ que ajudei a definir. O futuro dirá 
da sua fiabilidade. 

181 



OUTRAS DESCRIÇÕES 

Bibliografia 

1. Ishino H, Sato M, Terao A et al : An autopsy case of Marie's hereditary ataxia. Psychiat Neurol 
Jap 1971; 73: 747-757 (em japonês). * 

2. Sakai T, Ohta M, Ishino H: Joseph disease in a non-Portuguese family.'' Neurology 1983; 
33: 74-80. 

3. Tanigushi R, Konigsmark BW: Dominant spinopontine atrophy. Report of a family through 
three generations. Brain 1971, 94: 349-358. 

4. Sequeiros J, Suite NDA: Spinopontine atrophy disputed as a separate entity: the first des
cription of Machado-Joseph disease. Letter to the Editor. Neurology 1986; 36: 1408. 

5. Marie P: Sur l'hérédo-ataxie cérébelleuse. Sem méd (Paris) 1893; 13: 444-447. 
6. Sjogren T: Klinische und erbbiologische Untersuchungen uber die Heredoataxien. Acta 

Psychiat scand 1943; supp. 27: 1-197. 
7. Euzière J, Lafon R, Mercadier, Cazaban R, Barjon P: Hérédo-ataxie cérébelleuse et para

lysie familiale de la verticalité du regard. Rev Neurol (Paris) 1952; 87: 320-329. 
8. Boudin G, Barbizet J, Le Hénaff MY: Hérédo-ataxia cérébelleuse avec amblyopie et para

lysie de la verticalité du regard chez la mère et l'enfant. Rev Neurol (Paris) 1952; 87: 330-
335. 

9. Van Bogaert L, Van Leeuwen A, Franceschetti A, Babel J, Klein D, Montandon A: Les at
teintes optiques, rétiniennes, cochléaires dans les dégénérescences spino-ponto-cérébel-
leuses. Revue d'Oto-opht, 1948; 20:1-230. 

10. Barraquer-Bordas L, Mari-Batllo J, Ruiz-Lara R, Talayero JM: Hérédoataxie cérébelleuse 
avec paralysie du regard. Confinia Neurológica 1954; 14: 203-210. 

11. Rowland LP: Progressive external ophthalmoplegia. In: Vinken PJ, Bruyn GW (eds):Hand-
book of Clinical Neurology; vol 22: 177-202. North-Holland Publishing Co. Amsterdam, 
1975. 

12. Ferguson FR, Critchley M: A clinical study of an heredofamilial disease resembling disse
minated sclerosis. Brain 1929; 52: 203-225. 

13. Mahloudji M: Hereditary spasticataxia simulating disseminated sclerosis. J Neurol Neurosurg 
Psychiat 1963; 26:511-513. 

14. Sanger Brown: On hereditary ataxia, with a series of twenty-one cases. Brain 1892; 15: 250-
268.* 

15. Landau W, GittJ: Hereditary spastic paraplegia and hereditary ataxia. Arch Neurol Psychiat 
1951;66:346-354. 

16. Brown J, Coleman R: Hereditary spastic paraplegia with ocular and extrapyramidal signs. 
Bull Los Angeles neurol Soc 1966; 31: 21-34. * 

17. Sharpe JA, Ranalli P J, Morrow MJ : Familial paralysis of vertical gaze (Abs). Neurology 1987; 
37: 140. 

18. Stephens J, Hoover ML, Denst J : On familial ataxia, neural amyotrophy, and their associa
tion with progressive external ophthalmoplegia. Brain 1958; 81 ; 556-566. 

19. Ziegler DK, Schimke RN, Kepes JJ etal: Late onset ataxia, rigidity and peripheral neuropa
thy. A familial syndrome with variable therapeutic response to levodopa. Arch Neurol 1972; 
27: 52. 

20. Klippel M, Durante G: Contribuition à l'étude des affections nerveuses familiales et hérédi
taires. Rev Méd (Paris) 1892; 12: 745-785. 

21. Londe PFL: L'hérédo-ataxie cérébelleuse. Thèse de Paris. Bataille et Cie. Paris 1895. *' 
22. Crouzon O, Mathieu P: Un cas d'hérédo-ataxie cérébelleuse. Rev Neurol 1922; 38: 925. 
23. Guillain G, Bertrand I.Godet-Guillain J: Étude anatomomiqued'uncasd'atrophiecérébelleuse. 

Rev Neurol (Paris) 1941; 73: 609-611. 

182 



OUTRAS DESCRIÇÕES 

24. Meyer A: The morbid anatomy of a case of hereditary ataxy. Brain 1897; 20: 276.* 
25. Barker LF: A description of the brains and spinal cords of two brothers dead of hereditary 

ataxia: cases XVIil and XX of the series of the family described by Sanger Brown. Decennial 
Publications of the University of Chicago Press, 1903; 10: 349-396. * 

26. HassinGB, Harris TH: Olivopontocerebellar atrophy. Arch Neurol Psychiat 1936; 35: 43-63. 
27. Harding AE: Genetic aspects of autosomal dominant late onset cerebellar ataxia. J Med 

Genet 1981; 18:436-441. 
27A. Harding AE: The hereditary ataxias and related disorders. Clinical Neurology and Neurosurgery 

Monographs, vol 6. Churchill Livingstone, 1984. 
28. Boiler F, Segarra JM: Spino-pontine degeneration. In: Vinken PJ, Bruyn GW (eds):Hand-

book of Clinical Neurology; vol 22: 389-402. North-Holland Publishing Co. Amsterdam, 
1975. 

29. Harding AE: The clinical features and classification of the late onset autosomal dominant 
cerebellar ataxias. A study of 11 families, including descendants of "the Drew family of 
Walworth". Brain 1982; 105: 1-28. 

30. Brown JW: Hereditary spastic paraplegia with ocular and extrapyramidal symptoms. In: 
Vinken PJ, Bruyn GW(eds):Handbookof Clinical Neurology; vol 22:433-443. North-Holland 
Publishing Co. Amsterdam, 1975. 

31. Boiler F, Segarra JM: Spinopontine degeneration. Eur Neurol 1969; 2: 256-373. 
32. Dawson DM: Comunicação pessoal, 1991. 
33. Pogacar S, Ambler M, Conklin WJ, O'Neil WA, Lee HY: Dominant spinopontine atrophy: 

report of two additional members of family W. Arch Neurol 1978; 35: 158-162. 
34. Pogacar S, Finelli PF: Dominant spinopontine atrophy. Letter to the Editor. Arch Neurol 

1983;40:259-260. 
35. Eto K, Sumi SM, Bird TD, McEvoy-Bush T, Boehnke M, Schellenberg G: Family with domi-

nantly inherited ataxia, amyotrophy, and peripheral sensory loss. Spinopontine atrophy or 
Machado-Joseph Azorean disease in another non-Portuguese family? Arch Neurol 1990; 
47: 968-974. 

* Conhecidos apenas por citação 

183 



8. DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH: QUE FUTURO? 

Discutidos diversos aspectos da DMJ, muitas questões ficam ainda em 
aberto. São, no entanto, aquelas que os doentes, invariável e legitimamente, 
põem em muitas consultas. Se por vezes se informam primeiro sobre os 
progressos havidos no conhecimento da doença, o seu interesse centra-se 
naturalmente no tratamento, na "cura" e, eventualmente, na prevenção. Para 
essas não há, ainda, resposta. 

Tentativas de tratamento 

Por razões evidentes, o tratamento na DMJ tem sido puramente 
sintomático, e mesmo este bastante limitado. Ofactodo sintoma mais frequente 
e incapacitante ser a ataxia cerebelosa diz já das frustações neste campo. 
Algumas tentativas terapêuticas têm sido feitas, a maior parte sem sucesso. As 
primeiras utilizaram agonistas colinérgicos (fisiostigmina primeiro1, derivados 
da colina depois2). Trouillas3 tem vindo a ensaiar percursores serotoninérgicos 
(L-5-hidroxitriptof ano, combinado com benzeramida) em síndromes cerebelosos 
de diferentes etiologias, incluindo atrofias cerebelosas corticais tardias e 
atrofias olivo-cerebelosas. A justificação fisiopatológica seria a existência de 
terminações serotoninérgicas, provenientes dos núcleos do rafe, no cortex do 
vermis cerebeloso e nas olivas bulbares. Alguns dos seus resultados têm sido 
contestados45. Trouillas refere a resistência de doentes com DMJ a este 
tratamento, enquanto que doentes com atrofias olivo-ponto-cerebelosas são 
sensíveis. 

Um razoável controle da espasticidade, facilitando a marcha ou 
permitindo uma melhor adaptação à cadeira de rodas, é conseguido com o 
baclofen. As amiotrofias e as parésias podem ser em parte compensadas por 
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uma fisioterapia bem orientada, inacessível, no entanto, à maioria dos doentes. 
Os sinais extrapiramidais, mais raros, são dos mais susceptíveis de tratamento: 
a distonia responde aos anti-colinérgicos, menos bem aos dopaminérgicos 
que, poroutro lado, compensam o síndrome parkinsónico, pouco incapacitante 
nos nossos doentes. Noutros países, o benefício obtido com a L-dopa é 
realçado6 7, a começar no título da publicação original de Woods e Schaumburg8, 
que consideravam, com algum optimismo, a DMJ "uma entidade parcialmente 
tratável". 

Em 1988, Mello e Abbot9 publicaram um ensaio terapêutico duplamente 
cego com sulfametoxazol e trimetoprim [Bactrim]8 num doente de tipo 2, com 
melhoria na espasticidade e na marcha. Dois anos depois, foram referidos bons 
resultados com as mesmas drogas num caso francês de tipo 1, com benefício 
adicional na distonia10. Desconhece-se o eventual mecanismo de actuação da 
associação e, a provar-se eficaz, qual dos seus componentes é responsável 
pelo efeito terapêutico. 

Tivemos ocasião11 de efectuar um ensaio cruzado e duplamente cego 
com a mesma associação em nove casos de DMJ, com idades compreendidas 
entre 24 e 78 anos e 9 a 23 anos de evolução, quatro pertencentes aos tipos 
1 e 2, cinco ao tipo 3, usando um protocolo de avaliação semelhante ao de Mello 
e Abbot, incluindo um questionário subjectivo, uma escala para os sinais 
neurológicos e testes motores cronometrados. Os resultados, analisados pelo 
teste de Wilcoxon para o efeito terapêutico e pelo teste de Mann-Whitney para 
o efeito de ordem, apontam para uma melhoria significativa na marcha e em 
alguns testes cronometrados (articulação verbal, coordenação motora), sem 
modificação significativa das pontuações neurológicas. 

O ensaio tem limitações óbvias: inclui poucos doentes, alguns deles 
em estados avançados em que uma melhoria significativa não poderia ser 
razoavelmente esperada, e, sobretudo, com um predomínio de casos de tipo 
3, sem espasticidade nem distonia, duas das manifestações aparentemente 
sensíveis ao Bactrim nos os ensaios anteriores. 

Estamos, pois, longe de uma terapêutica eficaz. Sendo a DMJ uma 
atrofia de sistemas múltiplos, também os tratamentos de substituição têm de 
ser múltiplos, com interferências e adição de efeitos colaterais. No entanto, os 
doentes que internamos para ajuste terapêutico beneficiam consideravelmente, 
à custa de um investimento importante, tanto a nível médico como do pessoal 
de enfermagem e de reabilitação. É nossa experiência também que a maioi 
parte dos doentes voltam ao seu estado primitivo poucos meses depois, pelr 
abandono do tratamento (por razões económicas ou de desinteresse dafamíli 
e dos médicos assistentes) e impossibilidade de fisioterapia. 
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Os doentes com DMJ sofrem, como todos, das deficiências da saúde 
e assistência em Portugal, e as suas famílias da falta de serviços de apoio 
domiciliário minimamente organizados. Neste campo, como na prevenção, o 
papel de uma associação de doentes seria fundamental. Sabemos que está em 
formação uma dessas associações nos Açores, onde terá de lutar com a 
dificuldade adicional da coordenação do trabalho entre as diversas ilhas. 

Prevenção 

Tentar prevenir uma doença genética, sobretudo quando dominante, 
de início tardio e ainda sem marcador bioquímico ou genético, parece, àpartida, 
uma tarefa quase impossível. No entanto, asua alta prevalência emdeterminadas 
regiões e a gravidade das suas formas precoces justificam a necessidade da 
sua contenção. 

Essa prevenção passa pelo aconselhamento genético, nas suas 
diversas fases: diagnóstico seguro da doença, conhecimento exacto do risco 
de transmissão e dos factores que o podem aumentar (casamento entre 
indivíduos em risco) ou diminuir (idade do eventual trasmissor, apreciada no 
contexto da idade habitual de início para cada família, cada geração e fratria), 
critérios de suspeita de portadores, divulgação da doença e do seu modo de 
transmissão, permeabilidade dos membros das famílias atingidas. 

Diagnóstico: Já o discutimos detalhadamente, e propusemos critérios 
de distinção com outras afecções próximas, como as atrofias olivo-ponto-
cerebelosas e dentato-rubro-pálido-luysianas. Apesar de modo idêntico de 
hereditariedade e, portanto, de riscos idênticos de transmissão, o interesse 
desta distinção não é pu ramante académico, uma vez que ambas têm em regra 
evoluções mais rápidas e implicações mais graves (demência, cegueira) do 
que a DMJ. É também óbvio que os estudos de ligação genética têm de ser 
feitos com base num diagnóstico sólido. 

Risco de transmissão: O risco "a priori" de 50%, comum às doenças 
autossómicas dominantes, pode ser modulado pelo conhecimento da doença. 
Existem actualmente nas Flores quatro casais constituídos por portadores 
possíveis ou obrigatórios, o que eleva a probabilidade de transmissão para 75% 
(dos quais 25% de risco de homozigotia, presumivelmente com formas mais 
graves). Por outro lado, o risco vai obviamente diminuindo com a idade, sem 
nunca se extinguir (conhece-se um heterozigoto obrigatório com 90 anos12). 
Sequeiros12 propôs, por isso, que se usasse no aconselhamento genético a 
penetração dependente da idade utilizando o cálculo bayeseano, o que 
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permitiria tranquilizar relativamente os indivíduos em risco, em termos de 
menor probabilidade de desenvolverem a doença. Deveriam também ser 
incorporadas outras informações que sabemos influenciarem a idade de início, 
tais como a idade de início do transmissor e a idade de início habitual para essa 
família, geração e fratria. No entanto, dado o início muito tardio, os riscos 
diminuem lentamente e, portanto, dificilmente esta informação será fornecida 
a tempo de as pessoas em risco decidirem com conhecimento de causa sobre 
a sua procriação. 

Detecção de portadores 

Vimos atrás que só no tipo 1, de início precoce, a doença interfere com 
o comportamento reprodutor. O facto da maioria dos casos manifestarem a 
doença já depois da idade habitual de casamento e procriação torna 
indispensável, para um aconselhamento orientado, encontrar métodos de 
detecção precoce de portadores. 

