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RREESSUUMMOO  

A Doença de Machado-Joseph é uma doença genética, hereditária, de aparecimento tardio, 

degenerativa e incapacitante. Conquanto se distribua por diferentes regiões no mundo, é na 

Região Autónoma dos Açores que se encontra a sua maior prevalência.  

Com o propósito de contribuir para a compreensão do impacto e da adaptação psicossocial 

à Doença de Machado-Joseph, caracterizando a Qualidade de Vida e as percepções das 

próprias pessoas sobre o impacto da sua doença, gizou-se um estudo de casos com desenho 

metodológico longitudinal de curto prazo, recorrendo-se aos métodos descritivo e 

correlacional e/ou diferencial.  

O instrumento de colheita de dados foi aplicado junto de uma amostra com 15 casos em 

fase sintomática da doença e residentes na ilha de São Miguel, tendo-se procedido a 

segunda aplicação, após, em média, 20 meses.  

Com consciência da sua índole preambular e limitações, os resultados do estudo 

conduziram à conclusão de que esta doença se afigura com efeito negativo na Qualidade de 

Vida dos casos afectados e é por estes percebida como tendo impacto em diferentes 

dimensões de vida. O processo de adaptação psicossocial à Doença de Machado-Joseph, 

que norteia o seu impacto na Qualidade de Vida, é mediado por influências contextuais e 

pelas representações dos casos sobre o impacto da doença. O impacto percebido da doença 

e a Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph não se alteram 

significativamente em períodos de curto prazo.  

 

 

 

Palavras-Chave:  

Doença de Machado-Joseph; Impacto Psicossocial; Qualidade de Vida; Impacto 

Percebido; Adaptação Psicossocial; Influências Contextuais. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

The Machado-Joseph disease is a genetic, inherited, degenerative and disabling disease 

with late onset. Although spread through different regions in the world, it is in the Azores 

where it is most prevalent.  

With the aim of contributing to understand the impact and the psychosocial adaptation of 

the Machado-Joseph disease, by the characterization of the quality of life of affected people 

and their own perceptions about the disease’s impact, we planned a study based on a 

longitudinal short-term methodological design, using descriptive and correlational/ 

differential methods. 

The instrument for data collection was applied to a sample with 15 cases suffering from the 

disease in its symptomatic phase and residents on the São Miguel Island, which were 

submitted to a second application, after 20 months in average. 

With awareness of its preliminary nature and limitations, the results of the study led to the 

conclusion that this disease appears to adversely affect the quality of life of the cases and is 

perceived as having an impact on different life’s dimensions. The process of psychosocial 

adaptation to the Machado-Joseph disease, which guides its impact on quality of life, is 

mediated by contextual influences and by the representations of the disease’s impact. The 

perceived disease’s impact and the quality of life of the cases with Machado-Joseph disease 

do not change significantly over short periods of time.  

 

 

 

 

Key-Words:  

Machado-Joseph disease; Psychosocial Impact; Quality of Life; Perceived Impact; 

Psychosocial Adaptation; Contextual Influences. 
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DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

2 

A Doença de Machado-Joseph é uma doença genética, crónica e de aparecimento tardio, 

cuja sintomatologia conduz a incapacidades funcionais, comprometendo a realização de 

diferentes actividades ou acções diárias, de tal ordem que se impõe a redefinição de estilos 

e projectos de vida, no contexto de um desafio contínuo à adaptação psicossocial. A 

Doença de Machado-Joseph é também uma doença hereditária e degenerativa, cujas 

repercussões são passíveis de ferir não só o indivíduo, como também o seu sistema familiar 

e inter-geracional. 

Nos Açores, a Doença de Machado-Joseph concebe-se como um problema social e de 

saúde pública, cuja consciencialização regional adveio da condição crónica e gravemente 

incapacitante que lhe é associada e da sua «ligação» histórica à região, onde a doença 

alcança a sua mais elevada prevalência mundial. Face a tal consciência colectiva, agentes 

governamentais, profissionais e a própria sociedade civil têm preconizado acções tendentes 

à melhoria da Qualidade de Vida das pessoas afectadas pela Doença de Machado-Joseph. 

A Qualidade de Vida é um conceito multidisciplinar geralmente equacionado como meta a 

atingir através de políticas e intervenções sociais e de saúde. Com o aumento da esperança 

de vida, inclusive para as doenças crónicas e degenerativas, edifica-se um modelo 

salutogénico e holístico em que não só interessa a quantidade como também a Qualidade de 

Vida. Para além de meta a atingir com a intervenção, a Qualidade de Vida, 

simultaneamente, assume-se como indicador da adaptação psicossocial à doença. 

A Qualidade de Vida é, nos dias de hoje, um conceito vulgarmente enunciado no âmbito 

das doenças crónicas, não constituindo excepção a Doença de Machado-Joseph. Porém, 

desconhecem-se estudos que se debrucem efectivamente sobre a Qualidade de Vida das 

pessoas afectadas pela sintomatologia da Doença de Machado-Joseph enquanto conceito 

científico, multidimensional e operacionalizável. 

A comunidade científica regional e mundial tem investido na investigação sobre a Doença 

de Machado-Joseph, produzindo conhecimento clínico e científico importantíssimo para o 

entendimento desta doença, para a prática do diagnóstico, para o aconselhamento genético, 

para a clínica e para a intervenção no sentido de minimizar, quanto possível, a gravidade da 
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sua sintomatologia. A prevenção e/ou a busca da sua cura têm sido a bússola orientadora da 

investigação sobre a doença. Ora, reconhecendo a prioridade e o valor do conhecimento 

produzido, na verdade são ainda poucos os estudos que abordam a realidade da doença 

além da sua dimensão biológica. Todavia, a Doença Machado-Joseph é também uma 

realidade construída a nível psicológico e social, longe de se cingir a uma realidade 

biológica (Soares & Serpa, 2004a). 

No contexto da prática, da acção e do contacto directo com pessoas que vivenciam a 

Doença de Machado-Joseph nasceu o interesse por estudar, investigar e saber mais sobre a 

realidade complexa que integra e envolve esta doença. A falta de estudos científicos que 

abordassem o impacto psicossocial que esta doença tem para as pessoas que a vivem 

diariamente e a pertinência do entendimento de tal impacto para a acção que se realiza para, 

e com, as pessoas afectadas pela Doença de Machado-Joseph justificou a presente 

investigação. 

Nesta óptica, o problema que alicerça e motiva o presente estudo assume, essencialmente, o 

formato de duas questões: Qual o impacto psicossocial da Doença de Machado-Joseph na 

vida das pessoas em fase sintomática desta doença? A adaptação psicossocial à Doença de 

Machado-Joseph é mediada por influências contextuais? 

Através de um estudo de casos com desenho metodológico longitudinal de curto prazo e 

recurso aos métodos descritivo e correlacional e/ou diferencial, espera-se, então, contribuir 

para a construção de respostas àquelas questões de investigação, perseguindo os seguintes 

objectivos: 

 Caracterizar um grupo de pessoas com a Doença de Machado-Joseph, segundo 

indicadores sócio-demográficos e/ou psicossociais associados à doença; 

 Explorar o impacto percebido da Doença de Machado-Joseph junto de um grupo de 

pessoas afectadas pela mesma; 

 Caracterizar a Qualidade de Vida de um grupo de pessoas com a Doença de 

Machado-Joseph; 
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 Estudar a evolução do impacto da Doença de Machado-Joseph na Qualidade de 

Vida de um grupo de pessoas por ela afectadas; 

 Estudar a relação entre influências contextuais e a Qualidade de Vida de um grupo 

de pessoas com a Doença de Machado-Joseph. 

Para a compreensão do impacto psicossocial da Doença de Machado-Joseph, segundo se 

advoga, interessa não só estudar a Qualidade de Vida, enquanto resultado da adaptação 

psicossocial à doença, como também atender aos significados construídos ou ao impacto 

percebido pelas pessoas em fase sintomática da doença, uma vez que “o indivíduo é activo 

na construção das suas representações” em relação à sua doença (Figueiras, 2006, p.100). 

Do ponto de vista estrutural a presente dissertação compõe-se por quatro capítulos. 

O capítulo 1 é dedicado ao enquadramento ou racional teórico do estudo, englobando uma 

revisão da literatura e de conhecimentos sobre a Doença de Machado-Joseph. Sob o título 

enquadramento teórico, este capítulo, de certa forma, contextualiza e expõe a problemática, 

na medida em que descortina a perspectiva teórica adoptada para abordar o problema em 

estudo. Nele se procede à caracterização da Doença de Machado-Joseph, iniciando-se com 

uma breve resenha histórica, seguida de uma caracterização da clínica, da genética, do 

estado da intervenção terapêutica e da distribuição geográfica da doença. Depois, explora-

se o impacto da Doença de Machado-Joseph nos Açores mediante a caracterização desta 

doença no arquipélago e das suas repercussões ao nível da legislação, investigação, saúde e 

respostas sociais regionais. Por fim, expõe-se um modelo de análise da adaptação 

psicossocial à doença crónica e incapacitante, como o é a Doença de Machado-Joseph, 

procedendo-se à caracterização e definição da Qualidade de Vida, conceito encarado como 

resultado do processo de adaptação psicossocial e, simultaneamente, como indicador do 

sucesso da intervenção. 

O capítulo 2 reserva-se à exposição da metodologia do estudo, recordando as perguntas de 

partida e os objectivos e apresentando as hipóteses e o modelo de análise da investigação, 

assim como a operacionalização dos conceitos, no âmbito da qual se identificam as 

variáveis em estudo e se descrevem os instrumentos de colheita de dados. Neste capítulo 
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são também descritos os procedimentos gerais do estudo, os procedimentos de aplicação 

dos instrumentos de colheita de dados e os procedimentos estatísticos utilizados, seguidos 

da apresentação da população e da amostra e respectivo processo de amostragem. 

O capítulo 3 destina-se à mostra dos resultados do estudo empírico junto de casos com 

Doença de Machado-Joseph, apresentando-se os resultados qualitativos e quantitativos que 

compõem as faces descritiva e correlacional e/ou diferencial do estudo, esta última 

reservada ao teste das hipóteses. 

O capítulo 4 dedica-se à discussão dos resultados e das limitações do estudo, assim como à 

proposta de sugestões para investigações futuras. 

A presente dissertação finaliza-se com uma conclusão, ficando a esperança de com este se 

deixar um legado preliminar para a intervenção junto das pessoas com Doença de 

Machado-Joseph, contribuindo para a compreensão da adaptação psicossocial à doença e do 

seu impacto na vida de pessoas que, diariamente, vivenciam as repercussões e os desafios 

impostos por esta doença crónica e degenerativa. 
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11..11..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOEENNÇÇAA  DDEE  MMAACCHHAADDOO--JJOOSSEEPPHH  

11..11..11..  HHIISSTTÓÓRRIIAA  

A Doença de Machado-Joseph encerra um passado decerto mais remoto que o sugerido 

pela sua recente história. Ainda que o seu reconhecimento científico formal conte com 

pouco mais de trinta anos, a história empírica desta doença tem vindo a pautar-se, desde 

então, por um significativo aprofundamento de saberes, mercê da atenção que lhe tem sido 

dada pela comunidade científica. 

Revisitando a literatura constata-se que já em 1929, em sequência do estudo de pelo menos 

quatro gerações da conhecida família Drew of Walworth, Fergunson e Critchley publicaram 

um artigo sobre o estudo clínico daquela que designaram doença Heredo-Familiar 

Semelhante a Esclerose Disseminada (Esclerose Múltipla), diagnóstico que, a posteriori, se 

viria a confirmar como correspondente à Doença de Machado-Joseph. William Drew fora o 

primeiro ascendente afectado a ser clinicamente avaliado em 1895, por Sir William 

Gowers, no National Hospital (actual The National Hospital for Neurology and 

Neurosurgery, Reino Unido), tendo na altura recebido o diagnóstico final de Paralisia 

Agitans para o quadro clínico que manifestava (Teive & Arruda, 2004). Contudo, após 

diversos estudos sobre esta família e muitos diagnósticos sugeridos, inclusive o de Doença 

de Machado-Joseph entretanto proposto por Paula Coutinho, somente em 1995, e mediante 

o resultado de análise genética molecular, se veio a comprovar iniludivelmente, a presença 

da Doença de Machado-Joseph na referida família, confirmando-se, por conseguinte, um 

diagnóstico que permanecera incerto durante, precisamente, um século (Teive & Arruda, 

2004). 

Apesar da existência de descrições científicas prévias que posteriormente se constatou 

serem referentes à actual Doença de Machado-Joseph, tal como a anteriormente citada, a 

descrição de Nakano, Dawson e Spence (1972) tem sido reconhecida e assumida pela 

comunidade científica como sendo a referência pioneira a esta patologia, marcando por 
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conseguinte o início da sua história. Rompendo com os autores que anteriormente a haviam 

tomado como uma variante de patologias já conhecidas, estes foram, de facto, os primeiros 

a assegurar estarem perante uma doença distinta de todas as outras até então identificadas e, 

portanto, merecedora de nome próprio. 

Nakano et al. (1972) estudaram cinco gerações de uma família luso-americana radicada em 

Massachusetts, nos Estados Unidos da América, tendo examinado seis pessoas portadoras 

dessa patologia e identificado um total de outros 45 familiares afectados. Constataram que 

essa família descenderia de Guilherme (William) Machado, nascido nos Açores, 

concretamente, na freguesia da Bretanha, ilha de São Miguel, local ainda hoje reconhecido 

como foco prevalente dessa doença. Alguns dos seus filhos teriam emigrado para os 

Estados Unidos da América em finais do século XIX, onde viriam a desenvolver a doença, 

à qual os autores decidiram atribuir o nome de família, designando-a, então, por Machado 

Disease (Doença de Machado) (Nakano et al., 1972). Mesmo apurando uma considerável 

variação ao nível de alguns sintomas e sinais neurológicos evidenciados pelos membros da 

família Machado, aqueles advogaram estar perante uma só entidade patológica de 

aparecimento tardio que, na maioria dos casos, se manifestava após os 40 anos e se 

expressava pela ataxia da marcha, acompanhada progressivamente por outros sintomas, tais 

como o nistagmo, disartria, atrofia do músculo distal, entre outros. No tocante ao modo de 

transmissão, e sem descurar em absoluto a hipótese de uma transmissão recessiva, 

defenderam que o padrão genealógico da doença se mostrava mais compatível com um 

modo de transmissão autossómico dominante, podendo os aparentes saltos de gerações 

detectados derivarem de uma eventual penetrância incompleta da doença, da presença de 

gerações em que a mesma se manifestasse com pouca expressividade ou da possibilidade 

de um progenitor transmiti-la a um descendente e, no entanto, falecer antes que a doença 

nele se manifestasse. 

Ainda no ano de 1972, Woods e Schaumburg descreveram aquela que julgaram 

corresponder a outra doença hereditária dominante, que afectava a família Thomas, 

igualmente de ascendência açoriana e residente no estado americano de Massachusetts. Os 

mesmos verificaram que esta família descendia de José Tomás, indivíduo nascido em 1888, 
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na ilha das Flores (Açores) (Lima, 1996), que teria emigrado para os Estados Unidos da 

América, onde viria a desenvolver a doença, tal como cinco dos seus nove filhos e, 

posteriormente, dez dos seus netos. Desta família, em que alguns membros recebiam 

acompanhamento clínico desde 1949, no Serviço de Neurologia do Massachusetts General 

Hospital, foram analisados 12 casos afectados pela doença, seis dos quais correspondendo a 

pessoas directamente examinadas pelos autores. Com base em registos clínicos e em 

diferentes exames efectuados, incluindo uma autópsia, concluíram que a doença em 

questão, marcada por uma ataxia espinocerebelosa, apresentava um padrão neuropatológico 

que a distinguia de todas as outras apontadas na literatura, inclusive da Machado Disease. 

Embora tenham identificado a doença da família Thomas como uma ataxia hereditária com 

transmissão dominante, partilhando com a Doença de Machado esta e outras 

características1

Todavia, foram eles os primeiros a sugerir a hipótese de um fenómeno de antecipação 

associado a esta patologia, verificando que nas três gerações estudadas, em que a doença se 

manifestara entre os 17 e os 46 anos de vida, se poderia observar uma tendência para o 

aparecimento da mesma acontecer mais cedo de geração para geração. 

 os autores publicaram as suas conclusões como, se na verdade, a doença em 

questão se tratasse de uma patologia distinta. Isto porque, ao contrário da Doença de 

Machado, a doença da família Thomas não evidenciava qualquer perda sensorial e se 

caracterizava pelo desenvolvimento de oftalmoplegia externa e rigidez extrapiramidal, 

sintomatologia que, segundo Woods e Schaumburg (1972), se distinguia da apresentada 

pela família Machado. Ora, atendendo à identificação de aspectos clínicos divergentes e 

privilegiando características anátomo-patológicas, decidiram denominar de Nigro-spino-

dentatal Degeneration with Nuclear Ophthalmoplegia (Degenerescência Nigro-espino-

dentada com Oftalmoplegia Nuclear), a doença que, na altura, pensaram estar a descrever 

pela primeira vez. 

Passados quatro anos, Rosenberg, Nyhan, Bay e Shore (1976) divulgaram as suas 

conclusões sobre a Degenerescência Estriato-nígrica Autossómica Dominante, 

considerando-se pioneiros na descrição daquela que pensavam ser uma nova doença 

                                                 
1 Como, por exemplo, o facto de afectar uma família emigrante também de origem açoriana.  
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genética, tal como, aliás, sugere o título do artigo publicado – Autossomal Dominant 

Striatonigral Degeneration: A Clinical, Pathologic, and Biochemical Study of a New 

Genetic Disorder. A referida publicação versou sobre o estudo de oito gerações de uma 

família com ascendência açoriana e descendente de Antone Joseph, com nome de baptismo 

António Jacinto Bastiana, nascido, em 1815, na ilha das Flores, que emigrara para São 

Francisco, cidade do estado americano de Califórnia, por volta de 1845, onde veio a 

desenvolver a doença e a falecer com 55 anos de idade (Lima, 1996). Dois dos seus seis 

filhos herdaram-lhe a doença, integrando, segundo Rosenberg et al. (1976), o total de pelo 

menos 51 descendentes portadores da referida patologia, caracterizada por um modo de 

transmissão autossómico dominante e por uma manifestação iniciada com o desequilíbrio 

na marcha. A rigidez parkinsónica, a espasticidade, a disartria e o nistagmo seriam outros 

sintomas associados a esta patologia que, no entanto, constaram não envolver qualquer 

deterioração intelectual (Rosenberg et al., 1976). Após o seu aparecimento, que em todos os 

casos ocorrera tardiamente, entre os 17 e os 42 anos, a dita sintomatologia manifestava-se 

de modo progressivo, mais ou menos rapidamente e implicando uma maior ou menor 

sobrevida, conforme o aparecimento se desse, respectivamente, antes ou após os quarenta 

anos (Rosenberg et al., 1976). 

Apesar da coincidência de alguns sintomas e outras semelhanças entre esta doença e as 

duas outras antes referidas, os autores postularam que as diferenças encontradas 

justificavam o entendimento desta patologia como uma nova doença neurológica, à qual, 

posteriormente, decidiram atribuir o nome da família estudada, designando-a de Joseph 

Disease (Doença de Joseph) (Rosenberg, Nyhan, Coutinho, & Bay, 1978). 

Ainda que nas descrições da doença das três famílias antes mencionadas coincidissem o 

local de origem das famílias (Arquipélago dos Açores), o modo de transmissão 

(transmissão hereditária autossómica dominante) e alguns aspectos clínicos, os respectivos 

autores, enfatizando as especificidades sintomáticas identificadas, insistiram estarem 

perante entidades clínicas independentes e distintas, encetando-se o que Coutinho (1992) 

decidiu apelidar mais tarde, em tom figurativo, de “a guerra das três doenças” (como citado 

em Lima, 1996, p. 8). 
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Contudo, as conclusões da descrição de uma quarta família, descendente de açorianos que 

emigraram de São Miguel (Açores) para o estado americano de Massachusetts, a família 

Pereira (Romanul, Fowler, Radvany, Feldman, & Feingold, 1977), e as do estudo de 15 

grandes famílias oriundas e residentes nas ilhas açorianas São Miguel e Flores (Coutinho & 

Andrade, 1978) vieram contestar a identidade diferenciada atribuída, até então, às supostas 

três doenças (Doença de Machado, Degenerescência Nigro-espino-dentada com 

Oftalmoplegia Nuclear e Doença de Joseph). 

Romanul et al. (1977) estudaram quatro gerações de uma família residente no estado de 

Massachusetts e descendente de um indivíduo nascido na ilha de São Miguel por volta de 

1865, que teria, tal como seis dos seus sete filhos, padecido de uma doença degenerativa do 

sistema nervoso, com aparecimento tardio e transmissão autossómica dominante. De 

acordo com as evidências encontradas e face às conclusões neuropatológicas extraídas de 

dois casos autopsiados, os autores decidiram comparar a doença desta família Pereira com 

os quadros clínicos das três famílias antes enunciadas, já que nenhuma outra doença bem 

documentada na literatura médica parecia servir-lhe de diagnóstico. Atentos o facto de a 

grande variabilidade clínica entre membros da mesma família ser compatível com a 

manifestação das doenças genéticas, o facto de se encontrarem correspondências 

patológicas e ainda o facto de as grandes famílias descritas serem todas elas descendentes 

de indivíduos açorianos e nascidos em meados do século XIX, os autores sugeriram que as 

supostas três entidades clínicas referidas previamente e aquela que afectava a família, ora 

em estudo, corresponderiam a uma mesma doença genética com expressão clínica variável. 

A esta decidiram atribuir a denominação provisória de Azorean Disease (Doença 

Açoriana), argumentando que a elevada variabilidade clínica impossibilitava uma 

designação baseada na sua sintomatologia ou anátomo-patologia (Romanul et al., 1977). 

Por seu turno, Coutinho e Andrade (1978), já em Janeiro de 1976, aquando do estudo de 15 

grandes famílias açorianas, 12 florentinas e três micaelenses, procederam a uma avaliação 

clínica completa de 40 pessoas afectadas por uma doença genética e neurológica, de 

transmissão autossómica dominante e cujo aparecimento dos primeiros sintomas, 

normalmente, ocorria entre os 20 e os 50 anos. Mesmo perante a grande variabilidade 
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clínica revelada pelo universo de pessoas estudadas, Coutinho e Andrade (1978) 

consideraram tratar-se de uma só doença genética, provocada por um único gene mutante, 

sugerindo, para melhor sistematização, a distinção de três grupos fenotípicos que se 

traduziriam em três subtipos da doença. O Tipo I, no qual predominavam sinais piramidais 

e extrapiramidais, estaria associado a um aparecimento mais precoce e a uma evolução 

mais rápida, e corresponderia à maioria dos casos da família Joseph. O Tipo II, com 

expressão clínica dominada pela presença de manifestações cerebelosas e sinais piramidais, 

tenderia a manifestar-se em idades e com progressão intermédias e condizia com o quadro 

revelado pela família Thomas. Por fim, o Tipo III, cuja expressão se iniciava mais 

tardiamente e progredia de modo mais lento, estaria associado à prevalência de atrofias 

musculares distais, parecendo corresponder à expressão fenotípica da maioria dos membros 

da família Machado. O estudo de uma grande amostra onde predominava uma extensa 

variabilidade expressiva e se verificava a co-existência frequente de dois tipos diferentes 

numa mesma família (I e II ou II e III), bem como o facto de todas as famílias estudadas 

serem oriundas de ilhas açorianas e afectadas por uma doença neurológica de transmissão 

dominante, fez concluir aos autores estarem perante uma única doença, precisamente a 

mesma que afectava as três famílias anteriormente estudadas. É de reconhecer a pertinência 

e o pioneirismo de tal abordagem ao propor, face à grande variabilidade encontrada, uma 

sistematização do espectro fenotípico da doença em três subtipos inter-relacionados, 

contribuindo nas suas conclusões para o consenso científico na unificação daquelas que, a 

priori, se julgavam doenças diferentes. 

Porém, mesmo perante as constatações que testemunhavam de modo aparentemente 

indubitável tratar-se de uma única doença, alguns autores continuaram a rejeitar ou a 

mostrar-se cépticos em relação a esta evidência. Somente a partir de 1980, após o 

Internacional Symposium on Autosomal Dominant Motor System Disorders in Persons of 

Portuguese Ancestry, ocorrido em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, se começa a 

assistir à efectiva generalização da unificação das doenças, despoletando-se o consenso 

científico sobre o facto de as distintas descrições, realizadas até então, confluírem, na 

verdade, para o aumento do conhecimento de uma mesma e única doença (Lima, 1996). 
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Embora estabelecido o referido consenso, o mesmo não foi imediatamente extensivo à 

onomástica da doença, já que começaram a ser-lhe sugeridas e utilizadas diferentes 

designações. De entre elas, é de referir a Autosomal Dominant Motor System Degeneration, 

inicialmente utilizada por Coutinho e Andrade (1978) e, mais tarde, por Healton, Brust, 

Kerr, Resor e Penn (1980), com o inconveniente de ser uma designação extensa. A Azorean 

Disease proposta por Romanul et al. (1977) e a Joseph Disease sugerida por Rosenberg et 

al. (1978) e utilizada por outros autores como Yuasa et al. (1986) são exemplos de outras 

designações usadas, contudo, menos conformes à realidade, num caso, por insinuar que esta 

seria uma doença exclusiva da população açoriana e seus descendentes, hipótese refutada 

por diversas verificações empíricas, e no outro, por ser igual à designação utilizada para 

denominar apenas um dos subtipos da mesma. 

Ainda que tenha persistido o uso de tais denominações, a designação Doença de Machado-

Joseph parece a mais isenta de crítica, por força da argumentação que a sustenta, tendo, 

talvez por isso, sido aquela que mais se fixou entre a comunidade científica. Proposta por 

Coutinho e Sequeiros (1980) justifica-se não só pelo facto de Machado ser o nome da 

primeira família descrita como afectada pela doença e Joseph corresponder ao nome da 

família composta pelo grupo maior e melhor conhecido de pessoas afectadas, como 

também pelo facto de ambos os nomes designarem, como alternativa, os dois subtipos 

extremos (I e III) da doença (como citado em Lima, 1996). 

11..11..22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  CCLLÍÍNNIICCAA  

11..11..22..11..    IIDDAADDEE  DDEE  IINNÍÍCCIIOO  

O aparecimento dos primeiros sintomas (onset) da Doença de Machado-Joseph, regra geral, 

ocorre tardiamente e na idade adulta, podendo a idade de aparecimento ser, no entanto, 

bastante variável. 
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Na análise de 377 casos identificados na literatura, concluiu-se que a manifestação dos 

primeiros sintomas ocorrera entre o primeiro ano de vida e os 73 anos de idade, situando-se 

em média entre os 37 e os 38 anos (37,5 anos) (Sequeiros, 1993; Sequeiros & Coutinho, 

1993). Em relação às situações identificadas de aparecimento mais precoce, entre os um e 

os dois anos, referentes a duas famílias indianas, persiste a dúvida, por parte de alguns 

autores, de que se tratem, efectivamente, de casos de Doença de Machado-Joseph, tendo em 

conta o aparecimento tão precoce e a ausência de concomitância da doença na ascendência 

materna e paterna (Sequeiros & Coutinho, 1993). Para além da constatação da larga 

amplitude do intervalo etário em que as primeiras manifestações possam surgir, verificou-

se a existência de diferenças significativas em relação a algumas origens geográficas 

distintas, descortinando-se que factores étnicos seriam os que melhor explicariam as 

disparidades encontradas na idade de aparecimento. Por exemplo, os indianos, os japoneses 

e os afro-americanos constituem um grupo homogéneo quanto à idade de aparecimento (em 

média aos 26 anos, aproximadamente), por seu turno, mais precoce quando comparada com 

as reveladas pelos portugueses e os italianos, cuja manifestação tende a ocorrer em idade 

mais tardia (em média aos 40 anos, aproximadamente) (Sequeiros & Coutinho, 1993). 

Sequeiros e Coutinho (1993), na amostra directamente por eles analisada, observaram que o 

aparecimento dos primeiros sintomas da doença ocorria, em média, entre os 40 e os 41 anos 

(40,5 anos), constatando uma idade média de aparecimento mais precoce nos indivíduos do 

sexo masculino (37,7 anos) do que nos do sexo feminino (43,5 anos). As idades de 

aparecimento integravam um intervalo etário dos 5 aos 70 anos, correspondendo as mais 

prematuras a situações de presumíveis homozigóticos para o alelo mutante (Coutinho, 

1996; Sequeiros & Coutinho, 1993). Em grande súmula, embora podendo surgir em 

diferentes idades esta doença em regra desperta a sua sintomatologia na idade adulta, entre 

os 25 e os 55 anos, podendo, naturalmente, verificar-se algumas excepções (Sequeiros, 

1996c). 

A literatura refere ainda que a idade do aparecimento da doença se mostra correlacionada 

com a sua expressão fenotípica, não parecendo, no entanto, ser influenciada pelo sexo de 

quem dela é portador nem pelo sexo do progenitor afectado. 
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P. Coutinho (comunicação pessoal, 1 de Abril de 2009)2

Assim, para uma mais exacta leitura das idades de aparecimento apontadas na literatura, 

convém não olvidar o possível desfasamento entre o onset real e o onset percebido ou 

verbalizado. 

 ressalva que o verdadeiro onset da 

doença é normalmente anterior (em anos) à idade de aparecimento verbalizada pelas 

próprias pessoas com a doença ou familiares, uma vez que estas tendem a indicar a idade 

em que os sintomas da doença começaram a ter repercussões nas suas vidas e não a idade 

do seu efectivo aparecimento. 

 

11..11..22..22..  MMAANNIIFFEESSTTAAÇÇÕÕEESS  

A Doença de Machado-Joseph, à semelhança de outras doenças genéticas, destaca-se por 

uma extensa variabilidade ao nível da sua expressão clínica, não somente no que concerne a 

manifestação fenotípica, mas também no referente ao seu modo de início e idade de 

aparecimento. No atinente ao modo de início, a evidência aponta para o facto de, em 92% 

dos casos, a ataxia da marcha ser o primeiro sintoma de manifestação da doença, revelando-

se, inicialmente, por perda de equilíbrio aquando do movimento rápido de rotação da 

cabeça, sendo que, nos restantes 8%, a diplopia, caracterizada por visão dupla ou percepção 

de imagem duplicada de um só objecto, costuma constituir o primeiro sintoma verbalizado 

(Sequeiros & Coutinho, 1993). 

Não olvidando a variabilidade fenotípica associada a esta doença, apresentam-se de seguida 

diferentes sintomas que, com maior ou menor frequência, são passíveis de compor o seu 

quadro clínico e que, por uma questão de mera sistematização, se opta por enunciar em 

diferentes categorias: sinais cerebelosos, manifestações oculares, sinais piramidais, sinais 

periféricos, sinais extrapiramidais e outros. 

 

                                                 
2 No âmbito de conferência apresentada no V International Workshop on Machado-Joseph Disease, realizado 
nas Furnas, ilha de São Miguel, Açores. 
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a) Sinais Cerebelosos 

A ataxia cerebelosa é uma das manifestações neurológicas mais frequentes, presente em 

quase todos os casos (cerca de 97,8%) (Sequeiros & Coutinho, 1993). Ataxia, do grego 

ataxis, significa sem ordem ou descoordenação. Como se sabe, o cerebelo é o órgão do 

sistema nervoso responsável, fundamentalmente, pelo controlo do equilíbrio e da 

coordenação dos movimentos. No que concerne à Doença de Machado-Joseph, a ataxia 

cerebelosa traduz-se numa descoordenação de movimentos, manifestada primeiramente ao 

nível da marcha e, mais tarde, ao nível da fala e dos movimentos dos membros superiores. 

A pessoa com a doença começa a apresentar um equilíbrio instável e uma marcha 

descoordenada, agravando-se estes sintomas ao compasso da evolução da mesma. Por 

conseguinte, progressivamente acentua-se a necessidade de apoio para a realização da 

marcha, podendo esta, em casos mais avançados e/ou de maior severidade, ficar totalmente 

comprometida. 

Por seu turno, a descoordenação dos movimentos inerentes à fala conduz à disartria, que 

consiste na dificuldade ao nível da articulação das palavras. Esta também se agrava com o 

progredir da doença, podendo até culminar numa fala quase imperceptível e com sérias 

implicações ao nível da comunicação através da expressão oral. 

No que respeita aos movimentos dos membros superiores, a descoordenação também se 

intensifica com o evoluir da doença, podendo implicar dificuldades ao nível dos 

movimentos finos das mãos e, consequentemente, comprometer a realização autónoma das 

diversas actividades da vida diária que exijam motricidade fina manual. 

 

 

b) Manifestações Oculares 

De acordo com Sequeiros e Coutinho (1993), as manifestações oculares constituem não só 

a segunda ocorrência clínica mais frequente (presente em 90,5% dos casos), como também 

a mais característica e relevante para a realização de um diagnóstico diferencial 

relativamente a outras ataxias que não a Doença de Machado-Joseph. De entre tais 
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manifestações, destaca-se a oftalmoparésia externa progressiva que se caracteriza por uma 

limitação precoce do olhar, primeiramente no eixo vertical (para cima) e, posteriormente, 

no eixo horizontal (para ambos os lados) (Sequeiros & Coutinho, 1993). Adicionalmente, 

muitas vezes ocorre a presença de diplopia e de nistagmo (movimentos involuntários, 

rítmicos ou não, do globo ocular), diminuindo a intensidade deste último à medida que se 

agrava a limitação nos movimentos oculares (Sequeiros & Coutinho, 1993). Conquanto em 

menor frequência (25,7% dos casos), pode observar-se a presença de olhos com aspecto 

proeminente, comummente designados por «olhos saltados» (Sequeiros & Coutinho, 1993). 

Esta manifestação, decorrente da retracção palpebral, apesar de mais rara que as antes 

citadas é, todavia, bastante característica da Doença de Machado-Joseph (Sequeiros & 

Coutinho, 1993). 

 

 

c) Sinais Piramidais 

Ocupando uma posição de relevo no quadro clínico da Doença de Machado-Joseph, a 

síndroma piramidal evidencia-se, essencialmente e conforme Lima (1996) sintetiza, pela 

exacerbação dos reflexos normais, podendo testemunhar-se a presença de hiperreflexia 

osteotendinosa3 e reflexo masseterino vivo4. São elementos passíveis de compor esta 

síndroma: o clónus5 dos pés e das rótulas, o sinal de Babinski6 e a espasticidade. Esta 

última, caracterizada pela hipertonia7

                                                 
3 Exagero dos reflexos ou dos movimentos reflexos (hiperreflexia) que envolvem a contracção reflexa de um 
músculo ou grupo muscular face à percussão do tendão respectivo (osteotendinosos), de que são exemplos os 
reflexos aquiliano e rotuliano, entre outros. 

 acentuada dos músculos associada a rigidez e 

hiperreflexia osteotendinosa, repercute-se num desequilíbrio na contracção muscular capaz 

de comprometer a funcionalidade motora do indivíduo. Dificulta, por isso, a realização 

autónoma de actividades da vida diária e constitui um dos elementos mais incapacitantes 

dessa síndroma. 

4 Estado vivo ou exaltado, portanto, acima do normal, do reflexo que envolve a acção dos músculos 
masseteres em resposta à percussão do mento. 
5 Contracções reflexas rítmicas de certos músculos. 
6 Extensão dos dedos dos pés face à excitação mecânica da planta do pé, resposta inversa à esperada para o 
reflexo cutâneo plantar que supõe a flexão dos mesmos. 
7 Aumento do tónus muscular (estado normal de tensão do músculo em repouso). 
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d) Sinais Periféricos 

Os sinais de lesão do neurónio motor periférico emergem habitualmente em faixas etárias 

mais avançadas e manifestam-se, clinicamente, de forma muito variável, podendo abarcar a 

abolição de reflexos aquilianos8, atrofias musculares distais9 e/ou parésia distal10 com 

arreflexia11

Fasciculações ou contracções involuntárias rítmicas e indolores de parte dos músculos das 

pernas e coxas podem, igual e frequentemente, ser parte constituinte da síndroma periférica. 

Transtornos ao nível da sensibilidade profunda e hipoestesia

 osteotendinosa generalizada. Entenda-se parésia como a paralisia ligeira ou 

incompleta associada a diminuição ou perda discreta da força muscular. 

12

 

 distal (para picada e para o 

tacto), bem como, em estados mais severos ou avançados, atrofias de músculos da face, 

parésia facial e ptose palpebral (queda da pálpebra), podem ser também outros dos sinais 

presentes em alguns casos desta doença. 

 

e) Sinais Extrapiramidais 

Ainda que não tão frequente, a síndroma extrapiramidal não deixa, por isso, de ser menos 

característica da Doença de Machado-Joseph. Revelando-se bastante variável, em tipo e 

intensidade, pode manifestar-se mediante um quadro distónico ou um quadro parkinsónico. 

O primeiro caracteriza-se, entre outros, pela posição anormal ou movimentos de torção das 

extremidades dos membros, nomeadamente dos dedos das mãos (Sequeiros & Coutinho, 

1993). Em relação ao segundo, e ao contrário do que a respectiva designação tenderia a 

sugerir, registe-se que raramente se observa o tremor muitas vezes associado à doença de 

Parkinson, contudo, podem estar presentes a bradicinésia, caracterizada pela lentificação 

                                                 
8 Reflexo provocado pela percussão do tendão de Aquiles. 
9 Perda de massa ou volume muscular (atrofia muscular) em estruturas anatómicas afastadas do centro do 
corpo ou da raiz dos membros (distal). 
10 Paralisia ligeira ou incompleta associada a diminuição ou perda discreta da força muscular (parésia) em 
estruturas anatómicas afastadas do centro do corpo ou da raiz dos membros (distal). 
11 Ausência ou abolição de reflexos. 
12 Perda ou diminuição de sensibilidade em determinada zona do organismo. 
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anormal dos movimentos voluntários, muitas vezes associada a amimia (perda de mímica 

ou expressão facial) e diminuição do pestanejo (Lima, 1996). 

 
 

f) Outros Sinais e Sintomas 

A disfagia é um outro elemento que poderá incluir o quadro clínico da Doença de 

Machado-Joseph, passível de se verificar em 59,9% dos casos e sobretudo em fases mais 

avançadas desta doença (Sequeiros & Coutinho, 1993). A disfagia, ou dificuldade na 

deglutição, pode ser “entendida como um distúrbio que dificulta ou impossibilita a ingestão 

segura, eficiente e confortável de qualquer consistência de alimento e/ou saliva, podendo 

ocasionar complicações como desnutrição, desidratação, emagrecimento e outras mais 

graves, como a pneumonia aspirativa e a morte” (Alves, 2003, p. 9). 

A diabetes e a hiperucemia13

Mesmo perante a acentuada afectação motora, a evidência aponta para a manutenção 

relativa do controlo esfincteriano, verificando-se situações de urgência miccional em casos 

de espasticidade dominante (Coutinho, 1996). No entanto, as dificuldades ao nível motor, 

quando associadas à ausência da ajuda necessária para a utilização atempada das 

instalações sanitárias, poderão, erroneamente, sugerir situação de incontinência. 

, cuja presença fora constatada em algumas das famílias 

afectadas, têm sido descritas, por alguns autores, como elementos que poderão estar 

igualmente associados a esta doença (Sequeiros, 1993). 

Importa de todo salientar que, contrariamente ao que se verifica em outras doenças 

neurológicas e hereditárias, na Doença de Machado-Joseph o sério condicionamento das 

funções motoras é, em regra, concomitante com a preservação da integridade mental. 

As conclusões da maioria dos estudos apontam para a ausência de quaisquer sinais e 

sintomas de demência nos indivíduos com Doença de Machado-Joseph, todavia, Ishikawa 

et al. (2002) afirmam ter observado sintomas de demência e delírio em quatro casos com 

                                                 
13 Presença de níveis elevados de ácido úrico no sangue. 
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Doença de Machado-Joseph, sugerindo que estes sintomas poderão surgir em estados 

avançados da doença em virtude da disfunção provocada pela mesma. 

De acordo com P. Coutinho (comunicação pessoal, 1 de Abril de 2009)14 esta doença não 

se encontra relacionada com alterações na função cognitiva, contudo, S. Tsuji 

(comunicação pessoal, 1 de Abril de 2009)15 refere já ter identificado alteração nas funções 

cognitivas em casos com a doença, em particular nos com mais idade. Alguns estudos, 

ainda que baseados em amostras de pequena dimensão, têm sugerido alterações na função 

cognitiva associadas à Doença de Machado-Joseph. Maruff et al. (1996) constataram 

défices na atenção visual de seis indivíduos com Doença de Machado-Joseph, 

caracterizados por uma diminuição na velocidade de processamento da informação visual 

não relacionada com a disfunção motora. Kawai et al. (2004), no âmbito de um estudo com 

16 casos, concluíram que os indivíduos com Doença de Machado-Joseph apresentam 

défices de memória verbal e visual, disfunção visuo-espacial e défices de fluência verbal, 

não relacionados com o tamanho da expansão de tripletos CAG16

Os estudos clínicos e empíricos têm concluído que as perturbações do sono, a dor crónica e 

a depressão são manifestações frequentes na Doença de Machado-Joseph. 

, idade do onset e duração 

da doença. Zawacki, Grace, Friedman e Sudarsky (2002), no estudo de seis casos com 

Doença de Machado-Joseph, verificaram alterações nas funções executivas e emocionais, 

ambas independentes da severidade da ataxia. 

D'Abreu et al. (2009) concluíram que perturbações do sono encontram-se associadas à 

Doença de Machado-Joseph, tais como a apneia nocturna, as cãibras nocturnas e, em 

particular, a insónia. 

França, D’Abreu, Friedman, Nucci e Lopes-Cendes (2007) constataram que a dor crónica é 

também um sintoma frequente na Doença de Machado-Joseph, reconhecido pelos 

indivíduos afectados como sendo bastante incapacitante. De acordo com estes autores, a dor 

                                                 
14 No âmbito de conferência apresentada no V International Workshop on Machado-Joseph Disease, realizado 
nas Furnas, ilha de São Miguel, Açores. 
15 No âmbito de conferência apresentada no V International Workshop on Machado-Joseph Disease, realizado 
nas Furnas, ilha de São Miguel, Açores. 
16 Citosina, Adenina e Guanina, três das quatro bases azotadas da cadeia do ácido desoxirribonucleico (DNA). 
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crónica na Doença de Machado-Joseph encontra-se associada a maiores expansões de 

tripletos CAG, sendo independente do sexo dos indivíduos, da duração da doença e da 

severidade da ataxia. 

Zawacki et al. (2002) constataram a presença de níveis moderados a elevados de sintomas 

depressivos em quatro dos seis casos que estudaram, enquanto Kawai et al. (2004), no 

âmbito de um estudo caso-controlo com 16 casos, concluíram que os casos com Doença de 

Machado-Joseph apresentam maiores índices depressivos e de ansiedade do que os 

controlos. Por seu turno, Cecchin et al. (2007), no âmbito de um estudo mais alargado, 

compararam os níveis depressivos entre pessoas com a Doença de Machado-Joseph (n=79), 

indivíduos em risco (n=80) e cônjuges de indivíduos afectados (n=43), e constataram que 

33,5% dos indivíduos com Doença de Machado-Joseph apresentavam sintomas 

depressivos, concluindo que a depressão, de natureza orgânica ou reactiva, encontra-se 

associada à Doença de Machado-Joseph. 

11..11..22..33..    CCRROONNOOLLOOGGIIAA  EE  TTIIPPOOSS  CCLLÍÍNNIICCOOSS  

Perante a variabilidade clínica da doença, seria erróneo inferir que os sinais que compõem o 

seu quadro clínico surgem e participam na sua expressão fenotípica de modo aleatório. Pelo 

contrário, a muitas manifestações da doença parece estar associada uma determinada altura 

de aparecimento e um determinado modo de evolução. A ataxia cerebelosa e os sinais 

piramidais são, por norma, os primeiros sinais a surgir, seguindo-se, dois a três anos mais 

tarde, a oftalmoplegia e, cerca de cinco anos depois, os sinais extrapiramidais, quando se 

manifestam (Sequeiros & Coutinho, 1993). Os diversos sintomas da doença, como a ataxia, 

os sinais periféricos e a oftalmoplegia, tendem a progredir lenta e ininterruptamente, com a 

excepção dos sinais piramidais (e.g. a espasticidade) que conservam a sua forma de 

expressão durante duas décadas ou mais, podendo depois esbater-se à medida que se dá o 

agravamento dos sinais cerebelosos e periféricos (Barbeau et al., 1984; Sequeiros & 

Coutinho, 1993). 

Com vista a uma maior sistematização clínica, Coutinho e Andrade (1978) sugeriram a 

definição de três subtipos da doença em função da sua expressão fenotípica, seguidamente 
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elencados de forma sucinta e com alusão aos dados verificados por Sequeiros e Coutinho 

(1993): 

a) Tipo I – Caracteriza-se por um quadro clínico de ataxia cerebelosa e 

oftalmoplegia, ao qual se associam acentuados sinais piramidais e extrapiramidais. 

Presente em 12,7% dos casos, este tipo manifesta-se em idades mais precoces, em 

média aos 24,6 anos, e apresenta uma evolução mais impetuosa que os demais. 

b) Tipo II – O seu quadro clínico caracteriza-se, essencialmente, pela ataxia 

cerebelosa e oftalmoplegia, podendo ou não verificar-se a presença de sinais 

piramidais. Os sinais extrapiramidais e periféricos, quando presentes, não são por 

norma acentuados. Este é o subtipo mais frequente, identificado em 57% dos casos, 

e, comparativamente aos outros dois, corresponde a uma forma clínica intermédia 

no que concerne à celeridade da progressão da doença e à idade de aparecimento 

(em média por volta dos 40,3 anos). 

c) Tipo III – Identificado em 30,3% dos casos, este tipo encontra-se associado a 

uma idade de aparecimento mais tardia (em média aos 47,1 anos) e a uma 

progressão mais lenta da doença. A sua expressão clínica caracteriza-se pela 

presença de ataxia cerebelosa e oftalmoplegia, associadas a acentuados sinais 

periféricos, sendo, regra geral, ausentes os sinais piramidais e extrapiramidais. 

 

Enquanto o tipo I e o tipo III são de carácter definitivo, o tipo II pode em alguns casos 

apresentar um carácter transitório. A Doença de Machado-Joseph manifesta-se sempre com 

um fenótipo de tipo II, podendo, após cerca de cinco anos, permanecer com este fenótipo 

ou evoluir para um quadro de tipo I ou III (Sequeiros & Coutinho, 1993). Este facto poderia 

induzir uma aparente incongruência relativa às idades médias de aparecimento antes 

indicadas para os três tipos, contudo mitigada ao ter-se em conta que a idade de início 

referida para cada um deles se reporta à altura de aparecimento dos primeiros sintomas da 

doença e não à do estabelecimento do tipo definitivo. Assim, dada a possível natureza 

provisória do tipo II, as análises estatísticas em função da tipologia clínica poderão resultar 
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enviesadas caso não se aguarde o tempo de duração da doença suficiente para garantir a 

estabilização do tipo clínico definitivo. 