Detecção clínica e laboratorial: A primeira possibilidade é utilizar critérios 
clínicos e laboratoriais. É conhecido, na DMJ13 e noutras ataxias hereditárias14, 
que alguns indivíduos em risco apresentam ligeiras alterações do exame 
neurológico, na ausência de qualquer manifestação subjectiva. São os que, 
desde 1976, nos habituámos a designar como "suspeitos". Esse grupo 
compreende, na nossa série, 53 pessoas, 16 do sexo masculino e 37 do sexo 
feminino, com idades variando entre 6 e 73 anos. Representam 25.1% dos 
indivíduos em risco. 

As alterações encontradas nos 53 "suspeitos" estudados foram: 
hiperreflexia osteotendinosa, associada ou não a clonus esgotável dos pés 
(81,1%); retracção palpebral (33,9%); ligeira ataxia de marcha nas provas 
sensibilizadas (28,3%); nistagmo horizontal esgotável (20,7%). A própria 
valorização destes pequenos sinais é delicada: todos sabemos como a ansiedade 
(estado habitual dos indivíduos em risco sujeitos a um exame neurológico que 
pensam ir ditar um diagnóstico) pode favorecer um regime de reflexos mais 
vivo, o mesmo acontecendo com o nistagmo esgotável e o desequilíbrio. 
Também a valorização da retracção palpebral é em certos doentes difícil. 

Os estudos imagiológicos realizados em quatro indivíduos "suspeitos" 
- três tomografias cerebrais e uma ressonância magnética (fig. 8.1 ) - revelaram 
atrofia vermiana e do tronco cerebral em todos (em dois cerca de três anos 
antes do início clínico). Não foram feitos controlos em indivíduos em risco com 
exame neurológico normal. 

O grupo dos "suspeitos" teve um seguimento de 1 a 15 anos, infelizmente 
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Fig. 8.1 - Ressonância magnética nuclear num "sus
peito" que, dois anos após o exame, não 
tem ainda qualquer queixa relacionada com 
a doença. Notar a ligeira atrofia vermiana e 
pôntica. 

também irregular, como aconteceu com o dos doentes. No decurso desse 
"follow-up" 11 pessoas (18,8% dos "suspeitos") iniciaram a doença (tiveram as 
primeiras queixas e o exame neurológico tornou-se ineludivelmente anormal), 
1 a 12 anos após terem sido postas em evidência as pequenas alterações 
descritas. A percentagem é mais elevada se se considerar que, logicamente, 
todos estão incluídos no grupo com mais de 1 ano de seguimento (45,5%). Os 
restantes 42 "suspeitos" permaneceram estáveis ou desenvolveram outras 
alterações, mantendo-se sem queixas e levando uma vida normal. Inversamente, 
só três indivíduos em risco (1,9% dos considerados assintomáticos), com 
exame neurológico normal 8 a 12 anos antes do início clínico, passaram ao 
grupo dos doentes. 

Dos 11 "suspeitos" que vieram a ter a doença, 10 tinham sinais 
piramidais (1-12 anos antes do início), dois retracção palpebral (2 e 8 anos), um 
nistagmo (1 ano), um ataxia (1 ano), um ligeira limitação do olhar vertical (1 
ano). Parece pois ser a hiperretlexia o indicador de risco mais frequente e mais 
precoce, seguido da retracção palpebral, funcionando os outros sinais como 
indicadores de proximidade do aparecimento da doença. 

Este não é, evidentemente, um estudo prospectivo, dada a grande 
irregularidade de seguimento. Penso, no entanto, que seria interessante 
controlar um grupo de pessoas em risco a intervalos regulares (idealmente 
todos os anos), de modo a obter uma noção mais precisa do 'liming" e valor 
prognóstico das alterações encontradas. Na ausênciadeummarcadorgenético, 
elas poderiam ser de alguma ajuda na detecção de portadores do gene 
mutante. Um outro ponto interessante que ressalta do estudo dos "suspeitos" 
é o facto das alterações anatómicas, avaliadas pela neuro-imagiologia (com a 
reserva imposta pelo reduzido número de casos e ausência de controlos), 
parecerem preceder as manifestações clínicas. 

Alguns estudos foram feitos na América do Norte1517 utilizando registos 
dos movimentos oculares, potenciais evocados visuais e somato-sensitivos e 
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provas vestibulares na detecção pré-clínica de portadores, com resultados 
animadores, mas também sem um seguimento adequado que permita avaliar 
do seu grau de sensibilidade. De qualquer modo, também estas alterações não 
eram suficientemente precoces e específicas para serem de utilidade na 
detecção pré-clínica dos portadores. 

A busca de um marcador genético 

Seguindo a evolução da investigação actual nas mais variadas doenças 
genéticas, é evidente que o passo seguinte no estudo da DMJ terá de ser, 
inevitavelmente, a descoberta de um marcador genético. Outras ataxias 
hereditárias foram já localizadas anívelcromossómico: a ataxia-telangiectasia18 

(no braço longo do cromossoma 11), a ataxia de Friedreich19 (no braço longo 
do cromossoma 9), a atrofia olivo-ponto-cerebelosa clássica2022 (no braço curto 
do cromossoma 6, em ligação com os loci dos antigénios HLA). 

Vários estudos de ligação em famílias com DMJ têm sido feitos em 
diversos centros, utilizando queros polimorfismos celulares eséricos tradicionais, 
quer os polimorfismos do ADN2328. Se foi possível fazer algumas exclusões 
importantes, como a de ligação ao cromossoma 629 (provando assim que a 
OPC A clássica e a DM J são bem distintas e não alélicas) e a de ligação ao locus 
da doença de Hungtington no cromossoma 430, não se chegou ainda a um 
resultado definitivo na identificação do marcador e na localização do gene 
mutante. Para além da utilidade imediata num aconselhamento genético 
orientado, a descoberta do gene mutante levará necessariamente à sua 
sequenciação e, no futuro, à identificação da proteína anormal que a mutação 
induz e que estará na base das manifestações da doença. Isso permitirá 
também, para além de esclarecer o seu mecanismo fisiopatológico, agora 
discutido em termos puramente teóricos, procurar armas terapêuticas lógicas 
para a DMJ e, a outra escala, ajudar à definição nosológica correcta das ataxias 
hereditárias. 

A utilização desse marcador na detecção de portadores vai certamente 
levantar problemas éticos, sociológicos e até legais, à semelhança do que tem 
acontecido com outras afecções. Sendo a DMJ em muitos casos, com a 
excepção das formas de início mais precoce, relativamente benigna e podendo 
manifestar-se em idades avançadas, será indispensável uma reflexão prévia 
antes de se tentar a sua aplicação sistemática. Factores a considerar serão 
certamente os que, como vimos, influenciam o aparecimento de formas 
precoces, tais como a idade média de início na família e no transmissor. 

As regras básicas do diagnóstico pré-clínico, nomeadamente confi-
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dencialidade absoluta e liberdade de decisão das pessoas em risco, sem 
qualquer forma de pressão por parte de médicos, parentes, entidades patronais, 
companhias de seguros ou quaisquer outros grupos potencialmente 
interessados, têm, obviamente, de ser asseguradas. Tende também a haver 
umaconcordância geral sobre o facto das crianças não deverem ser submetidas 
atestes pró-clínicos31. 

Permeabilidade das pessoas em risco ao aconselhamento genético 

"Oh we were told of the 50% risk factor of the disease several years ago 
in the clinic, but we both only heard the 50% about not getting the 
disease because we desperately wanted to have children. Of course 
now that my husband is sick and we have two children I wish we had 
heard and paid attention to the 50% chance of getting the disease." 

Esta é uma citação tirada de um estudo da antropóloga Marie Boutté32 

sobre as reacções de membros de famílias com DMJ dos Açores e dos EUA, 
ao risco da doença e da sua transmissão, estudo este semelhante a alguns dos 
de Nancy Wexler na doença de Huntington33 (com a diferença de Wexler 
pertencer, ela mesma, ao grupo de risco). 

Sendo a doença habitualmente bem conhecida dos membros da 
família, que seguiram de perto a sua evolução num dos pais, o medo vive com 
eles em permanência, sobretudo se continuam integrados no ambiente famil
iar. Por isso algunsfogem, encontrando emprego noutras ilhas ou no continente. 
Muitos não gostam de serem com ela confrontados, evitando visitar familiares 
afectados ou vir às consultas que organizamos nos Açores. É frequente as 
pessoas em risco faltarem quando contactadas e serem depois muito receptivas 
se as procuramos em casa. Nos EUA, muitos membros de famílias atingidas 
deixaram de frequentaras reuniões clínicas organizadas pela UDF. Com raras 
excepções, a maioria não procura auxílio médico, nem para aconselhamento, 
nem para diagnóstico, a não ser quando já muito incapacitados. Curiosamente, 
alguns não revelam a existência de casos semelhantes na família, donde a 
frequência do diagnóstico de esclerose em placas. Uma doente referida por 
Boutté34 afirmava:"seiquetenhoadoençadeMachado-Joseph,foidiagnosticada 
há anos numa sessão clínica. Mas nunca digo isso: digo que tenho esclerose 
múltipla, porque é mais fácil perceberem e não é hereditária. Não quero que se 
reflicta sobre os meus filhos". 

As pessoas em risco ficam pois sozinhas na sua ansiedade, o que 
constitui só por si uma segunda doença32. Habituam-se a auto-observar-se, 
todo o pequeno desequilíbrio é interpretado como o primeiro sinal. Quando ia 
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com regularidade aos Açores, apercebi-me que algumas começavam, a partir 
da primeira consulta, a repetir em casa o exame neurológico, e iam comentando 
o que fazia dizendo: "isto faço bem, não há problemas" ou "isto eu não costumo 
fazer". Do mesmo modo, tornam-se peritas na identificação de pequenos sinais 
em parentes, às vezes durante festas familiares ou comunitárias (é sabido que 
a ingestão de alcool pode potenciar uma ligeira ataxia), e corrigem por vezes 
o início apontado pelos próprios, dizendo que já anos antes se notavam, nos 
olhos ou na marcha, sinais da doença. 

A permeabilidade deste grupo ao aconselhamento genético clássico, 
feito na base dos 50% de risco (a roleta russa a que se refere Wexler33), é 
praticamente nula. Claro que nem sempre ele é feito de um modo profissional 
e regular, aparecendo integrado nas consultas neurológicas e dependendo de 
visitas ocasionais aos Açores. Em relação às famílias do continente que 
seguimos, tem acontecido o mesmo que com a PAF: se observamos 
periodicamente os filhos dos nossos doentes até aos vinte anos, a regra é 
desaparecerem, para regressarem depois já com filhos e, por vezes, já 
afectados. 

O estudo de Boutté revela que cerca de 50% dos indivíduos em risco 
fariam um teste pré-clínico, se existisse um marcador. O que aconteceu com a 
doença de Huntington foi que 56 a 84% se mostraram dispostos a fazê-lo antes 
dele existir, mas que muitos mudaram de opinião quando ele se tornou 
possível34. Um inquérito por carta feito a 387 indivíduos em risco de doença de 
Huntington35 revelou que só 12,6% estariam dispostos a entrar num programa 
de rastreio. A nossa experiência com a PAF mostra que o diagnóstico pré-
clínico é, evidentemente, excelente para as pessoas com resultado negativo 
(quando acreditam nele), libertando-os da angústia da espera da doença e do 
sentimento de culpabilidade em relação aos filhos, mas que não altera 
significativamente o comportamento reprodutor das que têm resultado positivo. 
Mesmo a possibilidade de diagnóstico pré-natal, já existente para aquela 
doença, tem sido ainda muito pouco utilizada. 

Informação e divulgação 

Aconselhamentogeneticoe.no fundo, informação: conseguir esclarecer 
as pessoas em risco sobre a natureza, modo de transmissão e risco da doença, 
de uma maneira clara e neutra, de modo a fornecer todos os elementos 
necessários a uma decisão, sem no entanto a forçar. Para além do contacto 
médico-doente, parece-me essencial a divulgação da doença através da 
comunicação social e, sobretudo, através de outras pessoas na mesma 
situação. Quantas vezes me tenho sentido inadequada ao expor a questão a 
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pessoas cuja angústia, escondida ou expressa, conheço bem. É impossível, 
por muita experiência que se tenha, contornar o facto, por demais evidente, de 
que se está a falar "de fora". E assisti, nos primeiros anos de actividade da 
Associação Portuguesa de Paramiloidose, ao impacto das palavras de um 
doente ou de uma pessoa em risco. Daí a importância das associações de 
doentes: são pessoas que estão no mesmo barco, habituando-se a falar de 
problemas comuns e adefender interesses comuns. Ninguém as pode substituir. 

DMJ: Que futuro? 

No plano científico, o primeiro passo terá de ser, inevitavelmente, a 
identificação de um marcador genético e localização do locus da doença, 
seguida da sequenciação do gene. A partir daí virão, espero, pistas para o 
possível defeito proteico básico. Conhecido o terreno, será fascinante assistir 
ao estudo da sua interferência funcional nos diferentes sistemas anatómicos 
envolvidos, a nível de metabolismo e morte celular, e da repercussão secundária 
sobre os diversos neurotransmissores. Tornar-se-á então possível tentar 
influenciar de um modo lógico a claudicação dos diferentes sistemas atingidos, 
tornando a intervenção terapêutica racional. Um tratamento causal, dirigido 
contra os efeitos directos do gene mutante, será outra possível consequência, 
se bem que neste momento ainda remota. 

No plano da investigação genética seguir-se-áatentativa de identificação 
e localização dos genes modificadores, cuja existência se presume do estudo 
da variação fenotípica da doença1236. 

Mais próxima, e imediatamente útil na contenção da doença, se bem 
conduzida, seria a possibilidade de um diagnóstico pré-natal, obviamente a 
melhor e menos injusta arma na prevenção de uma doença genética. Se bem 
que seguramente muito difícil e demorada, essa será uma luta que vale a pena 
travar. 

Também no plano assistencial quase tudo está por fazer, mesmo após 
um rastreio mais completo dasfamílias afectadas: campanhas de sensibilização 
aos mais diversos níveis, do público em geral, dos médicos assistentes das 
famílias atingidas, dos seus membros, das autoridades locais, regionais e 
nacionais, de modo a permitir melhorar a informação e conseguir algumas 
medidas de protecção e apoio aos doentes e às famílias, até agora os únicos 
a suportar toda a carga, de trabalho e de angústia, que a doença traz consigo. 
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9. CONCLUSÕES 

A elaboração deste trabalho permitiu-me reflectir sobre diversos 
problemas ligados à DMJ, clarificando vários dos conceitos apriorísticos que 
sobre ela tinha e criando bases para algumas especulações. Levantei de início 
um certo número de questões que me propus esclarecer. Algumas respostas 
foram sendo dadas ao longo dos diferentes capítulos, mas vou agora discuti-
-las, procurando fazer, para cada uma, a síntese do que actualmente penso e 
do que este estudo permitiu estabelecer. 

1. Quadro clínico 

Definição do padrão clínico 

A DMJ é definida clinicamente pela associação de ataxia cerebelosa 
e oftalmoparésia externa progressiva, comuns a todos os doentes. Estes dois 
síndromes básicos têm uma evolução progressiva em todos os casos. 