Ainda que menos citadas, para além desta, outras classificações fenotípicas da doença têm 

sido sugeridas, de que é exemplo a classificação proposta por Fowler (1984). Em resultado 

do estudo de 20 casos, Fowler (1984) postulou que, após 13 anos de duração da doença, se 

poderiam identificar três síndromas diferentes quanto à sua expressão fenotípica: 

a) Ataxia Syndrome (Síndroma de Ataxia) – Associada à hegemonia dos sinais 

cerebelosos e caracterizada por sintomas iniciais como a ataxia da marcha, seguida 

de diplopia e nistagmo. 

 b) Ataxia – Motor Neuron Syndrome (Síndroma de Ataxia e Neuro-Motor) – 

Caracterizada pela presença de ataxia associada a marcados sinais indicativos de 

disfunção dos neurónios motores, tais como fasciculações e fraqueza nas 

extremidades, voz, e deglutição. 

c) Ataxia – Motor Neuron – Extrapiramidal Syndrome (Síndroma de Ataxia, Neuro-

Motor e Extrapiramidal) – Caracterizada pela ataxia da marcha, sendo-lhe, mais 

tarde, associadas a rigidez e a bradicinésia. 

 

De acordo com Fowler (1984), a síndroma de ataxia corresponderia ao tipo II descrito por 

Coutinho e Andrade (1978), a síndroma de ataxia e neuro-motor corresponderia ao tipo III 

e a síndroma de ataxia, neuro-motor e extrapiramidal corresponderia ao tipo I. 

Fowler (1984) testemunhou também, em alguns casos, a alteração no padrão dos sinais 

neurológicos, tendo verificado situações de transição de uma síndroma de ataxia para uma 

síndroma de ataxia e neuro-motor (após, em média, 12 anos de duração da doença) ou para 

uma síndroma de ataxia, neuro-motor e extrapiramidal (após, em média, 22 anos de duração 

da doença). 

Assim, realça-se o consenso, por parte dos autores, de que os subtipos não podem ser 

entendidos como categorias estanques e fixas ou como forma de compartimentar a doença. 

Pelo contrário, ajudam a classificar a expressão clínica da mesma e a entender a sua 
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evolução segundo o eixo temporal, devendo ser interpretadas como categorias permeáveis 

que representam um espectro contínuo de sintomas e sinais. Para além disso, é também 

unânime a consideração de que é impraticável este tipo de classificação, com base na 

expressão fenotípica, em fases mais avançadas da doença (Fowler, 1984; Sequeiros & 

Coutinho, 1993). 

11..11..22..44..    DDUURRAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOEENNÇÇAA  EE  CCAAUUSSAASS  DDEE  MMOORRTTEE  

A Doença de Machado-Joseph é uma doença progressiva e severamente incapacitante que 

culmina, muitas vezes, em morte prematura. Estudos recentes apontam para uma esperança 

média de vida de 63,96 anos para as pessoas com Doença de Machado-Joseph e uma 

sobrevida média estimada de 21,18 anos após o onset da doença, sendo que uma menor 

sobrevida encontra-se associada a idades de aparecimento mais precoces e a maiores 

expansões do tripleto CAG (Kieling, Prestes, Saraiva-Pereira, & Jardim, 2007). 

Friedman (1988) sugere que complicações respiratórias (por aspiração consequente da 

disfagia), úlceras de pressão ou escaras (lesões na pele e tecidos subjacentes provocadas por 

pressão, fricção e/ou deslizamento) e sépsis (infecção generalizada) relacionada com o uso 

de cateteres, podem ser apontadas como causas de morte associadas a essa doença. 

Lima, Coutinho, Abade, Vasconcelos e Mayer (1998), recorrendo a dados constantes de 

Assentos de Óbito, constataram a existência de diferenças significativas quanto às causas 

de morte de 31 pessoas com diagnóstico clínico de Doença de Machado-Joseph, face a 

igual número de óbitos de pessoas sem o referido diagnóstico, para o efeito considerados 

como casos de controlo. A doença neurológica revelou-se como a causa de morte mais 

frequente nas pessoas com a Doença de Machado-Joseph (37,8%), não se registando esta 

causa em qualquer um dos casos de controlo. Contrariamente ao esperado, a frequência de 

doenças respiratórias e de doenças infecciosas não se revelou elevada como causa de morte 

para as pessoas com Doença de Machado-Joseph (4,9% e 8,5%, respectivamente), sendo 

mesmo inferior às registadas para os casos de controlo (10,9% e 12,2%, respectivamente). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kieling%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kieling%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Saraiva-Pereira%20ML%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jardim%20LB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
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Conquanto a Doença de Machado-Joseph nem sempre constitua a causa de morte, a 

verdade é que, à mesma se encontra associada uma esperança média de vida 

significativamente inferior à da população em geral. 

11..11..33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  GGEENNÉÉTTIICCAA  

Apesar das divergências que marcaram o início da descrição da Doença de Machado-

Joseph, parece ter reinado, entre os diferentes autores que se debruçaram sobre o seu 

estudo, o consenso sobre o facto de a mesma ser genética e hereditária. As evidências 

apontavam seriamente para a hipótese de ser causada por um único gene mutante, sendo a 

sua variabilidade decorrente da influência de outros factores genéticos e/ou ambientais 

(Coutinho & Sequeiros, 1981). 

Mesmo sendo desconhecida a sua localização, nunca permaneceram dúvidas de que o gene 

responsável pela doença se localizaria num autossoma e não num dos cromossomas 

sexuais, cabendo-lhe o papel de factor dominante. Todos os autores se inclinaram desde 

logo para um modo de transmissão autossómico dominante, com excepção de Nakano et al. 

(1972) que, apesar de partilharem opinião similar, não excluíram de imediato a hipótese de 

um modo de transmissão recessivo. 

De uma forma simples, o facto de a doença ter um modo de transmissão autossómico 

dominante significa que é transmissível de pais para filhos, sendo necessária somente a 

presença de um gene com a sua informação genética para que a mesma se possa manifestar. 

Assim, em sentido lato, uma pessoa que tenha um dos progenitores como portador da dita 

doença tem 50% de hipóteses de transportar a sua respectiva herança genética e, por 

conseguinte, de vir a desenvolver os seus sintomas, independentemente do seu sexo e do 

sexo do progenitor portador do gene afectado. Em sentido inverso, o facto de uma pessoa 

ser portadora da doença implica, necessariamente, que pelo menos um dos seus 

progenitores, o pai ou a mãe, também o seja. Por outro lado, e sendo esta uma doença que 

se transmite de geração para geração, se nenhum dos progenitores possuir no seu código 
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genético o gene afectado, garantidamente, nenhum dos seus descendentes correrá o risco de 

vir a ser dela portador. 

Ora, assim sendo, seriam a priori inexistentes quaisquer «saltos de gerações». Todavia, e 

ainda que raros, será possível a sua identificação aquando do estudo da árvore genealógica 

de uma família afectada, não sendo tal constatação incompatível com um modo de 

transmissão dominante. Como concluíram Coutinho e Sequeiros (1981), esta doença 

apresenta uma penetrância muito elevada mas incompleta, o que significa que nem todos 

os portadores do gene por ela responsável desenvolvem forçosamente os seus sintomas. 

Apesar de muito raros, Sequeiros (1989) verificou a existência de casos de pessoas 

comprovadamente portadoras da doença, com progenitores e descendentes afectados, que 

permaneceram assintomáticas mesmo atingindo idades muito avançadas, assumindo que se 

poderia associar à Doença de Machado-Joseph uma penetrância de 98% e, portanto, não 

total (como citado em Sequeiros, 1996b). Para além disso, o facto de um progenitor falecer 

numa idade prévia à da manifestação da doença poderá criar a ilusão da ocorrência de um 

salto geracional no caso de os seus filhos virem a desenvolver os sintomas da mesma. 

Se não subsistem quaisquer dúvidas quanto ao modo de transmissão autossómico 

dominante, registe-se que esse não deverá ser concebido no formato clássico, já que a 

literatura coloca a hipótese de um efeito de dupla dose em caso de homozigotia. Existem 

registos de presumíveis situações em que pessoas portadoras de dois genes mutantes, 

recebidos de ambos os progenitores afectados, manifestaram a doença mais precocemente e 

com uma expressão clínica mais grave. Coutinho e Sequeiros (1981) fazem referência a um 

casal de heterozigóticos, e portanto ambos portadores da doença, em que um dos filhos 

manifestou os primeiros sintomas aos oito anos, numa forma mais agravada e que causou a 

sua morte aos 15, enquanto outro, com apenas sete anos, começara já a apresentar sinais de 

uma ataxia da marcha. 

Considerando a gravidade desta doença, a ausência de tratamento para a mesma e o facto 

de, tendencialmente, manifestar-se após uma idade em que poderia já ter ocorrido a 

reprodução, ainda na década de 70 diferentes pesquisadores relevaram a importância da 

identificação do respectivo marcador molecular (Coutinho & Andrade, 1978; Rosenberg et 
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al., 1976). Tal possibilitaria a prossecução de apropriados procedimentos de 

aconselhamento genético, atinentes a travar a sua disseminação. Para além disto, atenta a 

sua variabilidade clínica e o facto de partilhar com outras ataxias alguns sintomas e sinais, a 

identificação do referido gene mutante seria de todo importante para a confirmação 

absoluta, ao nível molecular, de um diagnóstico clínico de Doença de Machado-Joseph. 

Enceta-se portanto, na década de 80, a pesquisa científica sobre o mapeamento 

cromossómico do gene responsável pela doença, bem como sobre a identificação da 

correspondente mutação. 

Considerando as semelhanças clínicas entre a Doença de Machado-Joseph (actualmente 

também designada de Ataxia Espinocerebelosa 3 ou SCA3) e outras ataxias 

espinocerebelosas (SCA), alguns autores começaram por tentar investigar se o gene 

responsável pela Doença de Machado-Joseph teria o mesmo locus genético que estas outras 

SCA, cujas localizações dos genes mutantes haviam já sido identificadas. Por exemplo, 

Carson et al. (1992) constataram que o gene mutante da Doença de Machado-Joseph não se 

localizava no braço curto do cromossoma 6, onde se situa o responsável pela SCA1, e 

Silveira et al. (1993) e Twist et al. (1994) concluíram que o gene mutante da Doença de 

Machado-Joseph não se localizava no cromossoma 12, locus do gene responsável pela 

Ataxia Dominante de Holguin ou Ataxia Espinocerebelosa 2 (SCA2). 

Em 1993, é finalmente descortinada a localização do gene responsável pela Doença de 

Machado-Joseph. Takiyama et al. (1993), por análise de ligação genética efectuada em 

amostras de sangue de 61 indivíduos, pertencentes a cinco gerações de famílias japonesas 

afectadas, descobriram que o gene mutante se situa no braço longo do cromossoma 14 

(14q24.3-q32), numa região de 29 cM (centiMorgans), entre os marcadores D14S53 e 

D14S45. Mais tarde, Twist et al. (1995) vieram confirmar a localização do gene, enquanto 

St George-Hyslop et al. (1994), Sasaki et al. (1995b) e Stevanin et al. (1994), para além 

disto, contribuíram também para precisar a sua localização em regiões de apenas 18 cM, 

3,6 cM e 3 cM, respectivamente. 

Uma vez efectuado o mapeamento cromossómico do gene, urgia então investir na sua 

clonagem e identificação da respectiva mutação. Em 1994, Kawaguchi et al. conseguiram 
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identificar e clonar o gene responsável pela Doença de Machado-Joseph, MJD1a, 

concluindo que este, à semelhança dos responsáveis por outras doenças neurodegenerativas 

hereditárias dominantes, continha expansões de repetição do trinucleotídeo CAG. Esta 

equipa japonesa verificou que em pessoas não afectadas pela doença o gene continha entre 

13 e 36 repetições CAG, elevando-se, regra geral, para 68 a 79, o número de repetições 

desse tripleto no caso das pessoas com diagnóstico clínico de Doença de Machado-Joseph 

(Kawaguchi et al., 1994). Ou seja, enquanto uma pessoa não afectada possuiria dois alelos 

com 13 a 36 repetições CAG, alelos ditos normais, uma pessoa afectada pela doença 

possuiria um alelo normal e outro com 68 a 79 repetições (alelo expandido ou mutante), no 

caso de heterozigotia, ou dois alelos expandidos, no caso de homozigotia. Conquanto não 

muito díspares, outros autores têm reportado intervalos ligeiramente diferentes no que 

concerne aos limites e amplitude das repetições de CAG para os alelos expandidos. 

À semelhança de outras doenças, vários autores têm testemunhado a existência de uma 

correlação negativa forte ou muito forte entre a amplitude da expansão das repetições e a 

idade de aparecimento da doença, verificando-se uma tendência para o aparecimento dos 

primeiros sintomas em idades mais precoces no caso de um maior número de repetições 

CAG presentes no alelo mutante (Maruyama et al., 1995; Sasaki et al., 1995a; Stevanin et 

al., 1995; Tang et al., 2000; Watanabe et al., 1996). Para além disso, vários autores têm 

apontado a existência de uma correlação positiva entre o tamanho das expansões CAG e a 

expressão fenotípica da doença, constatando a associação de expansões maiores a uma 

manifestação clínica mais severa. Sasaki et al. (1995a) concluíram que uma expansão maior 

de repetições de CAG estava associada a uma idade de aparecimento mais precoce e à 

presença de traços extrapiramidais mais marcados e característicos do tipo clínico I, 

enquanto menores expansões de repetições CAG estariam associadas a uma manifestação 

clínica da doença com início mais tardio e marcada pela ataxia cerebelosa com neuropatia 

(tipo III). Jardim et al. (2009) concluíram que nos casos com expansões mais longas 

(maiores do que 77 repetições) e com idades de onset mais precoces (menor do que 30 

anos) a progressão da doença é mais rápida. 



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

29 

Em suma, afigura-se segura a relação entre o tamanho da expansão e a gravidade clínica da 

doença, já que a expansões de maior amplitude se associam situações clínicas de 

aparecimento mais precoce e com sintomatologia mais grave ou incapacitante. Contudo, 

apesar da importância do reconhecimento da referida relação, é de relevar o risco de se 

formularem previsões cegas sobre a idade de aparecimento ou sobre o quadro clínico da 

doença apenas com base na análise quantitativa das repetições de CAG, já que a relação 

existente entre estas variáveis, ainda que elevada, não é certamente absoluta. 

O mecanismo mutacional associado à Doença de Machado-Joseph consiste na ocorrência 

de uma mutação dinâmica, caracterizada pela expansão instável do referido trinucleotídeo 

CAG, que ao ultrapassar um certo número limite de repetições induz a 

neurodegenerescência17

Alguns estudos apontam para o aumento do número de repetições CAG em gerações 

sucessivas, facto associado a uma antecipação no tocante à idade de aparecimento dos 

primeiros sintomas (Stevanin et al., 1995; Sumitani, Ishikawa, & Minami, 1996; Watanabe 

et al., 1996). Tal poderá, então, oferecer uma explicação molecular para o fenómeno de 

antecipação que muitos autores têm vindo a atribuir à doença. Por seu turno, Maruyama et 

al. (1995) constataram que as diferenças no tamanho das repetições de CAG entre gerações 

seria maior nos casos de transmissão paterna do que nos casos de transmissão materna. 

Stevanin et al. (1995) consideram também que a instabilidade do alelo expandido se revela 

. Ao contrário das mutações ditas clássicas, marcadas pela 

estabilidade na transmissão inter-geracional, as mutações dinâmicas destacam-se pela 

instabilidade, podendo variar aquando do processo de divisão celular. Assim, no caso da 

Doença de Machado-Joseph, que como se referiu é baseada numa mutação dinâmica, o 

número de repetições de CAG ou tamanho da expansão é instável, podendo ser variável em 

diferentes células do corpo de uma pessoa afectada (instabilidade mitótica) ou ser diferente 

entre pessoas da mesma família afectadas pela doença, como por exemplo, entre pais e 

filhos (instabilidade meiótica) (Sequeiros, 1996b). Assim, a ocorrência de variabilidade 

clínica da doença no seio de uma mesma família é, em parte, explicada pela instabilidade 

(meiótica) da mutação associada a esta doença. 

                                                 
17 Na população em geral este número de repetições é também variável, todavia, sempre contido num 
intervalo abaixo de um determinado limite. 
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mais significativa quando o progenitor transmissor é do sexo masculino, mas salientam o 

seu carácter bidireccional, advogando ser nestes casos que se transmitem não só as maiores 

expansões como também as maiores contracções. Pelo contrário, outros autores, como 

Sasaki et al. (1995a), assumem que o sexo do progenitor não parece afectar a instabilidade 

da expansão. 

Uma vez identificado e aprofundado o conhecimento sobre o gene e a mutação responsável, 

a comunidade científica direccionou-se então para a investigação da patogénese da doença 

e da função da proteína motivadora, tendo em vista contribuir para o desejável 

desenvolvimento de terapêuticas capazes de constituir cura para esta doença 

neurodegenerativa. 

11..11..44..  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  EE  TTEERRAAPPÊÊUUTTIICCAA  

Na Doença de Machado-Joseph, à semelhança de outras doenças neurodegenerativas, as 

expansões de CAG encontram-se localizadas em regiões genéticas de tradução (Kawaguchi 

et al., 1994). O tripleto CAG codifica o aminoácido glutamina e o gene onde se situa a 

mutação da Doença de Machado-Joseph é o responsável pela codificação da proteína 

ataxina. Ora, sendo uma proteína uma cadeia de aminoácidos, a repetição anormal do 

tripleto CAG na região de codificação da ataxina traduz-se numa repetição anormal de 

glutaminas na sua sequência de aminoácidos, o que a transforma numa proteína mutante 

(ataxina-3). A referência à Doença de Machado-Joseph (ou SCA3) enquanto doença 

poliglutamínica justifica-se por esta derivar de uma mutação associada à expansão de 

glutaminas (Paulson, 2005). As repetições anormais do aminoácido glutamina na proteína 

ataxina-3, ao lhe conferirem uma estrutura tridimensional alterada, transformam, por 

conseguinte, o seu modo de interagir e de funcionar, conduzindo a uma forma ou função 

tóxica prejudicial aos neurónios. 

Apesar de na Doença de Machado-Joseph a presença da ataxina-3 ser alargada a diferentes 

regiões do cérebro, a degenerescência é associada a regiões particulares, como o cerebelo, 

constatando-se uma perda neuronal selectiva (Paulson et al., 1997). Goti et al. (2004), 
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mediante o desenvolvimento de ratinhos transgénicos, verificaram que aqueles que 

expressavam a ataxina-3 mutante acima de um determinado nível crítico de concentração 

não só desenvolviam um fenótipo semelhante ao da Doença de Machado-Joseph como 

denotavam a presença de abundantes fragmentos dessa proteína nos seus cérebros, 

enquanto os que evidenciavam um comportamento normal (os assintomáticos) 

apresentavam escassos fragmentos. Tal constatação sugere que a presença de fragmentos da 

ataxina-3 mutante, acima de uma determinada concentração crítica, faz com que se 

despolete a patogénese. A patogénese da doença parece, então, ser induzida pela presença 

de depósitos insolúveis de ataxina-3 em neurónios selectivamente afectados que, durante 

algum tempo ou até determinada concentração, aparentemente conseguem lidar com a 

presença da proteína alterada, mas cuja toxicidade, a partir de certa altura, acaba por afectar 

o seu funcionamento, manifestando-se aí a doença (Goti et al., 2004). A investigadora 

portuguesa Sandra Ribeiro, que recebeu o Prémio Crioestaminal em Investigação 

Biomédica, em 2005, refere que a sintomatologia da doença tende a manifestar-se ainda 

antes de serem notórios os ditos depósitos, acrescentando que “os gravíssimos sintomas da 

doença de Machado-Joseph começam a manifestar-se muito antes, durante um período 

muito prolongado em que os neurónios continuam vivos mas não funcionam devidamente e 

ainda não são visíveis os depósitos” (Silvestre, 2006, p. 25). 

Actualmente, investigadores de diferentes países continuam a investir no desenvolvimento 

de diversos estudos com o objectivo de apreender as funções, as propriedades e as 

interacções da ataxina-3. Para o efeito têm sido desenvolvidos estudos junto de amostras de 

sangue humano de pessoas com a mutação genética (e.g. Bettencourt, Cruz-Morales, 

Montiel, Maciel, & Lima, 2009; Bettencourt et al., 2009), ratos (e.g. Antony et al., 2009), 

nemátodos C. elegans (e.g. Carvalho et al., 2009; Maciel, 2009; Rodrigues et al., 2009), 

entre outros. Para uma melhor compreensão da patogénese da Doença de Machado-Joseph, 

almejando igualmente a descoberta de potenciais estratégias de intervenção terapêutica, 

investigadores têm desenvolvido e estudado diferentes modelos de ratos transgénicos, nos 

quais reproduziram, com sucesso, características da doença humana (e.g. Riess, Hübener, 

Boy, & Schmidt, 2009; Silva-Fernandes, Costa, Duarte-Silva, Costa, & Maciel, 2009). 
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Em 2008, uma equipa de investigadores, entre os quais portugueses, recorrendo ao 

mecanismo de interferência de RNA18 (RNAi19

Mesmo sendo esta uma doença incurável até que exista uma intervenção terapêutica capaz 

de eliminar a sua patologia/sintomatologia, a evidência empírica tem testemunhado que 

algumas intervenções ou cuidados podem ter repercussões positivas, efectivas ou 

potenciais, no bem-estar das pessoas afectadas pela doença. 

), foram pioneiros em mostrar ser possível, 

num organismo vivo, preservar a expressão do gene normal e, simultaneamente, silenciar 

ou reduzir a expressão do gene mutante da Doença de Machado-Joseph (MJD1), 

diminuindo, por conseguinte, a produção da proteína mutante e os sintomas 

neuropatológicos associados à doença (Alves et al., 2008). Conscientes de que há ainda um 

percurso a construir antes de se encetarem ensaios clínicos em humanos, estes 

investigadores acreditam que esta estratégia de terapêutica é deveras prometedora, parece 

segura e poderá oferecer uma oportunidade única de futuro tratamento para a Doença de 

Machado-Joseph (Alves et al., 2009). 

De acordo com o National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) dos 

Estados Unidos da América, drogas anti-espasmódicas, como o Blacofen, produzem efeito 

na redução da espasticidade, assim como a terapia à base de Levodopa tem revelado 

eficácia no tratamento da sintomatologia parkinsoniana por vezes associada à Doença de 

Machado-Joseph. A Toxina Botulínica (Botulinum) tem igualmente revelado eficácia no 

tratamento da espasticidade severa, assim como de alguns sintomas de distonia, devendo no 

entanto ser administrada com bastante cautela, devido aos seus efeitos colaterais na 

deglutição (National Institute of Neurological Disorders and Stroke [NINDS], 2007). 

Outros sintomas associados à Doença de Machado-Joseph, como perturbações do sono, 

cãibras, dores, disfunções urinárias e sintomas depressivos, entre outros, podem também 

beneficiar de tratamento ou melhoria mediante o recurso a terapêuticas medicamentosas. 
                                                 
18 Ácido ribonucleico. 
19 O mecanismo de interferência de RNA (RNAi) foi descoberto por dois cientistas americanos, Andrew Fire 
e Craig Mello, este último bisneto de açorianos micaelenses. Estes cientistas receberam o Prémio Nobel da 
Medicina em 2006, como recompensa pela descoberta deste mecanismo com potencial enquanto estratégia 
terapêutica. Assim, curiosamente, um descendente de açorianos terá contribuído para que investigadores da 
Doença de Machado-Joseph encontrassem uma estratégia terapêutica promissora que vem proporcionar uma 
nova esperança à cura desta doença, que outrora se pensava açoriana.  
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Em alguns casos, as manifestações oculares, tais como visão dupla e/ou desfocada, podem 

ser atenuadas mediante o uso de lentes de prisma, oferecendo a cirurgia oftálmica 

benefícios de carácter meramente temporário face à degenerescência progressiva dos 

músculos oculares (NINDS, 2007). 

Sendo esta uma doença cuja sintomatologia impõe restrições progressivas ao nível motor, 

poderá a pessoa que dela sofre beneficiar com exercícios fisioterapêuticos específicos, 

assim como da aquisição de técnicas de transferência (e.g. técnicas que facilitem a 

transferência de uma cadeira para cadeira de rodas) ou de técnicas úteis à execução do 

movimento com o menor esforço muscular (e.g. técnicas para mudança/rotação de posição 

corporal na cama). Também os responsáveis pela prestação de cuidados à pessoa com 

Doença de Machado-Joseph poderão beneficiar com a aprendizagem e utilização destas 

técnicas. 

Por seu turno, face às alterações ao nível da fala (disartria) e da deglutição (disfagia), a 

pessoa afectada poderá também beneficiar com uma avaliação e acompanhamento ao nível 

da Terapia da Fala e/ou da Fonoaudiologia. Considerando as consequências nefastas da 

disfagia, as dietas alimentares deverão atender não só à quantidade e qualidade nutritiva 

como também à consistência adequada dos alimentos a ingerir, a fim de acautelar a 

aspiração e o engasgamento. Nos casos de dificuldades na ingestão de líquidos poderá ser 

utilizado um espessante adequado. No referente às dificuldades ao nível da fala (disartria), 

em situações severas em que a expressão oral fica comprometida, poderá fazer sentido o 

uso de estratégias e/ou tecnologias de comunicação aumentativa/alternativa (e.g. 

comunicadores e sintetizadores de fala). Estas e outras ajudas técnicas ou produtos de 

apoio, destinados a compensar as desvantagens motoras ditadas pela doença, poderão ser 

utilizados conforme as necessidades avaliadas, visando a promoção de autonomia e a 

participação activa no desempenho das actividades da vida diária. De entre estas, destacam-

se as ajudas técnicas para a mobilidade mais tradicionais e mais conhecidas, como a cadeira 

de rodas e o andarilho, ou menos conhecidas, como os discos de transferência, assim como 

as ajudas técnicas para a comunicação e acesso às tecnologias de informação (e.g. 

computadores, comunicadores, software de comunicação e/ou de controlo de ambiente, 
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ratos e teclados adaptados, etc.), para a higiene e o cuidado pessoal (e.g. calçadeira 

adaptada, cadeira de banho, lavatório adaptado, etc.), para os cuidados domésticos (e.g. 

pinça colectora, abridores de frascos, talheres adaptados, etc.), para a recreação e lazer (e.g. 

lupas, vira-páginas, suportes de cartas de jogar, etc.) e outras. 

A Terapia Ocupacional é tida também como vantajosa na Doença de Machado-Joseph. 

Silva et al. (2009) recomendam-na uma vez que observaram um efeito positivo desta na 

melhoria de sintomas depressivos em pessoas afectadas pela doença. 

A consulta ou intervenção psicológica, individual ou em grupo, poderá igualmente 

beneficiar as pessoas afectadas, assim como os respectivos familiares e/ou cuidadores, 

contribuindo para minimizar o impacto e sofrimento psicológico causados pela doença. 

Cecchin et al. (2007) concluíram ser frequente a presença de sintomas depressivos reactivos 

não só nas pessoas afectadas directamente pela sintomatologia da doença, como também 

nos respectivos cônjuges ou cuidadores. Para além disso, Jardim, Rodrigues, Prieb e Osório 

(2009) reconhecem benefícios, inclusive psicoterapêuticos, na implementação de um grupo 

de suporte para pessoas com ataxias, especialmente Doença de Machado-Joseph. 

Considerando o impacto da doença a nível social, económico e outros, por seu turno com 

repercussões também a nível psicológico, a intervenção social poderá também contribuir 

para minimizar a intensidade do impacto psicossocial da doença. 

Assim sendo, existem terapêuticas ou cuidados com possível “efeito borboleta”, 

compostos por «pequenas» acções ou intervenções capazes de marcar diferença e contribuir 

para suavizar o impacto quotidiano da Doença de Machado-Joseph na vida de quem por ela 

é afectado. 

Maugrado não existir ainda a tão almejada cura para a Doença de Machado-Joseph, todo o 

conhecimento clínico e científico adquirido tem-se revelado imensamente pertinente para o 

entendimento desta doença, com efeitos na prática do diagnóstico, do aconselhamento 

genético, da clínica e da intervenção no sentido de minimizar, tanto quanto possível, o 

impacto da sua sintomatologia. Contudo, a nível mundial, a comunidade científica continua 

a empenhar-se na investigação sobre esta doença, reunindo esforços em prol da descoberta 

de uma solução terapêutica para a mesma. A prová-lo, decorreu, nos dias 1 a 3 de Abril de 
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2009, nos Açores, nas Furnas (ilha de São Miguel), o V International Workshop on 

Machado-Joseph Disease que reuniu investigadores de diferentes países que partilharam e 

discutiram os actuais conhecimentos acerca da Doença de Machado-Joseph, assim como 

construtivamente debateram sobre caminhos a seguir pela futura investigação. 

11..11..55..  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA  

O impacto das primeiras três descrições da doença e dos estudos que advogaram tratar-se 

de uma única doença e o facto de, curiosamente, todos estes se reportarem a famílias 

descendentes de açorianos conduziu à formulação enviesada da hipótese de que a Doença 

de Machado-Joseph seria uma doença de origem açoriana. Contudo, já em 1978, foi 

identificada uma família originária de Freixo-de-Espada-à-Cinta afectada pela Doença de 

Machado-Joseph e para a qual não foi apurada qualquer ascendência açoriana (Coutinho & 

Sequeiros, 1981), facto que veio por isso refutar a hipótese antes citada. 

Apesar de esta hipótese ter sido refutada, para efeitos de diagnóstico diferencial entre a 

Doença de Machado-Joseph e outras ataxias dominantes, a ascendência açoriana ou 

portuguesa das famílias afectadas ou a existência de relações históricas com populações 

portuguesas constituíram-se, durante algum tempo, como critério de diagnóstico valorizado 

pelos clínicos, por acreditarem que a doença se teria disseminado pelo globo terrestre 

devido às viagens marítimas e diáspora portuguesas. Esta valorização “poderá ter sido 

responsável pelo facto de um maior número de famílias de origem portuguesa ser 

conhecido, ou seja, partindo de um pressuposto não comprovado (a unicidade da mutação e 

a sua ligação obrigatória a populações portuguesas) estaria a adulterar-se o conhecimento 

da distribuição da doença” (Lima, 1996, p. 15). 

Mesmo atendendo à prevalência da Doença de Machado-Joseph entre portugueses e ao 

facto de as suas primeiras descrições advirem justamente da presença em famílias com 

ascendência açoriana, desde há muito deixou de fazer qualquer sentido atribuir-lhe 

cegamente a «nacionalidade» portuguesa, assim como o epíteto Doença Açoriana (Azorean 

Disease) se tornou absolutamente inaceitável. 
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Mediante a análise de haplótipos ou de marcadores genéticos vizinhos da mutação, ficou 

demonstrada a ocorrência de diferentes eventos mutacionais. A maioria dos casos mundiais 

da doença partilha um haplótipo comum, presente nas famílias da ilha das Flores (nos 

Açores) e em algumas do continente português, bem como em famílias, sem ascendência 

portuguesa conhecida, do Japão, França, Estados Unidos da América, Alemanha, China, 

Brasil, Espanha, Holanda, Noruega, Cambodja, Costa do Marfim, Índias Ocidentais 

Britânicas e Iémen (Gaspar et al., 2001). Um segundo haplótipo foi identificado num 

subgrupo de portugueses das ilhas de São Miguel e Graciosa (nos Açores), e do continente 

português, assim como em algumas famílias japonesas, norte-americanas, brasileiras e 

espanholas (Gaspar et al., 2001). Outros dois haplótipos foram identificados em quatro 

famílias atingidas pela doença, distribuídas pelos Estados Unidos da América, Marrocos e 

Guiana Francesa (Gaspar et al., 2001). Por um lado, estes resultados indiciam a ocorrência 

de duas introduções independentes da mutação genética na população portuguesa (e 

açoriana) e, por outro, visto que a maioria das famílias afectadas no mundo partilham um 

haplótipo comum, sugerem que uma mutação fundadora única, muito antiga, terá vindo a 

ser disseminada por várias populações, acrescida de outros três eventos mutacionais 

justificativos dos restantes haplótipos identificados (Gaspar et al., 2001). A. Amorim 

(comunicação pessoal, 1 de Abril de 2009)20

Numa perspectiva geográfica e de acordo com os dados oferecidos pela literatura, percebe-

se que a Doença de Machado-Joseph assume uma expressão mundial e atinge diferentes 

etnias. A prová-lo, seguidamente se apresenta uma panóplia de estudos que permitem, de 

certa forma, ilustrar o nível mundial da distribuição desta patologia, insuficiente porém para 

uma caracterização exacta e integral, já que isso exigiria não só uma busca incessante nas 

publicações existentes, como também a realização de rastreios globais para esse fim. 

, com os dados de que dispõe, acredita que esta 

doença não terá tido origem europeia, propondo a hipótese de uma origem asiática. 

Em 1979, uma equipa americana assume identificar a primeira família não portuguesa 

portadora da Doença de Machado-Joseph, registando oito indivíduos afectados numa 

família negra originária do estado de Carolina do Norte (Healton et al., 1980). Outras seis 
                                                 
20 No âmbito de conferência apresentada no V International Workshop on Machado-Joseph Disease, realizado 
nas Furnas, ilha de São Miguel, Açores. 
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famílias negras afectadas foram igualmente identificadas, desta feita originárias dos estados 

americanos de Carolina do Norte, Geórgia e Mississípi (Sequeiros & Coutinho, 1993). Para 

além destas, outras famílias residentes nos Estados Unidos da América têm vindo a ser 

identificadas, tendo-se contabilizado, em 1993, um total de 74 famílias independentes, 59 

com ascendência portuguesa (entre as quais, 57 açoriana) e 15 sem qualquer relação com a 

população portuguesa, integrando aquelas famílias um total de 605 pessoas com a doença, 

distribuídas por 29 dos estados americanos. 

No Japão, Sakai, Ohta e Ishino (1983), mediante a análise de quatro gerações de uma 

família japonesa com 11 indivíduos afectados e o estudo exaustivo de quatro casos clínicos, 

consideraram-se pioneiros no relato de uma família não portuguesa com Doença de 

Machado-Joseph patologicamente comprovada. Yuasa et al. (1986), três anos mais tarde, 

descrevem quatro membros de uma segunda família japonesa igualmente afectada por esta 

patologia. De acordo com Tsuji (2009) a Doença de Machado-Joseph é a mais frequente 

ataxia autossómica dominante no Japão. 

No Brasil, Teive, Arruda e Trevisol-Bittencourt (1991) identificaram uma família do 

Estado de Santa Catarina afectada pela doença, tendo realizado o estudo de caso de cinco 

membros pertencentes a esta família brasileira para a qual constataram ascendência 

açoriana. Poucos anos mais tarde, são estudadas quatro famílias brasileiras afectadas, 

comprovando-se, por análise molecular, a presença da Doença de Machado-Joseph em 28 

dos seus elementos (Stevanin et al., 1995). França et al. (2009) estudaram 158 casos com 

Doença de Machado-Joseph no Brasil. 

Ainda na América do Sul, em Cuba, país que se associa à maior prevalência mundial da 

SCA2 e onde se pensava ser inexistente a Doença de Machado-Joseph, foi confirmada, por 

análise molecular, a presença da mutação para esta patologia em seis famílias, com um total 

de oito indivíduos afectados (González et al., 2009). 

Na China, mediante o estudo de 167 indivíduos afectados por SCA e pertencentes a 85 

famílias chinesas distintas, Tang et al. (2000) testemunham a presença da mutação da 

Doença de Machado-Joseph (SCA3) em 48,2% das famílias, inferindo que esta seria a 

forma de ataxia dominante mais comum entre a população chinesa. A elevada prevalência 
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encontrada para a doença na China e a constatação de que as famílias afectadas não teriam 

qualquer ascendência lusa, alicerçou a afirmação, por parte dos autores, de que esta seria 

uma doença mundial. 

Analogamente, Soong, Lu, Choo e Lee (2001), mediante a realização de análises 

moleculares em indivíduos de 74 famílias afectadas por SCA e residentes em Taiwan, 

verificaram que a Doença de Machado-Joseph se revelava como o tipo de ataxia dominante 

mais comum, atingindo 47,3% das famílias estudadas. Já em 1997 Hsieh et al. haviam 

identificado, em Taiwan, 18 pessoas com idêntico diagnóstico clínico e 12 em risco, todas 

elas pertencentes a sete famílias afectadas por esta patologia. 

No norte da Austrália, Burt, Blumbergs e Currie (1993) estudaram quatro famílias 

aborígenes de Arnhem Land com quadro clínico semelhante ao da Doença de Machado-

Joseph e sem ascendência portuguesa comprovada. Volvida uma década, foi verificado que 

esta patologia, antes localmente conhecida como Groote Eylandt Syndrome, sofrera um 

crescimento significativo na região do nordeste de Arnhem Land, constatando-se a 

existência de registo de casos confirmados em pelos menos três das suas comunidades 

(Groote Eylandt, Yirrkala e Elcho Island) (Morgan, 2004). 

Por seu turno, Goldberg-Stern, D’jaldetti, Melamed e Gadoth, em 1994, descrevem aquela 

que qualificam como a primeira família judia em Israel reportada pela comunidade 

científica como portadora desta doença. Gadoth, Gordon e Abeliovich (2009), ainda em 

Israel, estudaram 24 casos com Doença de Machado-Joseph, 13 deles de origem judaica 

iemenita. 

Na Alemanha, Schöls et al. (1995) reportaram a presença da Doença de Machado-Joseph 

em 19 famílias, concluindo que esta seria responsável por cerca de metade dos casos de 

ataxias espinocerebelosas dominantes (como citado em Lima, 1996). 

MacLeod (1985) faz referência a quatro famílias afectadas no Canadá, Pou-Serradel et al. 

(1987) a uma família em Espanha, enquanto Chazot et al. (1983) e Sangla et al. (1990) 

aludem a duas famílias em França (como citado em Sequeiros & Coutinho, 1993). Para 

além destas, são conhecidas, como comprovadamente afectadas pela doença, pelo menos 
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nove famílias na Índia (Mittal, Srivastava, Jain, Jain, & Mukerji, 2005), dois casos em 

Itália (Brusco et al., 2004), uma família no Reino Unido (Teive & Arruda, 2004) e um 

caso na Polónia (Sulek-Piatkowska et al., 2009). 

Por fim, a Doença de Machado-Joseph é a mais frequente ataxia dominante em Portugal, 

com uma prevalência de 3,1:100000 (Coutinho, Barbosa, Sequeiros, & Silveira, 2009). Em 

2002 encontravam-se reportadas 101 grandes famílias afectadas, distribuídas pelo 

Continente (64 famílias) e pelas ilhas dos Açores (37 famílias) (Cruz et al., 2002). Os 

Açores, apesar de representarem somente 2,29% da população do país, albergam 36,6% do 

total de famílias portuguesas afectadas pela doença, sendo aí que a mesma atinge a mais 

elevada prevalência, tanto a nível nacional como mundial. Tentando compreender a 

distribuição epidemiológica da doença em Portugal, Lima et al. (2005, p.162), mediante 

uma amostra de 1000 indivíduos (não relacionados entre si e não afectados pela doença) 

dos 20 distritos, constataram a ausência de qualquer correlação significativa entre a 

representação epidemiológica da doença e a extensão (curta, média ou longa) das repetições 

do tripleto CAG nos alelos normais, resultados que se afiguram “em concordância com um 

modelo que postula a presença de poucos eventos mutacionais a partir dos quais se terá 

originado a maioria dos casos mundiais”. 

Em diferentes regiões mundiais a Doença de Machado-Joseph (ou SCA3) tem sido 

apontada como a mais prevalente quando comparada com as restantes SCA. Silveira et al. 

(1996), analisando 92 indivíduos de diferentes etnias e portadores de diferentes SCA, 

registaram a presença da mutação da Doença de Machado-Joseph em 41% dos casos, 

verificando que esta seria a SCA que apresentava a mais elevada frequência relativa. Para 

além disso, concluíram que ela representava 55% dos casos das ataxias dominantes 

estudadas e que, nos indivíduos de origem portuguesa, a sua prevalência ascendia aos 84%. 

Assim, conquanto se desconheçam dados que permitam conjecturar com exactidão sobre a 

prevalência e a epidemiologia da Doença de Machado-Joseph na população mundial, 

dúvidas não restam de que esta é uma doença com expressão mundial. 
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11..22..  IIMMPPAACCTTOO  DDAA  DDOOEENNÇÇAA  DDEE  MMAACCHHAADDOO--JJOOSSEEPPHH  NNOOSS  AAÇÇOORREESS  
Correspondendo a um território transcontinental e autónomo da República Portuguesa, a 

oficialmente designada Região Autónoma dos Açores é dotada de autonomia política e 

administrativa, e integra o território da União Europeia com o estatuto de região 

ultraperiférica. Esta região compõe-se por nove ilhas, localizadas a cerca de 1600 km da 

capital portuguesa, no nordeste do oceano atlântico, que no seu conjunto perfazem uma 

superfície total de 2322 km2 e compõem três grupos geográficos distintos (figura 1): o 

grupo oriental (ilhas Santa Maria e São Miguel), o grupo central (ilhas Terceira, Graciosa, 

São Jorge, Pico e Faial) e o grupo ocidental (ilhas Flores e Corvo). 

 

Figura 1 - Mapa da Região Autónoma dos Açores. 

 

O seu povoamento iniciou-se pelas ilhas do grupo oriental, em 1444, estendendo-se 

progressivamente para ocidente, até às ilhas Flores e Corvo já no início do século XVI, e 

consumou-se através de grupos de colonizadores provenientes de várias regiões do 

continente português e até de outras nacionalidades, tais como a bretã, a flamenga e a 

Adaptado de SREA (2005). 
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francesa, a que veio juntar-se uma influência castelhana de menor significado, aquando da 

integração de Portugal na coroa espanhola (1580-1640). 

De acordo com o Serviço Regional de Estatística dos Açores, em 2005 residiam no 

arquipélago 242 241 pessoas, representando 2,29% da população portuguesa (total de       

10 569 592 pessoas) (Serviço Regional de Estatística dos Açores [SREA], 2006). A tabela 

seguinte caracteriza as diferentes ilhas quanto à superfície, distribuição demográfica e 

densidade populacional. 

 

Tabela 1 - Área, população e densidade populacional dos Açores (2005). 

  Áreaa 

(km2) 
 

Populaçãob 

(n.º residentes) 
 

Densidadeb 

Populacional 

Santa Maria 

São Miguel 

Terceira 

Graciosa 

São Jorge 

Pico 

Faial 

Flores  

Corvo 

 96,9 

744,6 

400,3 

60,7 

243,7 

444,8 

173,1 

141,0 

17,1 

 5 524 

132 205 

55 599 

4 813 

9 523 

14 750 

15 343 

4 023 

461 

 57,0 

177,6 

138,9 

79,3 

39,1 

33,2 

88,7 

28,5 

26,9 

Açores 

Portugal 

 2 322 

92 089,7 

 242 241 

10 569 592 

 104,3 

114,8 

Fontes: a Instituto Geográfico Português, a partir da Carta Administrativa Oficial de Portugal de 
2005 (SREA, 2006); b Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas Demográficas e Instituto 
Nacional de Estatística, Estatísticas Provisórias de População Residente (SREA, 2006). 

 

O facto de as primeiras descrições da Doença de Machado-Joseph terem decorrido do 

estudo de famílias com ascendência açoriana contribuiu para que, desde o início, a atenção 

da comunidade científica se focalizasse nesta região. Efectivamente, a Doença de 
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Machado-Joseph atinge nos Açores uma expressividade relevante, apresentando-se aí a 

mais alta prevalência a nível mundial. 

Em 1997 eram conhecidos na região pelo menos 103 indivíduos afectados pela 

sintomatologia desta doença, pertencentes a 32 famílias alargadas, distribuídas por quatro 

das nove ilhas do arquipélago, a ilha de São Miguel no grupo oriental, Graciosa e Terceira 

no grupo central e Flores no grupo ocidental (Lima, Abade, Coutinho, & Mayer, 1997a). As 

genealogias das famílias açorianas afectadas têm vindo a ser desenhadas desde há mais de 

uma década e integradas numa base computorizada de dados demográficos e genealógicos, 

WILLY, no Departamento de Biologia da Universidade dos Açores, sendo que, em 1997, já 

constavam desta base de dados mais de 8500 indivíduos e 3200 uniões (Lima, Mayer, 

Coutinho, & Abade, 1997b). 

Considerando os locais de nascimento das pessoas afectadas, os dados apontam para a 

existência de um foco evidente na freguesia da Bretanha, na ilha de São Miguel, de onde 

curiosamente era oriunda a família Machado, a primeira família descrita. Lima et al. 

(1997b) constataram que 48,6% dos micaelenses afectados seriam naturais da referida 

freguesia, enquanto a maioria dos florentinos afectados (77%) seriam naturais de freguesias 

localizadas na região norte da ilha das Flores, designadamente Ponta Delgada, Cedros e 

Santa Cruz. Por seu turno, de acordo com aqueles autores, Terra Chã, na ilha Terceira, e 

Guadalupe, na ilha Graciosa, são as freguesias de origem de todos os afectados nestas duas 

ilhas, facto explicado por existir em cada uma delas uma única família com esta patologia. 

Constatada a ausência de correlação entre o número de indivíduos afectados e o número de 

habitantes por freguesia, Lima et al. (1997b) sugerem que a distribuição espacial da doença 

na região, em função dos locais de nascimento, obedece a um padrão geográfico específico 

e independente da distribuição geral da população. 

Conquanto Lima (1996) tenha identificado focos históricos da doença no arquipélago21

                                                 
21 Bretanha em São Miguel e Santa Cruz e Ponta Delgada nas Flores, freguesias com representação elevada 
simultânea de fundadores e pessoas vivas com a doença. 

, 

ficou por provar o efeito fundador da doença nos Açores, uma vez que a análise 

genealógica realizada, ainda que extensa, não permitiu o apuramento de um casal 
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ascendente comum a todas as famílias açorianas afectadas. Mesmo quedando por provar 

um efeito fundador ao nível de todo o arquipélago, a autora advoga um modelo de efeito 

fundador responsável pela introdução do gene mutante da doença na ilha de São Miguel, 

preconizando que esta teria sido efectuada por indivíduos de apelido Costa Homem. Por 

análise genealógica, concluiu que estes seriam originários da região Centro-Norte 

(Coimbra-Viseu-Lamego), onde, aliás, se regista actualmente uma significativa prevalência 

da doença. No que concerne à penetração do gene mutante nos Açores, Lima (1996), 

apurando a existência de ascendência florentina na família terceirense afectada, conseguiu 

confirmar que a mutação do gene presente nas ilhas Terceira e Flores partilhavam uma 

origem comum. Por seu turno, ao verificar a ausência de relações ancestrais de parentesco 

das famílias afectadas nas ilhas Flores e Terceira com as de São Miguel, defendeu a 

hipótese de uma importação separada do gene deletério para o arquipélago, sugerindo que a 

mutação presente nos cromossomas micaelenses teria uma origem distinta da presente nos 

florentinos. Mais tarde, tal hipótese veio a confirmar-se a partir de dados moleculares 

comprovativos da existência de dois haplótipos ou eventos mutacionais distintos nas ilhas 

Flores e São Miguel, refutando-se em definitivo a hipótese de um efeito fundador único no 

arquipélago e concluindo-se que o haplótipo presente nas famílias da ilha das Flores seria 

comum ao de algumas famílias do continente português e ao de famílias sem ascendência 

portuguesa, enquanto o haplótipo presente nas famílias de São Miguel seria comum ao dos 

casos da Graciosa, assim como ao de outras famílias do continente português e ao de 

algumas famílias japonesas, norte-americanas, brasileiras e espanholas (Gaspar et al., 

2001). 