Por ordem de frequência, segue-se o síndrome piramidal, cujo 
comportamento é muito irregular. De aparecimento precoce (alguns sinais 
piramidais são observados em indivíduos em risco mesmo antes das primeiras 
manifestações subjectivas da doença), atinge uma grande intensidade em 
doentes jovens. Pelo contrário, está ausente ou vai-se atenuando nos casos de 
início mais tardio, certamente encoberto pelo quadro periférico. 

O quadro periférico tem um comportamento inverso: surge tardiamente, 
entre os 5 e os 10 anos de evolução, atinge sobretudo doentes de idade mais 
avançada e vai-se acentuando progressivamente. O mesmo perfil se encontra 
nos sinais de lesão dos nervos cranianos motores, com a diferença de que 
estes não são dependentes da idade de início da doença, isto é, exprimem-se 
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em todos os grupos etários. A sua manifestação mais frequente são as 
fasciculações de contracção da face. 

Mais raros são os sinais extrapiramidais, também marcadamente 
dependentes do factor idade. Nos casos de início mais precoce surge distonia, 
presente em repouso mas agravada pelos movimentos, envolvendo os membros 
e, por vezes, a face e a musculatura axial. Um quadro parkinsónico acinético-
rígido importante é raro na nossa série, surgindo num reduzido grupo de adultos 
de idade superior aos que manifestam a distonia. 

Cerca de um terço dos doentes têm retracção palpebral associada a 
olharfixo, manifestação esta característica (mas não exclusiva) da DMJ. Tende 
também a ser mais marcada nos casos de início precoce. 

Manifestações clínicas pouco conhecidas 
Esta revisão permitiu pôr em evidência dois aspectos clínicos da DMJ 

ainda não descritos: 1. as alterações do sono, com agitação nocturna e acordar 
frequente, correspondendo nos registos poligráficos de sono à rarefacção ou 
desaparecimento das fases REM ; 2. o emagrecimento, independente da disf agia 
e das amiotrofias. Ambos são mais comuns e precoces nos doentes jovens e 
evoluem de modo paralelo. Podem estar relacionados com a alteração de 
sistemas monaminérgicos centrais, nomeadamente do locus ceruleus. 

Formas clínicas especiais 
Conhecem-se três casos que devem corresponder ao estado de 

homozigotia para a DMJ, caracterizando-se por: 1. início na infância; 2. 
associação de ataxiacerebelosa, síndrome piramidal e distonia importantes; 3. 
evolução rápida com incapacidade precoce; 4. sobrevida curta; 5. evidência, 
pela história familiar, de ambos os pais poderem ser portadores do gene 
mutante (quer sejam já doentes ou ainda assintomáticos). 

2. Problemas de diagnóstico 

Diagnóstico clínico 

Penso que é possível fazer-se o diagnóstico da DMJ, mesmo sem 
confirmação patológica, segundo os seguintes critérios clínicos e em determina
das circunstâncias: 

1. Transmissão autossómica dominante 
2. Início habitual na idade adulta (média: 40,2 anos). Os casos infantis 
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e juvenis deverão ser considerados num contexto de diagnóstico familiar 
certo, e os primeiros em circunstâncias de possível homozigotia. 

3. Presença, em todos os doentes com mais de cinco anos de 
evolução, de ataxia e oftalmoparesia supranuclear. 

4. Associação frequente, mas não obrigatória, de sinais piramidais, 
extrapiramidais e/ou periféricos, em regra condicionados pela idade (os dois 
primeiros em formas mais precoces, o último em formas mais tardias). 

5. Presença de sinais menores, mas muito sugestivos, como as 
fasciculações de contracção da face e a retracção palpebral. 

6. Integridade das funções superiores. 
7. Sobrevida média de 21,4 anos. 

Para este diagnóstico é indispensável ter em conta a cronologia ha-
bitualde aparecimento dos diferentes síndromes: embora a distonia seja o sinal 
extrapiramidal mais característico, a sua presença é rara antes de quatro anos 
de evolução. O síndrome periférico só surge com algum significado a partir dos 
sete anos de evolução. Por isso, o diagnóstico será mais seguro se pelo menos 
um membro da família a diagnosticar for observado a meio da sua evolução 
(cerca dos 10 anos), quando o seu quadro clínico poderá estar plenamente 
desenvolvido. 

Diagnóstico neuropatológico 

Fora das zonas de maior prevalência, é confortável ter uma confirmação 
neuropatológica do diagnóstico. A revisão de 18 autópsias de casos de DMJ 
permitiram definir um padrão neuropatológico característico: 

1. Atingimento quase sistemático das seguintes estruturas: locus niger, 
núcleo subtalâmico, núcleos vermelhos, pônticos e dentados (pedúnculos 
cerebelosos médios e superiores), feixe longitudinal médio, núcleos 
vestibulares e dos nervos cranianos motores, cornos anteriores da medula 
(raízes anteriores), colunas de Clarke (feixes espino-cerebelosos), gânglios 
raquidianos (cordões posteriores). É ainda controverso, mas quase certo, o 
envolvimento do pálido e do locus ceruleus. 

2. Integridade quase sistemática das seguintes estruturas: cortex 
cerebral, estriado, cortex cerebeloso, olivas bulbares e feixe piramidal. 
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Diagnóstico diferencial 

Os critérios de diagnóstico diferencial da DMJ com outras afecções 
próximas podem ser enunciados do seguinte modo: 

1.0 modo de transmissão (autossómico dominante) permite excluir as 
afecções esporádicas ou recessivas. 

2. O início habitual na idade adulta é um ponto de menor importância, 
visto a maior parte das afecções dominantes o terem também. 

3. O perfil sempre progressivo exclui as ataxias periódicas familiares e 
as formas congénitas, não evolutivas (a progressão mais lenta da DMJ em 
relação a outras entidades próximas pode ser um ponto auxiliar de 
diagnóstico). 

4. O estado dos reflexos, utilizado em várias classificações, não é de 
qualquer utilidade, uma vez que todas as modalidades são possíveis na DMJ. 

5. A ausência de epilepsia mioclónica, deterioração mental e/ou coreia, 
no doente ou noutros membros da família, parece ser a chave do diagnóstico 
diferencial com a atrofia dentato-rubro-pálido-luysiana. 

6. A ausência de demência, alterações retinianas ou atrofia óptica fre
quentes permitem a exclusão de certas atrofias olivo-ponto-cerebelosas "plus". 

7. A atrofia olivo-ponto-cerebelosa com movimentos oculares lentos e 
a ataxia com fasciculações permanentes são tão especiais que não levantam 
dificuldades de diagnóstico clínico. 

8. Finalmente, resta a questão mais difícil: a do diagnóstico diferencial 
com as restantes atrofias olivo-ponto-cerebelosas (sem movimentos oculares 
lentos, sem demência, sem atrofia óptica ou degenerescência tapeto-retiniana 
predominantes). Penso que aqui o diagnóstico diferencial équantitativo. Do ponto 
de vista clínico, certos aspectos são mais frequentes ou até constantes na DMJ: 
todos os doentes têm oftalmoparesia após cinco anos de evolução, as fascicu
lações de contracção da face são muito frequentes após sete anos de evolução, 
quase todos os casos tardios têm sinais periféricos. O mesmo se passa do 
ponto de vista patológico: nas atrofias olivo-ponto-cerebelosas o cortex cere-
beloso (particularmente o neocortex) e as olivas bulbares estão muito atingidas, 
na DMJ estão íntegros ou mostram só uma ligeira rarefacção celular. Na primeira 
a substância negra e outras estruturas extrapiramidais estão ocasionalmente 
atingidas, enquanto que na DMJ o seu envolvimento é quase constante. 

9. A não ligação da DMJ aos loci do sistema HLA no cromossoma 6 
permite excluir pelo menos algumas das atrofias olivo-ponto-cerebelosas 
clássicas, sem necessidade de observar vários doentes nem esperar pelo 
estudo neuropatológico. 
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3. Problemas neuropatológicos especiais 

A revisão neuropatológica efectuada, além de permitir estabelecer 
critérios de diagnóstico, pôs em evidência alguns aspectos interessantes, 
merecedores de estudo ulterior. O mais interessante é certamente a integridade 
do feixe piramidal em todo o seu trajecto, em doentes que apresentam quadros 
piramidais irritativos por vezes muito marcados. Este facto (que não é exclusivo 
da DMJ) sugere que nem sempre o que chamamos síndrome piramidal 
corresponde a uma lesão do feixe cortico-espinal, e pode depender do 
envolvimento de outras vias, nomeadamente dos feixes vestíbulo-, retículo- e 
tecto-espinais. Outro problema diz respeito à integridade do cortex cerebeloso, 
apesar do atingimento, por vezes maciço, das suas aferências (com excepção 
das originadas nas olivas bulbares) e eferências. 

A estas duas questões deveria ser dada, em futuros estudos, uma 
atenção especial. Do mesmo modo, será importante avaliar, nos próximos 
exames patológicos, o sistema reticular do tronco cerebral, que se pressente 
poder estar envolvido na DMJ, quer pelas suas conhecidas ligações com os 
movimentos oculares e com a actividade do locus ceruleus, quer pela evidência 
de lesão do feixe reticulo-espinal no caso por nós estudado. 

4. Posicionamento nosológico da DMJ 

Foi definido um padrão de lesão preferencial de determinadas estruturas 
neuronais, sem qualquer especificidade para além da sua distribuição, que 
permite integrar a DMJ no grupo nosológico das atrofias de sistemas múltiplos. 
São os seguintes os sistemas envolvidos: 

1. Sistema cerebeloso, com integridade do cortex mas atingimento de 
algumas das suas conexões: aferências (vias espino-cerebelosas, ponto-
cerebelosas e vestíbulo-cerebelosas, com excepção das olivo-cerebelosas), 
e eferências (vias dentato-rúbricas). 

2. Complexo pálido-luysiano. 
3. Estruturas melanínicas, como o locus niger, o locus ceruleus e o 

núcleo dorsal do vago. 
4. Sistemas motores principais, como os núcleos dos nervos cranianos 

motores e os cornos anteriores da medula. 

Tanto do ponto de vista clínico como neuropatológico, a DMJ é pois 
sobretudo próxima de duas outras atrofias de sistema também geneticamente 
condicionadas: a forma clássica de atrofia olivo-ponto-cerebelosa (ligada ao 
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cromossoma 6) e a atrofia dentato-rubro-pálido-luysiana. Constitui, no entanto, 
uma entidade nosológica bem definida, perfeitamente diferenciável e 
correspondendo seguramente a um erro genético distinto. 

5. Perfil epidemiológico da DMJ: mutação única e viagens do gene 

O paralelismo da distribuição geográfica da DMJ e da PAF (com 
diferenças explicadas por acontecimentos aleatórios e pelas origens 
provavelmente distintas das mutações primitivas) é um forte argumento a favor 
de uma mutação original única (comum à maioria das famílias com DMJ), 
sobretudo quando comparada com a distribuição ubíqua de outras ataxias 
hereditárias, como a atrofia olivo-ponto-cerebelosa. A mutação deve ser 
anterior ao século XVI, dada a existência do foco japonês, e estava já nos 
Açores pelo menos no século XVIII, uma vez que o maior foco brasileiro até 
agora conhecido se situa no estado de Santa Catarina, maciçamente colonizado 
por açoreanos em meados desse século. A difusão do gene mutante da DMJ 
(e do da PAF) deve ter ocorrido através das viagens dos portugueses pelo 
mundo, tanto no período dos descobrimentos e da actividade evangelizadora 
e comercial subsequente (casos do Japão, China e índia), como nos sucessivos 
movimentos migratórios das populações continentais e açoreanas (casos do 
Brasil e, para a DMJ, da América do Norte). 

Mais difícil é decidir sobre a origem desta mutação primitiva da DMJ: 
discutiram-se argumentos a favor e contra uma origem sefárdica (continental) 
ou açoreana da mutação, baseados em dados epidemiológicos e em relações 
históricas conhecidas (da grande história e da pequena história das famílias 
afectadas). Qualquer que tenha sido, é evidente que a DMJ (e a PAF) se 
comportam como marcadores das viagens e migrações portuguesas. 

6. À procura de outras famílias afectadas 

De uma revisão da literatura publicada sobre ataxias dominantes entre 
1892 e 1991, foram seleccionadas 12 famílias cujas descrições são muito 
próximas da DMJ, tanto do ponto de vista clínico como patológico (nas que 
incluem resultados de autópsias). Algumas não cumprem, no entanto, todos os 
critérios de diagnóstico, por vezes por falta de informação, outras vezes porque 
determinadas manifestações estão realmente ausentes nos casos descritos, 
como acontece também na DMJ (sobretudo em estudos transversais). Só o 
futuro poderá dizer da fiabilidade desta selecção. 
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7. Análise dos tipos clínicos 

A grande variabilidade fenotípica da DMJ (que levou a que, na fase ini
cial de exploração, se admitissem genótipos múltiplos), obrigou, a princípio por 
necessidade de sistematização, à definição de três tipos clínicos mais comuns. 
A análise estatística dos doentes estudados permitiu clarificar alguns pontos, 
abrindo ainda um interessante campo de especulação fisiopatológica. 

A identidade dos tipos 1 e 3 é bem evidente, dado o seu comportamento 
claramente distinto em relação a quase todos os parâmetros: idade de início, 
predominância e intensidade dos diferentes síndromes, agregação em 
determinadas famílias e gerações, distribuição geográfica e étnica. A identidade 
do tipo 2 é definida por uma idade de início intermédia e, apesar disso, por um 
comportamento mais benigno em relação ao quadro clínico (menor intensidade 
dos síndromes, ausência de manifestações tão incapacitantes como as 
extrapiramidais e as periféricas) e à sobrevida. Se tende a esgotar-se, por 
transformação nos outros tipos, doentes há, contudo, que se mantêm neste tipo 
por vezes até à morte, após longas evoluções. O tipo 2 contempla assim duas 
situações: os doentes em fase inicial, antes da diferenciação nos outros tipos, 
e os casos, habitualmente com idades de início intermédia, que nunca sofrem 
essa diferenciação ao longo de toda a evolução da doença. 

A definição inicial dos tipos clínicos não foi feita do modo mais claro, o 
que contribuiu para algumas deficientes interpretações ulteriores. Justifica-se, 
por isso, pôr em relevo certos pontos: 1. O tipo 2 pode ser transicional, os tipos 
1 e 3 são definitivos. 2. Nenhuma análise estatística que utilize tipos deveria ser 
feita nos primeiros anos de evolução da doença, antes dos tipos 1 e 3 terem 
tempo para se definirem. 3. Em fases terminais, todos os síndromes podem 
estar sobrepostos, tornando a definição dos tipos pouco adequada. 

8. Factores de variabilidade fenotípica 

Uma das questões mais interessantes no estudo clínico da DMJ é 
exactamente a sua extrema variabilidade fenotípica. Podem suspeitar-se dois 
tipos de factores condicionantes desta expressão variável de um mesmo gene 
mutante: 

1. Factores genéticos: A expressão da mutação genética única deve 
ser influenciada por genes modificadores, particularmente no que respeita à 
idade de início (menor variação dentro de cada fratria e geração do que dentro 
de uma mesma família, menor variação intrafamiliar do que entre famílias, 
menor variação regional eintra-comunitária). Há também alguma evidência de 
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uma ligeira protecção conferida pelo sexo, correspondendo o sexo feminino, 
em regra, a formas mais tardias e benignas. 