Conquanto já se tenha previamente adiantado o efectivo de pessoas afectadas na Região 

Autónoma dos Açores, a percepção da real expressividade desta doença obriga à 

determinação da sua prevalência, entendida como o rácio do número de indivíduos 

afectados no total da população residente. 

As estatísticas conhecidas mais recentes, referidas por Bettencourt et al. (2008), apontam 

para uma prevalência, nos Açores, de 1:3472 (como citado em Bettencourt, 2009). Na ilha 

das Flores a doença atinge a sua expressão máxima, de acordo com os dados de Bettencourt 



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

44 

et al. (2008) com uma prevalência de 1:239 (como citado em Bettencourt, 2009). Na ilha de 

São Miguel, em 1998, a prevalência da doença cifrava-se em 1:2928 (Lima, Mayer, 

Coutinho, & Abade, 1998). Saliente-se que, apesar de esta ilha evidenciar uma prevalência 

inferior à da ilha das Flores, tal não significa que nela residam menos indivíduos afectados, 

o que acontece é que nela o total de habitantes é muito superior, dado tratar-se da ilha mais 

populosa dos Açores, onde reside mais de metade da população de todo o arquipélago. Nas 

ilhas Terceira e Graciosa, apesar de residirem poucos casos com a Doença de Machado-

Joseph, as prevalências registadas em 1998 cifravam-se em 1:7958 e 1:714, 

respectivamente, sendo esta última essencialmente explicada pela pouca população 

residente (Lima et al., 1998). 

Recorrendo aos dados disponíveis na literatura, a tabela seguinte apresenta a prevalência da 

Doença de Machado-Joseph nos Açores e a sua evolução ao longo das últimas décadas, 

restrita às ilhas com número de casos significativo – São Miguel e Flores. 

 

Tabela 2 - Prevalência da Doença de Machado-Joseph nos Açores (ilhas São Miguel e 
Flores) e sua evolução (1992-2008). 

  Prevalência 

  Coutinho 
(1992)a  Lima et al. 

(1997) a  Lima et al. 
(1998)b  Bettencourt et al. 

(2008)c 

São Miguel 
 
Flores 

 
1:5000 

 
1:140 

 
1:3148 

 
1:106 

 
1:2928 

 
1:103 

 
* 

 
1:239 

Açores  1:3600  1:2402  1:2309  1:3472 

Fontes: a Lima et al. (1997b); 
b Lima et al. (1998) e c Bettencourt (2009). 

 

Ainda que se afigure a melhor medida para ilustrar a expressão da doença, convém ter 

presente que a prevalência, como medida dinâmica que é, encontra-se sujeita à variação do 

efectivo da população geral e, em particular, à variação do número de pessoas afectadas, 
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uma vez que, em circunstâncias normais, a variação da população é, supostamente, quase 

desprezável no curto e médio prazo. Sem excluir a possibilidade de um aumento real de 

indivíduos afectados, é provável que o crescimento da prevalência da doença nos Açores, 

verificado entre 1992 e 1998, tenha resultado sobretudo de um acréscimo ilusório de casos, 

presumivelmente motivado por diversos factores, de entre os quais se salientam: a 

viabilidade de confirmação molecular da presença da mutação genética; a implementação 

de um programa de teste preditivo e aconselhamento genético; o desenvolvimento de 

projectos regionais de investigação sobre a doença e a instituição de benefícios para as 

pessoas com Doença de Machado-Joseph, publicados em legislação regional. Estes 

factores, associados a um melhor esclarecimento sobre a doença, poderão não só ter 

despertado maior atenção dos profissionais para o diagnóstico como também atraído mais 

pessoas afectadas à rede regional de saúde, contribuindo desta forma para um 

conhecimento mais alargado do efectivo real de pessoas com a doença. De qualquer modo 

não é também de descartar a eventualidade de, em certa medida, as variações de 

prevalência repercutirem também diferenças no efectivo populacional utilizado pelos 

diversos autores. Por sua vez, a ulterior diminuição da prevalência da doença nos Açores, 

entre 1998 e 2008, poderá ter decorrido do aumento no efectivo populacional e de um 

decréscimo efectivo de casos, este último quiçá resultante, entre outros, do falecimento de 

casos e/ou da identificação de falsos casos (e.g. diagnósticos clínicos de Doença de 

Machado-Joseph refutados por análise molecular). Talvez não seja igualmente de excluir a 

eventualidade da descoberta da doença ter vindo a repercutir-se na reprodução das famílias 

afectadas, com efeitos só agora visíveis, dado tratar-se de uma doença de aparecimento 

tardio. 

Considerando a gravidade desta doença e o fenómeno de antecipação que alguns autores 

lhe associam, poderia esperar-se que, mesmo não influindo propriamente nos mecanismos 

biológicos que alicerçam a fertilidade, o seu quadro clínico condicionasse a reprodução das 

pessoas afectadas. Partindo do pressuposto de que esta doença constituiria uma 

desvantagem selectiva, esperar-se-ia então que o gene mutante tendesse a extinguir-se, o 

que, a ser assim, se repercutiria numa diminuição gradual de casos. Todavia, no final da 

década de 90, estudos revelaram que famílias micaelenses afectadas pela doença, quando 
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comparadas com as não afectadas, apresentavam índices superiores de reprodução efectiva, 

isto porque, nas famílias afectadas desta ilha, não só o casamento parecia ocorrer mais 

cedo, com a correspondente extensão do período reprodutivo, como cumulativamente se 

verificava uma fertilidade mais elevada (maior número de filhos por casal) e uma maior 

reprodução efectiva (os descendentes de casais afectados revelavam maior sucesso 

reprodutivo) (Lima, 1996; Lima et al., 1997a). Para além disto, dentro das próprias famílias 

afectadas constatou-se a superioridade reprodutiva dos casais afectados comparativamente 

com os não afectados, apresentando aqueles um maior número de filhos e descendentes 

úteis por casal (Lima, 1996). Mais recentemente, Lima et al. (2001b) verificaram que, num 

conjunto de casos com Doença de Machado-Joseph, todos aqueles em estado civil de 

casado se haviam consorciado antes da idade de início da doença, ou seja, antes do 

aparecimento dos seus sintomas. Estes autores concluíram que o estado civil dos casos 

afectados se relaciona com a idade de início e com o tipo clínico, constatando ser maior a 

frequência de casamentos quanto maior a idade de início, enquanto no tocante ao tipo 

clínico a proporção de indivíduos afectados casados variava entre 22% no tipo I, 40% no 

tipo II e 95% no tipo III. Aos casos de tipo clínico I, em que a doença tem início mais cedo, 

muitas vezes em idades prévias à idade «normal» de casamento, estariam então associadas 

frequências mais baixas de casamento e, por conseguinte, uma menor fertilidade (menor 

número de filhos por casal) (Lima et al., 2001b). Estes autores concluíram ainda que, no 

subgrupo dos casados não existiam quaisquer diferenças significativas na fertilidade, sendo 

que, no caso destes, o tipo clínico ou a idade de início não se repercutiam na idade de 

casamento, no ciclo reprodutivo ou no número de filhos, sugerindo que a fertilidade dos 

casos casados em idade reprodutiva não parecia ser afectada mesmo perante o confronto 

com a sintomatologia da doença. 

Por quanto ficou dito, mais do que a consciência do legado familiar da doença poderá ser 

sobretudo o confronto objectivo com a sua sintomatologia que condiciona a opção de casar 

ou não casar, tomada pelo próprio ou, talvez mais até, pelos potenciais parceiros. Embora 

os tipos clínicos II e III se encontrem menos sujeitos à desvantagem selectiva, os genes 

mutantes associados ao tipo I, com elevadas repetições CAG, parecem ser alvo de selecção 

negativa no processo de selecção natural, decorrente não da redução directa da fertilidade, 
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mas sim da redução da nupcialidade (Lima et al., 2001b). Numa análise comparativa entre 

as ilhas Flores e São Miguel, os dados não apontam para a existência de diferenças 

significativas no tocante à fecundidade (e.g. duração do período reprodutivo e número de 

filhos por casal), pelo que o facto de estas duas ilhas possuírem estruturas populacionais 

muito distintas não parece espelhar-se no comportamento reprodutivo das famílias 

afectadas pela doença (Lima, 1996; Lima, Silva, & Santos, 2000). 

Assim, contrariamente ao que poderia intuir-se, com excepção dos casos de tipo clínico I, a 

Doença de Machado-Joseph, nos Açores, não parece colocar quem dela é portador numa 

posição de desvantagem reprodutiva. O facto de não ter sido sujeito a uma desvantagem 

selectiva agressiva e generalizada será, de resto, o melhor dos argumentos para explicar “os 

motivos que permitiram a manutenção, na população, de um gene mutante, responsável por 

uma patologia grave, durante cerca de 20 gerações” (Lima, 1996, p. 246). 

Por conseguinte, a permanência da Doença de Machado-Joseph nos Açores e a sua ligação 

histórica ao arquipélago terão contribuído para a percepção da mesma enquanto problema 

regional. A gravidade desta doença hereditária, crónica e altamente incapacitante, pelas 

suas repercussões clínicas e psicossociais, fazem dela um problema individual, familiar e 

inter-geracional, e a elevada prevalência da Doença de Machado-Joseph nos Açores, 

associada à sua gravidade, dela fazem um problema de saúde e social públicos, presente na 

consciência colectiva açoriana, com impacto a nível micro e macro-social. A mobilização 

da sociedade civil e de órgãos e agentes sociais representantes do poder técnico, científico e 

político é testemunho bastante da dimensão do impacto da Doença de Machado-Joseph na 

região. De facto, a realidade da Doença de Machado-Joseph tem conduzido à criação de 

legislação e investigação, assim como à construção de políticas sociais e de saúde 

específicas que alicerçam a intervenção e as respostas regionais existentes, desenvolvidas 

com vista a minorar, dentro do possível, o impacto desta doença. 
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11..22..11..  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  

A Região Autónoma dos Açores, com Assembleia e Governo próprios, é, nos termos da 

Constituição, dotada de autonomia legislativa. Sem lesar a integridade da soberania do 

Estado, o Estatuto Político-Administrativo da Região confere-lhe poder para legislar sobre 

matérias específicas que lhe dizem estritamente respeito.  

A consciência sobre o impacto da Doença de Machado-Joseph nos Açores e o seu 

entendimento enquanto problema social e de saúde pública conduziu a que, no início da 

década de 90, começasse a ocupar lugar na agenda dos órgãos politico-legislativos 

regionais. Em 1990, através da Resolução n.º 5/90/A de 21 de Março, a Assembleia 

Legislativa Regional dos Açores (ALRA) resolve recomendar ao Governo Regional que 

actue no sentido de determinar o grupo de indivíduos afectados pela doença e de 

desencadear medidas adequadas à prevenção da mesma e/ou ao acompanhamento das 

pessoas afectadas. 

Volvidos dois anos, o Decreto Legislativo Regional n.º 21/92/A de 21 de Outubro vem 

determinar a aplicação de diferentes medidas de apoio ao cidadão com Doença de 

Machado-Joseph, desde que recenseado em centros de saúde da Região Autónoma dos 

Açores. De entre estas medidas, destacam-se: 

 A garantia aos cidadãos afectados de acesso a uma pensão de invalidez, desde que 

verificada uma incapacidade funcional igual ou superior a 70%; 

 O estabelecimento de um subsídio de acompanhante a atribuir aos cidadãos com um 

grau de incapacidade funcional igual ou superior a 70% ou que, independentemente 

deste, percam a possibilidade de locomoção, em resultado da doença; 

 O acesso gratuito a todo o material clínico de apoio para compensar as desvantagens 

motoras (designadamente, cadeiras de rodas, canadianas, calçado ortopédico, 

almofadas anti-escaras, algálias, sacos para recolha de urina e fraldas), fornecido 

pelos centros de saúde, a título definitivo ou devolutivo se recuperável; 
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 O acesso gratuito a medicação (designadamente analgésica, anti-espástica, 

vitamínica e todo o material de planeamento familiar), fornecida pelos centros de 

saúde22

 

. 

Tendo naquele documento legislativo a doença sido designada de “Doença Machado (ou de 

Joseph)”, em 1993 é publicada a Declaração de Rectificação n.º 28/93 que considera aquela 

designação inexacta e declara a sua rectificação mediante a substituição pela denominação 

actual (Machado-Joseph). 

Nesse mesmo ano, através da publicação do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/93/A de 

6 de Abril, o Governo Regional procede à regulamentação do esquema de protecção 

especial definido no diploma anteriormente apresentado, estabelecendo os processos, 

condições de atribuição e regras de cálculo da pensão de invalidez (regime contributivo), da 

pensão social de invalidez (regime não contributivo) e do dito subsídio de acompanhante 

(prestação atribuível em qualquer um dos regimes, no caso de invalidez ou de 

impossibilidade de locomoção, desde que necessário o acompanhamento por parte de 

terceira pessoa). 

Em 2003, em sequência da aprovação da Resolução n.º 1/2003 de 26 de Fevereiro, a 

Comissão Permanente de Assuntos Sociais da ALRA encarregou-se de proceder à 

elaboração de um relatório de avaliação dos impactos da implementação do esquema 

regional de protecção especial na Doença de Machado-Joseph (previsto no Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/92/A), assim como das medidas e programas desenvolvidos 

nesse domínio. Para o efeito, foram auscultados departamentos governamentais regionais e 

serviços dependentes, assim como instituições da região e técnicos especialistas com 

trabalho desenvolvido no âmbito da referida doença, a designar: Secretaria Regional dos 

Assuntos Sociais, Associação Atlântica de Apoio aos Doentes do Machado-Joseph (ilha de 
                                                 
22 De âmbito nacional, em 1999, é entretanto publicado o Despacho n.º 19972/99 de 20 de Setembro que vem 
também legislar sobre o acesso a medicação necessária às pessoas com paraplegias espásticas familiares e 
ataxias cerebelosas hereditárias, determinando que, a partir de Janeiro de 2000, a medicação anti-espástica, 
antidepressiva, indutora do sono e vitamínica, necessária às pessoas com aquelas doenças, inclusive Doença 
de Machado-Joseph, seria fornecida pelos hospitais da rede oficial, sem custos para o utilizador, desde que 
prescrita em contexto de consulta de Neurologia desses mesmos hospitais e com referência explícita à 
abrangência do cidadão por este despacho. 
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São Miguel), Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores, Associação de Doentes 

Machado-Joseph “Mão Amiga” (ilha das Flores), Centro de Saúde de Santa Cruz das 

Flores, e técnicos do Hospital Divino Espírito Santo (Ponta Delgada, ilha de São Miguel), 

Hospital Santo Espírito (Angra do Heroísmo, ilha Terceira) e Grupo Açoriano de 

Investigação em Neurogenética (Comissão Permanente de Assuntos Sociais da ALRA, 

2003). 

Na sequência de tais audições foram extraídas diferentes conclusões, de entre as quais a de 

que aquele decreto estaria a ser cumprido na sua plenitude e sem dificuldade de maior, 

nomeadamente no tocante ao fornecimento de material clínico, tomando-se, portanto, como 

eficaz no colmatar de necessidades a este nível (Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

da ALRA, 2003). Todavia, almejando-se mais que a promoção do bem-estar físico da 

pessoa, concluiu-se que os apoios dispostos no dito diploma seriam limitados, bem como as 

prestações (pensão de invalidez e subsídio de acompanhante) insuficientes. Na prática, as 

diferentes entidades regionais, públicas e/ou privadas, intervenientes na Doença de 

Machado-Joseph têm partilhado objectivos mais ambiciosos e orientado a sua intervenção 

para a criação de respostas mais abrangentes, que extravasam (e ainda bem) o pressuposto 

no referido diploma. Contudo, constataram-se disparidades ao nível dos apoios disponíveis 

nas diferentes ilhas do arquipélago, bem como se concluiu sobre a necessidade de uma 

articulação mais consistente entre aquelas entidades intervenientes (Comissão Permanente 

de Assuntos Sociais da ALRA, 2003). 

Alicerçada nas conclusões do dito relatório, de 15 de Outubro de 2003, a ALRA, através da 

Resolução n.º 14/2003/A de 17 de Novembro, apresentou ao Governo Regional as 

recomendações, atinentes às medidas de apoio na Doença de Machado-Joseph, que a seguir 

se transcrevem: 

“1) Atribuir maior prioridade aos doentes Machado-Joseph em processos de aquisição de habitação, 
recuperação de habitação degradada ou adaptação de habitação; 

2) Assegurar a todos os doentes Machado-Joseph o acesso a apoios específicos do âmbito da 
fisioterapia e da psicologia; 

3) Sensibilizar os diferentes intervenientes junto dos doentes Machado-Joseph e suas famílias no 
sentido de intensificar a divulgação dos testes preditivo e pré-natal e assegurar os apoios necessários 
a uma tomada de decisão autónoma e informada, bem como o acompanhamento posterior à sua 
realização; 
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4) Estudar modalidades de remuneração do acompanhante por forma a assegurar-lhe uma situação 
profissional e contributiva estável, bem como uma remuneração mais compatível com as tarefas que 
desempenha; 

5) Incentivar o alargamento da oferta de oportunidades de ocupação profissional dos doentes 
Machado-Joseph, quer através de apoios à manutenção em contexto normal de trabalho quer da 
disponibilização de modalidades alternativas de ocupação, tais como emprego protegido e emprego 
apoiado; 

6) Sensibilizar os serviços de saúde no sentido de serem implementados mecanismos que visem 
facilitar o acesso dos doentes Machado-Joseph às consultas de especialidade e tratamentos 
específicos; 

7) Desenvolver os esforços necessários por forma a assegurar aos doentes Machado-Joseph, em 
particular aqueles que residam em zonas mais isoladas, o acesso a uma forma de telecomunicação 
que permita, em simultâneo, minimizar o isolamento e promover uma maior segurança, garantido 
que fica o contacto com o exterior, nomeadamente em situações de urgência; 

8) Incentivar uma articulação mais eficaz entre os profissionais que se dedicam preferencialmente à 
investigação e todos aqueles que, nos diferentes serviços públicos e privados e nas diferentes 
localidades, asseguram o apoio directo contínuo aos doentes e suas famílias; 

9) Promover junto dos serviços oficiais e das instituições públicas e privadas com intervenção junto 
dos doentes Machado-Joseph e seus familiares um modelo de funcionamento em equipas 
pluridisciplinares que, articulando profissionais das diferentes áreas do saber e provenientes dos 
diferentes serviços, assegurem uma resposta global e integrada.” 

 

Apresentada a legislação específica conhecida e sem de todo descurar o trabalho dos 

agentes políticos regionais no gizar e legislar das actuais medidas de apoio ao cidadão com 

Doença de Machado-Joseph, afigura-se no entanto pertinente tecer algumas considerações 

sobre a mesma. 

Como se referiu, o Decreto Legislativo Regional n.º 21/92/A e respectiva regulamentação 

visam garantir a criação de esquemas especiais de protecção social dos cidadãos com 

Doença de Machado-Joseph. Se a priori se poderia subentender que se encontra garantida 

uma aplicação universal a todas as pessoas afectadas por essa doença nos Açores, importa 

salientar que nem todas as medidas especiais previstas naqueles diplomas abrangem de 

modo equitativo todos os cidadãos, uma vez que a aplicação de algumas delas depende dos 

regimes de protecção dos quais beneficiam. 

No tocante ao acesso à pensão de invalidez e ao subsídio de acompanhante, as condições 

especiais de atribuição previstas somente abrangem os cidadãos beneficiários do regime 

geral da segurança social, encontrando-se na prática excluídos os beneficiários de outros 

regimes que não este. Os beneficiários do regime da segurança social (contributivo e não 
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contributivo) podem usufruir do subsídio de acompanhante nos termos dispostos naqueles 

decretos, correspondendo o seu montante ao do complemento por dependência do regime 

geral23. Os beneficiários do regime de protecção social aos funcionários e agentes da 

administração pública (ADSE) e regimes complementares afectados por esta doença não 

poderão, porém, usufruir da dita protecção especial referente ao subsídio de acompanhante. 

Para estes apenas se encontra previsto a nível nacional um esquema de protecção social 

especial restrito aos casos de doença do foro oncológico, Esclerose Múltipla e 

Paramiloidose Familiar (Decreto-Lei n.º 173/2001 de 31 de Maio), pelo que podem recorrer 

somente a uma medida integrante de um esquema de protecção geral (e não especial 

restrito), consubstanciada numa comparticipação em apoio domiciliário por terceira 

pessoa24

A medida de acesso gratuito ao material clínico de apoio, seja ele recuperável ou não, 

encontra-se, igualmente, dependente do regime de protecção do cidadão com Doença de 

Machado-Joseph. No atinente a alguns centros de saúde da região, esta está a ser cumprida 

não por meio da cedência directa do material clínico de apoio, mas sim por meio de 

comparticipação através do reembolso total do seu custo, mediante a apresentação da 

prescrição médica e recibo de pagamento respectivos. Assim, alegando os centros de saúde 

que não são encarregados de comparticipar despesas efectuadas por cidadãos beneficiários 

de outros regimes, encontra-se condicionado o acesso dos beneficiários do regime da 

ADSE e regimes complementares a esta medida especial de apoio. Para os beneficiários do 

regime geral da segurança social este modo de cumprimento da medida não resulta em 

qualquer prejuízo desde que garantida a disponibilidade financeira para assegurar 

previamente a compra do material em questão. 

, destinado a “doentes que se encontrem em situação de dependência, acamados de 

forma crónica e permanente ou com quadros de demência graves” (Direcção-Geral de 

Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública [ADSE], 2009). 

Ainda no âmbito da medida de acesso ao material clínico de apoio, importa salientar que, 

conquanto a legislação determine o acesso gratuito a todo o material clínico de apoio 

                                                 
23 Montante escalonado de acordo com o grau de dependência verificado. 
24 Montante escalonado de acordo com os rendimentos do agregado e o grau de parentesco com a terceira 
pessoa. 
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destinado a compensar desvantagens motoras, alguns centros de saúde da região tendem a 

interpretar e a restringir o “todo” constante na legislação à amostra das designações de 

material clínico enunciadas meramente a título exemplificativo. Perante a opção do 

legislador por uma norma de tipo aberta e face à inexistência de regulamentação 

complementar que defina com rigor os materiais objecto de apoio, abre-se a possibilidade a 

diferentes interpretações por parte das entidades responsáveis pela aplicação desta medida, 

do que pode resultar, mesmo entre cidadãos com Doença de Machado-Joseph beneficiários 

do regime geral da segurança social, um acesso não universal e não equitativo a materiais 

clínicos de apoio necessários à compensação de dificuldades motoras. 

Por outro lado, se se pretender a universalidade, na prática, do apoio aos diferentes 

cidadãos com Doença de Machado-Joseph nos Açores, independentemente dos regimes dos 

quais sejam beneficiários, pertinente se torna investir numa solução que garanta a 

uniformização, tanto quanto possível, de um esquema de protecção especial a esta doença, 

por exemplo diligenciando para que a Assembleia da República Portuguesa institua um 

esquema congénere para os cidadãos com Doença de Machado-Joseph nos Açores 

beneficiários do regime da ADSE. 

Até lá, é contudo importante que todos os agentes sociais intervenientes tenham presentes 

as referidas disparidades, em particular aquando da divulgação dos apoios e direitos dos 

cidadãos com Doença de Machado-Joseph. 

Que não se deduza no entanto qualquer intuito de desmerecer o esforço legislativo da 

região que, percebendo esta doença como um problema de saúde e social públicos regional, 

meritória e activamente investiu na criação de instrumentos específicos com vista a minorar 

o impacto da doença na vida da população por ela afectada. 

11..22..22..  II&&DD  

A pertinência da ampliação do conhecimento sobre a Doença de Machado-Joseph conduziu 

a que a região investisse na investigação e desenvolvimento (I&D), destinados a aprofundar 
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o entendimento sobre esta doença e sobre a realidade que lhe é envolvente e inerente. A 

este propósito é merecedor de referência o Grupo Açoriano de Investigação em 

Neurogenética (GAIN) que, desde a data da sua constituição, tem vindo a dedicar-se à 

investigação sobre a Doença de Machado-Joseph, contribuindo desta forma para o 

enriquecimento do saber científico regional. O GAIN é composto por uma equipa 

pluridisciplinar constituída por técnicos e especialistas do Hospital Divino Espírito Santo 

(Ponta Delgada, São Miguel), Hospital Santo Espírito (Angra do Heroísmo, Terceira) e da 

Universidade dos Açores, do domínio da Neurologia, Medicina Genética, Antropologia 

Biológica e Psicologia Clínica, entre outros. Este grupo desenvolve também um trabalho 

em parceria com técnicos e especialistas nacionais, bem como com órgãos públicos 

regionais e instituições com responsabilidade na acção em prol da pessoa com Doença de 

Machado-Joseph e familiares (http://www.gain.uac.pt). 

Integrando na sua equipa técnicos sociais e de saúde em exercício de funções clínicas, o 

trabalho de investigação do GAIN não poderia deixar de orientar-se para a acção, até 

porque este grupo tem por missão elevar o conhecimento sobre a doença com vista a 

contribuir para melhoria da qualidade de vida de quem dela é portador 

(http://www.gain.uac.pt). No domínio dos cuidados de saúde, este grupo promoveu a 

simplificação dos procedimentos de acesso a consultas médicas hospitalares, facilitando a 

acessibilidade das pessoas afectadas pela doença (portadoras ou em risco) aos cuidados 

médicos de saúde adequados. No que respeita à prevenção, tem vindo a fomentar a difusão 

do aconselhamento genético na região, tendo-se envolvido na implementação regional do 

Programa Nacional de Teste Preditivo e Aconselhamento Genético na Doença de Machado-

Joseph25

No âmbito da investigação e conhecimento sobre a doença, o GAIN tem levado a cabo 

diferentes projectos de investigação, de que são exemplo o “Doença de Machado-Joseph 

nos Açores: Investigação psicossocial, familiar e genética”, desenvolvido entre 1996 e 1999 

com o financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Saúde, e 

o “Projecto regional integrado sobre a Doença de Machado-Joseph”, financiado pelo 

. 

                                                 
25 Ver secção 1.2.3 do presente capítulo. 
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Governo Regional dos Açores (http://www.gain.uac.pt). As conclusões destes projectos de 

investigação, e outros complementares, têm contribuído para conhecer melhor a 

problemática da Doença de Machado-Joseph, bem como têm permitido sinalizar e avaliar 

necessidades junto da população por ela afectada. Estas necessidades terão, aliás, 

justificado o desenho de um projecto de suporte social à Doença de Machado-Joseph26

No âmbito daqueles projectos de investigação e outras pesquisas, o GAIN tem elaborado 

estudos sobre a doença em diversos domínios, tais como: 

, 

implementado na região e no qual o GAIN constou como entidade parceira. 

 Estudo epidemiológico, demográfico, genealógico e molecular das famílias 

afectadas pela Doença de Machado-Joseph (com elaboração de uma base de dados 

que integra os diferentes elementos); 

 Estudo dos mecanismos explicativos da sobrevivência e dispersão desse gene 

deletério na população açoriana; 

 Estudo do perfil reprodutivo e fecundidade das famílias afectadas; 

 Estudo das causas de morte na Doença de Machado-Joseph; 

 Estudo do nível de conhecimento das famílias afectadas sobre a doença; 

 Estudo de acompanhamento e avaliação do programa regional do teste preditivo; 

 Estudo das atitudes face ao teste preditivo e diagnóstico pré-natal. 

 

As conclusões das suas investigações têm sido divulgadas mediante a publicação em livros 

e revistas nacionais e internacionais, bem como a apresentação em congressos regionais, 

nacionais e internacionais. O carácter de pluridisciplinaridade da equipa do GAIN 

possibilita a articulação de informações clínicas, psicossociais, epidemiológicas, 

moleculares e genéticas, maximizando a abrangência do conhecimento construído sobre a 

doença. Para além do GAIN, outros investigadores regionais, sob a tutela da Universidade 

dos Açores ou outras universidades nacionais têm também investido no desenvolvimento 

de estudos sobre a doença. 
                                                 
26 Ver secção 1.2.4 do presente capítulo. 
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11..22..33..  SSAAÚÚDDEE  EE  PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO    

A construção de estruturas ou esquemas regionais específicos de saúde e prevenção de 

nível primário, secundário e terciário, iniciou-se, certamente, como resposta ao impacto da 

Doença de Machado-Joseph nos Açores, entendida como um problema regional de saúde 

pública, em virtude da sua gravidade e elevada prevalência na região. 

Como resposta de saúde e prevenção terciária, com vista a minimizar a incapacidade 

provocada pela doença, foi criado na região um esquema especial de acesso a cuidados de 

saúde. Nos Açores, em virtude do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 21/92/A e 

no Despacho n.º 19972/99, as pessoas afectadas por esta doença beneficiam de um 

fornecimento gratuito de medicamentos destinados a minorar características sintomáticas 

associadas, tendo portanto um acesso especial a medicação (nomeadamente analgésica, 

vitamínica, anti-espástica, antidepressiva e indutora do sono). Para além disto, poderão ter 

acesso privilegiado a alguns materiais ou produtos de apoio que, por avaliação clínica, se 

concluam apropriados e justificados para colmatar necessidades ou dificuldades motoras. 

Sendo esta uma doença do sistema nervoso, para além dos cuidados médicos de saúde a 

nível de clínica geral e outras especialidades (e.g. Oftalmologia), torna-se pertinente o 

acompanhamento regular ao nível da Neurologia. Ora, obrigando o trâmite normal do 

sistema de saúde a processos por vezes morosos e demasiado burocráticos para a marcação 

de consulta médica em hospital público, no caso da Doença de Machado-Joseph foi criado 

um esquema de acesso directo facilitado. Na região, é possível proceder a uma marcação 

directa de consulta de Neurologia em caso de diagnóstico ou risco de Doença de Machado-

Joseph. A este respeito destaque-se uma vez mais o papel do GAIN na simplificação do 

processo de acesso a estas consultas médicas de especialidade. 

Por outro lado, como respostas de saúde e prevenção secundária e primária, com vista a 

controlar a incidência e a prevalência da doença, foi implementado nos Açores, em 1998, 

um dos quatro actuais centros do Programa Nacional de Teste Preditivo e Aconselhamento 

Genético na Doença de Machado-Joseph, programa este que se havia iniciado em Portugal, 

em 1995. Este programa respeita um protocolo que exige um conjunto de consultas de 

aconselhamento genético faseadas no tempo, no âmbito das quais é fornecida informação 
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sobre a doença (e.g. sintomas, evolução e modo de transmissão) e sobre os procedimentos 

do teste preditivo, efectuada a respectiva colheita de sangue somente após avaliação 

neurológica, psicológica e social, mediante consentimento livre e informado, sendo a 

comunicação dos resultados do teste laboratorial (portador ou não portador do gene 

alterado) feita por médico geneticista, seguida de avaliação psicológica e, se necessário, da 

disponibilização de acompanhamento a este nível (Sequeiros, 1996a). De acordo com o 

protocolo, são assumidos como candidatos elegíveis à realização do teste preditivo os 

indivíduos assintomáticos e maiores de idade que pretendam receber esta informação 

genética, sendo capazes de dar o seu consentimento informado e que, cumulativamente, se 

encontrem em risco de desenvolver a doença por pertencerem a uma família na qual tenha 

sido confirmada a presença da mesma (Sequeiros, 1996a). Para além do teste preditivo ou 

pré-sintomático, actualmente é ainda possível o diagnóstico pré-natal, consistindo este na 

realização de uma análise de confirmação da presença ou não da mutação genética no 

embrião ou feto. No caso da Doença de Machado-Joseph, uma doença hereditária sem cura 

e de aparecimento tardio, o diagnóstico pré-natal só deverá ser realizado quando um dos 

progenitores é portador da mutação genética e com vista à tomada de decisão sobre a 

continuação/interrupção da gravidez. Conforme o n.º 6 do artigo 17º da Lei 12/2005 de 26 

de Janeiro, referente à informação genética pessoal e informação de saúde, “o diagnóstico 

pré-natal para doenças de início habitual na vida adulta e sem cura não pode ser efectuado 

para mera informação dos pais, mas apenas para prevenção da doença ou deficiência, 

dentro dos prazos previstos na lei”. 

Nos Açores, entre 1998 e 2000, como referem Gonzalez et al. (2004), foram realizados 

testes preditivos a 46 pessoas em risco27

                                                 
27 De um total de 222 indivíduos em risco identificados nos Açores. 

, o que representa um nível de participação efectiva 

global no Programa de Teste Preditivo de 20,7%, valor considerado elevado 

comparativamente com o verificado para doenças similares, todavia muito inferior ao nível 

de intenção de participação (83,3%) avaliado, por Lima et al. (2001a), em estudo prévio, 

junto de um grupo de indivíduos em risco. Até 2009 integraram o Programa de Teste 

Preditivo nos Açores pelo menos 130 indivíduos em risco (Gonzalez et al., 2009). Os 
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estudos efectuados com vista a compreender o impacto psicossocial do teste preditivo nos 

Açores têm concluído que a sua realização não tem efeito a curto prazo no bem-estar 

psicológico dos indivíduos que optam por fazê-lo, não afectando os seus níveis de 

ansiedade e depressivos independentemente dos resultados do teste (positivo ou negativo); 

porém, a presença, a longo prazo, de níveis de stress moderado a severo sugere um impacto 

dos resultados do teste no bem-estar psicológico dos indivíduos, ainda que estes tenham 

reafirmado, na sua maioria, que os resultados do teste terão contribuído para planear o seu 

futuro, pelo que manteriam a decisão de o realizar (Gonzalez et al. 2009; Gonzalez et al., 

2004). 

A criação de esquemas regionais especiais de acesso a cuidados de saúde para pessoas com 

Doença de Machado-Joseph e a implementação na região, mesmo representando apenas 

2,29% da população nacional, de um dos quatro actuais centros do Programa Nacional de 

Teste Preditivo e Aconselhamento Genético na Doença de Machado-Joseph, ilustram por si 

só a dimensão do impacto desta doença nos Açores. 

11..22..44..  RREESSPPOOSSTTAASS  SSOOCCIIAAIISS  

A mobilização da sociedade civil açoriana para a criação de movimentos associativos e o 

investimento dos órgãos governamentais regionais em políticas e respostas sociais 

específicas de apoio à Doença de Machado-Joseph terá surgido face ao impacto desta 

doença na região e à consciência colectiva de que a mesma constitui um problema social, 

que coloca as pessoas por ela afectadas em posição de desvantagem ou vulnerabilidade. 

Em 1999, a Direcção Regional da Solidariedade e Segurança Social, através do Instituto de 

Acção Social, promoveu um Projecto de Luta Contra a Pobreza sob o desígnio de "Rede de 

Suporte Social Machado-Joseph", financiado pelo Comissariado Regional do Sul da Luta 

Contra Pobreza (Comissão Permanente de Assuntos Sociais da ALRA, 2003). Este projecto 

visou promover a melhoria da qualidade de vida dos doentes e das suas famílias nas suas 

várias dimensões, nomeadamente, biológica, social e psicológica, e foi implementado nas 

duas ilhas açorianas com mais casos com a doença, São Miguel e Flores, tendo como 
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entidades gestoras, respectivamente, a Associação Atlântica de Apoio aos Doentes do 

Machado-Joseph e a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores (Comissão 

Permanente de Assuntos Sociais da ALRA, 2003). 

Em 2000, durante a vigência daquele projecto, foram ainda celebrados protocolos de 

partenariado tripartidos entre a Direcção Regional da Habitação, a Direcção Regional de 

Solidariedade e Segurança Social e as entidades gestoras do Projecto Rede de Suporte 

Social, primeiro com a Associação Atlântica de Apoio aos Doentes do Machado-Joseph, 

em São Miguel, e, mais tarde, com a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores, 

na ilha das Flores. Com financiamento daquelas duas direcções regionais e sob a gestão 

daquelas duas instituições, estes protocolos visaram a prossecução de um projecto de 

intervenção habitacional, com o objectivo de promover a conservação, recuperação e 

adaptação de habitações degradadas de famílias em situação de pobreza e afectadas pela 

Doença de Machado-Joseph (Comissão Permanente de Assuntos Sociais da ALRA, 2003). 

Terminada a vigência dos Projectos de Luta Contra a Pobreza Rede de Suporte Social 

Machado-Joseph, o governo regional, através da Direcção Regional da Solidariedade e 

Segurança Social – Instituto de Acção Social, assumiu a continuidade do financiamento e 

acompanhamento dos eixos de acção delineados e desenvolvidos em projecto, tendo, para o 

efeito, sido assinados acordos de cooperação entre aquela direcção regional e as duas 

instituições que, por sua vez, assumiram a continuidade da intervenção no âmbito da Rede 

de Suporte Social Machado-Joseph, desta feita com enquadramento de valência ou resposta 

social continuada, situação que perdura até hoje. 

Por fim, saliente-se que, apenas entre 1999 e 2003, foram investidos 663 884,66 € na Rede 

de Suporte Social Machado-Joseph, valor que ilustra a dimensão do financiamento e 

investimento público em respostas sociais à dita doença (Comissão Permanente de 

Assuntos Sociais da ALRA, 2003). 
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11..22..44..11..  IILLHHAA  DDEE  SSÃÃOO  MMIIGGUUEELL  

Na ilha de São Miguel, em 5 de Agosto de 1996, foi formalizada a constituição da 

Associação Atlântida de Apoio aos Doentes do Machado-Joseph (AAADMJ), enquanto 

associação sem fins lucrativos, depois reconhecida como Instituição Particular de 

Solidariedade Social. A AAADMJ, com sede em Ponta Delgada, nasceu de um movimento 

associativo de pessoas da sociedade civil directa ou indirectamente envolvidas com a 

doença, nomeadamente técnicos de saúde, pessoas afectadas e familiares, que decidiram 

fundar esta associação com a missão de representar e defender os “interesses gerais, 

individuais e colectivos dos portadores da doença do Machado-Joseph e seus familiares” 

(Jornal Oficial n.º 16, de 30 de Agosto de 1996 – III Série). 

Entre Outubro de 1999 e Dezembro de 2001, esta associação encarregou-se da gestão do 

Projecto de Luta Contra a Pobreza Rede de Suporte Social Machado-Joseph, gerindo e 

executando diversas acções ao nível da avaliação de necessidades e da promoção da 

qualidade de vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph, familiares e cuidadores. 

Entretanto, entre Agosto de 2000 e Dezembro de 2001, no âmbito do protocolo de 

partenariado antes referido, assumiu a execução de um plano de intervenção habitacional, 

com vista à melhoria das condições de habitabilidade e acessibilidade (e.g. construção de 

rampas e colocação de ajudas técnicas) nas habitações de famílias com pessoas com 

Doença de Machado-Joseph. 

Em 2002, os serviços criados em consonância com as necessidades aferidas ao longo do 

projecto foram então convertidos em valência, financiada no âmbito de um acordo de 

cooperação de funcionamento assinado entre esta associação e a Direcção Regional de 

Solidariedade e Segurança Social. Dada a sua especificidade, inicialmente esta valência não 

encontrou enquadramento nas categorias das respostas sociais existentes na altura, pelo que 

foi formalmente designada de atípica, vindo posteriormente a enquadrar-se na resposta 

social de Centro de Atendimento e Acompanhamento a Pessoas com Deficiência. A actual 

resposta social de apoio à Doença de Machado-Joseph desenvolvida pela AAADMJ, em 

parceria com as entidades públicas que detêm a respectiva tutela, conta com os seguintes 
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serviços: Centro de Convívio e de Actividades de Apoio ao Doente de Machado-Joseph, 

Classes de Ginástica e Serviço de Apoio Psicossocial. 

O Centro de Convívio e de Actividades de apoio ao Doente de Machado-Joseph funciona 

diariamente e, simultaneamente, como centro de actividades e centro de convívio, com 

objectivo de proporcionar diversas actividades de interior e exterior, assim como de 

minorar o risco de isolamento social a que as pessoas afectadas pela doença se encontravam 

sujeitas, promovendo o convívio e a inclusão sociais. 

As Classes de Ginástica, dinamizadas por Fisioterapeuta, destinam-se às pessoas com a 

doença que frequentam o centro supracitado e compõem-se por sessões que visam a 

melhoria da mobilidade e a dinâmica de grupo. 

O Serviço de Apoio Psicossocial, por seu turno, tem como objectivo disponibilizar, às 

pessoas com a doença e seus familiares e/ou cuidadores, informação geral e específica 

sobre a mesma, assim como informação sobre os diferentes direitos consagrados em 

legislação. Para além disto, este serviço disponibiliza, às pessoas com a doença e seus 

familiares e/ou cuidadores, acompanhamento social e apoio/acompanhamento psicológico, 

sob a modalidade de consulta psicológica, atendimento, visita domiciliária e contacto 

telefónico no âmbito da linha telefónica de apoio, trabalhando em parceria com diferentes 

agentes locais e/ou nacionais (e.g. direcções regionais, autarquias, hospitais, centros de 

saúde, GAIN), com vista à satisfação de necessidades dos seus destinatários. Conquanto o 

âmbito geográfico de actuação da AAADMJ se cinja somente aos vários concelhos da ilha 

de São Miguel, os seus serviços não deixam de responder a solicitações de informação ou 

apoio por parte de pessoas afectadas pela doença residentes noutras ilhas dos Açores, em 

Portugal Continental ou em países estrangeiros. 

Para além de respostas sociais especializadas no apoio à Doença de Machado-Joseph, a 

AAADMJ desenvolve outras acções também passíveis de responder a necessidades das 

pessoas com a doença, de que é exemplo a valência Transportes Adaptados à Deficiência. 

No âmbito do Projecto SALAD – Novas Tecnologias ao Serviço das Pessoas Portadoras de 

Deficiência, desenvolvido por esta associação em parceria com entidades transnacionais, ao 

abrigo do programa INTERREG IIIB, a AAADMJ promoveu cursos de alfabetização 
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digital e formação on-line destinados a pessoas com incapacidade, em particular com 

Doença de Machado-Joseph, tendo ainda criado um Centro de Informação e Avaliação de 

Ajudas Técnicas. 

11..22..44..22..  IILLHHAA  DDAASS  FFLLOORREESS  

Na ilha das Flores, foi a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores que aceitou 

assumir o papel de entidade gestora do Projecto de Luta Contra a Pobreza Rede de Suporte 

Social Machado-Joseph. A Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores, fundada 

em 1876 e com sede em Santa Cruz das Flores, desenvolve acções de solidariedade social 

ao nível das diferentes freguesias da ilha, podendo também estender o seu âmbito 

geográfico à outra ilha do grupo ocidental, a ilha do Corvo. No contexto daquele projecto, 

prorrogado até final de 2003, esta Santa Casa da Misericórdia desenvolveu também acções 

ao nível da avaliação de necessidades e da promoção da qualidade de vida das pessoas com 

Doença de Machado-Joseph e seus familiares e cuidadores. Entretanto, entre 2000 e 2002, 

igualmente mediante a assinatura de protocolo de partenariado com direcções regionais, 

esta Santa Casa da Misericórdia envolveu-se também na execução de um plano de 

intervenção habitacional, com vista à melhoria das condições de habitabilidade e de 

acessibilidade das habitações de pessoas com Doença de Machado-Joseph. 

Em 2004, dois anos após a associação micaelense, a Santa Casa da Misericórdia de Santa 

Cruz das Flores assinou acordo de cooperação de funcionamento com a Direcção Regional 

de Solidariedade e Segurança Social, convertendo em valência o conjunto de acções criadas 

ao longo do referido projecto. Esta valência tem actualmente, à semelhança da da ilha de 

São Miguel, enquadramento na resposta social de Centro de Atendimento e 

Acompanhamento a Pessoas com Deficiência. Integra serviços de Acompanhamento Social 

e de Classes de Ginástica, promovendo alguns contextos de convívio e sessões de ginástica 

(não diárias) dinamizadas por Fisioterapeuta, com o objectivo de promover a mobilidade 

das pessoas afectadas pela doença, e disponibilizando acompanhamento social sob as 

modalidades de atendimento, visita domiciliária e contacto telefónico. No âmbito do 

serviço de Acompanhamento Social é realizado um trabalho em parceria com outras 
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entidades locais e regionais, designadamente com o Centro de Saúde de Santa Cruz e com o 

GAIN (e.g. colaboração na marcação de consultas para a realização do teste preditivo). 

A Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores integra ainda outras valências no 

âmbito das quais desenvolve acções que poderão, igualmente, responder a necessidades de 

pessoas afectadas pela doença, nomeadamente Lar de Idosos e Centro de Dia e Convívio, 

essencialmente destinadas à população idosa, e Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD) e 

Centro de Atendimento e Acompanhamento Familiar. 

Por fim, convém referir que, na ilha das Flores, existe ainda a Associação Mão Amiga, 

constituída com o propósito de representar e defender os interesses das pessoas com 

Doença de Machado-Joseph, tendo desenvolvido acções no sentido da promoção da 

aplicação do disposto na legislação regional e da simplificação de processo de verificação 

de incapacidade no âmbito desta doença. Todavia, embora não tenha sido extinta, esta 

associação, em 2006, encontrava-se basicamente inactiva. 

 

11..33..  AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  PPSSIICCOOSSSSOOCCIIAALL  ÀÀ  DDOOEENNÇÇAA  
A adaptação psicossocial à doença crónica e incapacitante e suas repercussões, mais do que 

um resultado estático, é um processo dinâmico, aberto, contínuo, complexo e 

idiossincrático, que integra uma narrativa de vida na qual contracenam diferentes factores e 

variáveis intra, inter e extra-pessoais. 

Seguindo a óptica de Livneh (2001), conceber o percurso do processo de adaptação 

psicossocial à doença crónica e incapacitante implica considerar três momentos transversais 

ou áreas conceptuais: os antecedentes, o processo per si e os consequentes ou resultados. 

Os antecedentes englobam o contexto em que surge a condição crónica e os acontecimentos 

ou causas que motivam o seu aparecimento (e.g. genéticas, congénitas, acidentes/lesões, 

doenças, envelhecimento), sejam elas extrínsecas ou intrínsecas, explícitas ou implícitas. 
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Por seu turno, o processo de adaptação psicossocial integra a confluência interactiva das 

reacções subjectivas à condição crónica e incapacitante e de diferentes variáveis 

contextuais, designadamente as directamente associadas à doença crónica, as relacionadas 

com características psicológicas e da personalidade, as sócio-demográfica e as ambientais. 

Por fim, os consequentes dizem respeito aos resultados emergentes naquele processo, cujas 

partes não são mais do que indicadores separados da Qualidade de Vida e o todo culmina 

nesse conceito multidimensional e global. Conceito este que comummente ocupa a posição 

de meta a atingir no processo de adaptação e de missão da intervenção em reabilitação 

psicossocial. 

Apesar da literatura existente não facultar um modelo de análise específico da adaptação 

psicossocial à Doença de Machado-Joseph, a síntese realizada por Livneh (2001), 

alicerçada por contributos de diversos clínicos e investigadores e por uma visão ecológica, 

holística e teoricamente integradora, parece oferecer uma grelha de leitura pertinente ao 

entendimento do processo de adaptação a uma doença crónica, como é o caso da Doença de 

Machado-Joseph. Consciente de estar por fazer ainda a devida verificação junto desta 

doença específica, à semelhança de Ferreira (2004), considera-se assim a sinopse de Livneh 

(2001) um modelo de análise que, a priori, se apresenta potencialmente adjuvante à 

compreensão da realidade da adaptação psicossocial à Doença de Machado-Joseph. Deste 

modo, opta-se por, subsequentemente, aludir ao modelo daquele autor (figura 2), 

procedendo-se às devidas adaptações de forma a enfatizar os aspectos que se acreditam 

mais relevantes ao entendimento da adaptação psicossocial a esta doença em particular. 

No que concerne aos três momentos do processo de adaptação psicossocial à doença 

crónica e incapacitante, importa salientar o carácter meramente teórico desta divisão, uma 

vez que se concebe este processo como um continuum vital não linear, um “voo de 

borboleta” existencial, marcado por avanços e recuos, no qual uma mescla de variáveis de 

vida interagem dinamicamente entre si. 
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11..33..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

Os antecedentes da Doença de Machado-Joseph, englobando acontecimentos precipitantes 

e variáveis contextuais, poderão ser entendidos como todos os factores directa ou 

indirectamente associados ao aparecimento da doença e à condição incapacitante que dela 

resulta. 

A sua mutação genética, hereditária e com um modo de transmissão autossómico 

dominante28

                                                 
28 Ver secção 

, e consequentes repetições anormais do aminoácido glutamina na proteína 

1.1.3 do presente capítulo. 

Figura 2 - Modelo de análise da adaptação psicossocial à doença crónica e incapacitante - Doença de 
Machado-Joseph. 

Doença Machado-Joseph 

Acontecimentos Precipitantes 
(e.g. mutação genética, ataxina-3 
com estrutura e função tóxica) 

Reacções e Respostas     
experimentadas no início da doença 
• Reacções iniciais  

• Reacções intermédias 

• Reacções tardias  

Qualidade de Vida 

Variáveis Contextuais 
• Estatuto biológico 

• Estatuto psicossocial 

• Condições ambientais 

Variáveis 
psicológicas e de 
personalidade 

Variáveis da 
Doença 

Variáveis do 
ambiente externo 

Variáveis 
sociodemográficas 

Influências Contextuais 

PROCESSO CONSEQUENTES ANTECEDENTES 

Adaptado de Livneh (2001). 
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ataxina-3 que, por sua vez, lhe conferem uma estrutura e função tóxica29, constitui-se como 

o principal acontecimento precipitante ou causador da Doença de Machado-Joseph, cuja 

sintomatologia30

Concomitantemente, um leque imenso de variáveis contextuais associadas e/ou presentes 

antes e/ou aquando do aparecimento da doença podem também ser entendidas como 

factores antecedentes, com repercussão no processo de adaptação psicossocial à mesma. 

Estas variáveis contextuais podem ser assumidas como condições situacionais ou 

específicas de ordem biológica, psicossocial e/ou ambiental. Não olvidando o facto de 

serem inter-relacionadas e muitas vezes justapostas, as mesmas podem ser categorizadas a 

nível teórico em estatuto biológico e/ou biográfico, estatuto psicossocial e condições 

ambientais (Livneh, 2001). 

 decorrente vai contribuindo para uma condição degenerativa e de 

incapacidade progressiva. 

O estatuto biológico e/ou biográfico da pessoa engloba um conjunto de variáveis pessoais 

identificadas aquando do aparecimento da doença, designadamente o sexo, o estado geral 

de saúde, a idade cronológica de manifestação da doença31

O estatuto psicossocial do indivíduo, por seu turno, abrange um conjunto de variáveis 

associadas à identidade pessoal, aos níveis de desenvolvimento cognitivo, emocional, moral 

e familiar no momento do aparecimento da doença e às representações mentais prévias, 

inclusive sobre a sua sintomatologia e evolução, entre outras (Livneh, 2001). O facto de se 

tratar de uma doença hereditária e de transmissão autossómica dominante implica que, em 

regra, uma pessoa com esta doença tenha já acompanhado partes da história de vida de 

familiares por ela também afectados, as mais das vezes tão próximos como um dos 

progenitores. Assim, à excepção dos casos em que ocorra um corte relacional absoluto com 

a família de origem, cada pessoa com a Doença de Machado-Joseph ao momento da 

, bem como a percepção de que 

esta é uma doença crónica, despoletada por factores intrínsecos, com uma evolução mais ou 

menos gradual e sem cura ou tratamento efectivos até à data. 

                                                 
29 Ver secção 1.1.4 do presente capítulo. 
30 Ver secções 1.1.2.2 e 1.1.2.3 do presente capítulo. 
31 Ver secção 1.1.2.1 do presente capítulo. 
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manifestação dos primeiros sintomas transporta já uma bagagem passada de experiências e 

crenças directas sobre a mesma. 

Por fim, as condições ambientais ou externas associadas ao aparecimento da doença podem 

incluir variáveis contextuais antecedentes como o nível socioeconómico, as condições do 

ambiente físico circundante, o contexto social envolvente e a atitude social sobre a doença, 

entre outras (Livneh, 2001). Em relação à atitude social face à doença, as lacunas na 

informação sobre a sua etiologia e sintomatologia por parte da sociedade ou comunidade 

envolvente colocam, muitas vezes, as pessoas com a Doença de Machado-Joseph em 

situação de fragilidade proveniente da marginalização ou discriminação sociais. 

Concepções populares erróneas conduziram – ou conduzem ainda – à confusão da sua 

sintomatologia com a Sífilis, doença venérea contagiosa, ou amiúde com a embriaguez, 

assim como associavam – ou associam ainda – esta doença à consanguinidade. Boutté 

(1987, p. 209) refere que, historicamente, uma “aura de estigma” tem envolvido as pessoas 

afectadas pela doença e os seus familiares. De acordo com Soares e Serpa (2004a, p. 219), 

em virtude da perda do controlo na performance das actividades diárias, os casos com esta 

doença não são aceites “como plenos participantes na vida social, sendo socialmente 

desvalorizados ao não corresponder às expectativas sociais públicas, com a consequente 

despromoção do seu estatuto pessoal e social”. Nesta óptica, a Doença de Machado-Joseph 

pode ser concebida “como uma forma de disrupção biográfica” para a pessoa por ela 

afectada, tendo em conta a “elevada carga simbólica negativa” que envolve (Soares & 

Serpa, 2004a, p. 230). 

11..33..22..  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  PPSSIICCOOSSSSOOCCIIAALL  

Conforme refere Livneh (2001), a maioria dos modelos existentes advogam que o processo 

de adaptação psicossocial à doença crónica é pautado pela presença de uma série de 

reacções que prosseguem um determinado percurso clínico-fenomenológico, marcado pela 

interacção entre as reacções psicossociais individuais e múltiplas influências contextuais. 
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As reacções psicossociais podem ser classificadas em reacções a curto, a médio ou a longo 

prazo (Livneh, 2001). As primeiras, que se referem às iniciais e que ocorrem imediatamente 

após o aparecimento da doença, podem incluir respostas subjectivas como o choque, a 

ansiedade e a negação ou recusa; as segundas, emergentes num período intermédio, podem 

incluir diferentes experiências de dor, depressão, agressividade e cólera; enquanto as 

terceiras, as tardias ou que ocorrem temporalmente distanciadas do momento de 

aparecimento da doença, incluem respostas como as de aceitação passiva ou activa, mestria 

ambiental e adaptação comportamental (Livneh, 2001). Para além da sua temporalidade, as 

reacções psicossociais podem ainda ser classificadas em adaptativas (e.g. acomodação às 

circunstâncias ambientais e necessidades subjectivas, aceitação activa da condição e 

integração da nova condição num self positivamente reconstruído) ou não adaptativas (e.g. 

sentimento de desamparo e negação da doença) (Livneh, 2001). No âmbito das reacções 

psicossociais à doença, Kawai et al. (2004) constataram a presença de níveis superiores de 

ansiedade e depressão nos casos com Doença de Machado-Joseph quando comparados com 

pessoas sem esta doença e Cecchin et al. (2007) concluíram sobre a frequência de sintomas 

depressivos entre as pessoas afectadas pela Doença de Machado-Joseph, sugerindo que, 

nestes casos, a depressão parece de natureza reactiva ou desenvolver-se em resposta ao 

processo da evolução da própria doença. 

Importa salientar que, embora passíveis de classificação, as reacções psicossociais à doença 

crónica e os seus ritmo, intensidade e expressão, não são forçosamente universais e 

idênticos em todos os indivíduos, uma vez que, cada pessoa é um ser único e no contexto 

de um processo dinâmico de adaptação tais reacções são geradas a um nível intra-pessoal, 

mediadas por um leque complexo de influências contextuais, sejam elas de ordem 

ambiental, física ou social (Livneh, 2001). 

Estas influências contextuais desempenham um papel activo em todo o processo de 

adaptação psicossocial, doseando-o, já que podem funcionar como amortecedores ou, pelo 

contrário, catalisadores de determinadas reacções subjectivas às condições impostas pela 

doença e incapacidade decorrente (Livneh, 2001). No essencial, são factores mediadores e, 

simultaneamente, contexto de um todo complexo que caracteriza um processo de 
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adaptação. De acordo com um prisma teórico, e mais uma vez recorrendo ao apontado na 

síntese de Livneh (2001), as influências contextuais podem ser agregadas em quatro 

categorias gerais: variáveis inerentes à doença crónica e incapacidade, variáveis sócio-

demográficas, variáveis relacionadas com a personalidade e atributos psicológicos e 

variáveis do ambiente externo. 

As inerentes à doença crónica e incapacidade, como o próprio nome indica, referem-se às 

variáveis médicas e directamente ligadas à clínica e fenomenologia da Doença de 

Machado-Joseph, incluindo entre outras, por exemplo: o tipo clínico32 (I, II ou III); a 

severidade dos sintomas com ele relacionada33; a cronicidade da doença; a sua progressão 

degenerativa, mais ou menos gradual; a duração da doença34 e a sua inevitável associação a 

uma sobrevida média de 21,18 anos; as partes do corpo afectadas pela sintomatologia35 e as 

limitações funcionais decorrentes – em particular consequentes de restrições na mobilidade, 

na visão, na coordenação dos movimentos dos membros, na articulação da fala e na 

deglutição; o grau de visibilidade da doença e o impacto real e percebido na aparência 

física – a sintomatologia da Doença de Machado-Joseph pode implicar alterações na 

aparência da face, membros e corpo em geral, de que é exemplo o aspecto de «olhos 

saltados» – e a presença ou não de dor36

Por sua vez, as variáveis associadas a características sócio-demográficas englobam a idade 

actual, o sexo, o estatuto socioeconómico, o nível de escolaridade, o tipo de 

profissão/ocupação (e.g. profissões baseadas em competências manuais implicarão um 

abandono forçado mais precoce), o estado civil, o estatuto parental e a religião, entre outras. 

 – a dor crónica foi avaliada como sendo um 

sintoma associado à Doença de Machado-Joseph e percebido como incapacitante pelas 

pessoas com a doença. 

As variáveis associadas à personalidade e atributos psicológicos, que se têm revelado como 

factores chave explicativos e influentes na adaptação psicossocial à doença crónica em 

geral, incluem, por exemplo, o auto-conceito e a auto-estima, a auto-eficácia e o nível de 
                                                 
32 Ver secção 1.1.2.3 do presente capítulo.  
33 Ver secção 1.1.2.3 do presente capítulo.  
34 Ver secção 1.1.2.4 do presente capítulo.  
35 Ver secção 1.1.2.2 do presente capítulo.  
36 Ver secção 1.1.2.2 do presente capítulo. 
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controlo percebido ou mestria (incluindo o locus de controlo das atribuições causais 

associadas aos acontecimentos de vida), o sentido de coerência, o nível de optimismo, a 

concepção e valorização da imagem corporal, o significado pessoal atribuído à condição e o 

seu modo de integração na narrativa de vida, o nível de tolerância à dor, as atitudes 

pessoais, crenças e valores, os mecanismos de defesa psicológica e, em particular, as 

estratégias e competências de coping (centrados na emoção ou no problema) desenvolvidas 

para lidar ou fazer face à doença e às suas repercussões (Livneh, 2001). 

Por fim, as variáveis associadas às características do ambiente externo abrangem diferentes 

elementos do contexto físico, social e atitudinal, capazes de influenciar a adaptação 

psicossocial à doença crónica, incluindo, por exemplo, o nível de isolamento social e as 

restrições ao nível da mobilidade (sendo o primeiro algumas vezes decorrente destas 

últimas), a presença de barreiras arquitectónicas nos espaços de frequência desejada, o nível 

de estigmatização/discriminação social face à pessoa com a doença, o nível de suporte 

social real e percebido (formal e informal), a disponibilidade de sistemas de suporte 

económico e de suporte institucional (e.g. respostas sociais e de saúde), os recursos 

financeiros (muitas vezes condicionados pela imposição de processos antecipados de 

reforma por invalidez) e a acessibilidade ao trabalho ou a actividades ocupacionais e de 

lazer, entre outros (Livneh, 2001). 

Por quanto ficou dito, é por demais evidente a complexidade que integra e envolve o 

processo de adaptação psicossocial à doença crónica e incapacitante, influenciado por um 

emaranhado vivo de intra e interacções entre um conjunto de antecedentes (acontecimentos 

precipitantes e variáveis contextuais) e um «cosmos» dinâmico de reacções subjectivas 

permeáveis a poderosas influências contextuais (determinadas por variáveis inerentes à 

doença crónica, sócio-demográficas, de personalidade e atributos psicológicos e do 

ambiente externo). 
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11..33..33..  QQUUAALLIIDDAADDEE  DDEE  VVIIDDAA  ((CCOONNSSEEQQUUEENNTTEESS))  

Os consequentes ou resultados de todo o complexo processo de adaptação psicossocial à 

doença crónica e incapacitante, conforme Livneh (2001) e diversos autores por ele citados, 

são tipicamente avaliados de acordo com: domínios funcionais (e.g. intra-pessoal, inter-

pessoal e extra-pessoal), áreas de conteúdo (e.g. cognitiva, afectiva e comportamental), 

métodos de avaliação (e.g. global/específico, critério único/múltiplo, curto/longo prazo) 

e/ou fontes (e.g. as pessoas com a doença, outros significativos, profissionais ou 

instituições). De acordo com este autor, a Qualidade de Vida é, simultaneamente, meta e 

indicador do sucesso da adaptação psicossocial à doença crónica e incapacitante. Livneh 

(2001) advoga que a Qualidade de Vida, enquanto conceito multidimensional, engloba três 

domínios que, por seu turno, integram áreas de conteúdo com indicadores associados: o 

domínio intra-pessoal integra a área saúde e biomédica, assim como a psicológica, o 

domínio inter-pessoal integra as áreas conjugal e familiar, relações sociais e com os pares, 

enquanto o domínio extra-pessoal integra as áreas profissional, ambiente envolvente, 

escolar e recreativa. 

Na verdade, a Qualidade de Vida, conceito tão abordado no seio da comunidade científica 

ou do senso comum, é entendida como tendo um significado dinâmico e muitas vezes 

associada a uma adaptação e ajustamento psicossociais salutares, constando, por isso, quase 

sempre das missões e metas assumidas pelas instituições e agentes com actividade no 

domínio da reabilitação. Contudo, dada a respectiva complexidade, a diversidade de 

disciplinas que o adoptam e a multiplicidade de contextos que o aplicam, torna-se difícil 

encontrar consenso na sua definição, sistematização e avaliação enquanto conceito 

científico. 

11..33..33..11..  AAPPRROOXXIIMMAAÇÇÃÃOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  

Com lugar reservado em diferentes disciplinas e frequentemente pronunciado em discursos 

quotidianos, técnicos, políticos e/ou científicos, o conceito de Qualidade de Vida conta já 

com uma longa existência, embora o interesse pela sua avaliação e sistematização se 

mostre bem mais recente. Enunciado já no início do século XX, este conceito começa a 
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ganhar protagonismo no pós Segunda Guerra Mundial, como mero sinónimo de boa vida 

ou bem-estar material, enquanto, de acordo com Ribeiro (1998), a década de 70 marca o 

início da sua sistematização, com a publicação de diferentes estudos sobre a Qualidade de 

Vida, de que são exemplos o estudo de Liu (1975), que considerou que a Qualidade de 

Vida se constituía por dois componentes, um subjectivo (de natureza qualitativa) e outro 

objectivo (de natureza quantitativa); e o estudo de Campbel et al. (1976), no qual 

concluíram que os indivíduos avaliam os seus domínios de vida de acordo com as suas 

percepções e padrões pessoais (como citado em Guterres & Ribeiro, 2002). 

Conquanto à Qualidade de Vida desde há muito tenha sido reconhecida a sua merecida 

importância, parece ter-lhe faltado por algum tempo um merecido esclarecimento e 

definição. Campbell, em 1976, já ilustrara claramente as indefinições que atormentavam a 

sua conceptualização, afirmando que a “Qualidade de Vida é uma vaga e etérea entidade, 

algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém sabe claramente o que é” (como citado 

em Seidl & Zannon, 2004, p. 581). Propondo-se a avaliar o modo como a Qualidade de 

Vida estaria a ser medida na literatura médica, Gill e Feinstein (1994) constataram que em 

75 artigos analisados somente 15% definiam conceptualmente o constructo e menos de 

metade identificava os seus domínios. 

Apesar do crescente esforço na sistematização deste conceito, desafios teóricos e 

metodológicos foram, e outros continuam por ser, enfrentados no âmbito da investigação 

sobre o mesmo. 

Para além do início da sua sistematização, a década de 70 parece marcar também a sua 

disseminação nas investigações da comunidade científica. Se em 1973, conforme 

testemunho de Bowling, apenas cinco referências sobre a Qualidade de Vida constavam na 

base de dados MEDLINE, em cinco anos este número elevou-se aos 1252 e, desde então, 

cresceu significativamente até perfazer um total aproximado de 69000 referências em 2005, 

facto que per si exprime o interesse crescente em volta do conceito (Moreno, Faerstein, 

Werneck, Lopes, & Chor, 2006). A par disso, diferentes definições têm vindo a marcar 

presença na literatura, de que são exemplo as expostas na tabela seguinte. 
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Tabela 3 - Definições do conceito Qualidade de Vida. 

Definições Autores 

“A Qualidade de Vida consiste em se obterem as condições necessárias para 
a felicidade numa sociedade.”. 

Mc Call 
(1975)a 

“Qualidade de Vida é a posse de recursos necessários para a satisfação de 
necessidades, vontades e desejos individuais, a participação em actividades 
que favorecem o desenvolvimento individual, a auto-realização e a 
comparação satisfatória entre si e os outros”. 

Johnson 
(1978)b 

“Qualidade de Vida é o grau em que as pessoas realizam os seus objectivos 
de vida.”. 

Cherin 
(1987)c 

“Qualidade de Vida é expressa em termos de distância entre a posição de 
uma pessoa e os seus objectivos.”. 

Sartorius 
(1987)d 

“A Qualidade de Vida é um amplo conceito que compreende todos os 
aspectos da existência do indivíduo.”.  

Torrance 
(1987)e 

“Qualidade de Vida como sendo o bem estar, a satisfação de necessidades 
humanas, o respeito a condições e estilo de vida, a realização.”. 

Borges e Martins 
(2001, p. 44) 

“A Qualidade de Vida poderá também ser definida como o bem-estar social 
de um indivíduo, um grupo, uma comunidade ou um país.”. 

Abrunheiro 
(2005, p. 6) 

“Qualidade de Vida é a percepção de bem-estar de uma pessoa, que deriva 
de sua avaliação do quanto realizou daquilo que idealiza como importante 
para uma boa vida e de seu grau de satisfação com o que foi possível 
concretizar até aquele momento.”. 

Paschoal 
(2004, p. 62) 

Qualidade de Vida é “a percepção do indivíduo acerca da sua posição na 
vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vive e em 
relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações.”. 

The Whoqol Group 
(1993, p. 153) 

Fontes: a Guterres e Ribeiro (2002, p. 133); b Paschoal (2004, p. 19); c Paschoal (2004, p. 19);  
d Paschoal (2004, p. 19) e e Guterres e Ribeiro (2002, p. 133). 
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Como referem Moreno e Ximénez (1996, p. 1048), “a própria natureza complexa do 

conceito torna difícil a sua definição conceptual”. A multiplicidade de propostas de 

definição da Qualidade de Vida parece então espelhar a complexidade do debate que 

(con)torna este conceito aparentemente polimorfo e multi-semântico. 

O termo Qualidade de Vida tem sido utilizado na literatura médica como sinónimo de 

“condições de saúde” e “funcionamento social” (Fleck et al., 1999, p. 20). Importa salientar 

que, Qualidade de Vida enquanto conceito geral distingue-se de qualidade de vida 

relacionada com a saúde, um conceito mais específico, por sua vez também distinto de 

estado subjectivo de saúde. Ainda que muitas vezes utilizado nos estudos com objectivos 

semelhantes aos que utilizam o conceito genérico, o conceito qualidade de vida relacionada 

com a saúde enfatiza mais os aspectos directamente associados às doenças ou tratamentos, 

dando maior enfoque aos sintomas, disfunções ou limitações daquelas decorrentes. A 

qualidade de vida relacionada com a saúde poderá ser entendida, de acordo com Guiteras e 

Bayés (1993), como a “valoração subjectiva que o paciente faz de diferentes aspectos de 

sua vida, em relação ao seu estado de saúde” ou ainda, segundo Patrick e Erickson (1993), 

como “o valor atribuído à duração da vida, modificado pelos prejuízos, estados funcionais e 

oportunidades sociais que são influenciados por doença, dano, tratamento ou políticas de 

saúde” (como citado em Seidl & Zannon, 2004, p. 583). 

Farquhar (1995) (como citado em Seidl & Zannon, 2004, p. 583), com base numa revisão 

da literatura sobre o conceito genérico de Qualidade de Vida, sugeriu uma taxionomia das 

definições existentes, agrupando-as em quatro categorias de classificação, por tipos, 

conforme consta da tabela 4. Aquando desta revisão o autor notou uma tendência crescente 

para a utilização de definições de tipo focalizadas e de tipo combinadas, sugerindo que 

seriam estas as que melhor poderiam contribuir para a evolução científica da definição e 

sistematização do conceito (Seidl & Zannon, 2004). 
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Tabela 4 - Tipos de definições de Qualidade de Vida, segundo Farquhar (1995). 

Tipos Características das Definições 

Definição global  Engloba as primeiras definições que aparecem na literatura e que 
prevalecem até meados da década de 80. Caracteriza-se por definições 
muito gerais somente centradas na avaliação de satisfação/insatisfação 
com a vida, que não aludem a dimensões do conceito nem remetem 
para a sua operacionalização; 

Definição com  
base em componentes  
 

A partir da década de 80 começa a destacar-se este tipo de definições 
do conceito, bem como o desenvolvimento de estudos empíricos com 
vista à sua compreensão. Caracterizam-se pela decomposição do 
conceito global em componentes e dimensões, acompanhada pela 
tentativa da sua operacionalização; 

Definição focalizada  
 

Tipo de definição que privilegia componentes específicos, geralmente 
referentes à saúde ou funcionalidade, enfatizando os aspectos 
empíricos e operacionais. Muito associado aos estudos acerca da 
qualidade de vida relacionada com a saúde, o aparecimento deste tipo 
de definições encontra-se relacionado com o desenvolvimento de 
medidas de avaliação da qualidade de vida junto de pessoas afectadas 
por uma determinada doença; 

Definição combinada  
 

Definições que englobam características dos dois tipos anteriores, 
favorecendo simultaneamente os factores globais do conceito e as suas 
diferentes dimensões. Enfatizando igualmente aspectos empíricos e 
operacionais, encontram-se associadas ao desenvolvimento de medidas 
de avaliação de tipo global e factorial. 

Fonte: Seidl & Zannon (2004). 

 

Por seu turno, Brown, Bowling e Flynn (2004), também mediante a elaboração de uma 

revisão das múltiplas definições propostas na literatura, sugeriram uma síntese dos modelos 

existentes sobre a Qualidade de Vida, considerada pelos próprios como sendo o “estado da 

arte” no que concerne à leitura do conceito (p. 5). Na sua taxionomia, advogam que as 

diferentes formas de definir e sistematizar o conceito podem ser agrupadas em categorias 

ou modelos-chave distintos, a designar: a) Modelos baseados em Indicadores Objectivos; b) 

Modelos baseados em Indicadores Subjectivos; c) Modelos da Satisfação das Necessidades 

Humanas; d) Modelos Psicológicos e da Personalidade; e) Modelos de Saúde e 

Funcionamento; f) Modelos de Saúde Social; g) Modelos da Coesão Social e Capital 
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Social; h) Modelos Ambientais; i) Modelos Ideográficos; j) Modelos Globais e k) Modelos 

Integrativos. 

 

11..33..33..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOO  CCOONNCCEEIITTOO  

Apesar das dificuldades apontadas ao nível da definição do conceito, testemunham-se 

alguns consensos, designadamente no tocante aos ângulos que configuram a sua 

conceptualização. A Qualidade de Vida define-se por três ângulos axiais: 

multidisciplinaridade, subjectividade e multidimensionalidade. Multidisciplinaridade por 

ser um conceito transversal a diferentes áreas do saber, pois, como já se referiu, este é 

desde há muito enunciado por diferentes discursos (e.g. senso comum, político, técnico e 

científico) e por diversas disciplinas (e.g. Psicologia, Sociologia, Economia e Medicina). 

Para além disto, é um conceito que se caracteriza por subjectividade, na medida em que a 

avaliação da Qualidade de Vida, como parece lógico, deverá contemplar a avaliação por 

parte de quem vive a vida cuja qualidade se pretende analisar. A própria pessoa deverá, 

portanto, ter um papel activo e protagonista no processo de avaliação da sua Qualidade de 

Vida, não devendo esta ser exclusivamente hetero-avaliada à luz somente das considerações 

dos peritos e profissionais. A avaliação da Qualidade de Vida terá que incluir uma auto-

avaliação, visto corresponder à avaliação qualitativa que cada um faz acerca das diferentes 

dimensões vivenciais que considera importantes, importância esta atribuída em resultado da 

história e das circunstâncias de vida do próprio. Bowling (1991) e Skantze et al. (1992) 

concluíram sobre a fraca associação entre as condições de vida e a percepção da Qualidade 

de Vida, já que acima de um determinado nível socioeconómico os padrões de vida 

parecem perder peso no impacto que têm ao nível da Qualidade de Vida (como citado em 

Guterres & Ribeiro, 2002). Logo, os instrumentos de medida não poderão apenas valorizar 

indicadores objectivos e negligenciar os subjectivos ou descurar a perspectiva das 

populações às quais se dirigem, já que a Qualidade de Vida, como cada vez mais se prova, 

mais do que das condições objectivas e reais, depende das representações dos próprios 

indivíduos. Por fim, importa relevar a Multidimensionalidade do conceito, uma vez que se 
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reconhece que este é complexo e se compõe por diferentes dimensões. A operacionalização 

da multidimensionalidade do conceito em domínios, dimensões e/ou componentes depende, 

como é óbvio, da perspectiva ou ciência em questão, facto que justifica as diferentes 

propostas de composição do conceito apresentadas na literatura. 

 

11..33..33..33..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCEEIITTOO  

Instalado o interesse em torno do conceito Qualidade de Vida, diferentes medidas têm 

vindo a ser desenvolvidas com vista à sua avaliação. Em 1998, Neto identificou a 

existência de pelo menos um total de 446 instrumentos destinados à avaliação deste 

conceito e áreas correlacionadas, constatando que mais do que 70% destes teriam sido 

referidos na literatura a partir dos anos 80 (Seidl & Zannon, 2004). 

Os instrumentos de medida de Qualidade de Vida podem ser genéricos ou específicos, 

conforme se destinem a uma avaliação geral da Qualidade de Vida e à aplicação junto de 

diferentes populações ou se destinem à sua avaliação junto de populações específicas com 

uma determinada doença e/ou condição. 

Muitas vezes utilizadas para o estudo do impacto de doenças e do respectivo tratamento, 

bem como para a avaliação da adaptação psicossocial às mesmas, as medidas de Qualidade 

de Vida podem também ser caracterizadas como medidas objectivas ou subjectivas, 

conforme privilegiem, respectivamente, o funcionamento objectivo ou o bem-estar 

subjectivo. 

Sendo inexequível a exposição da totalidade de instrumentos existentes, opta-se por, na 

tabela subsequente, apresentar algumas medidas de Qualidade de Vida de forma a ilustrar a 

sua variedade, mesmo reconhecendo-se que outras tantas relevantes haverá. 
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Tabela 5 - Instrumentos de medida da Qualidade de Vida. 

Medical Outcomes Study   [MOS SF-36]                                                              Ware, J. & Sherbourne, C. 
36 Item Short Form Health Survey  
Medida genérica, já aferida para a população portuguesa, que avalia o estado de saúde percebido. Utilizada 
internacionalmente em estudos que se propõem avaliar a Qualidade de Vida, apresenta-se no formato de 
questionário com 36 itens que avaliam dimensões como a capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 
geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. A partir desta medida 
genérica foi desenvolvida uma medida específica para a avaliação da Qualidade de Vida junto de pessoas 
afectadas pelo vírus HIV/SIDA, o Medical Outcomes Study – HIV. 

Quality of Life Questionnaire / Interview   [QOL Questionnaire/Interview]                       Bigelow, D. A. 
Instrumento clínico que pode ser administrado no formato de questionário ou de entrevista. Revela 
sensibilidade para discriminar entre populações com e sem doença mental, caso residentes na comunidade. 
Utilizado frequentemente em estudos de avaliação de tratamentos, contém escalas de uso/abuso de 
substâncias e de tolerância ao stress e avalia os seguintes domínios: saúde, sintomas psiquiátricos, condição 
financeira, meio ambiente, relações pessoais/sociais, comunidade/produtividade e auto-estima/bem-estar 
(Atkinson & Zibin, 1996). 

Quality of Life Questionnaire   [QOL-Q]                                                                                Schalock, R. L. 
Destinado essencialmente a pessoas com deficiência mental, este instrumento clínico já mereceu estudos 
sobre a sua validade para outras populações. Compõe-se por escalas de Satisfação, Competência/ 
Produtividade, Empowerment/Independência e Integração na Comunidade (Atkinson & Zibin, 1996). 

Lehman's Quality of Life Interview                                                                                          Lehman, A. F. 
Entrevista clínica semi-directiva utilizada para estudar a Qualidade de Vida, em diferentes contextos, de 
populações com doença mental crónica. Avalia os seguintes domínios: saúde, sintomas psiquiátricos, 
condição financeira, meio ambiente, família, relações pessoais/sociais, lazer, comunidade/produtividade e 
religião (Atkinson & Zibin, 1996). No âmbito da doença mental este é um dos mais utilizados nos Estados 
Unidos da América (Guterres & Ribeiro, 2002). O Lancashire Quality of Life Profile, desenvolvido por 
Oliver e Huxley, é uma variante do Lehman´s Quality of Life Interview e é, por seu turno, um dos mais 
utilizados na Europa (Guterres & Ribeiro, 2002). 

Quality of Life Self-Assessment Inventory                                                                                    Skantze, K. 
Instrumento destinado a pessoas com esquizofrenia ou outras doenças mentais severas, avaliando domínios 
como a saúde, condição financeira, meio ambiente, relações pessoais/sociais, lazer, comunidade/ 
produtividade, religião e auto-estima/bem-estar (Atkinson & Zibin, 1996). 

Quality of Life Systemic Inventory                                                                                                 Dupuis, G. 
Instrumento que, baseado numa inovadora abordagem de entrevista interactiva, destina-se a avaliar a 
Qualidade de Vida junto de pessoas com problemas cardíacos. Para o efeito, atenta aos seguintes domínios: 
saúde, família, lazer e comunidade/produtividade (Atkinson & Zibin, 1996). 

 

O Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life e o Quality of Life Index, 

ambos destinados a pessoas com doenças do foro oncológico, assim como o Asthma 

Quality of Life Questionnaire, o Quality of Life in Epilepsy Inventory-89 [QOLIE-89] e a 

Escala de Determinação Funcional da Qualidade de Vida em Pacientes com Esclerose 
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Múltipla, são exemplos de outras medidas de Qualidade de Vida, neste caso específicas 

para determinadas doenças. 

Para além de todas as medidas supracitadas, não se poderia deixar de fazer referência ao 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL-100) e à sua versão reduzida, o Instrumento Abreviado de Avaliação de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-BREF). Estas medidas 

foram construídas no âmbito da definição e método desenvolvido e adoptado pela 

Organização Mundial de Saúde, ao qual se reserva a secção seguinte, dado o seu relevo no 

presente trabalho. 

11..33..33..44..  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  EE  MMÉÉTTOODDOO  DDAA  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Face à falta de clarividência e universalidade no tocante à definição, sistematização e 

avaliação do conceito de Qualidade de Vida, no início da década de 90, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) constituiu um grupo de peritos, oriundos de diferentes países e 

culturas, o Whoqol Group, responsável por discutir o conceito e desenvolver um 

instrumento para a sua avaliação, cientificamente válido e sustentado por um racional 

teórico consistente, capaz de oferecer uma medida transcultural, construída no âmbito de 

uma abordagem multi-cêntrica e de colaboração internacional. O desenvolvimento de uma 

versão piloto contou com a participação de um total de 15 centros culturalmente diversos, 

localizados em diferentes pontos do globo, com níveis distintos de industrialização, tais 

como Croácia, Holanda, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos da América, França, 

Israel, Índia, Japão, Rússia, Zimbabué, Panamá, Espanha e Tailândia (World Health 

Organization37

                                                 
37 Organização Mundial de Saúde. 

 [WHO], 1998). Para a construção deste instrumento, designado de 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL-100), o Whoqol Group gizou e seguiu um procedimento composto por quatro 

estádios que a seguir se apresentam: 1º) Clarificação do Conceito; 2º) Estudo Qualitativo; 

3º) Desenvolvimento do Instrumento Piloto e 4º) Refinamento. 
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1º Estádio: Clarificação do Conceito 

O Whoqol Group concluiu que a Qualidade de Vida diria respeito a uma avaliação 

subjectiva ou à percepção do indivíduo acerca do seu estado de saúde, estado 

psicológico e de outros aspectos da sua vida, influenciada pelos contextos físico, social e 

cultural envolventes (WHO, 1998). Procedendo a uma extensa revisão da literatura 

internacional, aquele grupo de peritos esboçou o protocolo para o estudo em questão e, 

em 1993, propôs uma definição genérica consensual para o conceito, concluindo que a 

Qualidade de Vida se define como “a percepção do indivíduo acerca da sua posição na 

vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vive e em relação aos seus 

objectivos, expectativas, padrões e preocupações. É um amplo conceito afectado de uma 

forma complexa pela saúde física da pessoa, estado psicológico, nível de independência, 

relações sociais e pelas suas relações com as características relevantes do seu meio 

ambiente.” (The Whoqol Group, 1993, p. 153). 

 

2º Estádio: Estudo Qualitativo 

Reconhecendo a multidimensionalidade do conceito, numa segunda etapa, seria então 

necessário investir na exploração da composição transcultural da Qualidade de Vida, na 

definição das respectivas facetas constituintes a serem avaliadas, na criação de um 

conjunto global de questões a integrar o instrumento e no desenvolvimento de escalas de 

resposta equivalentes às diferentes versões dos vários países (WHO, 1998). Para a 

concretização destes objectivos e acções, para além da revisão efectuada pelos peritos, 

foram criados focus group ou grupos de discussão focalizada, em 12 centros locais dos 

países antes referidos, envolvidos na definição das facetas da Qualidade de Vida e no 

desenvolvimento de questões que considerassem caracterizar a sua Qualidade de Vida 

(WHO, 1998). Cada grupo de discussão, com seis a oito elementos, seria composto por 

profissionais associados ao sector da saúde ou por leigos representativos da população 

local, incluindo pessoas com doenças crónicas ou agudas, em internamento ou em 

tratamento ambulatório, entre outros (WHO, 1998). 
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Entretanto foram constituídos painéis de redacção de questões que incluíam o 

investigador principal de cada centro, os moderadores dos grupos focais e elementos 

leigos que assegurariam a perceptibilidade das questões. Deste trabalho multi-cêntrico 

resultou inicialmente um painel de 1800 questões que, após análise de conteúdo e 

equivalência, se reduziram a 1000 e, posteriormente, às 236 que viriam a integrar uma 

versão piloto do instrumento (WHO, 1998). Para esta versão, que se proponha avaliar 29 

facetas do conceito agrupadas em seis domínios, assim como a Qualidade de Vida 

global, foram definidas escalas de resposta de tipo Likert de intensidade (nada até 

muitíssimo), capacidade (nada até completamente), frequência (nunca até sempre) e 

avaliação (muito insatisfeito até muito satisfeito ou muito má até muito boa). Para cada 

escala de resposta, todas de cinco pontos, foram garantidos critérios de equivalência 

transcultural, tendo também sido adicionados itens que permitissem às pessoas, aquando 

da resposta ao questionário, avaliar ou manifestar a importância que atribuíam às 

diferentes facetas definidas (WHO, 1998). 

 

3º Estádio: Desenvolvimento do Instrumento Piloto 

Após a administração de um pré-teste junto de uma pequena amostra, procederam-se a 

acertos com base no feed-back recebido e à consequente redução do conjunto de 

questões. A forma piloto do instrumento, constituída por 227 itens, foi, antes de 

padronizada, administrada por 15 centros culturalmente distintos, a amostras mínimas de 

300 pessoas por centro, tendo estas sido seleccionadas de acordo com critérios pré-

definidos, nomeadamente a nível de género, idade e estado de saúde, de forma a 

garantir-se a sua representatividade (WHO, 1998). Foram ao todo respondidos 4800 

questionários (WHO, 1998). 

 

4º Estádio: Refinamento 

Analisados os dados da administração do instrumento piloto foram eliminados os itens e 

facetas estatisticamente problemáticos, desenvolvendo-se a versão final de um 
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instrumento de avaliação da Qualidade de Vida, o WHOQOL-100, com seis domínios e, 

como o próprio nome o sugere, com um total de 100 itens, agrupados em 24 facetas 

específicas e uma geral, cada uma avaliada por quatro questões (WHO, 1998). 

  

Como supradito, a concepção do WHOQOL-100 emanou de um complexo trabalho 

qualitativo e quantitativo, desenvolvido numa perspectiva de colaboração transcultural, 

com vista à elaboração de uma definição e medida universal do conceito de Qualidade de 

Vida. Concluída a sua definição, a Qualidade de Vida foi então entendida como sendo 

constituída por um factor global, a faceta Qualidade de Vida global e saúde geral, e por 

outros seis domínios específicos, cada um composto por diferentes facetas ou aspectos da 

vida do indivíduo, conforme se apresenta na tabela seguinte: 

 

Tabela 6 - Domínios e Facetas da Qualidade de Vida. 

Domínios Facetas 

I. Domínio Físico Dor e desconforto; Energia e fadiga; Sono e repouso. 

II. Domínio Psicológico Sentimentos positivos; Pensar, aprender, memória e concentração; 
Auto-estima; Imagem corporal e aparência; Sentimentos negativos. 

III. Domínio do Nível de Independência Mobilidade; Actividades da vida diária; Dependência de 
medicação ou de tratamentos; Capacidade de trabalho. 

IV. Domínio das Relações Sociais Relações pessoais; Suporte/apoio social; Actividade sexual.  

V. Domínio do Meio Ambiente Segurança física e protecção; Ambiente no lar; Recursos 
financeiros; Disponibilidade e qualidade dos cuidados de saúde e 
sociais; Oportunidades de adquirir novas informações e 
competências; Participação em e oportunidades de actividades de 
lazer/recreação; Ambiente físico: poluição/ruído/trânsito/clima; 
Transporte. 

VI. Domínio da Espiritualidade, 
Religião e Crenças Pessoais 

Espiritualidade, religião e crenças pessoais. 

Fonte: WHO (1998).  
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Construído o instrumento, ao apurar-se as suas propriedades psicométricas mediante a 

análise de 8294 respostas ao mesmo, concluiu-se que o WHOQOL-100 apresenta validade 

discriminante, por discriminar diferenças estatisticamente significativas entre doentes e 

saudáveis, tendo a sua administração evidenciado que aqueles apresentam valores de 

Qualidade de Vida inferiores, comparativamente aos saudáveis, em todos os domínios e na 

faceta global (WHO, 1998). Para além disto, esta medida possui confiabilidade teste-

reteste, oferecendo dados comparáveis ao longo do tempo e estáveis no caso de ausência de 

intervenções ou de acontecimentos modificadores (WHO, 1998). 

Fazendo jus à sua universalidade e transculturalidade, esta medida, que começou a ser 

desenvolvida em 1991, já em 1998 se encontrava traduzida nas Línguas de 38 centros 

nacionais, após respeito de um protocolo rigoroso e pré-definido de tradução e aferição 

(WHO, 1998). 

Em 1996, e como resposta à necessidade de um instrumento com tempo inferior de 

administração, em que fossem preservadas as boas características psicométricas do original, 

o Whoqol Group começou a desenvolver o Instrumento Abreviado de Avaliação de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, o WHOQOL-BREF (WHO, 1998).  

Ambos os instrumentos, versão original e abreviada, encontram-se actualmente traduzidos 

e aferidos para a população portuguesa. 

11..33..33..55..  NNOOTTAASS  FFIINNAAIISS  

Mudanças nas configurações sócio-demográficas impuseram uma nova conceptualização da 

saúde e enfraqueceram a hegemonia do modelo biomédico, que assumia a saúde como o 

contrário de doença e se alicerçava num paradigma patogénico e mecanicista, em que 

imperavam indicadores tradicionais de morbilidade e mortalidade. Com o aumento da 

esperança de vida, inclusive para as doenças crónicas e degenerativas, substitui-se a visão 

quantitativa da vida por uma visão qualitativa e nasce um novo entendimento de saúde, 

baseado num modelo salutogénico e holístico, oficializado pela OMS, em 1948, como 

sendo "o completo bem-estar físico, psicológico e social e não apenas a ausência de 
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doença”. Acompanhando a viragem de paradigma e a valorização de múltiplos aspectos 

sistémicos que extravasam a sintomatologia, em particular no caso das doenças crónicas ou 

sem cura, a Qualidade de Vida começa então a ser entendida como a grande meta da 

reabilitação ou intervenção dos profissionais. Marcado por muito tempo na literatura como 

carecendo de clarividência e consenso, o conceito de Qualidade de Vida parece receber a 

merecida definição, sistematização, universalidade e transculturalidade com o modelo da 

OMS. 

Disseminada no quotidiano e servindo objectivos a nível micro e macro, a Qualidade de 

Vida tem-se revelado como sendo uma variável multifacetada. Para além de meta a atingir 

na intervenção em diversos sectores, pode ser também encarada enquanto indicador geral 

de adaptação psicossocial a uma determinada doença, assim como indicador de avaliação 

das práticas e políticas públicas preconizadas no domínio da promoção da saúde e 

intervenção social. 

 



 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO        22  
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
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22..11..    PPEERRGGUUNNTTAASS  DDEE  PPAARRTTIIDDAA  EE  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  
O trabalho de investigação inicia-se com o questionamento do investigador. É através do 

levantamento de uma ou mais questões de investigação, que se querem claras, exequíveis e 

pertinentes, que o investigador começa a exprimir o que procura conhecer (Quivy & 

Campenhoudt, 1992). O problema que alicerça e motiva o presente estudo assume o 

formato de duas perguntas de partida para as quais se procuram respostas: 

 Qual o impacto psicossocial da Doença de Machado-Joseph na vida das pessoas em 

fase sintomática desta doença? 

 A adaptação psicossocial à Doença de Machado-Joseph é mediada por influências 

contextuais? 

Por quanto ficou dito, apesar das limitações impostas pelos recursos e tempo disponíveis, 

na busca de resposta às referidas questões de investigação assumem-se os seguintes 

objectivos para o estudo: 

 Caracterizar um grupo de pessoas com Doença de Machado-Joseph, segundo 

indicadores sócio-demográficos e/ou psicossociais; 

 Explorar o impacto percebido da Doença de Machado-Joseph junto de um grupo de 

pessoas afectadas pela mesma; 

 Caracterizar a Qualidade de Vida de um grupo de pessoas com Doença de 

Machado-Joseph; 

 Estudar a evolução do impacto da Doença de Machado-Joseph na Qualidade de 

Vida de um grupo de pessoas com a doença; 

 Estudar a relação entre influências contextuais e a Qualidade de Vida de um grupo 

de pessoas com Doença de Machado-Joseph. 

 

Almejando os objectivos supra, espera-se legar um contributo para a compreensão do 

impacto psicossocial da Doença de Machado-Joseph, assim como do papel que alguns 
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factores psicossociais podem desempenhar no processo de adaptação a esta doença crónica 

e incapacitante. 

22..22..  HHIIPPÓÓTTEESSEESS  EE  MMOODDEELLOO  DDEE  AANNÁÁLLIISSEE  
A hipótese é uma resposta provisória a interrogações que norteiam a investigação, 

incorporando muitas vezes relações entre variáveis e/ou conceitos que se pretendem 

averiguar. Por seu turno, um conjunto estruturado e coerente de conceitos e hipóteses 

articulados entre si constitui aquilo a que se chama o modelo de análise da investigação 

(Quivy & Campenhoudt, 1992). Tendo por alicerce o enquadramento teórico, as perguntas 

de partida e os objectivos enunciados para o presente estudo, opta-se por formular as 

seguintes hipóteses gerais, acompanhadas das respectivas hipóteses específicas. 

 

 HIPÓTESE 1: A Doença de Machado-Joseph tem impacto psicossocial na vida das 

pessoas por ela afectadas. 

Hipótese 1.1: A Doença de Machado-Joseph é percebida pelas pessoas que a 

vivenciam como tendo impacto psicossocial em diferentes dimensões de vida. 

Hipótese 1.2: As pessoas com Doença de Machado-Joseph têm níveis de 

Qualidade de Vida diferentes dos das pessoas que não têm esta doença. 

Hipótese 1.3: A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-

Joseph encontra-se relacionada com o impacto percebido da doença. 
 

 HIPÓTESE 2: A evolução da Doença de Machado-Joseph influencia o impacto 

psicossocial que esta tem na vida das pessoas por ela afectadas. 

Hipótese 2.1: A evolução da Doença de Machado-Joseph influencia o 

impacto psicossocial percebido. 
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Hipótese 2.2: A evolução da Doença de Machado-Joseph influencia os níveis 

de Qualidade de Vida das pessoas por ela afectadas. 

 

 HIPÓTESE 3: A adaptação psicossocial à Doença de Machado-Joseph é mediada por 

influências contextuais. 