2. Vulnerabilidade estrutural segundo a idade: Por outro lado, parece 
existiruma vulnerabilidade especial das estruturas envolvidas em determinadas 
idades, que condiciona parte da expressão clínica: nos doentes jovens predomina 
a distonia e o síndrome piramidal, nos doentes mais velhos predominam os 
sinais de lesão dos cornos anteriores da medula, exprimindo-se as idades 
intermédias apenas pelo quadro comum de ataxia cerebelosa e oftalmoparésia 
externa progressiva. Esta susceptibilidade, dependente da idade, de 
determinadas estruturas do sistema nervoso central a noxas diversas (tóxicas, 
genéticas), é também evidente noutras doenças: as discinésias agudas 
medicamentosas, a doença de Wilson e a doença de Segawa atingem 
preferencialmente os jovens, certas doenças dos cornos anteriores da medula 
como a esclerose lateral amiotrófica são características de grupos etários mais 
avançados. A vulnerabilidade selectiva das estruturas-alvo segundo a idade 
(isto é, segundo o seu grau de imaturidade ou de envelhecimento) pode explicar 
a diferente expressão clínica de um mesmo erro genético, conforme a idade da 
início. 

9. Um modelo etiopatogénico para a DMJ 

Para concluir, eis uma possível sucessão de acontecimentos que 
poderá determinar a expressão da DMJ: 

1. Mutação genética primitiva. 
2. Erro de codificação na síntese de uma proteína. 
3. Interferência dessa proteína anormal (ou daf alta da proteína normal) 

no metabolismo dos sistemas neuronais envolvidos, levando à morte celular 
precoce. 

4. Influência de outros genes, situados em loci diferentes, e, 
eventualmente, de factores ambienciais na expressão desse erro, condicionando 
a idade da descompensação (início clínico), a partir da qual a percentagem de 
neurónios desaparecidos não pode ser equilibrada pela hipersensibilidade de 
desnervação dos receptores. 

5. A claudicação dos diferentes sistemas (particularmente dos 
responsáveis pela distonia e pelo síndrome piramidal e dos cornos anteriores 
da medula) poderá ser função da idade do doente, por condições locais de 
imaturidade para as primeiras, de envelhecimento para os segundos, que lhes 
confiram uma maior vulnerabilidade ou resistência à proteína patológica (ou a 
um deficit da proteína normal). 
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6. Do jogo dos diferentes factores - genes modificadores, ambiente, 
vulnerabilidade selectiva das estruturas-alvo segundo a idade - dependerá o 
padrão patológico da doença e a sua expressão clínica. 

Como era de esperar, não foi possível encontrar uma respostadefinitiva 
para todas as questões levantadas. Algumas terão ficado mais clarificadas, e 
desta clarificação novas perspectivas se abriram para estudos ulteriores. Muito 
depende, no entanto, da identificação de um marcador genético para a doença 
de Machado-Joseph, o que parece ser o próximo e inevitável passo no seu 
conhecimento. Será fascinante saber que pistas surgirão depois, nesta cadeia 
tão harmoniosa, apesar de saltos, avanços e retrocessos, que é a investigação 
de uma doença "nova". 
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RESUMO 

A doença de Machado-Joseph: tentativa de definição 

Estudaram-se 144 casos portugueses da doença de Machado-Joseph (DM J), observados 
ao longo de 15 anos e pertencentes a 47 grandes famílias. A análise estatística dos dados clínicos 
visou o estabelecimento de um padrão clínico e o estudo dos factores de variação da expressão 
da doença, nomeadamente a idade de início, o tempo de evolução e a idade do doente. Permitiu 
estabelecer os seguintes critérios de diagnóstico: 1. Modo de transmissão autossómico dominante. 
2. Início habitual na idade adulta (média: 40,3 anos). 3. Associação constante de ataxia cerebelosa 
e oftalmoparésia externa progressiva após cinco anos de evolução. 4. Presença frequente de sinais 
piramidais, extrapiramidais (distonia) e periféricos (amiotrofias e parésias distais), conforme a 
idade de início: os dois primeiros predominam nos doentes jovens, o último nos doentes mais 
velhos. 5. Sinais menores mas muito sugestivos, tais como fasciculações de contracção da face 
e retracção palpebral. 6. Integridade das funções superiores. 7. Sobrevida média de 21,4 anos. 

A identidade dos três modos de apresentação clínica anteriormente propostos foi 
confirmada: o tipo 1 tem um início mais precoce e uma evolução mais grave e rápida, com 
predomínio dos sinais extrapiramidais e piramidais; o tipo 3 tem um início mais tardio e um 
predomínio dos sinais periféricos; o tipo 2, apesar de uma idade de início intermédia, tem 
manifestações clínicas mais benignas, limitadas à associação comum a todos os doentes - ataxia 
cerebelosa e OEP. As causas da extrema variação fenotípica da doença são discutidas: genes 
modificadores parecem ser responsáveis pela modulação da idade de início; a expressão 
neurológica pode ser explicada por uma vulnerabilidade selectiva das estruturas-alvo do S.N.C, 
segundo a idade do doente. 

O estudo neuropatológico de um caso de possível homozigotia e a revisão de 17 casos 
autopsiados publicados permitiu estabelecer também critérios de diagnóstico patológico: 1. 
En volvimen to sistemático das seguintes estruturas: locus nigerecorpo de Luys, núcleos vermelhos, 
pônticos e dentados, núcleos vestibulares e dos nervos cranianos motores, cornos anteriores da 
medula, colunas de Clarke e gânglios raquidianos. 2. Integridade das seguintes estruturas: cortex 
cerebral e cerebeloso, estriado, olivas buibares e feixes piramidais. O envolvimento do pálido e do 
locus ceruleus é ainda controverso. 

Define-se a posição nosológica da DMJ no quadro das atrofias de sistema. As afecções 
mais próximas são a atrofia olivo-ponto-cerebelosa e a degenerescência dentato-rubro-pálido-
luysiana. O diagnóstico diferencial é estabelecido com base em parâmetros clínicos e patológicos. 

A distribuição geográfica da DMJ é particular: 224 famílias atingidas em Portugal 
continental e Açores, comunidades luso-americanas da América do Norte, Brasil, índia, China, 
Japão e Austrália. É defendida a origem portuguesa da mutação primitiva, a DMJ podendo ser, 
como a polineuropatia amiloidótica familiar, um marcador das viagens portuguesas pelo mundo a 
partir do século XV. 

A identificação de um marcador genético da doença e a localização e sequenciação do 
gene mutante será certamente o próximo e inevitável passo no conhecimento da DMJ, abrindo 
novas pistas para a sua investigação. 
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Maladie de Machado-Joseph: tentative de définition 

L'expérience avec 144 cas portugais de la maladie de Machado-Joseph (MMJ), 
appartenant à 47 grandes familles, a été revue. L'analyse statistique des données cliniques a été 
dirigée sur la variation de l'expression clinique selon plusieurs facteurs, tels que l'âge de début, le 
temps d'évolution et l'âge actuel. 

L'étude clinique a permit d'établir les critères de diagnostic suivants: 1. Mode de 
transmission autosomique dominant. 2. Début habituel à l'âge adulte (moyenne 40,2 ans). 3. 
Association constante d'ataxie cérébelleuse et ophtalmoplégie externe progressive (OEP) après 
cinq ans d'évolution. 4. Présence fréquente de signes pyramidaux, extrapyramidaux (dystonie) et 
périphériques (amyotrophies et parésies distales), selon l'âge de début: les deux premiers 
prédominent chez les malades jeunes, les derniers chez les malades plus âgés. 5. Signes mineurs 
mais très suggestifs, tels que fasciculations de contraction de la face et rétraction palpébrale. 6. 
Intégrité des fonctions supérieures, 7. Survie moyenne de 21,4 ans. 

L'identité des trois modes de présentation clinique antérieurement proposés a été 
confirmée: le type 1 a un début plus précoce et une évolution plus grave, avec prédominance des 
signes extrapyramidaux; le type 3 a un début plus tardif et une prédominance des signes 
périphériques; le type 2, malgré un début intermédiaire, a des manifestations cliniques plus 
bénignes, limitées à l'association d'ataxie cérébelleuse et OEP. Les causes de l'extrême variation 
phonotypique de la maladie sont discutées: des gènes modificateurs semblent être responsables 
de la modulation de l'âge de début, l'expression neurologique pouvant être en rapport avec une 
vulnérabilité sélective des structures cible du S.N.C. selon l'âge du malade. 

L'étude neuropathologique d'un cas de possible homozygotie et la révision de 17 cas 
autopsiés a permis d'établir aussi des critères de diagnostic pathologique: 1. Atteinte systématique 
du locus niger et corps de Luys, noyaux rouges, pontiques et dentés, noyaux vestibulaires et des 
nerfs crâniens moteurs, cornes antérieures de la moelle, colonnes de Clarke et ganglions 
rachidiens. 2. Structures épargnées: cortex cérébral et cérébelleux, strié, olives bulbaires et 
faisceau pyramidal. L'atteinte du pallidum et du locus ceruleus est encore controverse. En 
conséquence, la position nosologique de la MMJ est définie, dans le cadre des atrophies de 
système. Les affections les plus proches sontl'atrophieolivo-ponto-cérébelleuseetladégénérescence 
dentato-rubrique-pallido-luysienne, le diagnostic différentiel étant établi sur base de plusieurs 
paramètres cliniques et pathologiques. 

La distribution géographique de la MMJ est décrite - 224 familles atteintes sont 
répertoriées dans le monde (Portugal continental et Açores, communautés luso-américaines des 
États-Unis et du Canada, Brésil, Indes, Chine, Japon et Australie). Une origine portugaise de la 
mutation primitive est proposée, la MMJ pouvant être, comme la polyneuropathie amyloidotique 
familiale, un marqueur des voyages portugais dans le monde depuis le XVème siècle. 

L'identification d'un marqueur génétique de la maladie et la localisation et décodification 
du gène mutant sera certainement le prochain et inévitable pas dans la connaissance de la MMJ, 
ouvrant des pistes nouvelles dans l'investigation de la maladie. 
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ABSTRACT 

Machado-Joseph disease: essay of definition 

A 15 years'experience with Machado-Joseph disease (MJD), including 144 Portuguese 
cases belonging to 47 large families, is reviewed. The statistical analysis of clinical data aimed at 
establishing the clinical pattern of the disease and its factors of variation, in terms of age of onset, 
years of evolution and age of the patient. 

The following diagnostic criteria were defined: 1. Autosomal dominantmode of transmission. 
2. Adult onset (mean: 40,2 years). 3. Association of cerebellar ataxia and progressive external 
ophthalmoplegia (PEO) in all patients, after 5 years of evolution. 4. Frequent pyramidal, extrapy
ramidal (dystonia) and peripheral (distal amyotrophies and weakness) signs, depending on the age 
of onset: the first two in younger patients, the latter in order patients. 5. Minor but very suggestive 
signs, such as contraction fasciculations of the face and lid retraction. 6. Absence of mental 
deterioration. 7. Mean survival of 21,4 years. 

The identity of the three modes de presentation previously defined was confirmed: type 
1 has an earlier onset and a more severe evolution, with predominant extrapyramidal and pyramidal 
signs; type 3 has a later onset and predominant peripheral signs; type 2, in spite of an intermediate 
onset, has a more benign clinical picture, limited to the association of cerebellar ataxia and PEO. 
The causes of the extreme variation in the expression of the disease are discussed: modifier genes 
may be responsible for the modulation of the age of onset, the neurologic expression being 
explained by a selective vulnerability of target structures according to the age of the patient. 

The neuropathological study of one possible homozygous case and a review of 17 
postmortem reports led to the definition of the pathological pattern: 1. Involvement of the following 
structures: substantia nigra and subthalamic body, red nucleus, pontine and dentate nuclei, 
vestibular and motor cranial nerve nuclei, anterior horn cells, Clarke's columns and posterior root 
ganglia. 2. Sparing of the following structures: cerebral et cerebellar cortex, striatum, bulbar olives 
and corticospinal tracts. The involvementof globus pallidus and locus coeruleus is still controversial. 

The nosological position of MJD is therefore defined as a multisystem degeneration, and 
the clinical and pathological differential diagnoses with olivopontocerebellar atrophy and dentatorubral-
pallidoluysian atrophy is established. 

The geographic distribuition of MJD - 224 affected families in mainland Portugal and the 
Azores, Azorean communities of North America, Brazil, India, China, Japan and Australia - suggests 
a Portuguese origin of the mutation. MJD might be, as familial amyloid neuropathy, a marker of 
Portuguese travels around the world since the 15th century. 

The identification of a genetic marker for the disease, and the chromosomal mapping of 
the mutant gene will certainly be the next step in the understanding of MJD, and should rise new 
issues in its investigation. 
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APÊNDICE AO ESTUDO CLÍNICO 

APÊNDICE 1: Ficheiros 

a) Ficheiro pessoal 

Œ D Processo Nome I I I I I I I I I I I I I I I I I i T T l 

0 Profissão D Estado civil LJ Número de filhos 

1 i l Ano de nascimento I I I Região de nascimento 

M I I I I I I I I I I Residência M I M Código Postal I S I Região de residência 

I I I I I I Família D Transmissor' M M Processo transmissor 

Nome do transmissor I I I I I I I I I I I I I I l~1 I I I Idade de início do transmissor 

D Situação na doença U M Anode início D Modo de início2 D Tipo final 

M I M Colheita I I I I I I 1 Data ( Z D Data de morte 

1 Pai, Mãe, Ambos, Desconhecido 2 Ataxia, Diplopia, Outros 



APÊNDICE 

b) Ficheiro clínico 

U_ Processo I ! I Ano da observação I I I Número da consulta 

O Insónias' □ Emagrecimento O Diplopia
1 □ Disfagia. 