Hipótese 3.1: A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-

Joseph varia em função da idade. 

Hipótese 3.2: A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-

Joseph varia em função do sexo. 

Hipótese 3.3: A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-

Joseph varia em função dos estatutos conjugal e parental. 

Hipótese 3.4: O acesso a actividades de convívio social influencia a 

Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph. 

Hipótese 3.5: A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-

Joseph encontra-se relacionada com a satisfação com o suporte social. 

 

A articulação das hipóteses de investigação apresentadas dá substância ao modelo de 

análise do presente estudo (figura 3). 

ANTECEDENTES PROCESSO CONSEQUENTES 

DOENÇA 
MACHADO-JOSEPH QUALIDADE DE VIDA 

IMPACTO 
PERCEBIDO 

INFLUÊNCIAS 
CONTEXTUAIS 

Figura 3 - Modelo de análise do estudo. 
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22..33..  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

22..33..11..  OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNCCEEIITTOOSS  

Construir um conceito, mais do que defini-lo, é «dissecá-lo» e torná-lo operacional. A 

construção ou operacionalização dos conceitos é um processo que, no caso dos mais 

complexos, inclui a sua decomposição nas diferentes dimensões, componentes constituintes 

e indicadores observáveis ou mensuráveis. 

Em relação aos conceitos Doença de Machado-Joseph e influências contextuais, importa 

mencionar que, a sua explanação foi efectuada aquando, respectivamente, da apresentação 

da descrição desta doença38 e do modelo descritivo de Livneh (2001) relativo à adaptação 

psicossocial à doença crónica e incapacitante39

                                                 
38 Ver secção 

. No atinente ao conceito Doença de 

Machado-Joseph, no presente trabalho de investigação considera-se somente a sua fase 

sintomática, atendendo ao carácter progressivo da doença e ao impacto da sua expressão 

clínica na funcionalidade da pessoa, excluindo-se os portadores do gene mutante ainda 

assintomáticos. Assim, para efeitos do estudo consideram-se os casos em que estejam já 

instalados sintomas da doença e para os quais exista confirmação de que estes resultam 

efectivamente de Doença de Machado-Joseph (e.g. confirmação molecular). No que 

concerne ao conceito influências contextuais, convém mencionar que se entende que o 

mesmo engloba todas as variáveis da doença, variáveis psicológicas e de personalidade, 

variáveis sócio-demográficas e variáveis do ambiente externo, porém, no presente estudo 

são consideradas enquanto variáveis independentes, em particular, as seguintes influências 

contextuais: idade, sexo, estatuto conjugal, estatuto parental, acesso a actividades de 

convívio social e satisfação com o suporte social. Embora todos os indicadores de medida 

destas variáveis constem dos instrumentos de colheita de dados que posteriormente se 

descrevem, no que concerne à satisfação com o suporte social, por ser mais complexo, 

optou-se pela utilização de uma escala específica para a sua medida, sobrepondo-se a sua 

operacionalização ao momento da descrição da respectiva escala. 

1.1 do capítulo anterior. 
39 Ver secção 1.3 do capítulo anterior. 
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Em relação ao conceito Qualidade de Vida, dada a sua complexidade, optou-se igualmente 

pela utilização de uma escala de medida específica. Considerando o seu papel 

preponderante no presente estudo como variável dependente, importa expor a construção do 

conceito Qualidade de Vida que, enquanto consequente, serve de medida de avaliação da 

adaptação psicossocial à doença. Adopta-se então o conceito de Qualidade de Vida definido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “a percepção do indivíduo acerca da sua 

posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vive e em relação 

aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações. É um amplo conceito afectado 

de uma forma complexa pela saúde física da pessoa, estado psicológico, nível de 

independência, relações sociais e pelas suas relações com as características relevantes do 

seu meio ambiente.” (The Whoqol Group, 1993, p. 153). Como referido no capítulo 

anterior, um grupo de peritos constituído pela OMS desenvolveu o Instrumento de 

Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, o WHOQOL-100, e o 

Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de 

Saúde, o WHOQOL-BREF. Nesta versão abreviada a Qualidade de Vida é reconhecida 

como um conceito multidimensional, que se operacionaliza numa dimensão global e em 

quatro domínios específicos, apresentados esquematicamente na figura 4 (Moreno et al., 

2006; WHO40

 

, 1998). 

Figura 4 - Operacionalização do Conceito Qualidade de 
Vida em dimensões. 

 
Conceito 

 
Dimensões 

     Geral/Global 

        Física 

     Psicológica 

     Relações Sociais 

     Meio Ambiente 

 

                                                 
40 World Health Organization (em português, Organização Mundial de Saúde). 

Qualidade de Vida 
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A dimensão Global engloba a avaliação global ou percepção geral do indivíduo em relação 

à sua Qualidade de Vida e saúde (Moreno et al., 2006; WHO, 1998). As suas componentes 

e respectivos indicadores encontram-se apresentados na figura 5. 

  

Figura 5 - Qualidade de Vida: Operacionalização da dimensão Global. 

 
Dimensão  Componentes  Indicadores 

     
  Qualidade de Vida Global  Avaliação geral da Qualidade de Vida.  

     
  Percepção Geral de Saúde  Satisfação com a saúde. 

 

 

A dimensão Física engloba diferentes componentes de carácter físico que influenciam a 

Qualidade de Vida, indicadas pela percepção sobre o impacto de dores físicas, no caso de 

existentes, a presença de energia pessoal, a satisfação com o sono, a capacidade de 

mobilidade física, a dependência de cuidados médicos e a satisfação com a capacidade para 

o trabalho e para a realização de actividades da vida diária (Moreno et al., 2006; WHO, 

1998). Na figura 6 encontra-se esquematizada a operacionalização da dimensão Física da 

Qualidade de Vida em componentes e indicadores. 

 
Figura 6 - Qualidade de Vida: Operacionalização da dimensão Física. 

 
Dimensão  Componentes  Indicadores 

       Dor/Desconforto  Impacto funcional das dores físicas.  

     
  Energia/Fadiga  Percepção sobre a energia pessoal.  

     
  Sono/Repouso  Satisfação com o sono. 

     
  Mobilidade  Percepção sobre a mobilidade própria. 

     
 

 Actividades da Vida Diária  Satisfação com a capacidade de realização das 
actividades da vida diária. 

     
  Cuidados Médicos  Nível de dependência de cuidados médicos. 

     
  Capacidade de Trabalho  Satisfação com a capacidade pessoal de trabalho. 

Global 

Física 
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A dimensão Psicológica encerra componentes psicológicas que, positiva ou negativamente, 

afectam a Qualidade de Vida, avaliáveis pela auto-estima, nível de satisfação com a vida e 

com a aparência física, frequência de sentimentos negativos (e.g. ansiedade e tristeza), 

capacidade de concentração e percepção sobre o sentido da própria vida (Moreno et al., 

2006; WHO, 1998). A figura 7 ilustra a operacionalização da dimensão Psicológica da 

Qualidade de Vida em componentes e indicadores. 

 

Figura 7 - Qualidade de Vida: Operacionalização da dimensão Psicológica. 

 
Dimensão  Componentes  Indicadores 

     
  Auto-estima  Satisfação consigo mesmo. 

     
  Imagem corporal/Aparência  Satisfação com a aparência física. 

     
  Concentração e Memória  Percepção sobre a própria capacidade  

de concentração. 

     
  Sentimentos Negativos  Frequência de sentimentos negativos. 

     
  Sentimentos Positivos  Satisfação com a vida. 

     
  Espiritualidade/Religião/Crença  Atribuição pessoal de sentido à vida. 

 
 

A dimensão Relações Sociais engloba a percepção do indivíduo sobre as relações que 

estabelece com o outro, incluindo a satisfação com as relações pessoais, com o apoio 

percebido da rede de amigos e com a actividade sexual (Moreno et al., 2006; WHO, 1998). 

As componentes e respectivos indicadores da dimensão Relações Sociais da Qualidade de 

Vida constam da figura 8. 

 

 

 

Psicológica 
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Figura 8 - Qualidade de Vida: Operacionalização da dimensão Relações Sociais. 

 
Dimensão  Componentes  Indicadores 

     
  Relações Pessoais  Satisfação com as relações pessoais. 

     
  Apoio Social  Satisfação com o apoio da rede de amigos. 

     
  Actividade Sexual  Satisfação com a vida sexual. 

 

 

Por fim, a dimensão Meio Ambiente abarca diferentes componentes relacionadas com a 

envolvente do indivíduo e influentes na sua Qualidade de Vida, indicadas pela percepção 

acerca da segurança física, da qualidade do ambiente físico, da situação financeira, do 

acesso à informação necessária para a vida diária e à realização de actividades de lazer, 

assim como pela satisfação com os transportes utilizados e com o acesso aos serviços de 

saúde (Moreno et al., 2006; WHO, 1998). A figura 9 ilustra a operacionalização da 

dimensão Meio Ambiente em componentes e indicadores. 

 

Figura 9 - Qualidade de Vida: Operacionalização da dimensão Meio Ambiente. 

 
Dimensão  Componentes  Indicadores 

     
  Segurança Física/Protecção  Nível percebido de segurança física. 

     
  Ambiente Residencial  Satisfação com as condições do lugar onde vive. 

     
  Ambiente Físico  Percepção sobre a qualidade do ambiente físico. 

     
  Transportes  Satisfação com os transportes utilizados. 

     
  Recursos Financeiros  Percepção sobre a situação financeira pessoal. 

     
  Acesso Serviços de Saúde  Satisfação com o acesso aos serviços de saúde. 

     
  Acesso à Informação  Acesso percebido à informação necessária. 

     
  Actividades de Lazer  Acesso percebido à realização de actividades de lazer. 

Relações  
Sociais 

Meio  
Ambiente 
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22..33..22..  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  CCOOLLHHEEIITTAA  DDEE  DDAADDOOSS  

Para a avaliação das variáveis em estudo, de natureza qualitativa e quantitativa, recorreu-se 

à construção e administração de instrumentos de colheita de dados que privilegiassem a 

integração de questionários com questões maioritariamente fechadas de resposta livre e/ou 

com escalas de resposta, por se revelar uma opção de menor risco, tendo em conta os 

condicionalismos impostos por dificuldades na fala e na expressão das pessoas com Doença 

de Machado-Joseph, por força da sintomatologia da sua doença. O instrumento de colheita 

de dados utilizado num primeiro momento de avaliação (Anexo A) integra um documento 

de consentimento livre e informado e quatro instrumentos ou questionários que a seguir se 

descrevem: 1) Questionário de Caracterização Sócio-Demográfica; 2) Questionário de 

Caracterização da Doença de Machado-Joseph; 3) Instrumento Abreviado de Avaliação de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde e 4) Escala de Satisfação com o 

Suporte Social. Num segundo momento de avaliação utilizou-se uma versão reduzida 

daquele instrumento de colheita de dados (Anexo B). 

22..33..22..11..  QQCCSSDD  ––  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  DDEE  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  SSÓÓCCIIOO--DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA  

O QCSD – Questionário de Caracterização Sócio-Demográfica, construído para este 

estudo, compõe-se por 28 itens referentes a um conjunto de variáveis sócio-demográficas, 

que servem propósitos de caracterização da amostra e, cumulativamente, de análise 

descritiva e correlacional. 

Considerando o conhecimento prévio sobre a população-alvo, optou-se pelo uso de uma 

linguagem simples tanto na elaboração das questões, como na das opções de resposta, 

acrescentando-se formulações alternativas de recurso, a utilizar se necessário (e.g. no caso 

do nível de escolaridade as opções de resposta foram formuladas de acordo com as 

designações actuais, adicionando-se uma formulação alternativa alusiva às designações 

anteriores, caso os respondentes não se encontrassem familiarizados com as primeiras). 

Com vista à avaliação da inteligibilidade das questões e das opções de resposta e da sua 

adequação aos objectivos do estudo, ao longo da construção do instrumento foram sendo 

feitas aplicações junto de três pessoas neutras, uma sem qualquer contacto e duas com 
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contacto frequente com pessoas afectadas pela doença. Uma vez concluída a construção do 

instrumento, foi efectuada simulação de pré-teste junto de uma pessoa com a doença. 

As diferentes questões deste questionário visam recolher dados sobre variáveis relacionadas 

com a idade, naturalidade, sexo, estado civil, percurso escolar, estatuto profissional, 

contexto habitacional, agregado familiar, estatuto parental e situação financeira. A tabela 7 

ilustra a operacionalização das variáveis que compõem o questionário, aludindo aos itens 

respectivos. 

 

Tabela 7 - Operacionalização das variáveis do QCSD. 

Conceito Indicador Itens 

Idade Idade Itens 1 e 2 

Naturalidade Naturalidade  Item 3 

Sexo Sexo Item 4 

Estado civil Estado Civil Item 5 

Percurso  
Escolar 

Frequência de sistema de ensino 
Nível de escolaridade 
Motivo de abandono do sistema de ensino 
Motivo da não frequência do sistema de ensino 

Item 6 
Item 7 
Item 8 
Item 9 

Estatuto 
profissional 

Situação perante o mercado de trabalho 
Integração no mercado de trabalho 
Última profissão exercida  
Motivo de abandono da última profissão  
Idade de abandono da última profissão 
Motivo de não integração no mercado de trabalho 
Profissão actual 

Item 10 
Item 11 
Item 12 
Item 13 
Item 14 
Item 15 
Item 16 

Contexto 
habitacional 

Local de residência  
Adequação da habitação 

Item 17 
Item 18 

Agregado  
Familiar 

Tamanho do agregado familiar 
Grau de parentesco com os elementos do agregado familiar 
Sexo dos elementos do agregado familiar 
Idade dos elementos do agregado familiar 
Situação profissional dos elementos do agregado familiar 

Item 19 
Item 20 
Item 21 
Item 22 
Item 23 

Estatuto parental Número de filhos Item 24 

Situação 
Financeira 

Rendimento mensal do próprio 
Controlo sobre os rendimentos próprios 
Rendimento mensal do agregado 
Percepção sobre a situação financeira 

Item 25 
Item 26 
Item 27 
Item 28 
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Os itens 1, 2, 3, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22 e 24 compõem-se por questões fechadas com 

resposta de tipo fechada livre e os itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 25, 26, 27 e 

28 integram questões fechadas com apresentação de escala ou opções prévias de resposta. 

De entre as 28 questões do QCSD algumas são interdependentes e mutuamente exclusivas, 

sendo condicionadas pelas respostas dadas a itens precedentes. Assim, a administração do 

QCSD implica sempre o salto de questões, podendo-se verificar a formulação máxima de 

25 perguntas e a mínima de 17, consoante as respostas dadas. Cada salto de questões 

encontra-se assinalado com o símbolo “P”, seguido do número da pergunta que deve ser 

formulada a seguir. Este símbolo pode-se encontrar em linha com a questão ou com 

respostas. Quando se encontra em linha com a questão tal indica que, após formulada a 

pergunta, independentemente da resposta dada, deve-se passar para a pergunta assinalada 

no símbolo. Quando o símbolo se encontra em linha com uma resposta isso indica que 

somente no caso de ser dada esta resposta se procede à passagem para a pergunta assinalada 

no símbolo, sendo que, no caso contrário, se continua com a pergunta seguinte. Os itens 

saltados devem ser codificados com a opção “não se aplica”. Na ausência de símbolo 

segue-se a ordem determinada pela numeração dos itens. 

Importa salientar que, a solução do salto de questões prendeu-se com preocupações de 

eficiência ao nível do tempo de administração (que será variável consoante o caso) e, 

consequentemente, do esforço dispendido pelo entrevistado, tentando-se minimizá-los o 

quanto possível. Mais importa salientar que, este instrumento foi pensado para este estudo e 

para ser administrado pelo entrevistador, dispensando por isso de se fazer acompanhar por 

manual de aplicação ou por instruções detalhadas de preenchimento. 

22..33..22..22..  QQCCDDMMJJ  ––  QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  DDEE  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOEENNÇÇAA  DDEE  
MMAACCHHAADDOO--JJOOSSEEPPHH  

O QCDMJ – Questionário de Caracterização da Doença de Machado-Joseph, igualmente 

construído para este estudo, é constituído por 32 itens referentes a um conjunto de variáveis 

inerentes à doença e ao seu impacto na vida das pessoas por ela afectadas. Este 

instrumento, à semelhança do anterior, foi desenhado com o objectivo de contribuir para a 
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caracterização da amostra e, também, para efeitos de análise descritiva e 

correlacional/diferencial. 

A tabela 8 apresenta a operacionalização de variáveis que compõem o instrumento até à 

questão 31, aludindo aos itens respectivos. 

 

Tabela 8 - Operacionalização das variáveis do QCDMJ (itens 1 a 31). 

Conceito Indicador Itens 

Diagnóstico  
Auto-confirmação do diagnóstico 
Método de diagnóstico 
História familiar 

Item 1  
Item 2  
Itens 20 e 26 

Variáveis clínicas 

Fase da doença (assintomática/sintomática)  
Idade do onset percebido 
Duração da doença41

Fase percebida da doença ou severidade dos sintomas 
  

Item 3  
Item 4  
--- 
Item 5  

Necessidade de 
apoio/cuidador 

Necessidade de apoio/cuidados de terceiros nas AVD42

Existência de cuidador informal 
 

Sexo do cuidador informal 
Parentesco do cuidador informal 
Partilha de residência com o cuidador informal 
Situação profissional do cuidador informal 
Necessidade de cuidador formal 

Item 6  
Item 7 
Item 8 
Item 8 
Item 9 
Item 10 
Itens 13, 14, 15 
e 16 

Descendência com a 
doença 

Número de filhos com a doença 
Sexo dos filhos com a doença 
Idade dos filhos com a doença 
Presença de sintomas em filhos com a doença 

Itens 17 e 18 
Item 19 
Item 19 
Item 19 

Impacto inter-
geracional da 
doença 

Prestação directa de cuidados ao progenitor afectado   
Impacto da doença do(a) progenitor(a) no percurso escolar  
Impacto da doença do(a) progenitor(a) no percurso profissional 
Impacto da doença do(a) próprio(a) no percurso escolar e/ou 
profissional do cuidador informal 

Item 21 
Itens 22 e 23  
Itens 24 e 25 
Itens 11 e 12 
 

Acesso a actividades 
de convívio social 

Frequência de actividades de convívio social Item 31 

Papel das respostas 
sociais locais 

Contacto com respostas sociais locais  
Importância percebida das respostas sociais locais 

Itens 27 e 28  
Itens 29 e 30 

                                                 
41 Igual à diferença entre a idade (item 1 do QCSD) e a idade do onset percebido (item 4 do QCDMJ). 
42 Actividades da vida diária. 
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Os itens do QCDMJ servem a colheita de dados sobre variáveis essencialmente inerentes à 

doença e relacionadas com o ambiente externo, privilegiando as percepções das próprias 

pessoas afectadas, no pressuposto de que os factores concorrentes no processo de adaptação 

psicossocial à doença são mediados por factores psicológicos (cognitivos e emocionais) e 

pelas narrativas de vida construídas pelos sujeitos.  

Com excepção do item 30, composto por uma questão de tipo aberta, os itens do QCDMJ 

representados na tabela anterior consubstanciam-se em questões de resposta fechada. Os 

itens 4 e 18 consistem em questões fechadas com resposta de tipo fechada livre, o item 19 

em questão fechada com resposta de tipo fechada mista e os restantes em questões fechadas 

com apresentação de escala ou opções prévias de resposta. 

Ainda que em menor número, o QCDMJ também apresenta itens mutuamente exclusivos 

ou condicionados pelas respostas a questões anteriores, possibilitando a formulação no 

mínimo de uma questão e no máximo de 30. Cada salto de questões encontra-se igualmente 

assinalado com o símbolo “P”, seguido do número da pergunta que deve ser formulada a 

seguir. Este símbolo pode estar posicionado em linha com a questão ou com as opções de 

resposta. Quando se encontra em linha com a questão tal indica que, após formulada a 

pergunta, independentemente da resposta dada, deve-se passar para a pergunta assinalada 

no símbolo. Quando o símbolo se encontra em linha com uma resposta isso indica que 

somente no caso de ser dada esta resposta se procede à passagem para a pergunta assinalada 

no símbolo, sendo que, no caso contrário, se continua com a pergunta seguinte. Os itens 

saltados devem ser codificados com a opção “não se aplica”. Na ausência do símbolo 

segue-se a ordem determinada pela numeração dos itens. Importa mais uma vez salientar 

que, a solução do salto de questões prendeu-se com preocupações de eficiência ao nível do 

tempo de administração (que poderá ser muito variável) e, consequentemente, do esforço 

dispendido pelo entrevistado, tentando-se minimizá-los o quanto possível. 

O item 32 do QCDMJ inclui um grupo de 19 afirmações destinadas a avaliar, junto de 

pessoas afectadas pela Doença de Machado-Joseph, a percepção sobre o impacto da mesma 

em diferentes dimensões da sua vida, assim como a percepção sobre a posição do outro 

social em relação a esta doença. Para cada afirmação é solicitado ao entrevistado que 
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indique a sua opinião, optando por uma das cinco posições do item Likert, com a seguinte 

escala de resposta: “discordo totalmente”, “discordo”, “não discordo nem concordo”, 

“concordo” e “concordo totalmente”. A cada resposta é atribuída uma cotação de “1” a “5” 

pontos, em que “1” corresponde à pontuação de “discordo totalmente” e “5” à de “concordo 

totalmente”. A tabela 9 propõe-se enunciar os aspectos que este item pretende avaliar, 

mostrando as afirmações e sub-itens que os operacionalizam. 

 
Tabela 9 - Operacionalização das variáveis do QCDMJ (item 32). 

Conceito Afirmação Item 

Impacto na fertilidade e 
consciência da transmissão 
hereditária da doença 

Não tem tantos filhos quantos queria por ter esta doença 
Quem tem esta doença deve procurar aconselhamento 
médico antes de pensar ter filhos 

32.6 
32.1 

Impacto na auto-estima 
global 

Sente que esta doença faz com que goste menos de si 
Desde que tem esta doença dá menos valor a si próprio(a) 
 

32.17 
32.8 

Impacto na aparência/auto-
estima físicas 

Esta doença alterou o seu aspecto físico 
Esta doença faz sentir-se menos bonito(a) 

32.5 
32.14 

Presença de sentimentos 
negativos 

Sente revolta por ter esta doença 
Ter esta doença faz com que se sinta triste 

32.4 
32.13 

Expectativas face ao 
futuro/evolução da doença   

Tem medo da forma como esta doença possa evoluir 
Tem medo de não saber lidar com esta doença no futuro 

32.11 
32.15 

Impacto na situação 
financeira 

Esta doença veio piorar a situação financeira da sua família 32.9 

Percepção sobre a 
influência do apoio da rede 
social no impacto da doença 

A existência de serviços ou associações que apoiem as 
pessoas com esta doença é importante 
Conhecer outras pessoas com a mesma doença ajuda a 
enfrentar algumas dificuldades 
Sentir que tem apoio dos outros ajuda a encarar esta 
doença 

32.2 
 
32.18 
 
32.7 

Isolamento/evitamento 
social 

Evita estar com outras pessoas por ter esta doença 
Evita falar com outras pessoas por achar que não o(a) vão 
perceber 

32.12 
32.16 

Discriminação social 
As pessoas estão pouco informadas sobre esta doença 
As outras pessoas discriminam quem tem esta doença 
As pessoas deviam conhecer melhor esta doença 

32.3 
32.10 
32.19 

 



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

100 

Considerando o conhecimento prévio sobre a população-alvo do estudo, também neste 

instrumento se optou pelo uso de uma linguagem simples na formulação das questões e das 

opções de resposta, disponibilizando-se expressões alternativas a utilizar no caso de se 

verificar necessário. Com vista à avaliação da validade das questões e opções de resposta, 

durante a fase da sua construção foram igualmente feitas aplicações junto de três pessoas 

neutras, uma sem qualquer contacto e duas com contacto frequente com pessoas afectadas 

pela doença. Quando concluída a construção do instrumento, foi efectuada simulação de 

pré-teste junto de uma pessoa com a doença. 

Ressalve-se que também este instrumento foi pensado para este estudo e para ser 

administrado pelo entrevistador, daí não se fazer acompanhar de manual de aplicação ou de 

instruções de preenchimento mais completas. 

22..33..22..33..  EESSSSSS  ––  EESSCCAALLAA  DDEE  SSAATTIISSFFAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  OO  SSUUPPOORRTTEE  SSOOCCIIAALL  

O suporte social ou apoio social, à semelhança da Qualidade de Vida, é também um 

conceito complexo, daí optar-se por recorrer à utilização de uma escala específica para a 

sua avaliação. Barrón (1996) considera-o “um conceito interactivo que se refere às 

transacções que se estabelecem entre indivíduos” e Vaz Serra (1999) define-o como a 

“quantidade e coesão das relações sociais que rodeiam de modo dinâmico um indivíduo” 

(como citado em Martins, 2005, p. 129). Na abordagem do conceito de suporte social não 

raras vezes se encontra a distinção entre uma perspectiva quantitativa ou estrutural e uma 

perspectiva qualitativa ou funcional, entre apoio social objectivo e apoio social subjectivo, 

entre a percepção do suporte social e a recepção do suporte social, entre as fontes ou 

contextos reais e as potenciais de suporte social e entre o apoio social informal e o apoio 

social formal. 

Cramer, Henderson e Scott (1997) diferenciam o suporte social recebido do suporte social 

percebido, explicando que o primeiro se refere ao suporte social efectivamente recebido, 

enquanto o segundo engloba uma avaliação subjectiva sobre a disponibilidade do suporte 

social e grau de satisfação com a mesma (como citado em Ribeiro, 1999). 
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Na avaliação da satisfação com o suporte social salienta-se o papel do apoio social 

percebido. Mais do que o apoio social objectivo e recebido, a avaliação subjectiva que o 

indivíduo faz sobre o apoio social que percebe como disponível parece ser a que maior peso 

tem na sua satisfação global com o suporte social e sistema de relações que mantém. Nesse 

sentido, a satisfação com o suporte social resulta, mais do que da disponibilidade efectiva 

de recursos, de uma construção cognitiva ou percepção subjectiva sobre aquela mesma 

disponibilidade. 

No presente trabalho, para avaliação do suporte social percebido ou da satisfação com o 

mesmo, opta-se então por recorrer à Escala de Satisfação com o Suporte Social, construída 

e validada para a população portuguesa por Ribeiro (1999). Esta privilegia essencialmente 

os indicadores subjectivos ou de percepção sobre o suporte social, alicerçando-se no 

pressuposto de que a avaliação ou a satisfação com o suporte social explicam melhor a 

saúde e o bem-estar do indivíduo do que o suporte social objectivo. 

Reconhecendo este como um conceito multidimensional, Ribeiro (1999) identificou 

empiricamente na escala original quatro factores ou dimensões em que o conceito se 

operacionaliza, a designar: Satisfação com os Amigos, Intimidade, Satisfação com a 

Família e Actividades Sociais. Cada dimensão, por sua vez, operacionaliza-se directamente 

em indicadores. A dimensão Satisfação com os Amigos, como o nome o indica, refere-se à 

satisfação do indivíduo com as suas amizades ou amigos, abrangendo a satisfação com a 

quantidade e qualidade dos amigos, assim como com a quantidade e a qualidade de tempo 

partilhado com estes (itens 3, 12, 13, 14, 15). A dimensão Intimidade espelha a percepção 

do indivíduo acerca do nível de existência de suporte social íntimo, englobando a percepção 

sobre o apoio social recebido, sobre a disponibilidade imediata da rede de suporte social e 

sobre a existência de pessoas com quem se possa desabafar ou partilhar assuntos íntimos 

(itens 1, 4, 5, 6). A dimensão Satisfação com a Família reflecte a satisfação do indivíduo 

com o suporte familiar percebido e envolve a satisfação com o tipo de relação mantida com 

a família, bem como com a quantidade e a qualidade do tempo partilhado com esta (itens 9, 

10, 11). Por fim, a dimensão Actividades Sociais refere-se à satisfação do indivíduo com a 

qualidade e a quantidade de actividades sociais realizadas (itens 2, 7, 8). 
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A ESSS, com uma consistência interna de 0,85 (alpha de Cronbach), é um questionário, 

originariamente de auto-preenchimento, em que cada um dos 15 itens compõe-se por uma 

afirmação, perante a qual o respondente deverá indicar a sua opinião, optando por uma das 

cinco posições da escala de resposta de tipo Likert, a designar: “concordo totalmente”, 

“concordo na maior parte”, “não concordo nem discordo”, “discordo na maior parte” e 

“discordo totalmente” (Ribeiro, 1999). 

A cada item respondido é atribuída uma cotação entre “1” e “5” pontos, em que “1” 

corresponde à pontuação das respostas “concordo totalmente” e “5” à das “discordo 

totalmente”, sendo esta invertida no caso dos itens 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (Ribeiro, 

1999). 

A cotação de cada sub-escala resulta da soma das cotações atribuídas a cada item e a da 

escala total à soma das de cada sub-escala. Notas mais elevadas correspondem a uma 

percepção de maior suporte social, podendo a nota da escala total variar entre os 15 e os 75 

pontos. 

O estudo de validação da ESSS contou com uma amostra de 609 indivíduos, entre os 15 e 

os 30 anos, todos estudantes em estabelecimentos de ensino da área do Porto, entre o      

11º ano de escolaridade e o último ano da Universidade (Ribeiro, 1999). Baseado nos 

resultados do estudo de validação, o autor concluiu que esta medida possui boas qualidades 

métricas (Ribeiro, 1999). 

22..33..22..44..  WWHHOOQQOOLL--BBRREEFF  ––  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  AABBRREEVVIIAADDOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
QQUUAALLIIDDAADDEE  DDEE  VVIIDDAA  DDAA  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  MMUUNNDDIIAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  

Para a avaliação da Qualidade de Vida opta-se por recorrer a esta versão abreviada, 

validada para a população portuguesa pelo Centro Português para Avaliação da Qualidade 

de Vida da Organização Mundial de Saúde, dado que nesta se encontram preservadas as 

boas características psicométricas do instrumento original. 

Alicerçando-se no pressuposto de que a Qualidade de Vida diz respeito a uma percepção 

individual, este instrumento não poderia deixar de conter indicadores subjectivos. O 
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WHOQOL-BREF é um questionário genérico destinado a avaliar a Qualidade de Vida, 

através de 26 itens extraídos do WHOQOL-100 (de entre os que obtiveram melhores 

desempenhos psicométricos) (WHO, 1998). Compõe-se pelo mesmo número de facetas que 

a versão original, desta feita sendo cada uma representada por um único item e agrupadas 

em quatro domínios. O domínio Físico compõe-se por sete itens (3, 4, 10, 15, 16, 17 e 18), 

o domínio Psicológico inclui seis itens (5, 6, 7, 11, 19 e 26), o domínio Relações Sociais 

compõe-se por três itens (20, 21 e 22) e o domínio Meio Ambiente inclui oito itens (8, 9, 

12, 13, 14, 23, 24 e 25) (WHO, 1998). Para além dos itens que compõem os quatro 

domínios, existem dois itens, o 1 e o 2, que são considerados separadamente e se destinam 

à avaliação da percepção global acerca da Qualidade de Vida e saúde do indivíduo (WHO, 

1998). 

Cada item constitui-se por uma questão, perante a qual o respondente deverá indicar a sua 

opção por uma das cinco posições da respectiva escala de resposta de tipo Likert. 

No seu todo o instrumento dispõe de quatro tipos de escalas de resposta: 1) de intensidade 

que, para aferir o grau em que uma pessoa experiencia um determinado estado ou situação, 

compõe-se pelos pontos “nada”, “pouco”, “nem muito nem pouco”, “muito” e 

“muitíssimo”; 2) de capacidade que, para aferir a capacidade de experienciar um 

determinado sentimento, estado ou comportamento, compõe-se pelas opções “nada”, 

“pouco”, “moderadamente”, “bastante” e “completamente”; 3) de frequência que, para 

aferir a frequência ou vezes em que se experiencia um determinado estado ou 

comportamento, compõe-se pelos pontos “nunca”, “poucas vezes”, “algumas vezes”, 

“frequentemente” e “sempre” e 4) de avaliação que, para aferir a satisfação com uma 

determinada condição, capacidade ou comportamento, compõe-se pelas opções “muito 

insatisfeito”, “insatisfeito”, “nem satisfeito nem insatisfeito”, “satisfeito” “muito satisfeito” 

ou pelas opções “muito má”, “má”, “nem boa nem má”, “boa” e “muito boa” (WHO, 

1998). 

A cada item respondido é atribuída uma cotação de “1” a “5” pontos, em que “1” 

corresponde à pontuação dos extremos negativos da escala de resposta (“nada”, “nunca”, 

“muito insatisfeito” e “muito má”) e “5” à dos extremos positivos (“muitíssimo”, 
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“completamente”, “sempre”, “muito satisfeito” e “muito boa”) (WHO, 1998). São excepção 

os itens 3, 4 e 26, que se cotam de forma invertida (WHO, 1998). A cotação de cada 

domínio é feita mediante o cálculo da média das cotações atribuídas a cada uma das 

facetas/itens que o constituem. Como referido, os itens 1 e 2 são considerados à parte e a 

média das suas cotações produz a cotação da percepção global acerca da Qualidade de Vida 

e saúde do indivíduo. Para que sejam comparáveis com os resultados do WHOQOL-100 ou 

com os de outros instrumentos validados, as cotações devem ser transformadas numa escala 

de 1 a 100 (WHO, 1998). 

Nas administrações do instrumento em que mais do que 20% das respostas são omissas, o 

seu resultado não deve ser considerado (WHO, 1998). Quando mais do que dois itens de 

cada domínio, ou mais do que um no caso do domínio Relações Sociais, sejam omissos, o 

domínio não deverá igualmente ser considerado (WHO, 1998). Notas mais altas nos 

domínios e nas facetas corresponderão a uma percepção de maior/melhor Qualidade de 

Vida. Atendendo à multidimensionalidade do conceito, esta escala não fornece um 

resultado total da Qualidade de Vida. A avaliação da Qualidade de Vida é feita mediante a 

análise dos resultados obtidos em cada domínio, podendo a Qualidade de Vida em geral ser 

analisada apenas através dos resultados obtidos na faceta Qualidade de Vida em geral e 

percepção geral de saúde (Canavarro et al., no prelo). 

Em 1998, já tinham sido encetados estudos de validação do WHOQOL-BREF para 30 

línguas diferentes. Em 2004 encetou-se o estudo de validação do WHOQOL-BREF para 

Portugal, realizado pelo Centro Português para Avaliação da Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde, constituído no âmbito de um trabalho de colaboração entre 

docentes da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

e da Faculdade de Ciências e Tecnologia (Departamento de Antropologia), todas da 

Universidade de Coimbra, e mestrandos e doutorandos desta mesma Universidade 

(Canavarro et al., no prelo). Neste processo de validação do WHOQOL-BREF foram 

respeitados todos os procedimentos e directrizes para o efeito definidas pela OMS, tendo a 

amostra do estudo empírico quantitativo sido composta por 604 indivíduos, dos quais 315 
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constituíram o grupo da população em geral e 289 constituíram o grupo clínico (Canavarro 

et al., no prelo). 

Os autores do processo de validação do instrumento concluíram que o WHOQOL-BREF 

para Portugal apresenta boas características psicométricas, por preencher os critérios de 

desempenho exigidos ao nível de consistência interna (alpha de Cronbach de 0,92), da 

validade discriminante, da validade de constructo e da estabilidade temporal, constituindo-

se uma boa medida para a avaliação da Qualidade de Vida em indivíduos adultos, com ou 

sem qualquer tipo de patologia, sendo mesmo capaz de discriminar entre os que sofram de 

uma doença e os que não sofram de qualquer doença (Canavarro et al., no prelo). 

22..33..22..55..  TTEERRMMOO  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO  LLIIVVRREE  EE  IINNFFOORRMMAADDOO  

Sem respeito pela pessoa perder-se-ia o sentido da busca do conhecimento sobre a mesma. 

Em qualquer tempo e em qualquer espaço o valor humano supera o valor da pesquisa, e 

quem assim não o entenda não merece o sabor da investigação. Nesta linha de 

preocupações acerca da salvaguarda dos direitos humanos, foi elaborado o Código de 

Nuremberg, um dos mais importantes documentos de ética em investigação. Este, 

reconhecendo a dimensão humana do participante na investigação, veio clarificar princípios 

orientadores da conduta ética no âmbito dos estudos com pessoas, estabelecendo a sua 

primeira cláusula que o consentimento informado é absolutamente essencial (Ribeiro, 2002; 

Rivera, Borasky, Rice, & Carayon, 2005). Mais tarde foi promulgada a Declaração de 

Helsínquia que veio defender que o bem-estar da pessoa é supremo aos interesses da 

ciência e da sociedade, recomendando, entre outros aspectos, que o consentimento fosse 

dado por escrito e que se acautelasse a minimização de riscos para os participantes 

(Ribeiro, 2002; Rivera et al., 2005). Entretanto, a par da actualização destes documentos, 

outros têm sido desenvolvidos na tentativa de assegurar o seguimento de princípios e 

directrizes éticos, tais como a Declaração dos Direitos dos Doentes na Europa e o Relatório 

de Belmont. 

A legislação portuguesa e o código de ética da Associação Americana de Psicologia (APA) 

não obrigam ao consentimento informado na investigação em Psicologia que se realize por 
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questionários anónimos (Ribeiro, 2002). Contudo, atendendo às orientações éticas dos 

documentos antes enunciados, optou-se por garantir que todos os participantes do presente 

estudo colaborassem apenas perante o seu consentimento livre e informado, entendendo-se 

que este deveria ser formalizado mediante a assinatura de documento escrito. Deste 

documento constam as seguintes informações: 

 Identificação da investigadora; 

 Contextualização do trabalho de investigação; 

 Objectivo geral do trabalho de investigação; 

 Modalidade de participação; 

 Tipo de dados a coligir; 

 Esclarecimento sobre a independência entre este trabalho de investigação e o 

trabalho de intervenção; 

 Participação voluntária e desistência livre em qualquer momento da investigação;  

 Garantia do anonimato e confidencialidade; 

 Autorização para citação de expressões verbais sob anonimato; 

 Riscos e contrapartidas previstas. 

 

O documento constitui igualmente compromisso escrito da investigadora e prevê a sua 

disponibilidade para o esclarecimento de qualquer dúvida ou informação durante todo o 

processo de investigação. Em prol da clareza da informação, optou-se por uma redacção 

acessível, tanto quanto possível desprovida de termos técnicos. O documento de termo de 

consentimento livre e informado integra o instrumento de colheita de dados, em duplicado, 

devendo ambas as vias ser datadas e assinadas pelo participante e pela investigadora, 

ficando uma na posse do primeiro e outra na posse da segunda. 
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22..44..  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  
Com vista à obtenção de respostas às questões de investigação e à verificação das hipóteses 

enunciadas, gizou-se um estudo de casos com desenho metodológico longitudinal de curto 

prazo, recorrendo-se aos métodos descritivo e correlacional e/ou diferencial. Longitudinal 

de curto prazo, por se pretender averiguar sobre a variação do impacto psicossocial 

percebido e da Qualidade de Vida entre dois momentos, distanciados por cerca de 20 

meses. A componente descritiva, de carácter mais qualitativo, decorre da intenção de se 

pretender descrever e observar o comportamento de um conjunto de variáveis e 

características de um grupo de casos com Doença de Machado-Joseph. Porém, para além da 

descrição de fenómenos ou da distribuição de variáveis, pretende-se estudar relações entre 

variáveis e diferenças em variáveis em função de outras, daí a sua componente 

correlacional e/ou diferencial. 

Antes de se encetar qualquer procedimento referente à investigação propriamente dita, pelo 

facto de na altura partilhar o papel de investigadora com o de psicóloga na Associação 

Atlântica de Apoio aos Doentes do Machado-Joseph (AAADMJ), comunicou-se a esta 

associação a intenção de realizar o estudo, informando-a sobre os objectivos e 

procedimentos gerais delineados. Por solicitação, a Associação em questão autorizou, por 

escrito, o acesso a informações constantes dos seus processos individuais de 

acompanhamento (e.g. contactos), desde que assegurados todos os procedimentos éticos. 

A fim de acentuar a separação dos papéis de investigadora e psicóloga e atentas as 

dificuldades na fala das pessoas com Doença de Machado-Joseph, desde logo se optou pela 

construção de instrumentos de colheita de dados baseados em questionários. Esboçado o 

desenho metodológico para o estudo, após pesquisa bibliográfica, investiu-se na procura de 

instrumentos que possibilitassem a medição das variáveis definidas, estipulando-se como 

critérios exigíveis o estarem aferidos para a população portuguesa e conterem uma 

linguagem e/ou método de administração acessível para a população em estudo. Para a 

avaliação da Qualidade de Vida e satisfação com o suporte social foram seleccionados, 

como referido, o WHOQOL-BREF e a ESSS, ambos em conformidade com os dois 

critérios estipulados. Posteriormente, contactaram-se os respectivos autores, tendo-se, no 
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caso necessário, solicitado autorização para a sua utilização no âmbito da presente 

investigação, cumprindo os procedimentos exigidos. Para a colheita de dados referentes a 

variáveis sócio-demográficas e variáveis relacionadas com a doença consideradas 

pertinentes optou-se então pela construção de questionários, respectivamente, o QCSD e o 

QCDMJ. No processo de construção destes dois últimos instrumentos decidiu-se pela 

formulação de questões de resposta fechada ou resposta aberta simples com o propósito de 

os tornar acessíveis mesmo a pessoas com dificuldades graves na comunicação, sendo que, 

para a averiguação continuada da clareza das questões e consonância com os objectivos 

assumidos, solicitou-se a colaboração de três pessoas neutras e, por fim, de uma pessoa 

afectada pela doença. 

Os quatro instrumentos supracitados conjuntamente com o documento de consentimento 

livre e informado constituíram o instrumento de colheita de dados utilizado no primeiro 

momento de avaliação do estudo. 

No segundo momento de avaliação constituíram o instrumento de colheita de dados o 

Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de 

Saúde, a Escala de Satisfação com o Suporte Social e o Questionário de Caracterização da 

Doença de Machado-Joseph em versão reduzida (itens 5, 6, 29, 30, 31 e 32 da versão 

completa). 

22..44..11..  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  DDEE  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
CCOOLLHHEEIITTAA  DDEE  DDAADDOOSS  

A primeira fase da aplicação do instrumento de colheita de dados decorreu entre Janeiro e 

Abril de 2007 e a segunda fase entre Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009, em média 20 

meses depois. Todas as aplicações dos instrumentos foram efectuadas pela investigadora, 

de forma directa e presencial, em local e hora designados pelos participantes de acordo 

com a sua disponibilidade. 

Considerando o longo tempo de administração do inquérito, pela sua extensão e pela pouca 

familiaridade dos participantes com este género de instrumento, sempre que necessário 
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possibilitou-se, em cada uma das fases, que a administração do mesmo decorresse no 

máximo em dois momentos distintos, desde que temporalmente próximos, neste caso 

sempre inferior a 10 dias. 

O documento de consentimento livre e informado foi apresentado em duplicado, tendo 

ambas as cópias sido datadas e assinadas pelos participantes e pela investigadora, ficando 

uma na posse dos primeiros e outra na posse da segunda. Saliente-se que este documento 

foi sempre lido e explicado, tendo, nos casos em que não se encontrava presente 

testemunha, sido dada a oportunidade aos participantes de o assinarem somente após leitura 

por terceira pessoa à sua escolha. Nos casos de escrita comprometida, por sintomatologia 

da doença ou analfabetismo, o termo de consentimento foi assinado pelos participantes com 

impressão digital. Ao longo de todo o processo de investigação foi tido em consideração 

que o consentimento livre e informado não se esgota num documento assinado, sendo na 

verdade um processo continuado de comunicação que deve existir ou até mesmo exceder o 

tempo de duração da investigação. 

Como procedimento de controlo da consistência na administração do instrumento de 

colheita de dados, optou-se que esta fosse sempre orientada na presença da mesma pessoa, 

neste caso a própria investigadora. O QCSD e o QCDMJ foram sempre administrados pela 

investigadora, visto ser esta a modalidade de aplicação de ambos. No caso do WHOQOL-

BREF foram possibilitadas as três modalidades de administração definidas no respectivo 

manual do utilizador: auto-administrado, assistido pelo entrevistador e administrado pelo 

entrevistador. Por se considerar adequada à população em causa, para além destas, 

possibilitou-se uma quarta modalidade de administração, designada de assistido totalmente 

pelo entrevistador, na qual cabia à investigadora ler as instruções, explicar o modo de 

preenchimento do questionário e ler as questões, competindo ao participante assinalar as 

respostas. Para a ESSS foram utilizadas estas mesmas modalidades de administração. No 

sentido de se colmatarem possíveis dificuldades visuais e motoras, com vista a favorecer a 

autonomia dos participantes, maximizando a oportunidade de assinalarem as suas próprias 

respostas, no caso de assim o preferirem, possibilitou-se o preenchimento de respostas aos 
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instrumentos, copiados em tamanho A3, com marcador grosso ou, em alternativa, através 

de computador adaptado com as devidas opções de acessibilidade. 

22..44..22..  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOOSS  

Para o processamento estatístico dos dados recorreu-se ao programa de estatística SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), versão 17.0. 

Para a apresentação dos resultados de natureza numérica decidiu-se pelos seguintes níveis 

de arredondamento: uma casa decimal para as percentagens, três casas decimais para os 

níveis de significância e coeficientes de correlação e duas casas decimais para os restantes 

elementos estatísticos. 

Para a análise de dados efectuada no âmbito da componente descritiva do presente estudo 

recorreu-se, no essencial, a estatísticas descritivas, designadamente frequências absolutas e 

relativas, medidas de localização e tendência central (e.g. média e mediana) e medidas de 

dispersão absolutas (e.g. desvio-padrão e amplitudes). Para a análise de dados efectuada no 

âmbito da componente correlacional e/ou diferencial do estudo, em que se enquadra a 

realização do teste das hipóteses, além do uso de estatísticas descritivas, recorreu-se ainda a 

procedimentos correlacionais e diferenciais não paramétricos. Para a avaliação do 

significado estatístico de diferenças em variáveis ordinais ou de nível superior, no mesmo 

grupo de casos e entre o primeiro e o segundo momento de avaliação, optou-se pela 

aplicação de um teste não paramétrico para amostras emparelhadas, baseado nas 

ordenações da variável, dado o tamanho da amostra de casos. Sempre que cumprido o 

critério da simetria da distribuição das diferenças aplicou-se o Teste de Wilcoxon às 

seguintes hipóteses gerais: H0) Os resultados obtidos no primeiro momento são iguais aos 

obtidos no segundo momento de avaliação; H1) Os resultados obtidos no primeiro momento 

são diferentes dos obtidos no segundo momento de avaliação. Tendo em conta o efectivo da 

amostra (n<20), na leitura dos resultados deste teste considerou-se o nível de significância 

exacto do teste bilateral e não o nível de significância assimptótico. 
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Atendendo igualmente ao tamanho da amostra de casos, a avaliação do significado 

estatístico de diferenças numa variável ordinal ou de nível superior entre dois grupos foi 

realizada mediante a aplicação do Teste de Mann-Whitney, um teste não paramétrico para 

amostras independentes, baseado nas ordenações da variável. Este foi utilizado para a 

análise das seguintes hipóteses gerais: H0) Os dois grupos são iguais em tendência central; 

H1) Os dois grupos não são iguais em tendência central. Na leitura dos resultados deste 

teste não se recorreu ao nível de significância assimptótico visto não se verificarem as 

seguintes condições de tamanho de grupos: ambos os grupos com n≥10 ou um grupo com 

n>12 e o outro com n=3 ou n=4. Não se tendo verificado tais condições, considerou-se o 

nível de significância exacto do teste bilateral com correcção para empates. 