□ Síndrome cerebeloso 

D Disartria 

0 Estático 

D Cinético M S 

D Cinético M I 

D Síndrome piramidal 

1 I Masseterino 

0 S. pseudobulbar 

□ Hiperreflexia M S 

[H Hiperreflexia M I 

□ Cutâneosplantares 

D Clonus 

□ Espasticidade 

D Síndrome extrapiramidal 

U Distonia da face 

Cj Distonia axial 

D Distonia M S 

□ Distonia M I 

1 I Amimia 
O Bradicinésia 

D Rigidez 

CU Tremor 

Outras alterações: 

Alt. oculares 

□ OEP 

O Limitação T 

□ Limitação convergência 

D Limitação <> 

D Oftalmoparésia nuclear 

D Retracção palpebral 

CU Nistagmo vertical 

D Nistagmo horizontal 

CU Síndrome periférico 

D Abolição de ROTs nos M S 

D Abolição de ROTs nos M I 

□ Amiotrofias M S 

□ Amiotrofias M I 

D Fasciculações M S 

CD Fasciculações M I 

D Parésia M S 

D Parésia M I 

I I I Marcha
2 D Necessidade de apoio

3 

C] Fase. de contracção da face 

Cd Outras alt. dos nervos cranianos 

D Alt. sensitivas 

□ Alt. esfincterianas 

D Alt. mentais 

Nota: Quantificar todos os items em que não é especificado um código de 0 (ausência de alte

rações) a 4 (perda completa da função). 
' Sim, Não

 2 Normal, Atáxica, Espástica, Parética, Outras 
3 Sem apoio, Unilateral, Bilateral, Impossível (Cadeira de rodas), Impossível (Acamado) 

214 



c) Graduação dos principais síndromes no registo clínico 

APÊNDICE 

Síndrome cerebeloso: 

0. Ausência de alterações 
1. Pontuação baixa em duas variáveis (s. cerebeloso estático + disartria ou s. cerebeloso estático 

+ s. cerebeloso cinético dos membros inferiores) 
2. Pontuação em três variáveis, permitindo ainda a marcha sem apoio 
3. Grande s. cerebeloso, interferindo com a marcha ou com a comunicação (pontuação 4 no 

síndrome cerebeloso estático ou na disartria) 
4. Presença de anartria e ataxia do tronco 

Oftalmoparésia externa progressiva: 

0. Ausência de alterações 
1. Ligeira limitação do olhar vertical e/ou da convergência 
2. Pontuação de 3 nos dois parâmetros anteriores ou de 2 em todos os parâmetros 
3. Pontuação de 3 em todos os parâmetros 

Síndrome piramidal: 

0. Ausência de alterações 
1. Alteração de uma só variável (habitualmente hiperreflexia isolada, podendo incluir o masseterino) 
2. Pontuação de 1 ou 2 em duas variáveis 
3. Alteração de 3 variáveis ou pontuações altas em duas 
4. Pontuações de 3 ou 4 em três ou mais variáveis 

Síndrome periférico: 

0. Ausência de alterações 
1. Alterações limitadas aos reflexos osteotendinosos 
2. Alterações dos reflexos + amiotrofias (com ou sem fasciculações) 
3. As anteriores + parésia de grau baixo (1 ou 2) 
4. Pontuações de 3 ou 4 nas variáveis parésia e amiotrofias 

Síndrome extrapiramidal: 

0. Ausência de alterações 
1. Pontuação de 1 em uma ou duas variáveis 
2. Pontuação de 2 em duas variáveis 
3. Pontuação de 3 em pelo menos duas variáveis 
4. Pontuação de 3 ou 4 em pelo menos três variáveis 
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APÊNDICE 

APÊNDICE 2: Análise discriminante para validação dos dados clínicos 

Como foi referido no Capítulo 3, foi utilizada uma análise discriminante para validação 
dos dados clínicos referentes a cada síndrome estudado. Esta análise permitiu também estabelecer 
regras de classificação de novos casos e determinar quais os sinais componentes de cada 
síndrome que contribuem mais decisivamente para a separação dos seus graus de gravidade. Em 
cada umadas análises foram incluídas todas as consultas em que pelo menos um dos componentes 
do síndrome se manifestou (grau de gravidade não nulo). Consequentemente, o número de 
consultas utilizado foi variável: 282 consultas para o síndrome cerebeloso, 266 para a OEP, 237 
para o síndrome piramidal, 161 para o síndrome periférico e apenas 84 para o síndrome 
extrapiramidal. A regra de classificação obtida em cada análise (Apêndice 1-c) baseia-se numa 
classificação empírica proposta "a priori" que foi sendo sucessivamente corrigida com base nas 
indicações desta análise. A regra final de classificação de graus de gravidade de cada síndrome 
discrimina correctamente a quase totalidade das consultas (só quatro referentes à OEP o não são). 

No quadro 2.1 estão sumariados os resultados das cinco análises discriminantes; para 
além da média e desvio padrão do grau do componente de cada síndrome e da sua análise de 
variância (teste F e respectiva significância), são também referidas as correlações dos componentes 
de cada síndrome com cada uma das funções discriminantes (F1 e F2), que nos indicam a sua 
importância relativa na classificação de gravidade do síndrome. Nas figuras 2.1 a 2.5 estão 
representadas as duas funções canónicas discriminantes, os centros dos grupos de gravidade (*), 
a localização dos casos não usados na classificação (# - consulta com grau zero) e os casos 
utilizados na análise expressos em termos das suas coordenadas nas funções canónicas 
discriminantes (símbolos 1, 2 e 3 conforme o grau do síndrome). 

Síndrome cerebeloso. à excepção da disartria, qualquer dos componentes é importante 
na discriminação entre os graus. Utilizando contrastes, verificou-se que os grupos de gravidade 2 
e 1 se separam por uma acentuação dos componentes estático e cinético dos membros superiores, 
enquanto que o contraste entre os grupos de gravidade 3 e 2 se faz por uma acentuação destes 
componentes e ainda do síndrome cerebeloso cinético dos membros inferiores. 

Oftalmoparésia externa progressiva:como se pode ver na figura 2.2 a função canónica 
F2 não acrescenta poder discriminatório (os centros dos grupos de gravidade são apenas sepa
rados na horizontal), sendo a classificação dos graus de gravidade definida por uma acentuação 
dos três componentes - limitação do olhar vertical, da convergência e do olhar horizontal. 

Síndrome piramidahadiscriminação dos seus grausde gravidade équase"determinística", 
feita na base do síndrome pseudobulbar e da espasticidade. O grau de gravidade 2 é separado do 
1 pelo aparecimento da espasticidade e o 3 do 2 pelo aparecimento ou forte acentuação do 
componente pseudobulbar e também pela acentuação da espasticidade. 

Síndrome periférico: o contraste entre o grau 2 e 1 é feito pelo aparecimento ou 
acentuação das amiotrofias dos membros inferiores e arreflexia dos superiores; o aparecimento de 
parésias determina o grau 3. 

Síndrome extrapiramidal: a discriminação entre os graus 2 e 1 é feita pela acentuação 
da distonia dos membros e da bradicinésia; entre os graus 3 e 2 pela acentuação da distonia axial 
e dos membros inferiores. A distonia da face não é tão importante para a definição dos graus de 
gravidade porque está muito correlacionada com a dos membros superiores. 

Após a graduação de cada síndrome em cada uma das consultas, os dados ficaram 
validados e foi atribuída a cada doente uma classificação por tipos em cada uma das consultas ao 
longo de todo o "follow-up". Nas figuras 2.6 e 2.7 é descrito o seguimento de cada doente, 
caracterizado em termos dos acontecimentos observados durante esse período: consultas, morte 
(pela doença ou outra causa) e perda para o "follow-up". 
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APÊNDICE 

Quadro 2.1. Resultados da análise discriminante 
- média (desvio padrão) dos componentes de cada síndrome e 
respectivo teste F univariado 

- correlações dos componentes com as funções discriminantes 
[correlações mais importantes] 

SÍNDROME GRADUAÇÃO 
F Correi Componente 1 2 3 F Correi açoes 
(gi) (gi) 

media dp média dp médi£ dp Fl F2 
Cerebeloso 

1 00 (0 00) 2 12 (0 33) 3 39 (0 49) 
(2,281) 
1094.9* 0 87 Estático 1 00 (0 00) 2 12 (0 33) 3 39 (0 49) 
(2,281) 
1094.9* 0 87 0.29 

Cinético/ms 0 35 (0 48) 1 09 (0 45) 2 43 (0 52) 397.7* 0 52 -0.47 
Cinético/mi 0 82 (0 66) 2 02 (0 57) 2 92 (0 54) 264.8* 0 42 0.60 
Disartria 0 58 (0 52) 1 55 (0 70) 2 74 (0 79) 211.2* 0 38 0.05 
Oftalmoparésia 

0 99 (0 33) 1 99 (0 35) 3 17 (0 41) 
(2,265) 
785.2* 0 74 Vertical 0 99 (0 33) 1 99 (0 35) 3 17 (0 41) 
(2,265) 
785.2* 0 74 -0.00 

Convergência 0 89 (0 50) 2 02 (0 49) 3 14 (0 61) 385.2* 0 52 -0.72 
Horizontal 0 18 (0 39) 0 81 (0 63) 1 79 (0 65) 177.3* 0 35 0.81 
Nuclear 0 12 (0 40) 0 30 (0 67) 0 63 (0 91) 12.5* 0 09 0.29 

Piramidal . 
0 00 (0 00) 0 09 (0 28) 2 22 (0 61) 

(2,236) 
877.7* 0 78 Pseudobulb. 0 00 (0 00) 0 09 (0 28) 2 22 (0 61) 

(2,236) 
877.7* 0 78 -0.60 

Espasticid. 0 00 (0 00) 1 46 (0 57) 2 28 (0 68) 553.2* 0 57 0.78 
Hiperref/ms 0 65 (0 72) 1 09 (0 91) 2 16 (0 77) 46.5* 0 19 0.03 
Clonus 0 08 (0 34) 0 53 (0 83) 1 28 (1 17) 41.9* 0 18 0.08 
Masseterino 0 71 (0 83) 0 96 (0 98) 2 22 (0 75) 38.0* 0 17 -0.05 
Hiperref/mi 0 97 (0 81) 1 62 (0 97) 2 22 (0 94) 31.1* 0 14 0.14 
S.Babinski 0 56 (0 86) 1 06 (1 12) 1 97 (1 09) 27.9* 0 14 0.06 

Periférico 
0 00 (0 00) 0 16 (0 36) 2 04 (0 82) 

(2,160) 
268.5* 0 72 Parésias/mi 0 00 (0 00) 0 16 (0 36) 2 04 (0 82) 
(2,160) 
268.5* 0 72 -0.37 

Amiotrof/mi 0 16 (0 37) 1 36 (0 89) 2 46 (0 70) 125.4* 0 47 0.44 
Parésias/ms 0 00 (0 00) 0 05 (0 21) 0 92 (0 69) 96.?* 0 43 -0.26 
Arreflex/ms 0 21 (0 41) 1 55 (1 04) 2 12 (1 18) 68.1* 0 31 0.48 
Amiotrof/ms 0 32 (0 47) 0 96 (0 78) 1 96 (0 87) 58.3* 0 34 0.17 
Arreflex/mi 1 05 (0 50) 1 98 (0 95) 2 46 (0 90) 42.1* 0 25 0.35 
Extrapirami dal 

0 02 (0 15) 0 44 (0 65) 1 94 (1 06) 
(2,84) 
65.3* 0 37 Diston/axial 0 02 (0 15) 0 44 (0 65) 1 94 (1 06) 
(2,84) 
65.3* 0 37 -0.57 

Diston/face 0 04 (0 21) 1 20 (1 00) 2 00 (1 15) 48.5* 0 33 0.21 
Diston/ms 0 50 (0 50) 1 64 (0 86) 2 37 (1 02) 4 6.1* 0 32 0.23 
Bradicinésia 0 15 (0 36) 0 84 (0 62) 1 31 (0 60) 37.8* 0 29 0.19 
Diston/mi 0 39 (0 49) 0 96 (0 67) 2 00 (0 97) 36.4* 0 28 -0.20 
Amimia 0 15 (0 36) 0 68 (0 48) 1 25 (0 68) 35.1* 0 28 0.01 
Rigidez 0 06 (0 25) 0 80 (0 81) 1 00 (0 63) 24.9* 0 23 0.36 

P<0.001 
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FONÇAO CANÓNICA DISCRIMINANTE 1 

Fig. 2.1 - Síndrome cerebeloso- Diagrama de dispersão das consultas nas 
duas funções canónicas discriminantes, centróides dos grupos (*) 
e casos não incluídos (#). 
(1 - alteração ligeira; 2 - alteração moderada; 3 - alteração grave) 

FUNÇÃO CANÓNICA DISCRIMINANTE 1 

Fig. 2.2 - Oftalmoparésia - Diagrama de dispersão das consultas nas 
duas funções canónicas discriminantes, centróides dosgrupos 
(*) e casos não incluídos (#). 
(1 - alteração ligeira; 2 - alteração moderada; 3 - alteração 
grave) 
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Fig. 2.3 - Síndrome piramidal. 
Diagrama de dispersão 
das consultas nas duas 
funções canónicas discri
minantes, centróides dos 
grupos (*) e casos não 
incluídos (#). 
(1 - alteração ligeira; 2 -
alteração moderada; 3 -
alteração grave). 

FUNÇÃO CANÓNICA DISCRIMINANTE 1 

Fig. 2.4 - Síndrome periférico. 
Diagrama de dispersão 
das consultas nas duas 
funções canónicas discri
minantes, centróidesdos 
grupos (*) e casos não 
incluídos (#). 
(1 - alteração ligeira; 2 -
alteração moderada; 3 -
alteração grave). 

FUNÇÃO CANÓNICA DISCRIMINANTE 1 

-8 -4 

Fig. 2.5 - Síndrome extrapiramidal. 
Diagrama de dispersão 
das consultas nas duas 
funções canónicas discri
minantes, centróides dos 
grupos (*) e casos não 
incluídos (#). 
(1 - alteração ligeira; 2 -
alteração moderada; 3 -
alteração grave). 

- 8 - 4 0 4 
FUNÇÃO CANÓNICA DISCRIMINANTE 1 
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"  • Consulta tipo 2 :
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Fig. 2.6  (a) Distribuição do "followup" dos 20 doentes de tipo 1 estudados, 
(b) Distribuição do "followup" dos 44 doentes de tipo 3 estudados. 
Notar que a viragem para o tipo 1 se inicia pelos 3 anos de evolu
ção e só pelos 6 anos para o tipo 3. 

 X  Vivo .  S  Perdido: '■■ 

: n 

í ■ " S ' 
; n "

 p 

x . : : : 

i i i I * I 

12 15 0 3 6 9 12 15 18 21 24 

Fig. 2.7  (a) Distribuição do "followup" dos 36 doentes de tipo 2 estudados, 
(b) Distribuição das consultas nos doentes de tipo 2 observados uma 

única vez. 
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APÊNDICE 3: Características da população estudada 

Quadro 3.1 : Características sócio-demográficas da população estudada. 