Para a análise da intensidade de relações entre variáveis com nível de medida ordinal ou 

superior, considerando o efectivo da amostra (n<30), recorreu-se ao coeficiente de 

correlação Ró de Spearman, com vista ao teste das seguintes hipóteses gerais: H0) Não 

existe relação linear significativa entre as duas variáveis; H1) Existe relação linear 

significativa entre as duas variáveis. Nos casos em que os resultados conduziram à não 

rejeição da H0 recorreu-se ao quadrado do coeficiente de correlação Ró de Spearman para 

aludir à proporção da variação de uma variável explicada por outra. 

Por seu turno, para a análise da intensidade da associação entre uma variável dependente 

quantitativa e uma variável independente qualitativa (de nível nominal ou ordinal) recorreu-

se à medida de associação não simétrica Eta, cujo valor elevado ao quadrado indica a 

proporção da variação na variável dependente que é explicada pela variável independente. 

Para o erro tipo I foi sempre definido o valor de 0,05. 

Para a análise de relações entre duas variáveis e diferenças numa variável entre grupos de 

casos foram considerados os resultados obtidos na primeira aplicação do instrumento do 

estudo, por neste se ter conseguido um efectivo de respostas superior. Contudo, recorreu-se 

à utilização simultânea dos resultados obtidos em ambos os momentos para a análise de 

diferenças numa variável entre momentos e para o cálculo da variação de uma variável 

ocorrida entre os dois momentos (distribuição das diferenças de uma variável entre os 

momentos). 
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Importa registar que, para a pontuação dos instrumentos utilizados respeitaram-se todos os 

procedimentos definidos pelos respectivos autores. No referente ao WHOQOL-BREF 

foram seguidas as orientações constantes no seu Manual do Utilizador e Sintaxe e, em 

consonância com as directrizes da OMS e, por conseguinte, do Centro Português para 

Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde, utilizaram-se os 

resultados do WHOQOL-BREF transformados em escala de 0 a 100. 

 

22..55..  PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  EE  AAMMOOSSTTRRAA  

22..55..11..  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  AAMMOOSSTTRRAAGGEEMM  

De entre o conjunto de pessoas com Doença de Machado-Joseph (população teórica), a 

população-alvo do estudo constituiu-se pelo conjunto de pessoas com Doença de Machado-

Joseph, com diagnóstico confirmado e em fase sintomática, residentes na ilha de São 

Miguel43

                                                 
43 A caracterização geográfica e demográfica da ilha de São Miguel consta da secção 

. Atendendo à necessária economia de tempo e custos, como quadro de 

amostragem utilizou-se por conveniência a base de dados geral de processos da AAADMJ. 

Desta, concluiu-se sobre a população acessível do estudo (n=25), após a exclusão dos 

seguintes casos: processos referentes a pessoas falecidas, processos de pessoas residentes 

noutro local que não a ilha de São Miguel, processos nos quais não se encontrasse 

identificada pelo menos uma forma de contacto telefónico actualizado, processos de 

pessoas que não apresentassem confirmação de diagnóstico de Doença de Machado-Joseph 

e processos de pessoas portadoras da Doença de Machado-Joseph em fase ainda 

assintomática. No processo de amostragem foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: 

1.2 do primeiro capítulo. 
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1. Diagnóstico confirmado de Doença de Machado-Joseph; 

2. Fase sintomática da doença; 

3. Residência na ilha de São Miguel há mais de três anos; 

4. Viabilidade de contacto; 

5. Capacidade para a compreensão e interpretação de questões; 

6. Idade igual ou superior a 18 anos; 

7. Consentimento para participação voluntária no estudo (após devido esclarecimento). 

 

Da grelha de amostragem, o instrumento de colheita de dados foi administrado, no primeiro 

momento, junto de 15 pessoas (amostra obtida). Do primeiro para o segundo momento de 

avaliação verificou-se uma taxa de drop out de 13,3%, decorrente do abandono de dois 

casos (um por inviabilidade de contacto aquando do segundo momento de avaliação e outro 

por no segundo momento se encontrar em estado clínico de elevada gravidade). 

Considerando a natureza do presente estudo, convém registar a intencionalidade para que 

na amostra obtida constassem unidades amostrais que garantissem 

heterogeneidade/variabilidade em relação a alguns atributos entendidos como relevantes 

(e.g. sexo, estado civil, estatuto parental). Contudo, tendo-se enveredado por um processo 

de amostragem não probabilística, não se podem realizar generalizações dos resultados 

encontrados. 

22..55..22..  HHEETTEERROOGGEENNEEIIDDAADDEE  NNAA  AAMMOOSSTTRRAA  

Não obstante a caracterização mais aprofundada a ser realizada a posteriori no âmbito da 

vertente descritiva do presente estudo, importa aludir a uma caracterização prévia da 

amostra obtida no primeiro momento de avaliação no que concerne a algumas variáveis 

que, de modo intencional, foram tidas em conta no processo de amostragem, com vista a 

garantir uma heterogeneidade/variabilidade subjectivamente significativa, a saber: sexo, 
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estado civil, estatuto parental (existência ou não de filhos), zona de residência, idade, 

duração da doença e frequência do Centro de Convívio e de Actividades da AAADMJ. 

Da tabela 10 constam frequências absolutas e relativas da amostra obtida em relação a 

variáveis consideradas na definição da sua heterogeneidade, estabelecendo-se um 

contraponto entre a amostra obtida e a população-grelha da qual foi extraída. 

 

Tabela 10 - Distribuição da amostra obtida e da população-grelha em relação às variáveis 
sexo, estado civil, estatuto parental e residência. 

Variáveis 
Amostra Obtida  População-Grelha44 

n %  N % 

Sexo      

Masculino 6 
 
 

40,0%  12 48,0% 

Feminino 
 

9 60,0%  13 52,0% 

 15 100%  25 100% 

Estado Civil      

Solteiro(a) 4 26,7%  4 16,0% 

Casado(a) / União de facto 8 53,3%  18 72,0% 

Divorciado(a) / Separado(a) 1 6,7%  1 4,0% 

Viúvo(a) 
 

2 13,3%  2 8,0% 

 15 100%  25 100% 

Filhos      

Sim 11 73,3%  21 84,0% 

Não 4 26,7%  4 16,0% 

 15 100%  25 100% 

Local de Residência (Concelho)      

Ponta Delgada 13 86,7%  23 92,0% 
 Ribeira Grande 2 13,3%  2 8,0% 

 15 100%  25 100% 

n = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa. 

                                                 
44 População-Grelha ou Grelha de Amostragem. 
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Como se constata, na amostra encontram-se representados ambos os sexos em proporções 

não muito distintas entre si e relativamente aproximadas às da população-grelha. Também 

todos os estados civis verificados na população-grelha se encontram representados na 

amostra obtida. Com vista à citada heterogeneidade, em relação a esta variável não se 

respeitou, de forma propositada, a quota de cada estado civil na população-grelha. 

Considerando o seu efectivo na população-grelha e a pertinência de que a amostra fosse a 

mais heterogénea possível quanto à variável estado civil, na amostra foram forçosamente 

incluídos todos os casos de solteiros (n=4), de divorciados/separados (n=1) e de viúvos 

(n=2) presentes na população-grelha. Também se julgou importante que a amostra incluísse 

casos com filhos (ou experiência de parentalidade) e casos sem filhos, sendo que, dada a 

baixa frequência de pessoas sem filhos na população-grelha, todos estes casos foram 

incluídos na amostra (n=4). Curiosamente, todos os casos sem filhos na população-grelha, e 

por conseguinte na amostra, correspondem aos casos de solteiros, verificando-se que todos 

os casados/união de facto, divorciados/separados e viúvos tiveram ou têm filhos. No que 

concerne ao concelho de residência, a amostra inclui casos de todos os concelhos de 

residência verificados na população-grelha. As diferenças de proporção entre a amostra 

obtida e a população-grelha em relação ao concelho de residência derivam da baixa 

frequência de residentes no concelho da Ribeira Grande, daí a inclusão na amostra de todos 

os casos da população-grelha nele residentes. Na amostra encontram-se representadas 

diferentes freguesias de residência, dispersas geograficamente, a designar: Livramento 

(n=3), Arrifes (n=3), Feteiras (n=1), Ajuda da Bretanha (n=1), Remédios (n=2), Capelas 

(n=2) e Fajã de Cima (n=1) do concelho de Ponta Delgada, e Ribeirinha (n=1) e Maia (n=1) 

do concelho da Ribeira Grande. Para além disto considera-se como estando também 

representada, ainda que medida subjectivamente, diferentes graus de proximidade a 

serviços especializados de apoio à doença (e.g. Serviço de Neurologia do Hospital Divino 

Espírito do Santo e AAADMJ), centralizados na cidade de Ponta Delgada. 

A tabela 11 inclui dados ilustrativos da distribuição na amostra das variáveis idade, duração 

da doença e frequência do Centro de Convívio e de Actividades da AAADMJ. 
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Tabela 11 - Distribuição da amostra em relação às variáveis idade, duração da doença e 
frequência do Centro de Convívio e de Actividades da AAADMJ. 

Variáveis 
Amostra Obtida 

n % Estatísticas 

Idade   
  

18 a 30 anos 2 - Média =  46,27 

31 a 40 anos 4 - Mediana =  46,00 

41 a 50 anos 4 - Moda =  50,00 

51 a 60 anos 3 - Mínimo =  27,00 

61 a 70 anos 2 - Máximo =  65,00 

     
     
Duração da Doença     

       ≤ 5 anos 2 - Média =  12,93 

  6 a 10 anos 3 - Mediana =  14,00 

11 a 15 anos 5 - Moda =  14,00 

16 a 20 anos 3 - Mínimo =  4,00 

     ≥ 21 anos 2 - Máximo =  22,00 

     
     
Centro AAADMJ     

Sim 9 60,0%   

Não 6 40,0%   

     
n  = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa. 

 

Como se lê na tabela, na amostra encontram-se representadas diferentes idades, o que vai 

de encontro com a heterogeneidade etária pretendida. A amostra inclui idades dos 27 aos 65 

anos, constatando-se o predomínio das idades entre os 31 e os 50 anos. A média das idades 

é de 46,27 anos e a mediana de 46 anos. Na amostra encontram-se igualmente 

representadas diferentes durações da doença, desde casos em que o onset percebido ocorreu 

há 4 anos até casos em que ocorreu há 22 anos. O conjunto dos participantes entrevistados 
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experienciam os sintomas da doença, em média, desde há 12,93 anos, sendo que metade é 

afectado pela sintomatologia da doença há 14 ou menos anos e a outra metade há 14 ou 

mais anos. Das pessoas entrevistadas, 60,0% frequentavam regularmente o Centro de 

Convívio e de Actividades da AAADMJ no primeiro momento de avaliação e 40,0% não o 

frequentavam. Importa referir que, mesmo as que não frequentavam este centro 

beneficiavam ou já tinham alguma vez beneficiado de outros serviços da AAADMJ. 



 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO        33  
RREESSUULLTTAADDOOSS  



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

119 

Uma vez colhidos os dados, cabe ao investigador transformá-los em resultados. É nos 

processos de análise, interpretação e discussão dos resultados que este procura as respostas 

às questões de investigação que colocou e, não raras vezes, encontra novas interrogações. 

A presente secção destina-se à apresentação e análise dos resultados do estudo, iniciando-se 

pela apresentação e interpretação dos resultados que compõem um estudo de cariz mais 

descritivo e qualitativo, a que se segue a apresentação e interpretação dos resultados do 

estudo correlacional e/ou diferencial efectuado com vista ao teste das hipóteses. 

33..11..  EESSTTUUDDOO  DDEESSCCRRIITTIIVVOO  

33..11..11..  PPEERRCCUURRSSOO  EESSCCOOLLAARR  

A tabela 12 apresenta as frequências absolutas e relativas referentes ao nível de 

escolaridade e motivo de abandono do sistema de ensino. Todos os casos em estudo 

frequentaram o sistema de ensino, dos quais 86,7% frequentaram ou completaram apenas o 

1º ciclo do ensino básico, enquanto nenhum frequentou o ensino secundário ou superior. 

Nenhum dos casos justificou o abandono do sistema de ensino por não gostar de estudar, 

por não conseguir obter um rendimento escolar ou por considerar ter atingido o nível de 

escolaridade pretendido. A necessidade de trabalhar para melhorar a situação financeira do 

agregado familiar foi o principal motivo apresentado, referido por 40,0% dos participantes. 

Os restantes 60,0% apresentam como motivo do abandono a necessidade de ajudar nos 

trabalhos domésticos (26,7%), a necessidade de cuidar dos pais (6,7%) e outros motivos 

(26,7%). De entre os outros motivos encontram-se a dificuldade financeira para suportar as 

despesas necessárias à prossecução no ensino (e.g. pagamento de exame de admissão e 

frequência de estabelecimento de ensino fora da zona de residência) e a necessidade de 

prestar cuidados a familiares que não pais. Registe-se que, na amostra, o motivo 
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apresentado por 13,4% dos casos prende-se com a necessidade de prestação de cuidados a 

familiares (mãe e avó) com Doença de Machado-Joseph. 

 

Tabela 12 - Frequências absolutas e relativas de variáveis 
referentes ao percurso escolar. 

33..11..22..  EESSTTAATTUUTTOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL    

A tabela 13 apresenta as frequências absolutas e relativas referentes à integração e situação 

actual face ao mercado de trabalho, bem como ao motivo de abandono da última profissão 

para os casos em que se verificou integração e posterior abandono do mercado normal de 

trabalho. Constata-se que 86,7% dos casos estiveram, em algum período da sua vida, 

integrados no mercado normal de trabalho, exercendo a seguintes profissões: Ajudante de 

lar e refeitório, curtidor de peles, empregada de escritório, empregada de posto de recolha 

de leite, estufeira, operário fabril, pedreiro, plantador de mata, serralheiro, servente de 

armazém, cantoneiro e trabalhadora doméstica (n=2). 

 n % 

Nível de escolaridade 
Menos que o 1º ciclo e sabe ler e/ou escrever 
1º ciclo do ensino básico 
2º ciclo do ensino básico ou curso equivalente 
3º ciclo do ensino básico ou curso equivalente 
 

-- 
1 

12 
1 
1 

15 

-- 
6,7 

80,0 
6,7 
6,7 

100 

Motivo de abandono do sistema de ensino 
Tinha de ajudar na lida da casa 
Tinha de cuidar dos pais  
Tinha de trabalhar para ajudar com dinheiro em casa  
Outro 
 

-- 
4 
1 
6 
4 

15 

-- 
26,7 
6,7 

40,0 
26,7 
100 

n  = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa.   
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Dos dois participantes que nunca trabalharam, um aponta a doença como motivo para o 

facto de nunca ter integrado o mercado normal de trabalho. No que concerne à situação 

actual face ao mercado de trabalho, verifica-se que nenhum se encontra a exercer actual e 

efectivamente uma actividade profissional. Apenas um participante se encontra na categoria 

de empregado a tempo inteiro, mas a não exercer de facto actividade por motivo de Doença 

Machado-Joseph, enquanto outro é beneficiário do Rendimento Social de Inserção. Todos 

os outros (86,7%) são já pensionistas, considerados portanto inactivos face ao mercado de 

trabalho. Apura-se que 83,3% dos casos abandonaram as suas profissões devido à Doença 

de Machado-Joseph (n=10). 

 

Tabela 13 - Frequências absolutas e frequências relativas válidas de 
variáveis referentes ao estatuto profissional. 

 n % 

Integração no mercado de trabalho 
Sim 
Não 
 

-- 
13 
2 

15 

-- 
86,7 
13,3 
100 

Situação actual no mercado de trabalho 
Empregado(a) a tempo inteiro 
Beneficiário(a) de Rendimento Social de Inserção 
Pensionista/reformado(a) 

-- 
1 
1 

13 
15 

-- 
6,7 
6,7 

86,7 
100 

Motivo de abandono da última profissão45

Doença 
 

Outro 

-- 
10 
2 

12 

-- 
83,3 
16,7 
100 

n  = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa ou percentagem válida. 

 

                                                 
45 Para a análise do motivo de abandono da última profissão foram considerados apenas os participantes que 
outrora integraram o mercado de trabalho e que actualmente já não o integram (n=12), não se aplicando esta 
variável aos que nunca integraram o mercado de trabalho (n=2) e aos que ainda o integram (n=1). 
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Na tabela 14 constam algumas estatísticas descritivas que reflectem a dispersão das 

variáveis idade de abandono do mercado de trabalho e tempo do exercício da actividade 

profissional após o aparecimento dos primeiros sintomas da Doença de Machado-Joseph. A 

primeira variável foi considerada como correspondente à idade de abandono da última 

profissão exercida e a segunda foi calculada através da subtracção da idade do onset da 

doença à idade de abandono da última profissão. 

 

Tabela 14 - Estatísticas descritivas de variáveis referentes ao 
percurso profissional. 

 Estatísticas 

Idade de abandono do mercado de trabalho (anos)46

Mínimo 
 

Máximo 
Mediana 
Média 
 

-- 
21,00 
52,00 
35,00 
35,92 

Exercício de actividade profissional com DMJ 
(anos)47

Mínimo 
 

Máximo 
Mediana 
Média 

 
-- 

0,00 
9,00 
2,50 
3,08 

 

Como se constata, todos os participantes que abandonaram o mercado de trabalho fizeram-

no entre os 21 e os 52 anos. Metade deles deixou de exercer qualquer actividade 

profissional com 35 anos (Me=35,00) ou menos e 25,0% trabalharam no máximo até aos 27 

anos (P25=27,00). O abandono do mercado de trabalho ocorreu, em média, aos 35,92 anos.  

                                                 
46 Para a análise da variável idade de abandono do mercado de trabalho foram considerados apenas os 
participantes que outrora integraram o mercado de trabalho e que actualmente já não o integram (n=12), não 
se aplicando esta variável aos que nunca o integraram (n=2) e aos que ainda o integram (n=1). 
47 Para a análise da variável exercício de actividade profissional após o onset da Doença de Machado-Joseph 
foram considerados apenas os participantes que outrora integraram o mercado de trabalho e que actualmente 
já não o integram (n=12), não se aplicando esta variável aos que nunca o integraram (n=2) e aos que ainda o 
integram (n=1). 
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No que diz respeito ao tempo de manutenção no mercado de trabalho depois do onset da 

doença, verifica-se que, após o aparecimento dos primeiros sintomas, os casos continuaram 

a exercer a sua actividade por 3,08 anos, em média. Após o onset da doença, metade dos 

casos abandonou a actividade profissional em dois anos e meio ou menos (Me=2,50), sendo 

que 16,7% abandonaram a actividade profissional no próprio ano em que sintomatologia se 

manifestou. De todos os participantes, 83,3% desistiram da sua actividade profissional em 

quatro anos ou menos e somente 16,7% conseguiram manter-se no mercado de trabalho por 

um período de tempo superior. Aponte-se que estes 16,7% correspondem a pessoas (n=2) 

com as profissões de empregada de escritório e servente de armazém, que continuaram a 

exercer a sua actividade profissional por mais nove anos após a manifestação dos primeiros 

sintomas da doença. 

33..11..33..  CCOONNTTEEXXTTOO  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  

No referente ao nível de adequação da habitação de residência, a maioria dos participantes 

considerou residir numa habitação pouco adequada (40,0%), conforme revela a tabela 15. 

Ao todo 60,0% dos casos consideraram que a sua habitação seria inadequada ou pouco 

adequada. Os restantes avaliaram a sua habitação como sendo adequada ou muito 

adequada. 

 

Tabela 15 - Frequências absolutas e relativas da variável nível de 
adequação da habitação. 

 n % 

Nível de adequação da habitação 
Muito adequada 
Adequada 
Pouco adequada 
Inadequada 
 

-- 
1 
5 
6 
3 

15 

-- 
6,7 

33,3 
40,0 
20,0 
100 

n  = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa.  
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33..11..44..  AAGGRREEGGAADDOO  FFAAMMIILLIIAARR  EE  EESSTTAATTUUTTOO  PPAARREENNTTAALL  

Os agregados familiares dos casos apresentaram um tamanho médio de 3,47 pessoas. Em 

76,9% dos agregados compostos por mais que uma pessoa, mesmo excluindo os 

participantes, pelo menos um dos elementos do agregado, com idade compreendida entre os 

18 e os 65 anos, não se encontra integrado no mercado de trabalho, por ser pensionista 

(invalidez) ou doméstica. Mais se verifica que, em todos estes agregados, pelo menos uma 

das pessoas não integradas no mercado de trabalho é do sexo feminino. 

No que diz respeito ao estatuto parental, 26,7% dos participantes não têm filhos e os 

restantes 73,3% têm filhos. Constata-se que todos os casos sem filhos são solteiros e que 

todos os não solteiros têm filhos, o que corrobora a relação positiva entre a fertilidade e a 

nupcialidade sugerida por Lima et al. (2001b). Os que têm filhos têm em média 3,64 filhos. 

Aquando da exploração das questões referentes ao estatuto parental, três das nove 

participantes do sexo feminino, todas não solteiras, referiram ter tido abortos involuntários. 

Uma mencionou que teve um aborto aos quase quatro meses de gestação, outra referiu que 

teve dois abortos, um aos dois meses e outro aos sete meses de gestação, e outra fez 

referência ao facto de ter tido um total de quatro abortos, um deles de gémeos. 

33..11..55..  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  

De entre os casos, 33,3% não tem qualquer participação na gestão dos rendimentos 

próprios, sendo estes controlados apenas pelos familiares. No total, 26,7% controlam 

autonomamente todos os rendimentos próprios auferidos, 13,3% gerem parte dos seus 

rendimentos e a gestão do restante é efectuada pela família e 26,7% gerem todo o seu 

rendimento em conjunto com a família. 

Todos os participantes percepcionam a sua situação financeira como difícil ou muito difícil, 

sendo que 53,3% consideram ser muito difícil fazer com que os rendimentos totais 

auferidos sejam suficientes para fazer face às necessidades e despesas do agregado familiar. 
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33..11..66..  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  CCLLÍÍNNIICCAASS  

Tendo sido definido como critério de inclusão na amostra, todos os casos se encontram em 

fase sintomática da doença. Calculando-se a duração da doença através da subtracção da 

idade do onset à idade actual, constata-se que metade dos casos é afectada pela 

sintomatologia da doença há 14 ou menos anos e a outra metade há 14 ou mais anos 

(Me=14,00). Em média os participantes experienciam os sintomas da doença há 12,93 anos 

(   =12,93). No conjunto dos casos constata-se uma duração da doença variável entre os 4 e 

os 22 anos. 

Igualmente se verifica uma grande dispersão no referente à idade de aparecimento dos 

primeiros sintomas da doença, registando-se como mínimo os 18 anos e como máximo os 

50 anos. Em média, o onset ocorreu aos 33,33 anos (   =33,33). Em metade dos casos o 

onset ocorreu aos 35 anos ou antes e na outra metade aos 35 anos ou depois (Me=35,00). 

Em 25,0% dos casos o onset ocorreu aos 23 anos ou antes (P25=23,00) e noutros 25,0% dos 

casos o onset ocorreu aos 40 anos ou depois (P75=40,00). 

A maioria (53,3%) considera encontrar-se já numa fase avançada desta doença degenerativa 

(tabela 16). Ainda no atinente à percepção sobre a fase de evolução da doença, nenhum 

considera encontrar-se numa fase inicial, 26,7% consideram encontrar-se numa fase 

intermédia e 20,0% entendem encontrar-se numa fase muito avançada da doença. 

 

Tabela 16 - Frequências absolutas e relativas da variável fase 
percebida da doença. 

 n % 

Fase percebida da doença 
Inicial 
Intermédia 
Avançada 
Muito avançada 
 

-- 
0 
4 
8 
3 

15 

-- 
0,0 

26,7 
53,3 
20,0 
100 

n  = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa. 

 

x x 

x 
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33..11..77..  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  AAPPOOIIOO//CCUUIIDDAADDOORR  

Todos os casos, com excepção de um, afirmam ter necessidade de cuidados ou apoio de 

terceira pessoa para a realização de actividades da vida diária (tabela 17). No que concerne 

à frequência da necessidade de cuidados, 86,7% afirmam necessitar sempre ou muitas vezes 

de apoio de uma terceira pessoa, um caso refere necessitar poucas vezes e outro menciona 

nunca necessitar de apoio de terceira pessoa para a realização das diferentes actividades da 

vida diária. 

 
Tabela 17 - Frequências absolutas e frequências relativas válidas de 
variáveis referentes à necessidade de apoio/cuidador. 

 n % 

Frequência de necessidade de apoio nas AVD48

Sempre 
 

Muitas vezes 
Poucas vezes 
Nunca 
 

-- 
9 
4 
1 
1 

15 

-- 
60,0 
26,7 
6,7 
6,7 

100 

Situação profissional do cuidador informal49

Empregado(a) a tempo inteiro 
 

Trabalhador(a) doméstico(a) 
Estudante 
Pensionista/reformado(a) 
Doméstico(a) 

-- 
3 
1 
1 
1 
7 

13 

-- 
23,1 
7,7 
7,7 
7,7 

53,8 
100 

Frequência de contratação de serviços 
Regularmente 
Muitas vezes 
Às vezes 
Quase nunca 
Nunca 
 

-- 
3 
0 
0 
2 

10 
15 

-- 
20,0 
0,0 
0,0 

13,3 
66,7 
100 

n  = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa ou percentagem válida. 

                                                 
48 Actividades da vida diária. 
49 Para a análise da variável situação profissional do cuidador informal foram considerados apenas os casos 
que identificaram um cuidador informal (n=13) em virtude de necessitarem de apoio de terceira pessoa nas 
actividades da vida diária, não se aplicando esta variável aos que nunca necessitam ou necessitaram de 
cuidados de terceira pessoa (n=1). 
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A maioria dos casos (86,7%; n=13) considera ter um cuidador informal50

No caso de todos os homens casados afectados com cuidador informal é a respectiva 

mulher/companheira que assume este papel (n=4; 80,0%) (tabela 18). Apenas se verifica 

um caso de um homem, solteiro, em que o cuidador informal é uma sobrinha. 

Contrariamente, de entre as mulheres afectadas apenas se verifica uma em que o cuidador 

informal é o respectivo cônjuge. As mulheres solteiras afectadas têm como cuidador 

informal irmãs (n=2) e cunhada (n=1), enquanto no caso das não solteiras são as filhas 

(n=3) ou noras (n=2) que assumem este papel, com excepção do caso referido em que é o 

cônjuge que o desempenha. 

. Em 92,3% destes 

casos o cuidador é do sexo feminino, registando-se apenas uma situação em que o cuidador 

informal identificado é do sexo masculino. Explorando-se o tipo de relação entre o cuidador 

informal e a pessoa com a doença, constata-se, em todos os casos, a existência de um grau 

de parentesco, por sangue ou por afinidade. Registaram-se os seguintes parentescos entre os 

cuidadores informais e as pessoas com a doença, por ordem decrescente de frequência 

relativa: cônjuge (38,5%), filha (23,1%), irmã (15,4%), nora (7,7%), sobrinha (7,7%) e 

cunhada (7,7%). 

 

Tabela 18 - Tabela de contingência referente à variável sexo e à variável 
parentesco com o cuidador.  

Sexo * Parentesco com o cuidador 
(n) 

 Sexo 

 Feminino Masculino 

Parentesco com o 

cuidador 

 

Cônjuge ou companheiro(a) 
Filha 
Nora 
Irmã 
Sobrinha 
Cunhada 

 1 
3 
1 
2 
0 
1 

4 
0 
0 
0 
1 
0 

n = Frequência absoluta. 
 

                                                 
50 Entende-se por cuidador informal a pessoa que cuida ou que providencia cuidados a outra, sem receber 
qualquer remuneração para o efeito, e que pertence à rede informal de relações desta última (e.g. familiar, 
amigo(a), vizinho(a), etc.). 
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Na maioria dos casos (61,5%) o cuidador informal reside com a pessoa afectada pela 

doença. No atinente à situação profissional, em 53,8% dos casos o cuidador informal 

encontra-se em idade activa e não mantém uma actividade profissional remunerada, 

prevalecendo a actividade doméstica. 

Quanto à variável necessidade de cuidador formal51

33..11..88..  DDEESSCCEENNDDÊÊNNCCIIAA  CCOOMM  AA  DDOOEENNÇÇAA  

, constata-se que apenas 33,3% (n=5) 

dos casos têm ou já tiveram um cuidador formal e que os restantes 66,7% (n=10) nunca o 

tiveram. No tocante aos casos que nunca recorreram à contratação de serviços de um 

cuidador formal (n=10), seis referem nunca o ter feito por não sentirem necessidade, dois 

alegam não ter disponibilidade financeira para suportar tal despesa, um afirma que não se 

sentiria confortável em receber cuidados de pessoas exteriores à sua rede de apoio social 

informal e um aponta outro motivo. Solicitado a este que o especificasse, o mesmo 

justificou que “quero fazer tudo enquanto puder” (Caso 11). 

No que diz respeito à existência de descendência portadora do gene mutante, em fase 

assintomática e/ou sintomática da Doença de Machado-Joseph e considerando apenas os 

casos com filhos (n=11), verifica-se que, de entre estes, 36,4% (n=4) mencionam ter filhos 

com a doença, 54,5% (n=6) afirmam não ter filhos com a doença e um caso refere não ter a 

certeza sobre a situação dos filhos face à doença, uma vez que estes “não fizeram o teste 

preditivo” (Caso 1). Três casos confirmam ter um filho portador do gene mutante e um 

caso refere ter três filhos afectados pela doença. Dos descendentes portadores do gene 

mutante, com idades compreendidas entre os 27 e os 39 anos, quatro são do sexo feminino 

e dois são do sexo masculino, sendo que um se encontra ainda em fase assintomática e os 

restantes cinco apresentam já sintomatologia da doença. 

                                                 
51 Entende-se por cuidador formal a pessoa que, recebendo uma remuneração para o efeito, cuida ou 
providencia cuidados regulares a outra e que a auxilia nas actividades da vida diária em geral ou numa 
específica. Para o efeito se entende o serviço de apoio domiciliário como possível cuidador formal.   
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33..11..99..  IIMMPPAACCTTOO  IINNTTEERR--GGEERRAACCIIOONNAALL  DDAA  DDOOEENNÇÇAA  

No que concerne ao impacto inter-geracional da doença, 60,0% (n=9) dos casos prestou 

cuidados ao progenitor afectado. No que diz respeito à prestação de cuidados ao progenitor 

afectado pela doença, foram tecidos, pelos participantes, alguns comentários que importa 

registar: “cuidei durante quatro anos” (Caso 1), “tanta vez que eu ficava em casa” (Caso 

4), “fazia-lhe a barba” (Caso 2) e “eu não podia [cuidar], tinha a doença” (Caso 6). 

No tocante ao impacto da doença do(a) progenitor(a) no percurso escolar dos casos, 80,0% 

(n=12) consideram que o facto de um dos progenitores ser afectado pela Doença de 

Machado-Joseph não exerceu qualquer influência no seu percurso escolar. De entre estes, 

um aponta que já não frequentava o ensino aquando da manifestação da sintomatologia da 

doença no progenitor e outro refere que abandonou o sistema de ensino para prestar 

cuidados não a um progenitor mas a outro familiar afectado pela doença. Apenas um caso 

considera que o facto de ter um progenitor com a doença afectou muito o seu percurso 

escolar e dois consideram que afectou nem muito nem pouco. Estes três casos, que 

reconhecem que o seu percurso escolar foi influenciado, explicam-no com o facto de terem 

abandonado o sistema de ensino por este motivo. 

No atinente ao impacto da doença do(a) progenitor(a) no percurso profissional dos casos, 

93,3% afirmam que o seu percurso profissional não recebeu qualquer influência pelo facto 

de um dos progenitor ser afectado pela Doença de Machado-Joseph. Apenas um caso 

menciona que abandonou o mercado de trabalho por este motivo, tendo mesmo assim 

considerado que o facto de um dos progenitores ter esta doença influenciou pouco o seu 

percurso profissional. 

Todos os casos com cuidador informal (n=13) não reconhecem qualquer impacto da sua 

doença no percurso escolar e/ou profissional do respectivo cuidador informal. 
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33..11..1100..      AACCEESSSSOO  AA  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  CCOONNVVÍÍVVIIOO  SSOOCCIIAALL  

Relativamente ao acesso ou participação em grupos de convívio, 40,0% (n=6) dos casos 

refere não participar em qualquer grupo de convívio e 60,0% (n=9) menciona participar 

num grupo de convívio. Todos os que referem participar em grupos de convívio o fazem 

porque frequentam o Centro da Associação Atlântica de Apoio aos Doentes do Machado-

Joseph (AAADMJ), não se verificando a participação noutros grupos que não este. Ainda 

dos que participam neste grupo de convívio, poucos percepcionam esta participação como 

sendo muito regular (n=2), sendo que os restantes consideram que a sua participação ocorre 

apenas com alguma regularidade (n=4) ou com pouca regularidade (n=3). Dois dos casos 

que frequentam este Centro de Convívio e de Actividades manifestaram vontade de o 

frequentar mais amiúde: “eu queria era ir mais vezes” (Caso 2) e “gostava de ir mais vezes 

(…) gostava de ir para sair de casa” (Caso 4). 

33..11..1111..      PPAAPPEELL  DDAASS  RREESSPPOOSSTTAASS  SSOOCCIIAAIISS  LLOOCCAAIISS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  

Considerando o facto de, por conveniência, se ter utilizado como quadro de amostragem a 

base de dados geral de processos da AAADMJ, todos os participantes revelaram conhecer a 

sua existência, tendo já contactado com os serviços desta entidade. A maioria dos casos 

(86,6%) considera que a AAADMJ, única resposta social local específica, tem um papel 

importante ou muito importante na sua vida (tabela 19). 

 
Tabela 19 - Frequências absolutas e relativas 
referentes à importância atribuída à AAADMJ. 

 n % 

Importância da AAADMJ 
Muito importante 
Importante 
Pouco importante 
Nada importante 

-- 
8 
5 
2 
0 

15 

-- 
53,3 
33,3 
13,3 
0,0 

100 

n = Frequência absoluta. 
% = Frequência relativa. 
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Testemunhada a importância atribuída pela maioria dos casos ao papel que a AAADMJ 

exerce nas suas vidas, interessa compreender então os motivos que fundamentam o nível de 

importância atribuído, mediante o entendimento da percepção das pessoas afectadas pela 

doença sobre a função dos serviços desta associação. Para o efeito, recorreu-se à análise do 

conteúdo das respostas dos casos a uma questão de tipo aberta, que aos mesmos solicitava 

que fosse justificado o nível de importância que atribuíam à AAADMJ. Transcritas as 

respostas dadas em ambos os momentos de avaliação e efectuada a respectiva leitura 

flutuante do texto obtido, exploraram-se diferentes funções atribuídas ao papel desta 

associação, enquanto resposta ou recurso de apoio social. Da análise qualitativa do 

conteúdo obtido, optou-se por definir categorias que abarcassem e/ou correspondessem às 

funções evocadas. Tendo em conta a opção metodológica adoptada, importa ressalvar que a 

interpretação de respostas e a definição de categorias de agrupamento de respostas são 

processos levados a cabo pelo investigador. 

Da análise efectuada conclui-se que os casos percepcionam a AAADMJ como uma resposta 

ou recurso de apoio social com funções, que se propõe categorizar em: 

 Apoio Social Geral (envolve a percepção de acesso a um recurso que disponibiliza 

apoio social de carácter geral e transversal); 

 Apoio Informativo e/ou Instrumental (envolve a percepção de acesso a 

informações, orientações, bens e/ou serviços facilitadores da resolução de 

problemas); 

 Apoio na Inclusão Social, Convívio e Lazer (envolve a percepção de acesso a 

actividades de lazer e a oportunidades de participação, inclusão e convívio sociais, 

que poderá facilitar a vivência de determinados acontecimentos/condições de vida, 

minorando o isolamento social e fortalecendo a percepção de que se é agente com 

participação activa numa rede social); 

 Apoio Emocional e/ou Afectivo (envolve a percepção de acesso a oportunidades de 

receber estima, aceitação, cuidado e apoio do outro). 
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A tabela 20 apresenta as funções da AAADMJ, segundo a categorização proposta, e 

respectivos exemplos de ocorrências ou unidades de conteúdo das respostas dos 

participantes.  

 

Tabela 20 - Funções percebidas da AAADMJ.  

  Ocorrências (n) Exemplos 

Apoio 
Social Geral  

 M1 3 
“Dá apoio, ajuda os doentes, qualquer coisa que a gente necessita é só 
ligar que eles ajudam” (M1/Caso 11). 

“Quando as pessoas têm algum problema são ajudadas” (M1/Caso 13). 

“Porque me ajudou a passar os dias” (M2/Caso 3). 

“Porque dá o apoio que a gente necessita” (M2/Caso 7). 

 M2 3 

Total 6 

Apoio 
Informativo 
e/ou  
Instrumental 

 M1 6 
“Para marcação das consultas (...) informação da doença” (M1/Caso 9). 

“Se não fosse a associação eu não tinha resolvido nada ainda, a 
associação até por acaso foi a melhor coisa que eu encontrei, os papéis, 
essas coisas da doença” (M1/Caso 14). 

“Sem aquela Associação, qualquer coisa que a gente necessita, ela 
desenrasca, médicos, cadeiras de rodas, andarilhos” (M2/Caso 7). 

 M2 1 

Total 7 

Apoio na 
Inclusão 
Social, 
Convívio e 
Lazer 

 M1 8 “Arranja amigos (...) em casa eu estou todo o dia fechada” (M1/Caso 3). 

“Aproxima as pessoas” (M1/Caso 13). 

“Vou ter com os meus amigos, é uma forma de sair de casa” (M2/Caso 5). 

“Vai-se ter com os amigos, todos são meus amigos” (M2/Caso 10). 

“A gente encontra amigos (…) a gente faz certas actividades que não faz 
em casa” (M2/Caso 13). 

 M2 8 

Total 16 

Apoio 
Emocional  
e/ou Afectivo 

 M1 1 

“As pessoas que lá trabalham são impecáveis” (M1/Caso 10). 

“A gente pode desabafar” (M2/Caso 13). 

“Porque eu gosto de estar ali, das raparigas que lá trabalham, de toda a 
gente que está ali. Gosto de tudo. As pessoas que estão lá têm cuidado 
com a gente” (M2/Caso 15). 

 M2 3 

Total 4 

n = Frequência absoluta. 
M1 = Primeiro momento de avaliação. 
M2 = Segundo momento de avaliação. 
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Apesar de para a compreensão das funções atribuídas à AAADMJ se enfatizar o valor 

qualitativo da análise efectuada, mesmo assim constam da referida tabela dados relativos ao 

efectivo de ocorrências alusivas a cada função, por momento. 

A função Apoio na Inclusão Social, Convívio e Lazer foi a mais evocada, com 16 

ocorrências no total, por parte de 11 casos, três no primeiro momento de avaliação, três no 

segundo momento e cinco em ambos os momentos. 

A função Apoio Informativo e/ou Instrumental foi a segunda mais evocada, com um total 

de sete ocorrências, tendo sido mencionada por seis casos, cinco no primeiro momento de 

avaliação e um em ambos os momentos. 

A função Apoio Social Geral, com um total de seis ocorrências, foi evocada por cinco 

casos, dois no primeiro momento de avaliação, dois no segundo momento e um em ambos 

os momentos. 

Por fim, a função Apoio Emocional e/ou Afectivo foi a menos evocada, com quatro 

ocorrências no total, feitas por quatro casos, um no primeiro momento de avaliação e três 

no segundo momento. 

Embora não tenham sido contabilizadas no âmbito da análise sobre as funções desta 

resposta social, por não terem sido verbalizadas no contexto do item em questão, importa 

citar, a título de exemplo, frases proferidas, aquando da resposta a questões relacionadas 

com a satisfação com os amigos, que ilustram a importância desta resposta social para que 

os casos se sintam envolvidos numa da rede de amigos ou de suporte social: “o meu grupo 

de amigos é os da Doença do Machado” (Caso 4) e “os amigos maiores que tenho são os 

que estão na Associação…hoje em dia é” (Caso 7). 
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33..22..  EESSTTUUDDOO  CCOORRRREELLAACCIIOONNAALL  EE//OOUU  DDIIFFEERREENNCCIIAALL  

33..22..11..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  11::  AA  DDOOEENNÇÇAA  DDEE  MMAACCHHAADDOO--JJOOSSEEPPHH  TTEEMM  IIMMPPAACCTTOO  
PPSSIICCOOSSSSOOCCIIAALL  NNAA  VVIIDDAA  DDAASS  PPEESSSSOOAASS  PPOORR  EELLAA  AAFFEECCTTAADDAASS..  

Para o teste da primeira hipótese do estudo, que sugere que a Doença de Machado-Joseph 

tem impacto psicossocial na vida das pessoas por ela afectadas, recorreu-se ao teste de três 

sub-hipóteses: 

Hipótese 1.1) A Doença de Machado-Joseph é percebida pelas pessoas que a vivenciam 

como tendo impacto psicossocial em diferentes dimensões de vida. 

Hipótese 1.2) As pessoas com Doença de Machado-Joseph têm níveis de Qualidade de 

Vida diferentes dos das pessoas que não têm esta doença. 

Hipótese 1.3) A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph encontra-

se relacionada com o impacto percebido da doença. 

33..22..11..11..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  11..11  

A DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH É PERCEBIDA PELAS PESSOAS QUE A VIVENCIAM COMO 

TENDO IMPACTO PSICOSSOCIAL EM DIFERENTES DIMENSÕES DE VIDA. 

Com o propósito de entender a percepção das pessoas com Doença de Machado-Joseph 

sobre o impacto da doença em diferentes dimensões da sua vida, assim como a percepção 

que têm sobre a posição do outro social em relação à mesma, procedeu-se à análise 

descritiva dos resultados obtidos com os itens Likert que compõem a escala de opinião que 

integra o item 32 do Questionário de Caracterização Doença de Machado-Joseph (QCDMJ) 

(versão completa). 

Relativamente ao impacto desta doença na fertilidade, 66,7% (n=10) concordam ou 

concordam totalmente que devido a esta doença não têm tantos filhos quantos queriam, 

incluindo-se nestes todos os casos sem filhos (n=4). Apenas 13,3% (n=2) discordam que as 
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pessoas afectadas por esta doença devem recorrer a aconselhamento genético aquando de 

tomadas de decisão reprodutiva, sendo que 86,7% (n=13) concordam ou concordam 

totalmente com esta procura de aconselhamento especializado. 

No que concerne ao impacto da Doença de Machado-Joseph na auto-estima global, 66,7% 

dos casos (n=10) concorda ou concorda totalmente que esta doença faz com que gostem 

menos de si e 93,3% dos casos (n=14) concorda ou concorda totalmente que dão menos 

valor a si próprios desde que têm esta doença. 

No atinente ao impacto da doença desta feita na auto-estima/aparência físicas, 80,0% dos 

casos (n=12) concorda ou concorda totalmente que esta doença alterou a sua aparência 

física, sendo que os restantes (n=3) discordam ou discordam totalmente com qualquer 

impacto da doença a este nível. Apesar disso, 93,3% (n=14) admitem que esta doença faz 

com que se sintam menos bonitos. Dos casos que reconhecem impacto desta doença ao 

nível da aparência e auto-estima físicas, três fizeram referência ao facto de que, inclusive, 

evitam olhar-se no espelho, tendo um deles confidenciado não o fazer há cerca de dois anos 

e não ter intenção de algum dia tornar a fazê-lo: “desde que vim do hospital [em 2005] só 

me vi uma vez ao espelho, não mais (…) nem quero ver” (Caso 6). 

No que diz respeito à presença de sentimentos negativos, 80,0% dos casos (n=12) admite 

sentir revolta por ter esta doença e todos os casos concordam ou concordam totalmente que 

esta doença faz com que se sintam tristes. A este respeito se citam as palavras de um caso 

que fazem transparecer a revolta e a tristeza associadas ao facto de se ter esta doença: “já 

gostei da vida e agora não gosto nada (...) falta a vista (...) falta a fala (...) falta tudo” 

(Caso 3) e “eu não acho bem esta doença (…) esta doença, não se pode fazer nada. Não 

posso pôr em pé, nem fazer comida para comer. Se não me vierem pôr comida, não como. 

É uma tristeza (…) Esta doença maldita! (…) Eu não boto um prato na mesa para comer, é 

uma desgraça. É sentadinha” (Caso 15). 

Relativamente às expectativas face à evolução da doença, todos os casos (n=15) admitem 

ter medo da forma como a mesma possa evoluir, sendo que, destes, 86,7% (n=13) assumem 

ter medo de não saber lidar com a sua doença no futuro. Apenas um caso refere que 
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discorda totalmente e outro responde não concordar nem discordar com o facto de ter medo 

de não saber lidar com a sua doença no futuro. 

Quanto ao impacto da doença na situação financeira do agregado familiar, 73,3% dos casos 

(n=11) concorda ou concorda totalmente que a sua doença piorou a situação financeira da 

sua família. Saliente-se que, pelo menos um caso reconheceu explicitamente o papel dos 

benefícios decretados por legislação regional no minorar do impacto desta doença na 

situação financeira das famílias por ela afectadas: “esta doença, graças a Deus, é muito 

comparticipada: com medicamentos, com fraldas e cadeiras de rodas” (Caso 13). 

Todos os casos concordam ou concordam totalmente ser importante a existência de 

serviços ou associações que apoiem as pessoas com a Doença de Machado-Joseph. Destes, 

60,0% (n=9) concordam ou concordam totalmente e 33,3% (n=5) discordam ou discordam 

totalmente que conhecer outras pessoas com a mesma doença possa ajudar a enfrentar 

algumas dificuldades. Ainda no referente à percepção sobre a influência do apoio da rede 

social no impacto da doença, todos os casos, com a excepção de um, consideram que ter 

apoio dos outros ajuda a lidar com a mesma. 

Em relação ao isolamento/evitamento social, apenas 26,7% dos casos (n=4) concorda ou 

concorda totalmente que evita estar com outras pessoas por ter esta doença, sendo que a 

maioria (n=9) não o evita. Apesar disto, 73,3% (n=11) concordam ou concordam 

totalmente que evitam falar com outras pessoas por considerarem que estas não os irão 

compreender. Somente 13,3% (n=2) afirmam que não evitam expressar-se verbalmente 

perante outras pessoas. 

No tocante à percepção dos casos sobre a posição do outro social em relação a esta doença, 

todos concordam ou concordam totalmente que as pessoas deviam conhecê-la melhor, 

sendo que, destes, 86,7% (n=13) consideram que a sociedade em geral se encontra pouco 

informada sobre a doença. A maioria (53,3%; n=8) opina que a sociedade discrimina quem 

tem esta doença, enquanto 40,0% discordam de tal opinião. A este respeito, dois casos 

sugerem que lacunas na informação/conhecimento sobre a doença possam basear algumas 

atitudes discriminatórias, aludindo mesmo um deles à tendência da sintomatologia da 

doença ser confundida com um estado de embriaguez constante: “as pessoas não 
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discriminam, elas não sabem” (Caso 11) e “antes diziam que eu andava sempre bêbado, 

agora que me vêem de cadeira de rodas é que sabem que estou doente” (Caso 7). 

33..22..11..22..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  11..22  

AS PESSOAS COM DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH TÊM NÍVEIS DE QUALIDADE DE VIDA 

DIFERENTES DOS DAS PESSOAS QUE NÃO TÊM ESTA DOENÇA. 

Para a análise desta sub-hipótese optou-se por proceder à comparação descritiva entre os 

resultados médios obtidos com o Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualidade de 

Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-BREF) no presente estudo e os 

obtidos no estudo quantitativo efectuado pelo Centro Português para Avaliação da 

Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde aquando da validação deste 

instrumento, atendendo à conclusão de que o WHOQOL-BREF é “um bom discriminador 

entre indivíduos «saudáveis» e «doentes»” (Canavarro et al., no prelo, p. 16). 

A tabela 21 revela os resultados obtidos com o WHOQOL-BREF no presente estudo. 

 

Tabela 21 - Estatísticas descritivas das dimensões da 
Qualidade de Vida (resultados do WHOQOL-BREF). 

Qualidade de Vida           s 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

35,00 

28,83 

41,07 

52,78 

48,33 

16,50 

12,72 

10,32 

26,85 

13,46 

   = Média. 
s = Desvio-padrão. 

 

Como se observa, a dimensão global da Qualidade de Vida (Geral) apresenta-se com um 

valor médio de 35,00 (s=16,50), numa escala de 1 a 100. O domínio Físico revela um valor 

médio de 28,83 (s=12,72), inferior às demais dimensões da Qualidade de Vida. No domínio 

Psicológico obtém-se uma média de 41,07 (s=10,32) e no domínio Meio Ambiente de 

x 

x 
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48,33 (s=13,46), sendo o maior valor médio apresentado pelo domínio Relações Sociais, 

com 52,78 (s=26,85). Comparado com os restantes, o domínio Relações Sociais evidencia a 

maior dispersão nas respostas dos casos (s=26,85). 

Quando comparados os resultados obtidos a partir do WHOQOL-BREF no presente estudo 

(n=15) com os obtidos no estudo de validação (n=604)52

 

(figura 10), verifica-se que a 

amostra de casos com Doença de Machado-Joseph apresenta médias inferiores em todas as 

dimensões da Qualidade de Vida (Geral e domínios Físico, Psicológico, Relações Sociais e 

Meio Ambiente) em relação à amostra do estudo de validação. No domínio Físico regista-

se a diferença de médias com maior amplitude (37,89), seguido do domínio Psicológico 

(27,50) e da dimensão Geral da Qualidade de Vida (25,78). Nos domínios Relações Sociais 

(14,79) e Meio Ambiente (13,64) também se registam diferenças, embora menores. Com 

efeito, no cômputo geral as amplitudes das diferenças de médias encontradas são bastante 

expressivas. 

Figura 10 - Comparação da Qualidade de Vida (médias) entre a amostra de 
casos com Doença de Machado-Joseph e a amostra do estudo quantitativo para 
a validação (EV) do WHOQOL-BREF. 

 

                                                 
52 Para o efeito procedeu-se ao cálculo da média ponderada da amostra total do estudo de validação, através 
das médias e efectivos dos grupos “saudáveis” (n=315) e “doentes” (n=289), cunho atribuído pelos próprios 
autores.  
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O gráfico seguinte (figura 11), por seu turno, ilustra a comparação entre os resultados 

obtidos nas diferentes dimensões do WHOQOL-BREF pelos casos com Doença de 

Machado-Joseph (n=15) e os obtidos pelo grupo de indivíduos sem qualquer doença 

(n=315) e pelo grupo de indivíduos com diferentes doenças (n=289) que integraram a 

amostra do estudo de validação, cujos autores designaram, respectivamente, de “saudáveis” 

ou “grupo da população em geral” e de “doentes” ou “grupo clínico”. No âmbito da 

comparação referida, constata-se que o grupo de casos com Doença de Machado-Joseph 

apresenta, em relação ao grupo da população em geral, médias inferiores na Qualidade de 

Vida em Geral e nos domínios Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, 

concluindo-se, então, que os casos com Doença de Machado-Joseph têm um nível inferior 

de Qualidade de Vida, quer na sua dimensão global, quer em todos os domínios específicos. 

O domínio Físico é o que regista a diferença de médias com maior amplitude (48,66), sendo 

o valor da média dos “saudáveis” maior do que o dobro da média dos casos com a Doença 

de Machado-Joseph. Por ordem decrescente de amplitudes das diferenças de médias, ao 

domínio Físico segue-se a dimensão Geral da Qualidade de Vida (36,51), o domínio 

Psicológico (31,31), o domínio Relações Sociais (17,64) e, por último, o domínio Meio 

Ambiente (16,56). 

Mesmo quando comparados com o grupo de pessoas com doenças que integraram a 

amostra do estudo de validação do WHOQOL-BREF, os casos com Doença de Machado-

Joseph continuam a apresentar médias inferiores nas diferentes dimensões da Qualidade de 

Vida. A diferença das médias encontrada, ainda que menor, continua a revelar-se 

expressiva. O domínio Físico continua a registar a diferença de médias com maior 

amplitude (26,16), seguido do domínio Psicológico (23,34) e da Qualidade de Vida em 

Geral (14,09). Nos domínios Relações Sociais (11,69) e Meio Ambiente (10,46) mais uma 

vez se testemunham diferenças menos expressivas, mas mesmo assim relevantes. 

 

 



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

140 

Figura 11 - Comparação da Qualidade de Vida (médias) entre a amostra de casos com Doença 
de Machado-Joseph e os grupos de “Saudáveis” e de “Doentes” da amostra do estudo 
quantitativo para a validação (EV) do WHOQOL-BREF. 

 

 
 

Importa salientar que, as diferenças de médias, nas cinco dimensões da Qualidade de Vida 

(geral e domínios específicos), encontradas entre os casos com Doença de Machado-Joseph 

e o grupo da população em geral do estudo de validação do WHOQOL-BREF têm 

amplitudes claramente superiores às encontradas entre os grupos clínico e da população em 

geral do estudo de validação. 

Curiosamente, com excepção da dimensão Geral, as diferenças de médias encontradas entre 

os casos com Doença de Machado-Joseph e o grupo clínico do estudo de validação do 

instrumento, continuam a apresentar amplitudes superiores às encontradas entre o grupo 

clínico e o da população em geral do estudo de validação. 

 



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

141 

33..22..11..33..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  11..33  

A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH ENCONTRA-SE 

RELACIONADA COM O IMPACTO PERCEBIDO DA DOENÇA. 

Para a análise da relação entre a Qualidade de Vida e o impacto percebido da doença 

aplicou-se o coeficiente de correlação Ró de Spearman entre as dimensões da Qualidade de 

Vida e os itens referentes à opinião dos casos sobre o impacto da doença e sobre a posição 

do outro social em relação à mesma, resultados obtidos, respectivamente, com o 

WHOQOL-BREF e com os itens Likert da escala de opinião do QCDMJ (versão 

completa). 

Com base nos resultados do coeficiente de correlação supracitado, constatam-se como 

sendo estatisticamente significativas as seguintes relações lineares: 

 Correlação linear negativa moderada (r=-0,552; p=0,041) entre o domínio Físico da 

Qualidade de Vida e o isolamento/evitamento social (evitamento de falar com outras 

pessoas por achar que não irão perceber). O isolamento/evitamento social explica 

cerca de 30,5% da variação no domínio Físico da Qualidade de Vida e/ou vice-

versa. 

 Correlação linear negativa moderada (r=-0,589; p=0,027) entre o domínio Físico da 

Qualidade de Vida e o impacto da doença na situação financeira do agregado. O 

impacto da doença na situação financeira do agregado explica cerca de 34,7% da 

variação no domínio Físico da Qualidade de Vida e/ou vice-versa. 

 Correlação linear positiva moderada (r=0,545; p=0,044) entre o domínio 

Psicológico da Qualidade de Vida e a consciência da transmissão hereditária da 

doença. A consciência da transmissão hereditária da doença explica cerca de 29,7% 

da variação no domínio Psicológico da Qualidade de Vida e/ou vice-versa. 

 Correlação linear negativa moderada (r=-0,641; p=0,013) entre o domínio 

Psicológico da Qualidade de Vida e o isolamento/evitamento social. O 

isolamento/evitamento social explica cerca de 41,1% da variação no domínio 

Psicológico da Qualidade de Vida e/ou vice-versa. 
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 Correlação linear negativa moderada (r=-0,555; p=0,040) entre o domínio 

Psicológico da Qualidade de Vida e o impacto da doença na auto-estima global. O 

impacto da doença na auto-estima global explica cerca de 30,8% da variação no 

domínio Psicológico da Qualidade de Vida e/ou vice-versa. 

 Correlação linear negativa moderada (r=-0,599; p=0,018) entre o domínio Meio 

Ambiente da Qualidade de Vida e o impacto da doença na auto-estima global. O 

impacto da doença na auto-estima global explica cerca de 35,9% da variação no 

domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida e/ou vice-versa. 

 Correlação linear negativa moderada (r=-0,591; p=0,020) entre o domínio Meio 

Ambiente da Qualidade de Vida e o risco percebido de discriminação social. O risco 

percebido de discriminação social por se considerar que a sociedade se encontra 

pouco informada sobre esta doença explica cerca de 34,9% da variação no domínio 

Meio Ambiente da Qualidade de Vida e/ou vice-versa. 

 

Considerando a natureza da presente hipótese e o largo espectro de variáveis cuja relação se 

pretendia analisar, optou-se apenas pela apresentação dos resultados referentes às relações 

lineares estatisticamente significativas para um erro tipo I de 0,05. 

33..22..22..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  22::  AA  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOEENNÇÇAA  DDEE  MMAACCHHAADDOO--JJOOSSEEPPHH  
IINNFFLLUUEENNCCIIAA  OO  IIMMPPAACCTTOO  PPSSIICCOOSSSSOOCCIIAALL  QQUUEE  EESSTTAA  TTEEMM  NNAA  VVIIDDAA  DDAASS  
PPEESSSSOOAASS  PPOORR  EELLAA  AAFFEECCTTAADDAASS..  

Para o teste da segunda hipótese do estudo, que propõe que a evolução da Doença de 

Machado-Joseph influencia o impacto psicossocial que esta tem na vida das pessoas por ela 

afectadas, recorreu-se à sua operacionalização em duas sub-hipóteses: 

Hipótese 2.1) A evolução da Doença de Machado-Joseph influencia o impacto psicossocial 

percebido. 

Hipótese 2.2) A evolução da Doença de Machado-Joseph influencia os níveis de Qualidade 

de Vida das pessoas por ela afectadas. 
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33..22..22..11..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  22..11  

A EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH INFLUENCIA O IMPACTO PSICOSSOCIAL 

PERCEBIDO. 

Para efeitos de teste desta sub-hipótese recorreu-se às respostas aos itens da escala de 

opinião do QCDMJ e procedeu-se, mediante a aplicação do Teste de Wilcoxon, à 

comparação dos resultados obtidos no primeiro e no segundo momento de avaliação, 

afastados temporalmente por, em média, 20 meses. 

Quanto ao impacto da doença na fertilidade, entre os dois momentos de avaliação 

testemunha-se uma diminuição na mediana da cotação das respostas, de 4,00 para 3,00, à 

partida indiciadora de que, volvidos cerca de 20 meses, os casos começam a discordar mais 

com a sugestão de que esta doença terá influenciado as suas decisões reprodutivas (e.g. 

número de filhos). Todavia, conclui-se que as diferenças nas respostas dadas no primeiro e 

no segundo momento de avaliação não são estatisticamente significativas, uma vez que o 

resultado do Teste de Wilcoxon (p=0,102) conduz à não rejeição da H0 para um erro tipo I 

de 0,05. Apesar de os resultados indicarem uma diminuição na mediana da cotação das 

respostas ao indicador DMJ1, de 5,00 para 4,00, à semelhança do verificado para o impacto 

da doença na fertilidade, os resultados do Teste de Wilcoxon (p=0,125) conduzem à não 

rejeição da H0 para um α de 0,05, sugerindo a manutenção da consciência da transmissão 

hereditária da doença entre os primeiro e segundo momentos de avaliação. 

No que se refere à auto-estima global, constata-se a manutenção da mediana da cotação das 

respostas do primeiro para o segundo momento nos indicadores DMJ17 (Me=4,00) e DMJ8 

(Me=5,00), relativos, respectivamente, ao impacto da doença no gostar de si próprio e no 

valor atribuído a si próprio. A inexistência de diferenças significativas entre os primeiro e 

segundo momentos de avaliação é reforçada pelos resultados do Teste de Wilcoxon 

aplicado ao indicador DMJ17 (p=0,131), sendo que para o indicador DMJ8 não se procedeu 

à aplicação deste teste por não se verificar preenchido o critério da simetria da distribuição 

das diferenças. 
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No atinente ao impacto da doença na aparência/auto-estima físicas, verifica-se entre os dois 

momentos um aumento na mediana da cotação das respostas ao indicador DMJ5 

(Me1=4,00; Me2=5,00), a priori sugestivo de que os casos, passados cerca de 20 meses, 

começam a concordar mais que esta doença tem impacto na sua aparência física. 

Contrariamente, no indicador DMJ14, referente ao impacto desta doença na auto-estima 

física, constata-se uma diminuição na mediana das cotações das respostas entre o primeiro 

(Me1=5,00) e o segundo momento de avaliação (Me2=4,00). Todavia, as diferenças 

encontradas para estes dois indicadores, entre o primeiro e o segundo momento de 

avaliação, não são estatisticamente significativas, uma vez que, quer para o indicador 

DMJ5 (p=0,352), quer para o DMJ14 (p=0,617), o resultado do Teste de Wilcoxon conduz 

à não rejeição da H0 para um α de 0,05. 

Em relação à presença de sentimentos negativos, assiste-se, entre os momentos, à 

manutenção da mediana da cotação das respostas aos itens indicador de revolta          

(DMJ4: Me=5,00) e indicador de tristeza (DMJ13: Me=5,00) face à doença. Como 

esperado, os resultados do Teste de Wilcoxon conduzem à não rejeição da H0, para um erro 

tipo I de 0,05, quer para o indicador DMJ4 (p=0,656), quer para o DMJ13 (p=0,750), 

confirmando-se a inexistência de diferenças significativas entre os dois momentos no que 

diz respeito à presença de sentimentos negativos perante a doença. 

Quanto às expectativas face ao futuro/evolução da doença, volvidos cerca de 20 meses, 

observa-se a manutenção da mediana das cotações das respostas aos indicadores referentes 

ao medo sobre a forma como a doença possa evoluir (DMJ11: Me=5,00) e ao medo de não 

saber lidar com a doença no futuro (DMJ15: Me=5,00). Os resultados do Teste de 

Wilcoxon para os indicadores DMJ11 (p=0,453) e DMJ15 (p=0,828), conforme esperado, 

conduzem à não rejeição da H0 para um α de 0,05, concluindo-se sobre a inexistência de 

diferenças significativas entre os dois momentos no que diz respeito às expectativas dos 

casos face ao futuro ou à evolução da doença. 

No que respeita ao impacto da doença na situação financeira do agregado, entre o primeiro 

e o segundo momento de avaliação não se registam alterações na mediana da cotação das 

respostas ao indicador DMJ9 (Me=4,00). O resultado obtido com o Teste de Wilcoxon 
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(p=0,781), por conduzir à não rejeição da H0 para um erro tipo I de 0,05, corrobora a 

manutenção da percepção dos casos sobre o impacto da doença na situação financeira. 

Relativamente à influência do apoio social no impacto da doença, do primeiro para o 

segundo momento de avaliação constata-se a manutenção das medianas das cotações das 

respostas aos indicadores DMJ2 (Me=5,00), DMJ7 (Me=4,00) e DMJ18 (Me=4,00), 

referentes, respectivamente, à importância atribuída aos serviços e associações que apoiam 

as pessoas com a doença, à percepção de que o apoio da rede de suporte social ajuda a lidar 

com a doença e à percepção de que conhecer outras pessoas com a mesma doença ajuda a 

lidar com a própria doença. A inexistência de diferenças significativas entre os primeiro e 

segundo momentos de avaliação é reforçada pelos resultados do Teste de Wilcoxon 

aplicado aos indicadores DMJ2 (p=1,000) e DMJ18 (p=0,281). No caso do indicador DMJ7 

não se procedeu à aplicação deste teste por não se verificar preenchido o critério da simetria 

da distribuição das diferenças. 

Por seu turno, em relação ao isolamento/evitamento social, entre o primeiro e o segundo 

momento de avaliação observa-se um aumento nas medianas da cotação das respostas aos 

indicadores DMJ12 (Me1=2,00; Me2=3,00) e DMJ16 (Me1=4,00; Me2=5,00). O resultado 

do Teste de Wilcoxon para o indicador DMJ12 (p=0,516) conduz à não rejeição da H0 para 

um erro tipo I de 0,05, corroborando a inexistência de diferenças significativas entre os 

primeiro e segundo momentos de avaliação, sendo que para o indicador DMJ16 não se 

procedeu à aplicação deste teste por não se verificar preenchido o critério da simetria da 

distribuição das diferenças. 

Por fim, relativamente à discriminação social, entre o primeiro e o segundo momento de 

avaliação constata-se um aumento na mediana das cotações das respostas ao indicador 

DMJ3 (Me1=4,00; Me2=5,00) e ao DMJ19 (Me1=4,00; Me2=5,00), referentes, 

respectivamente, à percepção de que a sociedade se encontra pouco informada sobre a 

doença e à opinião de que as pessoas deviam conhecer melhor esta doença. Pelo contrário, 

verifica-se uma descida na mediana da cotação das respostas ao indicador DMJ10 

(Me1=4,00; Me2=3,00), relativo à opinião de que sociedade discrimina as pessoas afectadas 

por esta doença. Embora para o indicador DMJ3 não se tenha procedido à aplicação do 
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Teste de Wilcoxon, por não se encontrar preenchido o critério da simetria da distribuição 

das diferenças, quanto aos indicadores DMJ10 e DMJ19 conclui-se que as diferenças 

encontradas não se revelam estatisticamente significativas, já que os resultados daquele 

teste para os indicadores DMJ10 (p=1,000) e DMJ19 (p=1,000) conduzem à não rejeição da 

H0 para um α de 0,05. 

33..22..22..22..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  22..22  

A EVOLUÇÃO DA DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH INFLUENCIA OS NÍVEIS DE QUALIDADE 

DE VIDA DAS PESSOAS POR ELA AFECTADAS. 

Sendo a Doença de Machado-Joseph degenerativa e de evolução progressiva, para a análise 

desta sub-hipótese procedeu-se à comparação dos resultados obtidos com o WHOQOL-

BREF entre o primeiro e o segundo momento de avaliação, com o propósito de averiguar a 

ocorrência, ou não, de alterações nos níveis de Qualidade de Vida durante um período de 

aproximadamente 20 meses de suposta evolução da doença. Para além disto, com o 

objectivo de explorar o efeito da duração da fase sintomática da doença na Qualidade de 

Vida das pessoas por ela afectadas, procedeu-se às seguintes análises: relação entre os 

resultados obtidos com o WHOQOL-BREF e a duração da doença; diferenças nos 

resultados obtidos com o WHOQOL-BREF entre dois grupos com durações distintas da 

doença; diferenças na evolução da Qualidade de Vida (entre os dois momentos) entre 

grupos com durações diferentes da doença e proporção da variação da Qualidade de Vida 

explicada pela duração da doença. Seguindo a mesma óptica, considerando desta feita a 

influência do estádio percebido de evolução da doença na Qualidade de Vida dos casos com 

Doença de Machado-Joseph, procedeu à análise da relação entre os resultados obtidos com 

o WHOQOL-BREF e a fase percebida da doença, à exploração de diferenças na Qualidade 

de Vida entre grupos em diferentes fases percebidas da doença, à análise de diferenças na 

evolução da Qualidade de Vida (entre os dois momentos) entre grupos em diferentes fases 

percebidas da doença e à análise da proporção da variação da Qualidade de Vida explicada 

pela fase percebida da doença. 



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

147 

No atinente à comparação dos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF nos primeiro e 

segundo momentos de avaliação, com excepção do domínio Físico, regista-se entre os dois 

momentos um decréscimo nos valores medianos da dimensão Geral e dos domínios 

específicos da Qualidade de Vida (tabela 22). No domínio Físico observa-se um aumento 

da mediana de 26,79 para 28,57. Pelo contrário, nos restantes assiste-se ao decréscimo da 

mediana, no domínio Psicológico de 43,75 para 37,50, no domínio Relações Sociais de 

58,33 para 33,33, no domínio Meio Ambiente de 53,13 para 46,88 e na dimensão Geral da 

Qualidade de Vida de 37,50 para 25,00. A variação das médias acompanha o sentido da 

variação das medianas. Com excepção do domínio Relações Sociais, no segundo momento 

de avaliação verificam-se desvios-padrão mais elevados em todas as dimensões da 

Qualidade de Vida, evidenciando uma maior dispersão das respostas no segundo momento 

de avaliação comparativamente com o primeiro momento. 

De acordo com os resultados do Teste de Wilcoxon, para um α de 0,05, não se rejeita a H0 

referente à dimensão Geral (p=0,797) e aos domínios Físico (p=0,941), Psicológico 

(p=0,581), Relações Sociais (p=0,098) e Meio Ambiente (p=0,352) da Qualidade de Vida, 

concluindo-se sobre a inexistência entre os dois momentos de diferenças significativas nos 

níveis de Qualidade de Vida. 

 

Tabela 22 - Comparação da Qualidade de Vida nos primeiro e 
segundo momentos de avaliação. 

Qualidade de Vida M1  M2    p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

37,50 

26,79 

43,75 

58,33 

53,13 

 25,00 

28,57 

37,50 

33,33 

46,88 

 0,797 

0,941 

0,581 

0,098 

0,352 

M1 = Primeiro momento de avaliação (n=15) (medianas). 
M2 = Segundo momento de avaliação (n=13) (medianas). 
p = Teste  de Wilcoxon bilateral (nível de significância exacto). 

 



DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH NOS AÇORES 
ESTUDO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA JUNTO DE CASOS EM FASE SINTOMÁTICA 

148 

No contexto da análise da relação entre a Qualidade de Vida e a duração da fase 

sintomática da doença, recorrendo-se ao coeficiente de correlação Ró de Spearman, 

constata-se uma correlação linear muito baixa e positiva entre a duração da doença e o 

domínio Meio Ambiente (r=0,087; p=0,758), uma correlação linear muito baixa e negativa 

entre a duração da doença e o domínio Físico (r=-0,190; p=0,516) e entre aquela e o 

domínio Relações Sociais (r=-0,099; p=0,725) (tabela 23). Para além disto, observa-se uma 

correlação linear baixa e positiva entre a duração da doença e o domínio Psicológico 

(r=0,369; p=0,194) e uma correlação linear moderada e negativa entre a duração da doença 

e a dimensão Geral da Qualidade de Vida (r=-0,492; p=0,062). Conquanto nenhumas das 

correlações lineares supracitadas se revelem estatisticamente significativas para um erro 

tipo I de 0,05, a correlação linear moderada e negativa entre a duração da fase sintomática 

da doença e a Qualidade de Vida em Geral (r=-0,492; p=0,062) apresenta um nível de 

significância inferior a 0,10, o que a tornaria significativa caso se considerasse um erro tipo 

I de 0,10. 

 

Tabela 23 - Análise da relação entre a Qualidade de Vida e a duração da doença53

 

. 

 Qualidade de Vida  

 
Geral 

 
 

D1 
Físico 

 

D2 
Psicológico 

 

D3 
Relações 
Sociais 

D4 
Meio 

Ambiente 
 

Duração da 
Doença 

      
-0,492 -0,190 0,369 -0,099 0,087 Ró de 

Spearman 

0,062 0,516 0,194 0,725 0,758 p 

      
p = Nível de significância bilateral. 

 

 

Para a análise de diferenças nos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF entre dois 

grupos independentes quanto à duração da doença recodificou-se a variável duração da 
                                                 
53 Duração da doença calculada por subtracção da idade do onset percebido à idade actual. 
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doença em variável dicotómica, dado o tamanho da amostra, utilizando-se como valor de 

corte dos grupos a média da variável original (   =12,93). Conforme se constata na tabela 24, 

os resultados do Teste de Mann-Whitney, para um erro tipo I de 0,05, conduzem à não 

rejeição da H0 para todas as dimensões da Qualidade de Vida, concluindo-se que não se 

verificam diferenças significativas entre os casos que sofrem da doença há menos de 12,93 

anos e os que sofrem da doença há mais de 12,93 anos, no que diz respeito à Qualidade de 

Vida em Geral (p=0,097), assim como aos domínios Físico (p=0,316), Psicológico 

(p=0,324), Relações Sociais (p=0,803) e Meio Ambiente (p=0,842) da Qualidade de Vida. 

Ainda que não se tenham encontrado diferenças significativas para um erro tipo I de 0,05, 

as diferenças encontradas na dimensão Geral da Qualidade de Vida (p=0,097), indiciadoras 

que a do grupo com a doença há menos tempo (50,00) é superior à do grupo com a doença 

há mais tempo (25,00), apresentam um nível de significância inferior a 0,10, pelo que a 

mesmas seriam significativas se se considerasse um erro tipo I de 0,10. 

 

Tabela 24 - Comparação da Qualidade de Vida entre grupos 
com diferentes durações da doença. 

Qualidade de Vida 

 Duração da Doença 

 G1  G2  p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 50,00 

28,57 

41,67 

58,33 

46,88 

 25,00 

23,21 

45,83 

58,33 

53,13 

 0,097 

0,316 

0,324 

0,803 

0,842 

G1 = Grupo com a doença há menos do que 12,93 anos (n=7) (medianas). 
G2 = Grupo com a doença há mais do que 12,93 anos (n=8) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com 
correcção para empates). 
  

 

Para a análise da proporção da variação da Qualidade de Vida explicada pela duração da 

doença recorreu-se ao valor do quadrado do Eta com a variável duração da doença 

x 
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recodificada em dicotómica. Os resultados obtidos sugerem que a duração da doença 

explica 12,7% da variação da Qualidade de Vida em Geral e 10,1% da do domínio Físico, 

explicando menos do que 1,0% da variação encontrada nos restantes domínios Psicológico, 

Relações Sociais e Meio Ambiente da Qualidade de Vida. 

Para a exploração de diferenças na evolução da Qualidade de Vida (entre os dois 

momentos) entre grupos com durações diferentes da doença procedeu-se ao cálculo da 

distribuição das diferenças entre os resultados obtidos com o WHOQOL-BREF no primeiro 

e no segundo momento de avaliação e aplicou-se um teste não paramétrico para amostras 

independentes quanto à variável duração da doença recodificada em dicotómica. No que diz 

respeito à dimensão Geral da Qualidade de Vida, volvidos cerca de 20 meses não se 

constatam variações quer no grupo com a doença há menos tempo (Me=0,00), quer no 

grupo com a doença há mais tempo (Me=0,00). No domínio Físico verifica-se, entre os dois 

momentos, uma ligeira variação positiva na Qualidade de Vida do grupo de pessoas com a 

doença há menos tempo (Me=3,57) e uma ligeira variação, desta feita negativa, no grupo 

das pessoas com a doença há mais tempo (Me=-3,57). Por seu turno, nos domínios 

Psicológico e Meio Ambiente constata-se uma variação positiva entre os casos com a 

doença há menos tempo (Me=4,17 e Me=9,38, respectivamente) e uma variação negativa 

entre os afectados há mais tempo (Me=-10,42 e Me=-6,25, respectivamente). No grupo das 

pessoas com a doença há menos tempo verifica-se, do primeiro para o segundo momento de 

avaliação, uma diminuição no valor mediano do domínio Relações Sociais (Me=-8,33), 

enquanto no grupo das pessoas com a doença há mais tempo não ocorre variação deste 

valor (Me=0,00). Apesar de os resultados sugerirem, a priori, flutuações na evolução da 

Qualidade de Vida em função da duração da doença, os resultados do Teste de Mann-

Whitney (tabela 25) conduzem à não rejeição da H0, para um erro tipo I de 0,05, no que diz 

respeito a todas as dimensões da Qualidade de Vida, concluindo-se que as diferenças na 

variação da Qualidade de Vida entre os grupos com diferentes durações da doença não se 

revelam estatisticamente significativas. 
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Tabela 25 - Comparação da evolução da Qualidade de Vida entre grupos 
com diferentes durações da doença. 

Variação na  
Qualidade de Vida 

 Duração da Doença 

 G1 G2  p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 0,00 

3,57 

4,17 

-8,33 

9,38 

0,00 

-3,57 

-10,42 

0,00 

-6,25 

 0,800 

0,202 

0,696 

0,695 

0,828 

G1 = Grupo com a doença há menos do que 12,93 anos no primeiro momento de avaliação 
(n=5) (medianas). 
G2 = Grupo com a doença há mais do que 12,93 anos no primeiro momento de avaliação 
(n=8) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção para 
empates). 

 

No âmbito da análise da relação entre os resultados obtidos com o WHOQOL-BREF e a 

fase percebida da doença, recorrendo-se ao coeficiente de correlação Ró de Spearman 

(tabela 26), constata-se uma correlação linear baixa negativa entre a fase percebida da 

doença e a dimensão Geral da Qualidade de Vida (r=-0,376; p=0,167) e positiva entre 

aquela e o domínio Relações Sociais (r=0,350; p=0,201). Para além disto, observa-se uma 

correlação linear moderada negativa entre a fase percebida da doença e o domínio Físico 

(r=-0,523; p=0,055) e positiva entre a fase percebida da doença e os domínios Psicológico 

(r=0,591; p=0,026) e Meio Ambiente (r=0,499; p=0,058). Para um erro tipo I de 0,05, 

apenas se apresenta estatisticamente significativa a correlação linear moderada e positiva 

entre a fase percebida e o domínio Psicológico da Qualidade de Vida, explicando a fase 

percebida da doença 34,9% da variação deste domínio e vice-versa. Ainda que não 

estatisticamente significativas para um α de 0,05, as correlações lineares moderadas 

negativa entre a fase percebida da doença e o domínio Físico e positiva entre a fase 

percebida da doença e o domínio Meio Ambiente apresentam níveis de significância muito 

próximos de 0,05. 
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Tabela 26 - Análise da relação entre a Qualidade de Vida e a fase percebida da 
doença. 

 

 Qualidade de Vida  

 
Geral 

 
 

D1 
Físico 

 

D2 
Psicológico 

 

D3 
Relações 
Sociais 

D4 
Meio 

Ambiente 
 

Fase Percebida 
da Doença 

      
-0,376 -0,523 0,591 0,350 0,499 Ró de 

Spearman 

0,167 0,055 0,026 0,201 0,058 p 

      
p = Nível de significância bilateral. 

 
 
 

Para a exploração de diferenças nos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF entre dois 

grupos independentes quanto à fase percebida de evolução da doença recodificou-se esta 

última variável em dicotómica, constituindo-se dois grupos distintos: um integrando os 

casos que consideram vivenciar uma fase inicial ou intermédia da doença e o outro os que 

percepcionam encontrar-se numa fase avançada ou muito avançada da doença. Atendendo 

ao tamanho da amostra, a recodificação desta variável em dicotómica teve como objectivo 

o aumento dos efectivos intra-grupos. 

No que concerne à dimensão Geral e ao domínio Físico da Qualidade de Vida, os casos que 

percepcionam encontrar-se em fases mais avançadas da doença apresentam níveis inferiores 

comparativamente com os que consideram encontrar-se em fases iniciais ou intermédias 

(tabela 27). Contrariamente, nos domínios Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente 

os casos que percepcionam encontrar-se em fases mais avançadas da doença apresentam 

resultados melhores do que os que consideram encontrar-se em fases iniciais ou 

intermédias. Porém, os resultados do Teste de Mann-Whitney conduzem, para um erro tipo 

I de 0,05, à não rejeição da H0 no que diz respeito às diferenças encontradas na dimensão 

Geral (p=0,196) e nos domínios Psicológico (p=0,080), Relações Sociais (p=0,701) e Meio 

Ambiente (p=0,215). No caso do domínio Físico, para um α de 0,05, rejeita-se a H0 

(p=0,041), pelo que se constata que as diferenças encontradas revelam-se estatisticamente 

significativas, concluindo-se que os casos que consideram encontrar-se em fases mais 
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avançadas da doença (Me=21,43) apresentam no domínio Físico níveis inferiores de 

Qualidade de Vida comparativamente aos que percepcionam encontrar-se em fases menos 

avançadas (Me=39,29). Importa salientar que, apesar de não serem estatisticamente 

significativas para um erro tipo I de 0,05, as diferenças encontradas no domínio Psicológico 

sê-lo-iam se o valor daquele erro fosse definido em 0,10. 

 

Tabela 27 - Comparação da Qualidade de Vida entre grupos em 
diferentes fases percebidas da doença. 

Qualidade de Vida 

 Fase Percebida da Doença 

 G1 G2  p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 43,75 

39,29 

33,33 

45,83 

40,63 

25,00 

21,43 

45,83 

58,33 

53,13 

 0,196 

0,041 

0,080 

0,701 

0,215 

G1 = Grupo em fase percebida como inicial ou intermédia (n=4) (medianas). 
G2 = Grupo em fase percebida como avançada ou muito avançada (n=11) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção 
para empates). 

 

Para a análise da proporção da variação da Qualidade de Vida explicada pela fase 

percebida, recodificada em dicotómica, recorreu-se ao valor do quadrado do Eta. Os 

resultados obtidos indicam que a fase percebida da doença explica 11,0% da variação da 

Qualidade de Vida em Geral, 35,8% da do domínio Físico, 6,8% da do domínio 

Psicológico, 1,3% da do domínio Relações Sociais e 10,3% da do domínio Meio Ambiente. 

Por fim, para a análise de diferenças na evolução da Qualidade de Vida (entre os dois 

momentos) entre grupos independentes quanto à fase percebida da doença no primeiro 

momento de avaliação (inicial/intermédia e avançada/muito avançada) efectuou-se a 

comparação dos valores medianos da Qualidade de Vida entre estes dois grupos e aplicou-

se um teste não paramétrico para aferir da significância das diferenças encontradas. 
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Enquanto no grupo de pessoas que consideram encontrar-se em fase inicial ou intermédia 

da doença se observa, entre o primeiro e o segundo momento de avaliação, uma variação 

positiva na dimensão Geral (Me=18,75) e nos domínios Físico (Me=7,14), Psicológico 

(Me=16,67), Relações Sociais (Me=4,17) e Meio Ambiente (Me=15,63), no grupo de 

pessoas que consideram encontrar-se em fase avançada ou muito avançada, volvidos cerca 

de 20 meses, constata-se a não ocorrência de variação na dimensão Geral da Qualidade de 

Vida (Me=0,00) e uma variação negativa em todos os seus domínios específicos: Físico 

(Me=-3,57), Psicológico (Me=-12,50), Relações Sociais (Me=-8,33) e Meio Ambiente 

(Me=-6,25). Todavia, os resultados do Teste de Mann-Whitney (tabela 28) conduzem à não 

rejeição da H0, para um erro tipo I de 0,05, no tocante a todas as dimensões da Qualidade de 

Vida, concluindo-se não haver diferenças significativas na sua evolução (entre momentos) 

entre os grupos em diferentes fases percebidas da doença. 

 

Tabela 28 - Comparação da evolução da Qualidade de Vida entre 
grupos em diferentes fases percebidas da doença. 

Variação na  
Qualidade de Vida 

 Fase Percebida da Doença 

 G1 G2  p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 18,75 

7,14 

16,67 

4,17 

15,63 

0,00 

-3,57 

-12,50 

-8,33 

-6,25 

 0,218 

0,385 

0,244 

0,333 

0,154 

G1 = Grupo em fase percebida como inicial ou intermédia no primeiro momento de 
avaliação (n=2) (medianas). 
G2 = Grupo em fase percebida como avançada ou muito avançada no primeiro 
momento de avaliação (n=11) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção 
para empates). 
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33..22..33..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  33::  AA  AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  PPSSIICCOOSSSSOOCCIIAALL  ÀÀ  DDOOEENNÇÇAA  DDEE    
MMAACCHHAADDOO--JJOOSSEEPPHH  ÉÉ  MMEEDDIIAADDAA  PPOORR  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAASS  CCOONNTTEEXXTTUUAAIISS..  

Para o teste da terceira hipótese do estudo, que sugere que o processo de adaptação 

psicossocial à Doença de Machado-Joseph é mediado por influências contextuais (e.g. 

variáveis sócio-demográficas e variáveis do ambiente externo), recorreu-se à sua 

operacionalização em cinco sub-hipóteses a serem testadas: 

Hipótese 3.1) A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph varia em 

função da idade. 

Hipótese 3.2) A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph varia em 

função do sexo. 

Hipótese 3.3) A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph varia em 

função dos estatutos conjugal e parental. 

Hipótese 3.4) O acesso a actividades de convívio social influencia a Qualidade de Vida das 

pessoas com Doença de Machado-Joseph. 

Hipótese 3.5) A Qualidade de Vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph encontra-

se relacionada com a satisfação com o suporte social. 

33..22..33..11..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  33..11  

A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH VARIA EM 

FUNÇÃO DA IDADE. 

Com vista ao estudo do efeito da idade na Qualidade de Vida das pessoas com Doença de 

Machado-Joseph procedeu-se à análise da relação entre a idade e os resultados obtidos com 

o WHOQOL-BREF. Para se testar um eventual efeito mediador da idade na evolução da 

Qualidade de Vida das pessoas afectadas por esta doença analisou-se a relação entre a idade 

e a variação (entre os dois momentos) dos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF. 

No atinente à análise da relação entre a idade e os resultados obtidos com o WHOQOL-

BREF recorreu-se ao coeficiente de correlação Ró de Spearman. Embora os resultados 
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sugerissem a priori uma relação negativa entre a idade e a Qualidade de Vida (tabela 29), 

considerando um erro tipo I de 0,05, rejeita-se a H0 para todas as dimensões da Qualidade 

de Vida (p>0,05), concluindo-se sobre a não existência de correlação linear estatisticamente 

significativa entre a idade e a Qualidade de Vida. Todavia, ainda que não seja significativa 

para um α de 0,05, a relação linear moderada e negativa entre a idade e o domínio Relações 

Sociais (r=-0,471; p=0,076) sê-lo-ia se aquele erro fosse elevado para 0,10. 

 

Tabela 29 - Análise da relação entre a Qualidade de Vida e a idade. 

 
 Qualidade de Vida  

 
Geral 

 
 

D1 
Físico 

 

D2 
Psicológico 

 

D3 
Relações 
Sociais 

D4 
Meio 

Ambiente 
 

Idade 

      
-0,248 -0,030 -0,284 -0,471 -0,273 Ró de 

Spearman 

0,373 0,918 0,325 0,076 0,325 p 

      
p = Nível de significância bilateral. 

 
 

Para a análise da relação entre a idade e a variação dos resultados obtidos com o 

WHOQOL-BREF entre o primeiro e o segundo momento de avaliação recorreu-se ao 

cálculo das distribuições das diferenças entre momentos da dimensão Geral e domínios 

específicos da Qualidade de Vida e aplicou-se o coeficiente de correlação Ró de Spearman. 

Conforme ilustra a tabela 30, constata-se a existência de uma correlação linear moderada, 

positiva e estatisticamente significativa entre a idade e a variação ocorrida no domínio 

Relações Sociais da Qualidade de Vida (r=0,577; p=0,039). Da análise conjunta do 

coeficiente de correlação e da distribuição da variação da Qualidade de Vida em função da 

idade conclui-se que a Qualidade de Vida no domínio Relações Sociais tende a apresentar 

maiores crescimentos entre dois momentos distanciados por cerca de 20 meses quanto 

maior a idade e tende a apresentar maiores diminuições quanto menor a idade. 
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Tabela 30 - Análise da relação entre a evolução da Qualidade de Vida e a idade.  
 

 Variação na Qualidade de Vida  

 
Geral 

 
 

D1 
Físico 

 

D2 
Psicológico 

 

D3 
Relações 
Sociais 

D4 
Meio 

Ambiente 
 

Idade 

      
-0,128 -0,388 -0,107 0,577 -0,164 Ró de 

Spearman 

0,676 0,190 0,727 0,039 0,592 p 

      
p = Nível de significância bilateral. 

 
 
 

33..22..33..22..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  33..22  

A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH VARIA EM 

FUNÇÃO DO SEXO. 

Para o teste desta sub-hipótese procedeu-se à análise das diferenças nos resultados obtidos 

com o WHOQOL-BREF entre grupos independentes quanto ao sexo e à análise da 

proporção da variação da Qualidade de Vida explicada pelo sexo da pessoa afectada pela 

doença. Para se aferir um eventual efeito mediador do sexo na evolução da Qualidade de 

Vida entre os dois momentos, procedeu-se à análise das diferenças na variação dos 

resultados obtidos com o WHOQOL-BREF do primeiro para o segundo momento entre os 

dois grupos distintos quanto ao sexo. 

Na análise das diferenças nos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF entre grupos 

independentes quanto ao sexo, testemunha-se que os casos do sexo feminino e masculino 

apresentam níveis semelhantes de Qualidade de Vida em Geral e que os homens afectados 

pela doença apresentam níveis superiores aos das mulheres no domínio Psicológico, mas 

em contrapartida, estas apresentam níveis superiores aos homens nos domínios Físico, 

Relações Sociais e Meio Ambiente da Qualidade de Vida, sendo neste último que as 

diferenças em função do sexo se tornam mais expressivas, com uma amplitude de 18,75 

(diferença das medianas dos grupos) (tabela 31). Contudo, os resultados do Teste de Mann-
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Whitney (p>0,05), para um erro tipo I de 0,05, conduzem à não rejeição da H0 no referente 

a todas as dimensões da Qualidade de Vida, concluindo-se que as diferenças nos níveis da 

Qualidade de Vida observadas em função do sexo, quer na sua dimensão Geral quer nos 

seus domínios específicos, não são estatisticamente significativas. 

 

Tabela 31 - Comparação da Qualidade de Vida entre grupos distintos 
quanto ao sexo. 

Qualidade de Vida 

 Sexo 

 G1 G2           p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 37,50 

28,57 

41,67 

58,33 

56,25 

37,50 

21,43 

45,83 

50,00 

37,50 

 0,840 

0,126 

0,546 

0,893 

0,283 

G1 = Grupo do sexo feminino (n=9) (medianas). 
G2 = Grupo do sexo masculino (n=6) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção para 
empates). 

 

Para a análise da proporção da variação da Qualidade de Vida explicada pelo sexo dos 

casos afectados pela doença recorreu-se ao valor do quadrado do Eta. Os resultados obtidos 

sugerem que a variável sexo explica 16,5% da variação do domínio Físico, 12,5% da do 

domínio Meio Ambiente e 5,4% da do domínio Psicológico, não explicando qualquer 

proporção da variação da dimensão Geral e do domínio Relações Sociais da Qualidade de 

Vida. 

Para a análise da evolução dos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF do primeiro 

para o segundo momento em função do sexo, procedeu-se ao cálculo das distribuições das 

diferenças entre momentos da dimensão Geral e dos domínios específicos da Qualidade de 

Vida e aplicou-se o Teste de Mann-Whitney para a análise de diferenças. Conforme se 

observa na tabela 32, na dimensão Geral da Qualidade de Vida não se verificou variação 
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entre os dois momentos em ambos os sexos (Me=0,00). Enquanto nas mulheres se observa, 

entre os dois momentos, uma baixa variação negativa no domínio Físico (Me=-1,79), os 

homens apresentam uma variação positiva (Me=3,57). Ambos apresentam uma variação 

negativa no domínio Psicológico, ainda que a dos homens (Me=-12,50) seja mais 

expressiva do que a das mulheres (Me=-2,08). No domínio Relações Sociais não se verifica 

variação nos resultados do sexo feminino (Me=0,00) e, em contrapartida, observa-se uma 

elevada variação negativa no sexo masculino (Me=-33,33). Pelo contrário, no domínio 

Meio Ambiente os homens não apresentam variação nos resultados (Me=0,00), enquanto as 

mulheres apresentam uma variação negativa (Me=-6,25), ainda que não muito elevada. 

Apesar das aparentes diferenças entre sexos na evolução da Qualidade de Vida, os 

resultados do Teste de Mann-Whitney conduzem à não rejeição da H0, para um erro tipo I 

de 0,05, no que diz respeito a todas as dimensões da Qualidade de Vida, concluindo-se que 

as diferenças entre os casos do sexo feminino e os do sexo masculino não são 

estatisticamente significativas. 

 

Tabela 32 - Comparação da evolução da Qualidade de Vida entre 
grupos distintos quanto ao sexo. 

Variação na  
Qualidade de Vida 

 Sexo 

 G1 G2  p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 0,00 

-1,79 

-2,08 

0,00 

-6,25 

0,00 

3,57 

-12,50 

-33,33 

0,00 

 0,611 

0,536 

0,805 

0,538 

0,720 

G1 = Grupo do sexo feminino (n=8) (medianas). 
G2 = Grupo do sexo masculino (n=5) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção 
para empates). 
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33..22..33..33..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  33..33  

A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH VARIA EM 

FUNÇÃO DOS ESTATUTOS CONJUGAL E PARENTAL. 

Para o estudo da influência dos estatutos conjugal e parental na Qualidade de Vida das 

pessoas com Doença de Machado-Joseph procedeu-se à análise das diferenças nos 

resultados obtidos com o WHOQOL-BREF entre grupos independentes quanto ao estatuto 

conjugal e quanto ao estatuto parental, assim como à análise da proporção da variação da 

Qualidade de Vida explicada pelos estatutos conjugal e parental da pessoa afectada pela 

doença. Ainda, para se explorar um eventual efeito mediador dos estatutos conjugal e 

parental na evolução da Qualidade de Vida procedeu-se à análise das diferenças na variação 

dos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF, ocorrida entre os primeiro e segundo 

momentos de avaliação, entre grupos distintos quanto ao estatuto conjugal e quanto ao 

estatuto parental. 

Para a análise das diferenças nos resultados obtidos com o WHOQOL-BREF entre grupos 

independentes quanto ao estatuto conjugal, tendo em conta o tamanho da amostra, 

recodificou-se a variável estado civil em dicotómica (solteiros e não solteiros) de forma a 

aumentar o efectivo intra-grupos. Pelos mesmos motivos, idêntico procedimento foi 

seguido para a definição dos grupos distintos quanto ao estatuto parental, tendo-se desta 

feita recodificado a variável número de filhos em dicotómica (com filhos e sem filhos). 