Doentes "Suspeitos" Em risco Totais 
assintomáticos 

N % N % N % N % 
Totais 144 (42,0) 42 (12,2) 157 (45,8) 343 

Sexo 
M 79 (54,9) 12 (28,6) 67 (42,7) 158 (46,1) 
F 65 (2,8) 30 (71,4) 90 (57,3) 185 (53,9) 

Ano de nascimento 
1900-09 4 (2,8) - - 7 (4,5) 11 (3,2) 

10-19 19 (13,2) 1 (2,4) 5 (3,2) 25 (7,3) 
20-29 28 (19,4) 7 (16,7) 10 (6,4) 45 (13,1) 
30-39 37 (25,7) 8 (19,0) 19 (12,1) 63 (18,7) 
40-49 27 (18,8) 5 (11,9) 20 (12,7) 52 (15,2) 
50-59 18 (12,5) 11 (26,2) 24 (15,3) 53 (15,5) 
60-69 9 (6,3) 7 (16,7) 43 (27,4) 59 (17,2) 

>70 2 (1.4) 3 (7,1) 29 (18,5) 34 (9,9) 
Estado civil 

solteiros 32 (22,2) 9 (21,4) 60 (38,2) 101 (29,4) 
casados 103 (71,5) 29 (69,0) 93 (59,2) 225 (65,6) 
divorciados 5 (3,5) 1 (2,4) - - 6 (1,7) 
. viúvos 4 (2,8) 3 (7,1) 4 (2,5) 11 (3,2) 

Número de filhos 
0 43 (29,9) 17 (40,5) 85 (54,1) 145 (42,3) 
1 17 (11.8) 6 (14,3) 25 (15,9) 48 (14,0) 
2 24 (16,7) 12 (28,6) 23 (14,6) 59 (17,2) 
3 21 (14,6) 3 (7,1) 14 (8,9) 38 (11,1) 
4-5 20 (13,9) 3 (7,1) 6 (3,8) 29 (8,5) 
> 6 19 (13,2) 1 (2,4) 4 (2,5) 24 (7,0) 

Profissão 
Activos 295 (95,8) 

cientificos/técnicos 13 (9,0) 2 (4,8) 12 (7,6) 27 (7,9) 
administrativos 8 (5,6) 6 (14,3) 12 (7,6) 26 (7,6) 
emp. comércio 5 (3,5) 2 (4,8) 5 (3,2) 12 (3,5) 
emp. serviços 12 (8,3) 4 (9,5) 9 (5,7) 25 (7,3) 
proprietários 1 (0,7) - - 4 (2,5) 5 (1,5) 
rurais/pescadores 37 (25,7 3 (7,1) 16 (10,2) 56 (16,3) 
operários 5 (3,5 1 (2,4) 7 (4,5) 13 (3,8) 
domésticas 56 (38,9) 19 (45,2) 40 (25,5) 115 (33,5) 
estudantes 1 (0,7) 4 (9,5) 11 (7,0) 16 (4,7) 

Inactivos 13 (4,2) 
inválidos 2 (1,4) - - - - 2 (0,6) 
menores 3 (2,1) 1 (2,4) 7 (4,5) 11 (3,2) 

221 



APÊNDICE 

Quadro 3.2: Distribuição geográfica da população estudada por região de residência. 

Doentes "Suspeitos" Em risco Totais 
assintomáticos * 

N % N % N % N % 

Açores 
. S. Miguel 
. Terceira 
. Graciosa 
. Faial 
. Flores 
. Corvo 

Continente 
.Trás-os-Montes 
. Minho 
. Douro Litoral 
. Beira Litoral 
. Lisboa 
. Outros 

Outros 
.EUA 
. Canadá 
. Europa 

107 (74,3) 34 (81,0) 117 (74,5) 
39 (27,1) 9 (21,4) 51 (32,5) 

9 (6,3) 5 (3,2) 
5 (3,5) 5 (11,9) 11 (7,1) 
1 (0,7) 

51 (35,4) 20 (47,6) 50 (31,8) 
2 (1.4) 

33 (22,9) 7 (16,7) 35 (22,3) 
10 (6,9) 2 (4,8) 17 (10,8) 
3 (2,1) 1 (0,6) 
9 (6,3) 3 (7,1) 11 (7,0) 
2 (1,4) 1 (2,4) 4 (2,6) 
7 (4,9) 1 (2,4) 1 (0,6) 
2 (1,4) 1 (0,6) 

4 (2,8) 1 (2,4) 5 (3,2) 
2 (1,4) 1 (2,4) 4 (2,5) 
2 (1,4) 

1 (0,6) 

258 (75,2) 
99 (28,9) 
14 (4,1) 
21 (6,1) 

1 (0,3) 
121 (35,3) 

2 (0,6) 

75 (21,9) 
29 (8,5) 

4 (1,2) 
23 (6,7) 

7 (2,1) 
9 (2,6) 
3 (0,9) 

7 (2,0) 
2 (0,6) 
1 (0,3) 

Totais 144 42 157 343 

Quadro 3.3: Distribuição geográfica da população estudada por região de nascimento. 

Doentes "Suspeitos" Em risco Totais 
assintomáticos 

N % N % N % N % 

Açores 
. S. Miguel 
. Terceira 
. Graciosa 
. S.Jorge 
. Flores 

Continente 
.Trás-os-Montes 
. Minho 
. Beira Alta 
. Beira Litoral 
. Beira Baixa 
. Lisboa 

Outros 
. Brasil 
.EUA 
. África 
. Macau 

115 (79,9) 36 (85,7) 125 (79,6) 
40 (27,6) 9 (21,4) 49 (31,2) 

2 (1.4) 7 (4,5) 
6 (4,2) 5 (11,9) 11 (7,0) 
1 (0,7) 

66 (45,8) 22 (52,4) 58 (36,9) 

25 (17,4) 5 (11,9) 26 (16,6) 
14 (9,7) 2 (4,8) 22 (14,0) 

1 (0,7) 
1 (0,7) 
3 (2,8) 1 (2,4) 3 (1,9) 
1 (0,7) 
3 (2,1) 1 (0,6) 

4 (2,8) 1 (2,4) 6 (3,8) 
2 (1,4) 

1 (0,6) 
1 (0,7) 1 (0,7) 5 (3,2) 
1 (0,7) 

276 (80,5) 
98 (28,6) 

9 (2,6) 
22 (6,4) 

1 (0,3) 
146 (42,6) 

56 (36,9) 
38 (11,1) 

1 (0,3) 
1 (0,3) 
7 (2,0) 
1 (0,3) 
4 (1.2) 

2 (0,6) 
1 (0,3) 
7 (2,0) 
1 (0,3) 

Totais 144 42 157 343 
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APÊNDICE 4: Análise da variação clínica segundo a evolução e a idade 

Quadro 4.1 Distribuição dos doentes por evolução e idade (percentagens por linha). 
(Ficheiro clínico utilizado para descrever as manifestações clinicas se
gundo os anos de evolução da doença). 

Evolução 
(anos) 

Idade anos) Evolução 
(anos) 7-

25 
26-

30 
31-

35 
36-

40 
41-

45 
46-

50 
51-

55 
56-

60 
61-

65 
66-

70 
>70 

Total 
0-1 4 

28.6 
3 

21.4 
3 

21.4 
2 

14.3 
0 1 

7.1 
0 1 

7.1 
0 0 0 14 

2-3 5 
14.7 

6 
17.6 

5 
14.7 

7 
20.6 

2 
5.9 

4 
11.8 

3 
8.8 

2 
5.9 

0 0 0 34 

4-5 3 
10.3 

1 
3.4 

2 
6.9 

4 
13.8 

4 
13.8 

6 
20.7 

2 
6.9 

1 
3.4 

5 
17.2 

0 1 
3.4 

29 

6-7 2 
5.7 

1 
2.9 

1 
2.9 

4 
11.4 

5 
14.3 

6 
17.1 

2 
5.7 

3 
8.6 

3 
8.6 

6 
17.1 

2 
5.7 

35 

8-9 1 
3.2 

2 
6.5 

2 
6.5 

6 
19.4 

1 
3.2 

7 
22.6 

7 
22.6 

0 1 
3.2 

2 
6.5 

0 
6.5 

31 

10-11 1 
3.4 

0 3 
10.3 

5 
17.2 

6 
20.7 

3 
10.3 

4 
13.8 

3 
10.3 

2 
6.9 

2 
6.9 

0 29 

12-13 0 0 3 2 1 8 6 4 7 4 1 36 8.3 5.6 2.8 22.2 16.7 11.1 19.4 11.1 2.8 
14-15 0 0 1 2 3 4 3 2 3 2 0 20 5.0 10.0 15.0 20.0 15.0 10.0 15.0 10.0 
16-19 0 0 1 

4.8 
0 2 

9.5 
2 

9.5 
3 

14.3 
7 

33.3 
3 

14.3 
3 

14.3 
0 21 

2 20 0 0 0 0 0 3 0 4 1 3 4 15 20.0 26.7 6.7 20.0 26.7 

Total IS 13 21 32 24 44 30 27 25 22 10 264 
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(a) Diplopia (b) Disfagia 

% 
100 , m 

1 -3 5 -7 -9 11 -13 15 -19 2 0 * 

Evolução (anos) 

■I l:»i«K ■ttltl
:
: :;: EgjTetn 

-1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -19 20» 

Evolução (anos) 

Ĉ 3 A*»* * 
<3fíW(s 

(c) Fasciculaçoes de contracção da face (d) Outras alterações nervos cranianos 

1 -3 5 -7 -9 -11 -13 15 -19 2 0 * 

Evolução (anos) 

L_J
: :: Aúiéh» .■: Eg:: insiro. 

■ SSG SB . . . çç 

-1 -3 5 -7 -9 -11 13 -15 -19 20+ 

Evolução (anos) 

;:[IZ]>::Auwrilê
:
:
:
:V: 

:; ES3. Mocfwado ' 

:::t^
:
;
::
yJ58iW

:
" 

OT Gffivo 

Fig. 4.1  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo os anos de evolução. 

224 



APÊNDICE 

(e) Retracção palpebral (f) Alterações do peso 

% 
100 i Í5S 

-1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -19 20+ 

Evolução (anos) 

sCJxi^éWaSsiSS ■;i:.i::S::t)*fe.:.:::. 
..IS&jl :M«JMa£ÍlJ:::::::: S 3 ia».. 

-1 -3 -5 -7 9 11 -13 15 -19 20* 

Evolução (anos) 

L i Ante»* 

ËS3 Modsmdo 

tZJ i*«ir» 
8SÉ8 Grave 

(g) Alterações do sono (h) Alterações da sensibilidade 

lOOi p j pa - M - m m 

■ 1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 15 -19 20+ 

Evolução (anos) 

' t t a r . f i I > . 11 

100H i — i  m  j m 

1 -3 -5 -7 -9 11 -13 -15 -19 20+ 

Evolução (anos) 

CIZJ Auvt ! \ 

J M ,» 

ÍISlS^lBiw:;: 

Fig. 4.1 (cont.)  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo os anos de evolução. 
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(a) Diplopia (b) Disfagia 

-25 -30 -35 40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70 

Idade (anos) 

J Nao tem {5S5 Tçm 

II 

25 -30 -35 40 4 5 -SO -55 -60 -65 70 >70 

Idade (anos) 

""I | À Í K « U » ■■ - i^"i-^r t , ' " - : -x- :- :- : x"" : : : ;"; : 

'■■':■:■:•:< Moderado E £ 3 <3íáVB; 

(c) Fasciculaçoes de contracção da face (e) Retracção palpebral 

-25 -30 -35 4 0 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70 

Idade (anos) 

Moderado 
Ugclro 

Grave 

-25 -30 -35 40 4 5 -50 -55 -60 -65 -70 >70 

Idade (anos) 

L__l; :Au«e«B-. 

Ê53 Moderado 
Ç D JJQ9Í» 

M Crave 

Fig. 4.2  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo a idade. 
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(e) Retracção palpebral (f) Alterações do peso 

-25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70 

Idade (anos) 

! AUSPHM □ Ligeira 

25 30 -35 -40 -45 -50 55 W 65 70 >70 

Idade (anos) 

1 1 Ali W< " t~1 Uoeiw 
[ 'l'! M inMv '''" ra

:
:;.ÒÍíárà::. ' 

(g) Alterações do sono (h) Alterações da sensibilidade 

100-, rara m 

-25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 60 ^5 -70 >70 
Idade (anos) 

{ 3 Nas «su i fTwn 

1 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ■ ™ ■ r ^ J T  | ^ T ^ î 

-25 30 -35 4 0 -45 -50 -55 -60 -65 -70 >70 

Idade (anos) 

r ! a„,,„v. C U tfceiro 

Fig. 4.2 (cont.)  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo a idade. 
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Quadro 4.2 Distribuição dos doentes por idade e evolução (percentagens por linha). 
(Ficheiro clínico utilizado para descrever as manifestações clínicas se
gundo a idade do doente). 

Evolução (anos) 
Idada 
(IDOJ) 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-19 >20 Total 

£25 2 4 2 2 0 
18 .2 3 6 . 4 18 .2 1 8 . 2 — 

26-30 2 5 1 1 2 
18 .2 45 .5 9 .1 9 .1 18 .2 

31-35 2 3 2 1 2 
14 .3 21 .4 14 .3 7 . 1 14 .3 

36-40 1 5 3 4 3 
4 .2 2 0 . 8 12 .5 16 .7 12.5 16 .7 8 .3 

41-45 0 

46-50 1 4 4 3 5 2 5 4 2 3 33 
3 .0 1 2 . 1 1 2 . 1 9 .1 15 .2 6 .1 15.2 1 2 . 1 6 .1 9 .1 

51-55 0 3 2 2 7 1 6 3 3 0 27 
11 .1 7 .4 7 .4 2 5 . 9 3 . 7 22 .2 11 .1 1 1 . 1 

56-60 1 2 0 3 0 3 2 2 7 4 24 
4 .2 8 .3 12 .5 12 .5 8 .3 8 .3 29 .2 16 .7 

61-65 0 0 3 3 1 1 4 3 3 1 19 
15 .8 1 5 . 8 5 .3 5 .3 21 .1 15 .8 15 .8 5 .3 

66-70 0 0 0 6 2 1 2 2 3 4 20 
30 .0 10 .0 5 .0 10 .0 10 .0 15 .0 20 .0 

>70 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4 9 
11 .1 1 1 . 1 22 .2 11 .1 44 .4 

Total 9 28 20 31 25 19 25 20 21 17 215 

1 
9 .1 

0 0 0 0 11 

0 0 0 0 0 11 

0 2 
14 .3 

1 
7 . 1 

1 
7 . 1 

0 14 

4 
6.7 

2 
8 .3 

2 
8 .3 

0 0 24 

6 
6 .1 

1 
4 .3 

3 
13 .0 

2 
8.7 

1 
4 .3 

23 
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APÊNDICE 5: Estudo de sobrevida 

Quadro 5.1. Probabilidades de sobrevida segundo factores pessoais e ambienciais. 

Factores Ns de Sobrevida (% ano) Comparação 
estudados doentes sobrevida 

10 15 20 25 20 

p< 0,001 

Todos 144 99 81 51 42 16 

Transmissor 
Pai 76 100 81 49 37 0 

Mãe 62 100 88 54 45 45 
Ambos 3 50 0 — — — 

Sexo 
Masculino 79 98 78 53 49 24 
Feminino 65 100 85 47 34 17 

Idade de início 
<30 32 95 78 49 49 0 

31 -49 77 100 88 63 46 23 
>50 35 100 67 25 25 — 

Estado civil 
Solteiro 32 96 72 32 32 — 
Casado 103 100 84 56 44 0 

Profissão 
Rural/Pescador 38 100 80 38 28 0 

Doméstico 56 100 86 49 34 17 
Outras 43 100 91 78 78 78 

Região de nascimento 
Flores 66 98 75 31 21 — 

Açores (outras) 49 100 82 70 62 31 
Continente 25 100 89 57 45 0 

Região de residência 
Flores 51 97 68 22 11 — 

Açores (outras) 56 100 83 68 61 30 
Continente 33 100 91 65 56 0 

NS 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,01 

— Nenhum doente no sub-grupo com "follow-up" tão prolongado 
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APÊNDICE 6: Análise dos tipos clínicos 

Quadro 6.1. Média (%) e desvio padrão dos síndromes segundo a evolução da doença por tipo. 

Evolução (anos) Síndromes 
Tipo H 

8 
33 
2 

Cerebeloso Oftalmopareaia Piramidal Periférico Extrapiramidal 
0-3 1 

2 
3 

H 
8 

33 
2 

20.0 (14.7) 
13.9 (9.6) 
23.3 (4.7) 

12.5 (18.6) 
12.6 (8.6) 
7.1 (10.1) 

30.9 (17.5) 
17.3 (12.0) 
2.4 (3.4) 

0.0 (0.0) 
0.3 (1.3) 
2.8 (3.9) 

6.5 (10.8) 
0.3 (1.2) 
0.0 (0.0) 

Kruskal-Walli 
Comparações(a 

■ NS NS P<0.05 P<0.05 P<0.05 
1#2,3 

4-6 1 
2 
3 

6 
25 
12 

40.0 (25.6) 
24.5 (11.2) 
28.3 (12.1) 

32.1 (20.1) 
21.4* (15.2) 
24.4 (19.6) 

60.3 (35.0) 
18.7* (13.8) 
8.3 (11.9) 

4.4* (6.1) 
3.6 (6.0) 

21.8 (19.1) 
31.7 (30.5) 
0.2 (1.0) 
0.4 (1.4) 

Kruskal-Walli 
Comparações(a 

9 NS NS P<0.01 
1#2,3 3#1,2 

P<0.01 
2|1,3 311,2 

P<0.001 
112,3 2#1,3 

7-9 1 
2 
3 

7 
21 
16 

64.8 (21.6) 
41.0 (14.2) 
45.4 (18.3) 

44.9 (15.8) 
26.5 (13.4) 
30.4 (16.0) 

55.1 (20.5) 
20.4 (18.9) 
16.1 (12.0) 

4.0 (8.3) 
5.0 (6.1) 

24.3 (19.6) 
32.0 (22.6) 
1.1 (2.6) 
0.6 (1.6) 

Kruskal-Walli 
Comparações 

s P<0.05 
112,3 

P<0.05 P<0.01 
1#2,3 

P<0.001 
311,2 

P<0.001 
112,3 

10-12 1 
2 
3 

8 
15 
21 

74.2 (12.1) 
42.2 (12.3) 
52.7 (17.2) 

58.0 (21.4) 
33.3 (18.6) 
38.1 (18.9) 

63.7 (18.7) 
23.5 (16.7) 
14.3 (12.4) 

8.3 (15.1) 
3.7 (6.9) 

35.2 (24.4) 
43.5 (20.7) 
1.0 (2.0) 
2.5 (4.7) 

Kruskal-Halll 
Comparações 

s P<0.001 
112,3 211,3 

P<0.05 
112,3 

P<0.001 
112,3 311,2 

P<0.001 
2|1,3 311,2 

P<0.001 
112,3 

13-15 1 
2 
3 

6 
5 

18 
75.6 (14.4) 
53.3 (13.3) 
61.9 (18.0) 

69.0 (19.5) 
47.1 (22.4) 
44.4 (16.0) 

61.9 (19.0) 
22.9 (17.0) 
12.2 (12.8) 

6.5 (4.2) 
4.4 (4.6) 

42.6 (25.6) 
38.9 (19.1) 
1.0 (2.1) 
2.6 (3.7) 

Kruskal-lfallis 
Comparações 

NS P<0.05 
1#2,3 

P<0.01 
112,3 3#1,2 

P<0.001 
2|1,3 311,2 

P<0.001 
1»2,3 

16+ 1 
2 
3 

5 
7 

20 
68.0 (26.4) 
59.0 (15.6) 
76.0 (16.5) 

58.6 (12.8) 
35.7 (19.3) 
53.2 (15.6) 

55.2 (31.3) 
34.7 (32.7) 
8.3 (10.8) 

6.7 (4.6) 
11.1 (16.0) 
54.7 (20.0) 

39.9 (7.1) 
2.0 (3.7) 
2.6 (4.2) 

Kruskal-Walli 
Comparações 

i NS NS P<0.01 
112,3 311,2 

P<0.001 
112,3 211,3 

311,2 
P<0.01 
112,3 

* valor deu conhecido para um doente 
(a) em qualquer comparação efectuada (um t ipo com os restantes) consideramos apenas valores 

de P menores que 0.013 (note-se que estamos a considerar simultaneamente 3 comparações) 
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Quadro 6.2. Média (%) e desvio padrão dos síndromes segundo a evolução da doença por tipo. 
(no tipo 2 incluem-se apenas os doentes que permaneceram neste tipo com 10 ou 
mais anos de evolução) 

Evolução (anos) 

Tipo 
1 
2 
3 

Cerabaloao oftalmoparesin 
2 0 . 0 
1 0 . 0 
2 3 . 3 

( 1 4 . 7 ) 
( 6 . 7 ) 
( 4 . 7 ) 

1 2 . 5 
1 0 . 7 

7 . 1 

( 1 8 . 6 ) 
( 7 . 1 ) 

( 1 0 . 1 ) 

3 0 . 9 
1 5 . 5 

2 . 4 

(17 .5 ) 
( 8 . 1 ) 
( 3 . 4 ) 

P e r i f é r i c o Extrap iramida l 

6 .5 (10 .8 ) 
0 . 0 ( 1 . 0 ) 
0 . 0 ( 0 . 0 ) 

0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 

( 0 . 0 ) 
( 0 . 0 ) 
( 3 . 9 ) 

Kruskal-Wallia 
Comparaçoaa(a) 

NS NS P<0.05 NS NS 

4-6 1 6 
2 6 
3 12 

40.0 (25.6) 
22.2 (9.1) 
28.3 (12.1) 

32.1 (20.1) 
12.9* (3.2) 
24.4 (19.6) 

60.3 (35.0) 
27.8 (16.6) 
8.3 (11.9) 

4.4* (6.1) 
0.0 (0.0) 

21.8 (19.1) 
31.7 (30.5) 
0.8 (1.9) 
0.4 (1.4) 

Kruakal-Hallia 
Comparaçoaa(a) 

NS NS P<0.01 
112,3 3|1,2 

P<0.01 
211,3 311,2 

P<0.01 
112,3 

7-9 1 7 
2 6 
3 16 

64.8 (21.6) 
32.2 (9.8) 
45.4 (18.3) 

44.9 (15.8) 
20.2 (7.0) 
30.4 (16.0) 

55.1 (20.5) 
22.2 (9.4) 
16.1 (12.0) 

4.0 (8.3) 
0.9 (2.3) 

24.3 (19.6) 
32.0 (22.6) 
0.8 (1.9) 
0.6 (1.6) 

Kruakal-Hallia 
Comparaçoaa 

P<0.05 
1#2,3 

P<0.05 P<0.01 
112,3 3|1,2 

P<0.01 
211,3 311,2 

P<0.001 
112,3 311,2 

10-12 1 8 
2 15 
3 21 

74.2 (12.1) 
42.2 (12.3) 
52.7 (17.2) 

58.0 (21.4) 
33.3 (18.6) 
38.1 (18.9) 

63.7 (18.7) 
23.5 (16.7) 
14.3 (12.4) 

8.3 (15.1) 
3.7 (6.9) 

35.2 (24.4) 
43.5 (20.7) 
1.0 (2.0) 
2.5 (4.7) 

Kruakal-Hallla 
Comparaçoaa 

P<0.001 
112,3 2#1,3 

P<0.05 
112,3 

P<0.001 
112,3 311,2 

P<0.001 
211,3 3|1,2 

P<0.001 
112,3 

13-15 1 6 
2 5 
3 18 

75.6 (14.4) 
53.3 (13.3) 
61.9 (18.0) 

69.0 (19.5) 
47.1 (22.4) 
44.4 (16.0) 

61.9 (19.0) 
22.9 (17.0) 
12.2 (12.8) 

6.5 (4.2) 
4.4 (4.6) 

42.6 (25.6) 
38.9 (19.1) 
1.0 (2.1) 
2.6 (3.7) 

K r u a k a l - H a l l l a 
Comparaçoaa 

P<0.05 
112,3 

P<0.01 
112,3 311,2 

P<0.001 
211,3 311,2 

P<0.001 
112,3 

5 
7 

20 
68.0 
59.0 
76.0 

(26.4) 
(15.6) 
(16.5) 

58.6 
35.7 
53.2 

(12.8) 
(19.3) 
(15.6) 

55.2 
34.7 
8.3 

(31.3) 
(32.7) 
(10.8) 

6.7 
11.1 
54.7 

(16.0) 
(20.0) 

39.9 (7.1) 
2.0 (3.7) 
2.6 (4.2) 

Kruakal-Hallla 
Comparaçoaa P<0.01 

1(2,3 311,2 
P<0.001 

112,3 211,3 
311,2 

P<0.01 
112,3 

* valor deaconhecido para um doenta 
(a) am qua lquar comparação a f a c t u a d a (um t i p o com oa r a a t a n t a a ) cons ideramos apanaa v a l o r e » 
da P menorea que 0 . 0 1 3 ( n o t a - s e qua e s tamos a c o n s i d e r a r aimult&naamanta 3 comparaçoaa) 
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Quadro 6.3. Média (%) e desvio padrão dos síndromes segundo a idade do doente por tipo. 
(no tipo 2 doentes com 10 ou mais anos de evolução). 

Idada (anos) Síndroma* 

Tipo 
1 
2 
3 

Carabaloao oftalmoparéaia Parifarico Extrapiramidal 

44.8 
13.3 

(36.5) 
(0.0) 

34.7 
14.3 

(27.8) 
(0.0) 

48.3 
19.0 

(21.4) 
(0.0) 

11.1* (18.6) 
0.0 (0.0) 

33.3 
0.0 

(35.2) 
(0.0) 

Kj-uaka.l-Wa.llia — — — — ~ 
26-35 1 6 

2 3 
3 1 

58.9 (34.6) 
24.4 (20.4) 
13.3 (0.0) 

46.4 (26.3) 
28.6 (24.7) 
7.1 (0.0) 

61.1 (35.3) 
22.2 (2.7) 
28.6 (0.0) 

1.9 (4.5) 
1.9 (3.2) 
0.0 (0.0) 

33.3 (21.1) 
1.6 (2.7) 
0.0 (0.0) 

Kruakal-Wallia NS NS NS NS NS 

35-45 1 12 
2 9 
3 6 

57.8 (24.8) 
40.7 (23.7) 
42.2 (24.1) 

51.2 (24.9) 
35.7 (21.7) 
27.4 (17.7) 

59.1 (24.2) 
32.3* (29.5) 
15.1 (13.3) 

2.8 (2.9) 
5.6 (14.7) 

16.7 (14.9) 

36.1 (17.6) 
0.5 (1.6) 
0.0 (0.0) 

Kruakal-Wallia 
Comparações 

m NS P<0.01 
112,3 311,2 

NS 
2*1,3 311,2 

P<0.001 
1*2,3 2*1,3 

46-55 1 6 
2 10 
3 18 

70.0 (24.1) 
44.0 (13.4) 
62.6 (21.1) 

64.3 (20.2) 
27.0* (19.2) 
44.1 (20.0) 

51.6 (21.4) 
25.7 (20.2) 
15.3 (13.1) 

9.3 (2.9) 
3.9 (5.9) 

32.1 (23.9) 

38.1 (10.9) 
1.4 (2.3) 
2.9 (3.7) 

Kruakal-Wallia 
Comparaçoea 

P<0.05 
2*1,3 

P<0.05 
211,3 

P<0.01 
112,3 311,2 

P<0.001 
2|1,3 3|1,2 

P<0.001 
112,3 

56-65 1 — 
2 10 
3 24 

50.0 (10.1) 
58.6 (18.2) 

33.6 (19.9) 
41.7 (16.7) 

21.4 (14.8) 
9.7 (9.5) 

6.1 (8.1) 
44.9 (23.5) 

1.9 (3.3) 
2.2 (4.4) 

Kruakal-Wallia NS NS P<0.05 P<0.001 NS 

66+ 1 — 
2 1 
3 19 

66.7 (0.0) 
64.6 (22.1) 

14.3c (0.0) 
42.9 (19.9) 

14.3 (0.0) 
5.3 (7.1) 

0.0 (0.0) 
56.1 (17.9) 

0.0 (0.0) 
1.5 (3.9) 

* valor d*■conhecido para um doente 
(a) em qualquer comparação efectuada (um t ipo com os restantes) consideramos apenas valores 
de P menores que 0.013 (note-se que estamos a considerar simultaneamente 3 comparações) 
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Quadro 6.4. Graduação de alguns sintomas segundo a evolução da doença por tipo. 

E v o l u ç ã o (anos) Sintoma» a S i n a i » 

T ipo H 

3 
4 
2 

D i p l o p i a 

0 1 

D i a a r t r i a D i a f a g i a Znaonia Emag 

0 

rac imanto H 

3 
4 
2 

D i p l o p i a 

0 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 

Emag 

0 1 2 3 

0 - 3 1 
2 
3 

H 

3 
4 
2 

5 3 
0 4 
1 1 

2 
4 
1 

5 
0 
1 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
2 
2 

2 0 
2 0 
0 0 

0 
0 
0 

4 
2 
2 

3 
2 
0 

2 
2 
2 

3 3 0 
2 0 0 
0 0 0 

K r u a k a l - W a l l i a HS HS HS NS NS 

4 - 6 1 
2 
3 

6 
6 

12 

1 5 
0 5 
1 11 

1 
0 
4 

2 
6 
6 

2 
0 
2 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
3 

10 

0 3 
3 0 
2 0 

1 
0 
0 

1 
4 
8 

5 
1 
4 

1 
2 
8 

2 2 1 
3 0 0 
1 1 0 

K r u a k a l - W a l l i a 
Comparaçoaa 

HS HS P<0 .05 HS P<0 .05 

7 - 9 1 
2 
3 

7 
6 

16 

0 7 
1 5 
2 14 

0 
0 
2 

1 
4 
6 

3 
2 
7 

1 
0 
1 

2 
0 
0 

1 
3 
7 

2 2 
3 0 
7 2 

2 
0 
0 

2 
4 
9 

5 
2 
5 

1 
2 
9 

3 3 0 
2 2 0 
1 1 0 

K r u a k a l - W a l l i a 
Comparaçoaa 

HS P<0 05 HS HS P<0 .05 
3 1 1 , 2 

1 0 - 1 2 1 
2 
3 

S 
15 
21 

0 8 
1 14 
3 17 

0 
0 
3 

0 
8 
3 

2 
7 

12 

2 
0 
3 

4 
0 
0 

1 
4 
4 

0 1 
a 3 

10 5 

6 
0 
2 

1 
2 
8 

7 
9 

10 

0 
2 

13 

2 4 2 
2 6 0 
4 3 0 

K r u a k a l - W a l l i a 
Compara çoaa 

NS P<0 
1 # 2 , 

001 
3 

P < 0 . 0 1 
1 1 2 , 3 

HS 
1#2 

P<0 .05 
, 3 3 # 1 , 2 

1 3 - 1 5 1 
2 
3 

6 
5 

18 

1 5 
0 5 
1 17 

0 
0 
0 

0 
2 
4 

0 
3 
8 

5 
0 
6 

1 
0 
0 

1 
0 
4 

1 0 
1 3 
5 7 

4 
1 
2 

0 
1 
6 

6 
3 

10 

1 
1 

11 

1 3 1 
1 2 1 
5 1 0 

K r u a k a l - W a l l i a 
Comparaçôaa 

NS P<0 
1#2 

01 
3 

HS HS P < 0 . 0 1 
3 * 1 , 2 

16+ 1 
2 
3 

5 
7 

20 

0 5 
0 7 
0 20 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

2 
6 

10 

0 
1 
6 

2 
0 
3 

0 
0 
2 

0 4 
1 4 
4 9 

1 
2 
5 

0 
1 
5 

5 
5 

14 

0 
3 
8 

0 2 3 
2 1 1 
3 5 3 

K r u a k a l - W a l l i a 
Comparaçoaa 

HS HS HS HS P<0 .05 
1 1 2 , 3 

(a) «m q u a l q u e r comparação a f a c t u a d a (um t i p o cem o s r a a t a n t a s ) c o n a i d s r a n o a apanas v a l o r a s 
da P manoraa qua 0 . 0 1 3 ( n o t a - s a qua « i t a m o i a c o n a i d a r a r a i m u l t i n a a m a n t a 3 comparaçõaa) 
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Quadro 6.5. Graduação de alguns sintomas segundo a evolução da doença por tipo. 

Evolução («noij Sintomaa 

Tipo N 

8 
i 
2 

Retracção 
palpebral 

Faac. 
da 

contra 
faca 

cçao Outras a l t . 
nerv cran. 

A l t erações 
s e n s i b i l i d a d e Ti p o de a p o i o N 

8 
i 
2 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 

0-3 1 
2 
3 

N 

8 
i 
2 

4 
3 
1 

4 0 
1 0 
1 0 

0 
0 
0 

6 
3 
2 

1 1 
1 0 
0 0 

0 
0 
0 

8 
3 
2 

0 0 
1 0 
0 0 

0 
0 
0 

S 
4 
2 

0 0 
0 0 
0 0 

0 
0 
0 

8 
4 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

KrusJcal-Wallia HS HS HS HS HS 

4-6 1 
2 
3 

6 
e 

12 

2 
4 
7 

1 3 
1 1 
2 3 

0 
0 
0 

1 
3 
9 

1 2 
2 1 
1 0 

2 
0 
1 

5 
6 

10 

1 0 
0 0 
1 0 

0 
0 
1 

4 
6 
9 

1 0 
0 0 
2 0 

0 
0 
1 

3 
6 

12 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

Kruakal-Wallia 
Comparações 

HS P<0.05 HS HS P<0.01 
112,3 

7-9 1 
2 
3 

7 
6 

16 

1 
4 

10 

2 4 
0 2 
3 2 

0 
0 
1 

2 
3 
8 

1 1 
2 1 
3 4 

3 
0 
0 

3 
6 

12 

4 0 
0 0 
3 0 

0 
0 
1 

6 
6 

11 

1 0 
0 0 
3 2 

0 
0 
0 

4 
6 

10 

0 
0 
3 

1 
0 
2 

1 
0 
1 

1 
0 
0 

Kruakal-Wallia HS HS HS HS HS 

10-12 1 
2 
3 

8 
15 
21 

2 
6 

11 

2 2 
5 3 
6 3 

2 
1 
1 

1 
5 
8 

0 2 
7 1 
4 9 

5 
2 
0 

2 
12 
17 

1 5 
3 0 
2 1 

0 
0 
1 

6 
12 

7 

2 0 
3 0 

10 3 

0 
0 
1 

0 
11 

8 

1 
4 
5 

4 
0 
6 

1 
0 
2 

2 
0 
0 

Kruakal-Wallia 
Comparacoes 

HS P<0.05 
112 ,3 

P<0.01 
l i 2 , 3 

P<0.01 
311 ,2 

P<0. 
1#2 ,3 

001 
211 3 

13-15 1 
2 
3 

6 
5 

18 

2 
2 
8 

2 1 
2 0 
4 5 

1 
1 
1 

1 
0 
7 

1 2 
1 2 
3 7 

2 
2 
1 

2 
3 

14 

3 0 
1 0 
1 3 

1 
1 
0 

4 
4 
7 

1 0 
0 1 
9 1 

0 
0 
1 

0 
3 
3 

0 
1 
5 

1 
0 
7 

4 
1 
3 

1 
0 
0 

Kruakal-Wallia 
Comparações 

HS HS HS HS P<0. 
1#2, 

01 
3 

16+ 1 
2 
3 

5 
7 

20 

2 
5 
8 

1 1 
2 0 
6 5 

1 
0 
1 

1 
2 
2 

2 1 
3 1 
7 7 

1 
1 
4 

2 
7 

11 

1 2 
0 0 
8 1 

0 
0 
0 

3 
5 
4 

2 0 
1 0 
5 7 

0 
0 
4 

0 
2 
1 

1 
0 
3 

2 
3 
5 

1 
1 
7 

1 
1 
4 

Kruskal-Wall is 
Comparações 

HS HS P<0.05 P<0.01 
311 ,2 

HS 

(a) em qualquer comparação efectuada (um tipo com os restantes) consideramos apenas valores 
de P menores que 0.013 (note-se que estamos a considerar simultaneamente 3 comparações) 
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(a) Diplopia (b) Disfagia 

6 - 9 - 12 - 15 16+ 
Evolução (anos) 

0 • 3 - 6 - 9 - 12 - 15 16+ 
Evolução (anos) 

(c) Fasciculaçoes de contracção da face 

% 

0  3  6  9  12  15 16+ 
Evolução (anos) 

(d) Outras alterações nervos cranianos 

% 

ífj:;íflpo3 
8 0  • : Tip©2Í:

: 

;;^Sl5p6
:
t

aí;:! 

6 0 

4 0 

/ \ 
2 0  j~J^~-

0 
'^< . . • • • ■ " ' 

0  3  6  9  12  15 16+ 
Evolução (anos) 

Fig. 6.1  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo os tipos e a evolução 
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(e) Retracção palpebral (f) Alterações do peso 

~ t  Tipoâ 
'*• TipoS 

*":Tip<Jl 

0  3 ■ 6  9  12 • 15 16+ 
Evolução (anos) 

00n % 
—<r~ f ï p ç i 

80 | *  Tipo 2 

—*" TÎOQ1 

60

40
/ ■ . 

20

0

■ • • • ' " " 

0  3  6  9  12  15 16+ 

Evolução (anos) 

(g) Alterações do sono (h) Alterações da sensibilidade 

% 

80 ' ■ ■ ■ 

60 

40

' t ' t 
■ — ^ tipo 3 

20
• Tipo 2. S 

« ■ Tipol 

0
0 - 3 - 6 - 9 - 12 • 15 16+ 

Evolução (anos) 
0 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15 16+ 

Evolução (anos) 

Fig. 6.1 (cont.)  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo os tipos e a evolução 
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Quadro 6.6 Graduação de alguns sintomas segundo a idade do doente por tipo. 

Idada (anos) Sintomas a Sinais 

Tipo 

K r u s k a l - W a l l i a 

2 6 - 3 5 1 

K r u s k a l - W a l l i a 

D i p l o p i a 

1 3 1 0 2 
1 0 0 0 0 

D i a f a g i a 

0 1 2 3 

3 1 0 3 
1 0 0 0 

2 4 
0 1 

Emagrecimento 

0 1 2 3 

2 1 3 1 
0 1 0 0 

1 0 1 3 1 
1 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 

1 1 2 2 
0 2 1 0 
0 1 0 0 

1 2 0 3 
0 2 1 0 
1 0 0 0 

36-45 1 
2 
3 

12 
9 
6 

2 10 
0 9 
2 4 

1 
1 
0 

1 
3 
3 

2 
4 
2 

5 
1 
1 

3 
0 
0 

2 
3 
2 

1 3 
2 2 
3 1 

6 
2 
0 

0 12 
2 6 
4 2 

0 
2 
2 

6 5 
1 2 
1 1 

1 
2 
0 

Kruskal-Wallia 
Comparacôas 

NS P<0.05 NS 
1*2 

P<0.01 
,3 3#1,2 

NS 

46-55 1 
2 
3 

6 
10 
18 

0 6 
2 7 
0 18 

0 
0 
1 

1 
4 
2 

2 
6 
9 

1 
0 
5 

2 
0 
1 

0 
2 
5 

0 4 
8 0 
3 7 

2 
0 
3 

0 6 
3 4 
8 10 

1 
5 
8 

0 3 
1 2 
4 5 

2 
0 
0 

Kruskal-Wallia 
Comparacôas 

NS NS 
112 

P<0.01 
,3 2#1,3 

NS P<0.05 

56-65 1 
2 
3 

10 
24 

0 10 
1 22 

0 
0 

4 
7 

6 
12 

0 
4 

0 
1 

0 
4 

2 7 
9 8 

1 
2 

1 7 
5 16 

3 
12 

3 3 
4 3 

0 
3 

Kruskal-Wallia NS NS NS NS NS 

66+ 1 
2 
3 

1 
19 

0 1 
1 18 

0 
3 

0 
2 

1 
8 

0 
5 

0 
1 

0 
5 

1 0 
6 5 

0 
3 

0 0 
5 11 

0 
11 

0 0 
2 3 

0 
0 

K r u s k a l - W a l l i a 

(a) am q u a l q u a r comparação a f a c t u a d a (um t i p o com oa r a a t a n t a a ) cons idaramoa apanaa v a l o r a 
da P manoraa qua 0 . 0 1 3 ( n o t e - s a qua astamoa a c o n a i d a r a r a imul tàneamenta 3 comparaçoaa) 
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Quadro 6.7. Graduação de alguns sintomas segundo a idade do doente por tipo. 

Xdada ( i n o i ) 

Kruakal-Wallia 

Tipo N 

7 
1 

Ratracçao 
palpebral 
0 1 2 3 

raac. 
da 

contracção 
faca 

Outraa alt. 
narv. cran. 

Altaraçoaa 
aanaibllidada Tipo 

0 1 
da 
2 
•po 
3 

io N 

7 
1 

Ratracçao 
palpebral 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Tipo 
0 1 

da 
2 
•po 
3 4 

7-25 1 
2 
3 

N 

7 
1 

2 
0 

3 2 
1 0 

0 
0 

2 
0 

2 1 
1 0 

2 
0 

5 
1 

1 1 
0 0 

0 
0 

5 
1 

1 0 
0 0 

0 
0 

4 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

2 
0 

Kruakal-Wallia 
26-35 1 

2 
3 

6 
3 
1 

1 
2 
1 

1 2 
0 0 
0 0 

2 
1 
0 

1 
1 
1 

0 1 
0 2 
0 0 

4 
0 
0 

3 
2 
1 

2 1 
0 0 
0 0 

0 
i 
0 

5 
3 
1 

1 0 
0 0 
0 0 

0 
0 
0 

2 
3 
1 

1 
0 
0 

2 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

Kruakal-Wallia HS NS NS NS NS 
36-45 1 

2 
3 

12 
9 
6 

4 
5 
4 

2 4 
3 1 
1 0 

2 
0 
1 

2 
3 
2 

1 5 
2 1 
1 2 

4 
3 
1 

6 
7 
6 

3 3 
2 0 
0 0 

0 
0 
0 

10 
7 
4 

2 0 
1 0 
2 0 

0 
0 
0 

3 a 
5 

1 
0 
0 

3 
0 
0 

4 
0 
1 

1 
1 
0 

Kruakal-Wallia 
Conparacoa» 

NS NS NS NS P<0 
112 

.05 
3 

46-55 1 
2 
3 

6 
10 
18 

2 
8 
10 

2 2 
0 2 
3 4 

0 
0 
1 

1 
6 
5 

3 1 
4 0 
3 7 

1 
0 
2 

2 
9 

15 
2 1 
1 0 
2 1 

1 
0 
0 

4 
9 
7 

1 0 
1 0 
7 2 

0 
0 
2 

0 
7 
5 

1 
2 
4 

2 
0 
4 

1 
1 
5 

2 
0 
0 

Kruakal-Wallia 
Comparaçoaa 

NS P<0.05 
211,3 

P<0.05 
1#2,3 

P<0.05 
311,2 

P<0.01 
211,3 

56-65 1 
2 
3 

10 
24 

4 
10 

5 1 
7 6 

0 
1 

2 
9 

4 2 
5 7 

2 
3 

8 
14 

2 0 
7 2 

0 
0 

7 
9 

2 1 
9 2 

0 
3 

4 
9 

2 
4 

3 1 0 
7 2 2 

Kruakal-Wallia NS NS NS NS HS 
66+ 1 

2 
3 

1 
19 

0 
8 

1 0 
6 5 

0 
0 

0 
7 

1 0 
8 4 

0 
0 

1 
15 

0 0 
4 0 

0 
0 

1 
4 

0 0 
5 a 

0 
2 

0 
4 

1 
5 

0 0 0 
3 5 2 

(a) am qualquar comparação afactuada (um t i p o com oa raat antas) conaidaramoa apanaa valoraa 
da P manor* a qua 0 .013 (not «-sa qua estamos a con s i dara r aimultsuiaamanto 3 comparacôaa) 
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(a) Diplopia (b) Disfagia 

••■■ Ttpoa 

-»-> :típÒt 

7  25  35  45  55  65 66+ 
Idade (anos) 

7  2 5  3 5  4 5  5 5  6 5 66+ 
Idade (anos) 

(c) Fasciculaçoes contracção da face 

8 0  % % 

\ r ■Tipo 3 

Tipo? 
6 0 

% 

\ | Í !H 6 0 

% 

\ | Í !H nprti 

4 0 

2 0 

0 

% 

/ V 

■■ 

7  25  35  45  55  65 66+ 
Idade (anos) 

(d) Outras alterações nervos cranianos 

% 

7  25  35  45  55  65 66+ 

Idade (anos) 

Fig. 6.2  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo os tipos e a idade. 
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(e) Retracção palpebral (f) Alterações do peso 

7  25  35  45  55  65 66+ 
Idade (anos) 

4 5 - 5 5 - 6 5 

Idade (anos) 

(g) Alterações do sono (h) Alterações da sensibilidade 

% 
100

/ ' 
80 ■ 

/ 
■• /''*'•• .■\A^~+ 

60 V / 
40

^—: : :T3po s"':
:
H; 

20 
■ •■ ■ TípoE 

 »  Tipç t 

7  25  35  45  55  65 66+ 
Idade (anos) 

Tipeâ 

llÉI: 
WÊê 

7 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 66+ 

Idade (anos) 

Fig. 6.2 (cont.)  Variação de diferentes sintomas e sinais segundo os tipos e a idade. 
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