Dado que todos os casos solteiros não têm filhos e que, pelo contrário, todos os não 

solteiros têm um ou mais filhos, os resultados da Qualidade de Vida em função dos 

estatutos conjugal e parental serão idênticos, pelo que se opta pela sua análise conjunta. 

Os resultados indicam que os casos solteiros ou sem filhos, comparativamente com os não 

solteiros ou com filhos, apresentam níveis inferiores na dimensão Geral e no domínio 

Físico da Qualidade de Vida (tabela 33). Por outro lado, revelam níveis superiores nos 

domínios Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente. Embora os resultados do Teste 

de Mann-Whitney conduzam, para um erro tipo I de 0,05, à não rejeição da H0 no tocante à 

dimensão Geral (p=0,142) e aos domínios Físico (p=0,510) e Relações Sociais (p=0,100) 

da Qualidade de Vida, os mesmos conduzem à rejeição da H0 no que diz respeito aos 
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domínios Psicológico (p=0,033) e Meio Ambiente (p=0,010), no caso deste último com um 

nível de confiança de 99,0%. Assim sendo, apesar de não se revelarem estatisticamente 

significativas as diferenças encontradas na dimensão Geral e nos domínios Físico e 

Relações Sociais, o mesmo não acontece para as encontradas nos domínios Psicológico e 

Meio Ambiente, concluindo-se que os casos solteiros e/ou sem filhos apresentam níveis 

superiores de Qualidade de Vida nos domínios Psicológico (Me=47,92) e Meio Ambiente 

(Me=59,38), quando comparados com os não solteiros e/ou com filhos (Me=39,58 e 

Me=40,63, respectivamente). Tal constatação conduz, por seu turno, à conclusão de que os 

níveis de Qualidade de Vida dos casos nos domínios Psicológico e Meio Ambiente variam 

em função dos seus estatutos conjugal e parental. 

 

Tabela 33 - Comparação da Qualidade de Vida entre grupos distintos 
quanto aos estatutos conjugal e parental. 

Qualidade de Vida 

 Estatutos Conjugal e Parental 

 G1 G2           p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 25,00 

23,21 

47,92 

66,67 

59,38 

37,50 

28,57 

39,58 

41,67 

40,63 

 0,142 

0,510 

0,033 

0,100 

0,010 

G1 = Grupo dos solteiros e sem filhos (n=4) (medianas). 
G2 = Grupo dos não solteiros e com filhos (n=11) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção para 
empates). 

 

Para a análise da proporção da variação da Qualidade de Vida explicada pelos estatutos 

conjugal e parental recorreu-se ao valor do quadrado do Eta, mais uma vez com as variáveis 

estado civil e número de filhos recodificadas em dicotómicas. Os resultados obtidos com os 

dados do primeiro momento de avaliação indicam que, tanto o estatuto conjugal como o 

estatuto parental explicam 24,6% da variação da Qualidade de Vida em Geral, 5,9% da do 
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domínio Físico, 25,2% da do Psicológico, 21,9% da do Relações Sociais e 38,6% da do 

domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida. 

Para a análise, desta feita, do efeito dos estatutos conjugal e parental na evolução dos 

resultados obtidos com o WHOQOL-BREF, ocorrida entre os primeiro e segundo 

momentos de avaliação, recorreu-se ao cálculo das distribuições das diferenças entre 

momentos da dimensão Geral e domínios específicos da Qualidade de Vida, tendo-se 

aplicado o Teste de Mann-Whitney para se concluir sobre o significado das diferenças na 

evolução da Qualidade de Vida encontradas entre os dois grupos distintos quanto ao 

estatuto conjugal (solteiros e não solteiros) e quanto ao estatuto parental (com filhos e sem 

filhos). Conforme se lê na tabela 34, na dimensão Geral da Qualidade de Vida verifica-se 

uma ligeira evolução positiva nos casos solteiros e sem filhos (Me=6,25), não se 

testemunhando qualquer variação nos não solteiros e com filhos (Me=0,00). Os não 

solteiros e com filhos continuam a não apresentar qualquer variação entre momentos nos 

domínios Relações Sociais e Meio Ambiente (Me=0,00) e apresentam uma variação 

positiva nos domínios Físico (Me=3,57) e Psicológico (Me=4,17) da Qualidade de Vida. 

Em contrapartida, os casos solteiros e sem filhos apresentam, entre os momentos, uma 

variação negativa nos domínios Físico (Me=-3,57), Psicológico (Me=-10,42), Relações 

Sociais (Me=-41,67) e Meio Ambiente (Me=-17,19), sendo bastante expressiva a 

diminuição observada no domínio Relações Sociais. Porém, os resultados do Teste de 

Mann-Whitney conduzem, para um erro tipo I de 0,05, à não rejeição da H0 no referente a 

todas as dimensões da Qualidade de Vida, concluindo-se que as diferenças encontradas 

entre o grupo dos casos solteiros e sem filhos e o grupo dos casos não solteiros e com filhos 

na evolução da Qualidade de Vida não são estatisticamente significativas, não parecendo 

assim que a evolução desta dependa dos estatutos conjugal e parental dos casos afectados 

pela doença. Apesar disto, importa registar que se se tivesse definido um erro tipo I de 0,10, 

as diferenças encontradas no domínio Relações Sociais seriam consideradas 

estatisticamente significativas. 
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Tabela 34 - Comparação da evolução da Qualidade de Vida entre 
grupos distintos quanto aos estatutos conjugal e parental. 

Variação na  
Qualidade de Vida 

 Estatutos Conjugal e Parental 

 G1 G2    p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 6,25 

-3,57 

-10,42 

-41,67 

-17,19 

0,00 

3,57 

4,17 

0,00 

0,00 

 0,427 

0,373 

0,477 

0,076 

0,151 

G1 = Grupo dos solteiros e sem filhos (n=4) (medianas). 
G2 = Grupo dos não solteiros e com filhos (n=9) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção 
para empates). 

  

33..22..33..44..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  33..44  

O ACESSO A ACTIVIDADES DE CONVÍVIO SOCIAL INFLUENCIA A QUALIDADE DE VIDA DAS 

PESSOAS COM DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH. 

Para a exploração da influência do acesso a actividades de convívio social na Qualidade de 

Vida das pessoas com Doença de Machado-Joseph procedeu-se à análise das diferenças nos 

resultados obtidos com o WHOQOL-BREF entre amostras independentes quanto à 

frequência de grupos formais de convívio social e à análise da proporção da variação da 

Qualidade de Vida explicada pelo acesso a actividades de convívio social. 

Visto terem-se verificado, entre os dois momentos de avaliação, alterações54

                                                 
54 Para além do drop-out entre momentos (n=2), do primeiro para o segundo momento três casos alteraram a 
sua condição quanto à frequência de grupos formais de convívio, sendo que dois que não frequentavam este 
tipo de grupo no primeiro momento já o faziam no segundo e um terá desistido de frequentar este tipo de 
grupo na sequência do agravamento da sua situação clínica. A análise de diferenças considerando as 
alterações na condição, ainda que interessante, não se revelou viável pois o contemplar todos os grupos 
implicaria que cada um tivesse um efectivo muito reduzido (e.g. grupo dos casos que frequentavam no 
primeiro momento e não frequentavam no segundo seria representado por apenas um caso).  

 na condição 

dos casos relativa à frequência de grupos formais de convívio social, não foi possível 

analisar diferenças entre grupos no que concerne à evolução dos resultados obtidos com o 
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WHOQOL-BREF, quedando assim por explorar o efeito mediador desta variável do 

ambiente externo na evolução da Qualidade de Vida. 

Com o propósito de se estudar as diferenças nos resultados obtidos com o WHOQOL-

BREF entre grupos independentes quanto à frequência de grupos formais de convívio 

social, recodificou-se a variável frequência de actividades de convívio social em dicotómica 

(frequenta e não frequenta), tendo em conta o tamanho da amostra e de forma a aumentar o 

efectivo intra-grupos. Os resultados apontam que os casos que frequentam grupos formais 

de convívio social apresentam níveis superiores de Qualidade de Vida nos domínios 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, quando comparados com os casos que não 

frequentam este tipo de grupos (tabela 35). Estes últimos apresentam, todavia, níveis 

superiores ao nível da Qualidade de Vida em Geral e do seu domínio Físico quando 

comparados com os primeiros. Uma vez que os resultados do Teste de Mann-Whitney 

(p>0,05), considerando um erro tipo I de 0,05, conduzem à não rejeição da H0 para todas as 

dimensões da Qualidade de Vida, conclui-se que não são estatisticamente significativas as 

diferenças encontradas na Qualidade de Vida em função da frequência ou não de grupos 

formais de convívio social. 

 

Tabela 35 - Comparação da Qualidade de Vida entre grupos distintos 
quanto ao acesso a actividades de convívio social. 

Qualidade de Vida 

 Frequência de Grupos de Convívio Social 

 G1 G2      p 

Geral 

D1 (Físico) 

D2 (Psicológico) 

D3 (Relações Sociais) 

D4 (Meio Ambiente) 

 25,00 

25,00 

45,83 

58,33 

53,13 

50,00 

28,57 

37,50 

45,83 

50,00 

 0,085 

0,681 

0,447 

0,835 

0,976 

G1 = Grupo dos que frequentam grupos de convívio social (n=9) (medianas). 
G2 = Grupo dos que não frequentam grupos de convívio social (n=6) (medianas). 
p = Teste de Mann-Whitney bilateral (nível de significância exacto com correcção para 
empates). 
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Para a análise da proporção da variação da Qualidade de Vida explicada pelo acesso a 

actividades de convívio social recorreu-se ao valor do quadrado do Eta, mais uma vez com 

a variável frequência de grupos formais de convívio social recodificada em dicotómica. Os 

resultados referentes ao primeiro momento de avaliação sugerem que a frequência de 

grupos formais de convívio social explica 20,1% da variação da Qualidade de Vida em 

Geral e 6,0% da do domínio Físico, explicando apenas menos do que 1,0% da variação 

ocorrida nos domínios Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente da Qualidade de 

Vida. 

33..22..33..55..  HHIIPPÓÓTTEESSEE  33..55    

A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DOENÇA DE MACHADO-JOSEPH ENCONTRA-SE 

RELACIONADA COM A SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL. 

Para o estudo de um possível efeito mediador da satisfação com o suporte social no impacto 

da Doença de Machado-Joseph na Qualidade de Vida das pessoas por ela afectadas, 

explorou-se a influência da satisfação com o suporte social em geral na Qualidade de Vida, 

assim como o efeito da evolução da satisfação com o suporte social na evolução da 

Qualidade de Vida. Para tal, procedeu-se à análise da relação entre os resultados obtidos 

com o WHOQOL-BREF e os obtidos com a Escala de Satisfação com o Suporte Social 

(ESSS) e à análise da relação entre as variações (entre os dois momentos) da satisfação com 

o suporte social e da Qualidade de Vida. 

Para a análise da relação entre os resultados obtidos com o WHOQOL-BREF e os obtidos 

com a ESSS aplicou-se o coeficiente de correlação Ró de Spearman. De acordo com os 

resultados (tabela 36), constata-se, com um nível de confiança superior a 99,0%, como 

sendo estatisticamente significativa a correlação linear positiva e alta entre a satisfação com 

o suporte social e o domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida (r=0,700; p=0,004). 

Para um α de 0,05, verifica-se a existência de uma correlação linear positiva, moderada e 

estatisticamente significativa entre a satisfação com o suporte social e o domínio 

Psicológico da Qualidade de Vida (r=0,537; p=0,048). As correlações lineares moderadas 

positiva entre a satisfação com o suporte social e o domínio Relações Sociais (r=0,457; 
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p=0,087) e negativa entre a satisfação com o suporte social e o domínio Físico (r=-0,501; 

p=0,068) da Qualidade de Vida não se revelam estatisticamente significativas para um erro 

tipo I de 0,05. Contudo, estas teriam significado estatístico caso se tivesse adoptado um 

erro de 0,10. Já a relação negativa entre a satisfação com o suporte social e a dimensão 

Geral da Qualidade de Vida, para além de baixa, não se revela estatisticamente significativa 

para um erro tipo I de 0,05, nem o seria mesmo elevando este erro para 0,10. 

 

Tabela 36 - Análise da relação entre a Qualidade de Vida e a satisfação com o suporte 
social. 

 

 Qualidade de Vida  

 
Geral 

 
 

D1 
Físico 

 

D2 
Psicológico 

 

D3 
Relações 
Sociais 

D4 
Meio 

Ambiente 
 

Satisfação 
Suporte Social 

      
-0,266 -0,501 0,537 0,457 0,700 Ró de 

Spearman 

0,337 0,068 0,048 0,087 0,004 p 

      
p = Nível de significância bilateral. 

 
 

Calculado o quadrado dos coeficientes de correlação significativos, conclui-se que a 

satisfação com o suporte social explica 28,8% da variação do domínio Psicológico e 49,0% 

da variação do domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida. 

Para a análise da relação entre a evolução da satisfação com suporte social em geral e a 

evolução da Qualidade de Vida, num período de 20 meses, procedeu-se ao cálculo das 

distribuições das diferenças entre momentos das variáveis satisfação com o suporte social 

em geral e Qualidade de Vida (dimensão geral e domínios específicos), tendo-se depois 

aplicado o coeficiente de correlação Ró de Spearman. Conforme ilustra a tabela 37, os 

resultados indicam a priori a existência das seguintes relações lineares: negativa e muito 

baixa entre a variação na satisfação com o suporte social e a variação no domínio 

Psicológico da Qualidade de Vida; positiva e baixa entre a variação na satisfação com o 

suporte social e a variação na Qualidade de Vida em Geral; positiva e baixa entre a variação 
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na satisfação com o suporte social e a variação no domínio Relações Sociais e positiva e 

moderada entre a variação na satisfação com suporte social e a variação nos domínios 

Físico e Meio Ambiente da Qualidade de Vida. Conquanto as correlações encontradas não 

se revelem estatisticamente significativas para um erro tipo I de 0,05, as correlações 

lineares moderadas e positivas entre a variação na satisfação com o suporte social e a 

variação nos domínios Físico e Meio Ambiente teriam significado estatístico se o erro tipo I 

fosse de 0,10. 

 

Tabela 37 - Análise da relação entre a evolução da Qualidade de Vida e a evolução da 
satisfação com o suporte social. 

 

 Variação na Qualidade de Vida  

 
Geral 

 
 

D1 
Físico 

 

D2 
Psicológico 

 

D3 
Relações 
Sociais 

D4 
Meio 

Ambiente 
 

Variação na 
Satisfação 

Suporte Social 

      
0,261 0,503 -0,025 0,351 0,520 Ró de 

Spearman 

0,389 0,079 0,936 0,240 0,068 p 

      
p = Nível de significância bilateral. 

 
 

As variações na Qualidade de Vida em Geral e nos domínios Físico, Psicológico, Relações 

Sociais e Meio Ambiente da Qualidade de Vida, ocorridas entre os dois momentos, não 

apresentam correlação linear significativa com as variações encontradas em qualquer um 

dos factores específicos da satisfação com suporte social. 

 

 



 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO        44  
DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
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44..11..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

44..11..11..  IIMMPPAACCTTOO  PPSSIICCOOSSSSOOCCIIAALL  DDAA  DDOOEENNÇÇAA  DDEE  MMAACCHHAADDOO--JJOOSSEEPPHH  

A Doença de Machado-Joseph é uma doença genética e de onset tardio, que evolui 

progressivamente e cujas características clínicas implicam mudanças susceptíveis de 

perturbar seriamente diferentes dimensões vivenciais das pessoas por ela afectadas, 

exigindo, as mais das vezes, que estas redesenhem projectos e estilos de vida, 

experienciando um desafio contínuo à sua capacidade de adaptação psicossocial. 

Mantendo-se a integridade intelectual, a evolução da sua sintomatologia conduz a 

incapacidades ou dificuldades na realização de diferentes actividades ou acções diárias (e.g. 

marcha, fala, deglutição, etc.), pelo que quem dela é portador lucidamente assiste ao 

declínio, mais ou menos progressivo, da sua autonomia e à substituição desta pela 

necessidade de cuidados de uma terceira pessoa, tornando-se necessário, mais cedo ou mais 

tarde, que alguém assuma o papel de seu cuidador. 

Para além disso, esta é uma doença hereditária e de transmissão autossómica dominante, o 

que significa que um portador da doença poderá, com uma probabilidade de 50,0%, 

transmitir o gene mutante aos filhos independentemente do seu sexo ou do destes, e que, 

simultaneamente, uma pessoa com esta doença terá, forçosamente, um progenitor afectado 

pela mesma, seja este o pai ou a mãe. 

Como esperado, todos os casos têm um progenitor afectado. No total, 36,4% dos casos com 

descendência têm filhos portadores do gene mutante, em fase assintomática ou sintomática 

da doença, e para o conjunto dos 15 casos conhecem-se já seis descendentes portadores do 

gene. Assim, aos 15 casos afectados pela doença encontra-se associado um total de 15 

progenitores igualmente afectados e seis descendentes portadores da mesma, concluindo-se 

que a sintomatologia desta doença afecta directamente os 15 casos e pelo menos mais 21 

familiares de 1º grau em linha vertical. 
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No que concerne ao estatuto face à doença ou às variáveis clínicas directamente 

relacionadas com a mesma, todos os casos se encontram em fase sintomática, tendo o onset 

percebido ocorrido, em média, aos 33,33 anos. À semelhança do apontado na literatura, 

testemunha-se a variabilidade (dispersão) no tocante à idade de aparecimento dos primeiros 

sintomas, que se verificou entre os 18 e os 50 anos. Os casos experienciam a sintomatologia 

da doença, em média, há 12,93 anos e a maioria (53,3%) tem a percepção de que se 

encontra já numa fase avançada desta doença degenerativa. 

Considerando o impacto da sintomatologia da doença, a mesma impõe a quem por ela é 

afectada a necessidade de cuidados ou apoio de terceira pessoa para a realização de 

actividades da vida diária. Atendendo ao estádio de evolução da doença, quase todos os 

casos (86,7%) necessitam de um cuidador informal. No atinente ao perfil do cuidador 

informal, constata-se que este partilha com os casos um grau de parentesco por sangue ou 

por afinidade e que, maioritariamente, é do sexo feminino (92,3%), reside com a pessoa 

afectada pela doença (61,5%), encontra-se em idade activa e não mantém uma actividade 

profissional remunerada (53,8%). Nos casos homens afectados pela doença, quando 

casados, o cuidador informal é a respectiva mulher/companheira. Nos casos mulheres 

afectadas pela doença, quando solteiras e sem filhos o cuidador informal é por norma um 

familiar directo em linha horizontal (irmãs/cunhada) e quando não solteiras e com filhos é 

um familiar directo em linha vertical descendente (filhas/noras). 

No cômputo geral, os cuidadores informais de pessoas dependentes em razão de uma 

doença, frequentemente “entram em situação de crise, manifestando sintomas como: 

tensão, constrangimento, fadiga, stress, frustração, redução de convívio, depressão e 

alteração da auto-estima, entre outros” (Martins, Ribeiro, & Garrett, 2003, p. 132). De 

acordo com Soares (2008, p. 4), as cuidadoras da pessoa com Doença de Machado-Joseph 

tendem a sofrer um processo de erosão biográfica, sendo o assumir da prestação de 

cuidados muitas vezes imposto por pressão familiar e social, com “um custo muito elevado 

para a cuidadora, tanto a nível pessoal, como financeiro e profissional”, já que esta “na 

grande maioria das vezes, prescinde do seu emprego, da realização profissional e da 

respectiva retribuição financeira, perdendo o estatuto social que lhe estava associado”. 
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Considerando a feminização da prestação dos cuidados na Doença de Machado-Joseph 

conjuntamente com as repercussões que o assumir deste papel tem para o próprio cuidador, 

conclui-se que as mulheres se encontram mais sujeitas ao impacto indirecto ou extra-

individual da doença. 

Mesmo nos casos afectados pela sua sintomatologia, numa óptica holística, a Doença de 

Machado-Joseph é uma doença que exige um processo de adaptação psicossocial, cujo 

impacto preenche e transborda da esfera do individual. Quem vivencia a Doença de 

Machado-Joseph recebe influência do seu impacto a diferentes níveis em simultâneo. 

Todos os casos com a Doença de Machado-Joseph são afectados directamente pela sua 

sintomatologia, são filhos de pessoas com a doença e a maioria foi cuidador de progenitores 

com a doença. Vivenciar a Doença de Machado-Joseph implica ser protagonista num 

cenário já visitado, a quem se obriga o desafio de experienciar um processo de inversão de 

papéis não normativa, na medida em que a pessoa afectada pela doença, outrora 

prestadora55

A Doença de Machado-Joseph pode ser entendida como implicando um impacto 

psicossocial múltiplo de sentido centrípeto e centrífugo. Se cada caso com Doença de 

Machado-Joseph se encontra sujeito aos impactos individual directo e familiar inter-

geracional ou colateral desta doença, ao mesmo tempo, o facto de um caso ser afectado pela 

doença sujeita os seus familiares significativos e/ou cuidadores aos impactos familiar 

colateral ou inter-geracional da mesma. 

, está destinada a assumir o papel de receptora de cuidados antes da idade 

esperada para a generalidade das pessoas. 

No que concerne, em particular, à repercussão na escolarização, a maioria dos casos 

(80,0%) não reconhece qualquer influência da doença do(a) progenitor(a) no seu percurso 

escolar, porém, 26,7% admitem ter abandonado o sistema de ensino devido à manifestação 

desta doença em familiares. Para além disto, a maioria dos casos (86,7%) apenas 

frequentou ou completou o 1º ciclo do ensino básico e todos apresentam motivos de 

abandono do sistema de ensino com locus de causalidade externo, alguns directamente 

relacionados com a existência de um familiar afectado pela doença e outros provavelmente 
                                                 
55  Por exemplo, aos filhos, ao progenitor com a doença e/ou a outros familiares. 
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relacionados de modo indirecto com este facto. Destes, os motivos apresentados com maior 

frequência foram a necessidade de trabalhar para melhorar a situação financeira do 

agregado familiar (40,0%), apresentado só pelos homens, e a necessidade de ajudar nos 

trabalhos domésticos (26,7%), apresentado apenas pelas mulheres, necessidades estas que 

poderão ter sido maximizadas pelo facto de um dos progenitores ser afectado pela doença. 

Tal facto poderá ter influenciado a situação financeira do então agregado familiar e/ou a 

disponibilidade para a realização das tarefas domésticas, repercutindo-se, por conseguinte, 

na necessidade do abandono do sistema de ensino por parte dos casos de forma a colmatar 

as dificuldades geradas pela doença dos progenitores. Os progenitores com a doença, de 

acordo com Serpa (2004, p. 146), tendem a revelar “lógicas educativas” que “se inserem 

em modelos de justificação doméstica caracterizadas por não existir uma clara 

desvalorização da escola mas sim uma valorização relativa do espaço doméstico, em que os 

interesses familiares, o respeito pelos pais e a necessidade de prestação de apoio dentro da 

família motiva estes pais, em várias situações a manifestar atitudes perante a escolarização 

dos seus filhos”. 

Por ser uma doença com aparecimento tardio, por regra após a idade escolar, a sua 

sintomatologia não afecta directamente o percurso académico da pessoa de quem dela é 

portadora. Contudo, a doença parece ter tido impacto inter-geracional ao nível das suas 

trajectórias escolares e subsequentemente dos respectivos percursos profissionais. 

Todos os casos, com excepção de um, consideram que o seu percurso profissional não 

recebeu qualquer influência pelo facto de um dos pais ter a doença. Efectivamente, quase 

todos os casos (86,7%) alegam que estiveram, em algum período da sua vida, integrados no 

mercado normal de trabalho e nenhum dos que nunca trabalharam aponta a doença do 

progenitor afectado como motivo justificativo. Portanto, apesar de os resultados não serem 

explícitos em relação ao impacto inter-geracional da doença no percurso profissional dos 

casos e ainda que só um reconheça influência da doença do progenitor a este nível, deduz-

se a presença de um efeito indirecto da doença dos pais no percurso profissional dos filhos, 

através do condicionamento da sua trajectória escolar. O facto de os casos terem, em 

balanço global, baixos níveis de escolaridade poderá ter limitado as suas opções 
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vocacionais, conduzindo ao exercício de actividades profissionais de baixa qualificação, 

por norma, de carácter mais prático ou “manual”. Para além de, em regra, dependerem mais 

de competências motoras e visuais, nestas profissões é muito mais difícil, quando não 

inviável, conseguir-se a adaptação do posto de trabalho, tanto de carácter funcional como a 

nível da acessibilidade física com recurso a ajudas técnicas destinadas a compensar 

dificuldades impostas pela doença. Tal implica, então, que o exercício de actividades 

profissionais desta natureza seja mais afectado pela sintomatologia da doença e que, com o 

desenvolvimento desta última, necessário se torne proceder ao abandono antecipado da 

actividade profissional. 

Dos casos que, em algum período da sua vida, estiveram integrados no mercado normal de 

trabalho, 83,3% abandonaram as suas profissões devido à doença, em média aos 35,92 anos 

e 3,08 anos após o aparecimento dos primeiros sintomas, ou seja, pouco tempo depois do 

onset da doença e em idade muito inferior à estabelecida para a reforma por velhice. 

Assim, por força da sua sintomatologia incapacitante, a Doença de Machado-Joseph revela 

ter impacto individual directo no percurso profissional dos casos, comprometendo a sua 

integração no mercado de trabalho ou forçando, em pouco tempo, o abandono das suas 

profissões em idades muito anteriores às esperadas, com a consequente vulnerabilização do 

estatuto social. O confronto com a incapacidade antecipada para o trabalho envolverá 

sofrimento psicológico associado ao luto face à perda da capacidade produtiva e face à 

perda de relações sociais laborais. Para além do impacto negativo na valorização de si 

próprios, o abandono da actividade profissional, como referem Soares e Serpa (2004b), 

implica a perda de um elemento importante para a valorização social, sendo, portanto, 

socialmente desclassificador. 

Para além de a nível individual directo, a doença dos casos parece, por seu turno, ter 

também impacto no percurso escolar ou profissional a um nível familiar colateral ou inter-

geracional. Em 76,9% dos agregados dos casos que não vivem sozinhos existem mais uma 

ou duas pessoas, por regra do sexo feminino, que não exercem uma actividade profissional 

remunerada, mesmo encontrando-se em idade activa. Para além disto, embora todos os 

casos com cuidador informal (n=13) não reconheçam qualquer impacto da sua doença no 
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percurso escolar e/ou profissional destes últimos, constata-se que estes, todos familiares 

próximos dos casos, na sua maioria (53,8%) encontram-se em idade activa e não mantêm 

uma actividade profissional remunerada, supostamente em razão da necessidade da 

prestação de cuidados à pessoa com Doença de Machado-Joseph. Desta forma, é de admitir 

um impacto negativo da doença na trajectória escolar ou profissional dos cuidadores, 

conquanto os casos não o reconheçam ou disso não estejam conscientes. A corroborá-lo, 

outros estudos indicam que os cuidadores informais, em particular do sexo feminino, 

“sofrem uma enorme pressão no sentido de deixarem o emprego ou a escola para 

auxiliarem em casa e ajudarem o doente quando já existe um elevado grau de dependência” 

(Soares, 2008, p. 8). 

O impacto da Doença de Machado-Joseph nos percursos escolares e profissionais, a nível 

individual directo e familiar inter-geracional ou colateral, por sua vez, condiciona o 

contexto socioeconómico das famílias afectadas, contribuindo para que estas, como 

afirmam Soares e Serpa (2004b, p. 4), façam parte de “grupos desprivilegiados com um 

limitado capital social, cultural, económico e simbólico”. Por motivo da doença muitos 

casos abandonaram precocemente o mercado de trabalho ou nunca o integraram pelo que os 

actuais rendimentos próprios auferidos são o resultado de pensões por invalidez calculadas 

com base num pecúlio contributivo reduzido ou inexistente. Por seu turno, os cuidadores 

informais, todos familiares próximos dos casos e na sua maioria sem qualquer actividade 

profissional remunerada, em virtude da prestação diária de cuidados poderão auferir valores 

compreendidos entre apenas 15,0% e 40,0% da retribuição mínima mensal definida para os 

Açores, correspondentes ao complemento por dependência, no caso da pessoa com Doença 

de Machado-Joseph ser beneficiária do regime da Segurança Social, ou ao de apoio ao 

domicílio, no caso de ser beneficiária do regime de protecção social aos funcionários e 

agentes da administração pública (ADSE). 

Assim sendo, facilmente se compreende que a Doença de Machado-Joseph condicione a 

situação financeira das famílias afectadas. Os próprios casos consideram, em maioria 

(73,3%), que a Doença de Machado-Joseph prejudicou a situação financeira da sua família, 

que todos percepcionam como difícil ou muito difícil. Apesar dos benefícios decretados e 
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regulamentados em legislação regional, todos os casos com Doença de Machado-Joseph 

consideram, mesmo assim, vivenciar dificuldade económica o que, conjuntamente com a 

incapacidade gerada pela doença, os despoja de recursos necessários à transposição de 

barreiras sociais e/ou físicas, nos contextos sociais alargados ou até mesmo no contexto do 

próprio lar. A este propósito refira-se que a maioria dos casos com Doença de Machado-

Joseph (60,0%) consideram que a habitação onde residem é inadequada ou pouco adequada 

em termos de acessibilidade, apresentando barreiras arquitectónicas e condições não 

adaptadas às dificuldades impostas pela doença. 

Atento o impacto da Doença de Machado-Joseph na vida das pessoas por ela afectadas e 

das suas famílias, importa concebê-lo também como resultante de um processo de 

adaptação psicossocial dinâmico, aberto, contínuo, complexo e idiossincrático, que integra 

uma narrativa de vida na qual contracenam diferentes factores e variáveis. De acordo com 

Livneh (2001), os consequentes do percurso do processo de adaptação psicossocial à 

doença crónica dizem respeito aos resultados emergentes deste mesmo processo ou ao 

impacto do mesmo na Qualidade de Vida. Actualmente, a Qualidade de Vida muitas vezes 

ocupa a posição de meta a atingir no processo de adaptação e estabelece a missão da 

intervenção em reabilitação psicossocial, definindo-se como “a percepção do indivíduo 

acerca da sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vive 

e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações” (The Whoqol 

Group, 1993, p. 153). 

A Doença de Machado-Joseph é percebida pelas pessoas que a vivenciam como tendo 

consequentes psicossociais em diferentes dimensões de vida. A maioria dos casos revela 

consciência/conhecimento sobre a transmissão hereditária da doença e reconhece a 

pertinência dos serviços de aconselhamento genético, considerando que esta doença 

condicionou as suas decisões reprodutivas e, daí, a fertilidade. Contudo, todos os casos não 

solteiros têm descendência (em média 3,64 filhos) e apenas os solteiros não têm filhos, 

podendo o impacto da doença na fertilidade ter sido mediado por uma possível influência 

na nupcialidade, como sugeriram Lima et al. (2001b), no caso dos solteiros, ou pelo 

confronto concreto com a sintomatologia da doença, no caso dos não solteiros. 
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Segundo os casos afectados pela doença de Machado-Joseph esta tem impacto negativo nas 

auto-estimas global e física, prejudicando o sentimento que nutrem por si e o valor que 

atribuem a si próprios, assim como alterando a sua aparência física de tal forma que se 

sentem menos bonitos ou deixam de apreciar a sua imagem corporal, conduzindo, em 

alguns casos, a comportamentos de evitamento de confronto com mesma (e.g. não se olhar 

no espelho). 

Vivenciar esta doença origina sentimentos de revolta e de tristeza, assim como expectativas 

negativas em relação ao futuro associadas ao medo face à evolução da doença e/ou à 

possibilidade de não conseguir desenvolver estratégias de coping adequadas para lidar com 

a mesma. 

Devido à sintomatologia da doença, em particular à disartria, a maioria dos casos evita 

expressar-se verbalmente perante outras pessoas, não por não o conseguirem fazer, mas sim 

por considerarem que estas não os irão compreender. Assim sendo, a doença tem também 

impacto na interacção social com o outro, influenciando o nível de participação activa nos 

diálogos sociais e podendo «silenciar» a expressão de ideias, opiniões, sentimentos e 

representações. Apesar disto, a maioria dos casos afirma não adoptar comportamentos de 

evitamento social, por considerar que não se furta a estar com outras pessoas pelo facto de 

ter esta doença. 

Na opinião dos casos, a sociedade encontra-se ainda pouco esclarecida sobre a Doença de 

Machado-Joseph, pelo que necessário se torna continuar a investir na sensibilização e na 

transmissão de informação sobre a mesma. Mais de metade dos casos consideram que a 

sociedade discrimina quem tem esta doença, sendo o estigma em torno da mesma e as 

consequentes atitudes discriminatórias decorrentes de lacunas na informação ou da 

tendência para a confusão da sua sintomatologia com a embriaguez. 

Os casos percebem, então, a Doença de Machado-Joseph como tendo impacto psicossocial 

em diferentes dimensões da sua vida, prejudicando a situação financeira das suas famílias e 

ferindo a sua auto-estima e auto-imagem, assim como a qualidade da interacção social com 

o outro e a aceitação social pelo outro, provocando sentimentos negativos e expectativas 

negativas face ao futuro. Os resultados sugerem também que a Doença de Machado-Joseph 
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tem impacto negativo na Qualidade de Vida dos casos por ela afectados, uma vez que 

indicam que os seus níveis são inferiores aos de pessoas que não têm esta doença56

A Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph encontra-se, por seu 

turno, relacionada com o impacto percebido da doença. Os casos com menor Qualidade de 

Vida no domínio Físico são os que reconhecem maior impacto da doença na situação 

financeira do seu agregado (correlação linear negativa moderada, r=-0,589 e p=0,027) e são 

os que mais evitam falar com outras pessoas por considerarem que estas não os irão 

compreender em sequência da disartria provocada pela doença (correlação linear negativa 

moderada, r=-0,552 e p=0,041). Os casos com maior consciência da transmissão hereditária 

da doença e, portanto, com melhor conhecimento da mesma, são aqueles com melhor 

Qualidade de Vida no domínio Psicológico (correlação linear positiva moderada, r=0,545 e 

p=0,044). Nos casos com Doença de Machado-Joseph quanto maior o 

isolamento/evitamento social decorrentes da doença, ou seja, quanto mais os casos evitam 

estar com outras pessoas por terem esta doença, menor é a sua Qualidade de Vida no 

domínio Psicológico (correlação linear negativa moderada, r=-0,641 e p=0,013). A 

percepção de um maior impacto da doença na auto-estima global encontra-se associada a 

menores níveis de Qualidade de Vida no domínio Psicológico (correlação linear negativa 

moderada, r=-0,555 e p=0,040) e no domínio Meio Ambiente (correlação linear negativa 

moderada, r=-0,599 e p=0,018). Quanto mais os casos avaliam risco de discriminação 

social, por considerarem que a sociedade se encontra pouco informada sobre esta doença, 

também menor é a sua Qualidade de Vida no domínio Meio Ambiente (correlação linear 

negativa moderada, r=-0,591 e p=0,020). 

, no que 

diz respeito à sua dimensão Geral e a todos os seus domínios específicos, com particular 

realce nos domínios Físico e Psicológico e na dimensão Geral da Qualidade de Vida. 

                                                 
56 Os casos com Doença de Machado-Joseph apresentam níveis inferiores de Qualidade de Vida quando 
comparados com pessoas que não têm esta doença, quer representem um grupo da população em geral, quer 
representem um grupo clínico de outras doenças. Sendo esta conclusão alicerçada na comparação da amostra 
do presente estudo com a amostra do estudo de validação do WHOQOL-BREF, levado a cabo por (Canavarro 
et al., no prelo), importa ressalvar que a amostra do presente estudo é pequena e que comparativamente com 
aquela se distribui distintamente em relação a diferentes características (e.g. idade, nível de escolaridade, zona 
de residência, etc.). Tais factos, acrescidos da impossibilidade de se concluir sobre o nível de significância 
estatística das diferenças, inviabilizam a extrapolação dos resultados, apesar das diferenças encontradas se 
aparentarem bastante expressivas. 
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O impacto da doença na situação financeira do agregado explica cerca de 34,7% da 

variação no domínio Físico da Qualidade de Vida. O isolamento/evitamento social explica 

cerca de 41,1% da variação no domínio Psicológico da Qualidade de Vida e o impacto da 

doença na auto-estima global explica cerca de 30,8% da variação no domínio Psicológico e 

cerca de 35,9% da variação no domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida. O risco 

percebido de discriminação social explica, por seu lado, cerca de 34,9% da variação no 

domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida. 

Assim sendo, conclui-se que a Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-

Joseph é influenciada pela percepção dos mesmos sobre o impacto psicossocial que esta 

doença tem em diferentes dimensões das suas vidas. A percepção sobre o impacto da 

doença na auto-estima global, na situação financeira da família, no isolamento/evitamento 

social e no risco de discriminação social encontra-se negativamente relacionada com a 

Qualidade de Vida, concluindo-se que quanto maior o impacto percebido da Doença de 

Machado-Joseph a estes níveis menor é a Qualidade de Vida dos casos por ela afectados. 

Em contrapartida, uma maior consciência sobre a transmissão hereditária da doença 

encontra-se associada a melhores níveis de Qualidade de Vida. 

Sendo a Doença de Machado-Joseph uma doença degenerativa, cuja sintomatologia 

progressivamente evolui e causa incapacidade ou dificuldades na realização de acções 

quotidianas, seria de admitir que o tempo de vivência da doença pudesse introduzir 

mudanças nas percepções sobre o impacto da mesma e/ou na Qualidade de Vida. Contudo, 

testemunha-se a manutenção da percepção dos casos acerca do impacto psicossocial da 

Doença de Machado-Joseph mesmo quando volvidos cerca de 20 meses, ficando por 

confirmar a influência da evolução da doença no impacto psicossocial percebido. 

Igualmente se verifica a manutenção da Qualidade de Vida, nas suas diferentes dimensões, 

quando passados aqueles 20 meses de suposta evolução da doença. As flutuações 

observadas na Qualidade de Vida entre os dois momentos de avaliação do estudo, para 

além de não significativas, não se encontram relacionadas com a duração da doença nem 

com a sua fase percebida, sugerindo que, tanto uma como outra, não exerceram influência 

significativa no modo como a Qualidade de Vida evoluiu nos 20 meses seguintes. 
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Embora se conclua sobre a estabilidade, em períodos de curto prazo, da percepção do 

impacto psicossocial da doença, assim como da Qualidade de Vida dos casos com Doença 

de Machado-Joseph, tal não é liminarmente sinónimo da inexistência de relação com a 

evolução da doença. Não se tendo recorrido a medida para aferir a sintomatologia da 

doença e/ou a funcionalidade das pessoas por ela afectadas, não é de excluir a possibilidade 

de neste período de tempo não ter havido uma evolução significativa da doença, já que esta, 

embora degenerativa, não se desenvolve de forma linearmente progressiva e o seu modo ou 

intensidade de evolução pode variar, nomeadamente de acordo com o seu tipo clínico. Por 

outro lado, face à manutenção do impacto percebido e dos níveis de Qualidade de Vida, 

poder-se-á igualmente teorizar sobre a hipótese de neste período de tempo ter ocorrido uma 

evolução significativa da doença, contudo mitigada pela acção de variáveis com função 

mediadora no processo de adaptação psicossocial. 

Explorado o efeito da duração da doença na Qualidade de Vida, constata-se que não 

existem correlações lineares significativas entre a duração da fase sintomática da doença e a 

Qualidade de Vida dos casos e que, simultaneamente, não se verificam diferenças 

significativas na Qualidade de Vida entre os casos afectados por esta doença há menos 

tempo e os afectados há mais tempo. 

Assim sendo, conclui-se que a duração da fase sintomática da doença não tem um efeito 

expressivo e significativo nos níveis de Qualidade de Vida dos casos. Contudo, não se 

exclui uma tendência para a duração da doença influenciar negativamente a Qualidade de 

Vida em Geral, uma vez que, embora não significativas para um α de 0,05, os resultados 

apontam, cumulativamente, para uma correlação linear negativa entre a duração da doença 

e a Qualidade de Vida em Geral (r=-0,492 e p=0,062) e para diferenças entre grupos de 

casos distintos quanto à duração da doença, em que os com a doença há mais tempo tendem 

a revelar menor Qualidade de Vida a este nível do que os com a doença há menos tempo 

(p=0,097). 

Considerando, em vez da duração, o estádio de evolução da doença percebido pelos 

próprios casos, constata-se a existência de uma correlação linear moderada positiva e 

significativa (r=0,591 e p=0,026) entre a fase percebida da doença e o domínio Psicológico 
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da Qualidade de Vida. Simultaneamente, o grupo de casos que considera encontrar-se em 

fases mais avançadas da doença apresenta níveis superiores no domínio Psicológico da 

Qualidade de Vida, sendo esta diferença não estatisticamente significativa para um erro tipo 

I de 0,05, mas significativa para um α de 0,10. Assim sendo, conclui-se que a evolução 

percebida da doença tem um efeito positivo sobre o domínio Psicológico da Qualidade de 

Vida, explicando 34,9% da variação ocorrida neste último. 

Para além disso, os casos que consideram encontrar-se em fases avançadas ou muito 

avançadas da doença apresentam níveis de Qualidade de Vida no domínio Físico inferiores 

aos dos casos que consideram encontrar-se em fases iniciais ou intermédias da doença 

(p=0,041) e, ainda que não estatisticamente significativa, a correlação linear moderada 

negativa entre a fase percebida da doença e o domínio Físico da Qualidade de Vida              

(r=-0,523 e p=0,055) apresenta um nível de significância muito próximo de 0,05. Assim 

sendo, os resultados indicam também um efeito, desta feita negativo, da fase percebida da 

doença no domínio Físico da Qualidade de Vida, sugerindo que os casos que consideram 

encontrar-se em fases mais avançadas da evolução da doença apresentam menor Qualidade 

de Vida no domínio Físico comparativamente aos que consideram encontrar-se em fases 

menos avançadas. 

Pelo contrário, a fase percebida da doença não parece exercer influência nas dimensões 

Geral e Relações Sociais da Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph, 

uma vez que para além de não se ter verificado a existência de uma relação linear entre 

ambas, não se constatam diferenças significativas naquelas dimensões entre os casos que 

percepcionam encontrar-se em fases iniciais ou intermédias e os que percepcionam 

encontrar-se em fases avançadas ou muito avançadas. A fase percebida da doença também 

não parece exercer influência no domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida, pois a 

correlação linear moderada positiva entre ambos (r=0,499 e p=0,058) não se apresenta 

estatisticamente significativa e, embora o seu nível de significância seja pouco superior a 

0,05, não se encontram, simultaneamente, diferenças significativas entre os casos em fase 

percebida inicial ou intermédia e os em fase percebida avançada ou muito avançada 

(p=0,215). 
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No que diz respeito ao impacto da evolução da Doença de Machado-Joseph nos níveis de 

Qualidade de Vida das pessoas por ela afectadas, em suma, conclui-se que a Qualidade de 

Vida não se altera significativamente em períodos de tempo de curto prazo e que a duração 

da fase sintomática da doença não tem um efeito expressivo e significativo nos níveis de 

Qualidade de Vida dos casos, nem num determinado momento nem numa evolução de 

curto prazo. No entanto, ainda que não exerça influência na evolução da Qualidade de Vida 

entre dois momentos separados por cerca de 20 meses, a evolução percebida da 

sintomatologia da doença num determinado momento influi na Qualidade de Vida, 

afigurando-se como tendo um efeito positivo sobre o domínio Psicológico e um efeito 

negativo sobre o domínio Físico da Qualidade de Vida. 

Segundo Livneh (2001), o processo de adaptação psicossocial à doença crónica 

incapacitante, que alicerça a Qualidade de Vida, é mediado por uma complexidade de 

influências contextuais. De entre estas, avultam a idade, o sexo, o estatuto conjugal, o 

estatuto parental, o acesso a actividades de convívio social e a satisfação com o suporte 

social. 

No que concerne à Doença de Machado-Joseph, os resultados indicam que a idade não se 

encontra relacionada com a Qualidade de Vida dos casos num determinado momento, 

tendo, porém, um efeito mediador na sua evolução, ao nível do domínio Relações Sociais. 

Num período de 20 meses, a variação da Qualidade de Vida no citado domínio tende a 

apresentar maiores crescimentos quanto maior a idade e, em contrapartida, maiores 

diminuições quanto menor a idade (correlação linear moderada positiva, r=0,577 e 

p=0,039). A idade não mostrou exercer influência significativa no que diz respeito às 

restantes dimensões da Qualidade de Vida. 

Por seu turno, os níveis de Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph, 

assim como a sua evolução, não revelam variação em função do sexo. 

No atinente ao papel dos estatutos conjugal e parental, conclui-se que os casos solteiros 

e/ou sem filhos apresentam níveis superiores de Qualidade de Vida nos domínios 

Psicológico (p=0,033) e Meio Ambiente (p=0,010), quando comparados com os não 

solteiros e/ou com filhos. Assim sendo, conclui-se que os níveis de Qualidade de Vida dos 
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casos nos domínios Psicológico e Meio Ambiente variam em função do estatuto conjugal e 

do estatuto parental dos mesmos. Todavia, os estatutos conjugal e parental não mostram 

exercer influência no modo de evolução da Qualidade de Vida dos casos. 

A Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph revelou ainda não variar 

em função do acesso dos mesmos a actividades de convívio social. 

Já no referente à satisfação com o suporte social em geral, constata-se, com um nível de 

confiança superior a 99,0%, a existência de uma relação positiva alta entre a satisfação com 

o suporte social em geral e o domínio Meio Ambiente da Qualidade de Vida (r=0,700 e 

p=0,004). Para além disto, verifica-se a existência de uma relação positiva significativa, 

desta feita moderada, entre a satisfação com o suporte social em geral e o domínio 

Psicológico da Qualidade de Vida (r=0,537 e p=0,048). A satisfação com o suporte social 

explica 28,8% da variação do domínio Psicológico e 49,0% da variação do domínio Meio 

Ambiente. Por quanto ficou dito, conclui-se que a satisfação com o suporte social em geral 

influencia positivamente a Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph, 

em particular no que diz respeito aos domínios Meio Ambiente e Psicológico, sendo que a 

uma maior satisfação com o suporte social encontram-se associados melhores níveis de 

Qualidade de Vida nestes domínios. Todavia, volvidos cerca de 20 meses, a evolução da 

satisfação com o suporte social não se mostrou significativamente relacionada com a 

evolução na Qualidade de Vida. Assim sendo, a satisfação com o suporte social medeia ou 

funciona como variável amortecedora do impacto da Doença de Machado-Joseph na 

Qualidade de Vida dos casos por ela afectados, ainda que a evolução da satisfação com o 

suporte social não pareça interferir significativamente na evolução da Qualidade de Vida. 

Corroborando o modelo de análise proposto, conclui-se então que, o processo de adaptação 

psicossocial à Doença de Machado-Joseph, que norteia o impacto desta na Qualidade de 

Vida, é mediado por influências contextuais, na medida em que a satisfação com o suporte 

social em geral e os estatutos conjugal e parental têm efeito mediador nos níveis de 

Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph, enquanto a idade medeia a 

sua evolução. 
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44..11..22..  OO  PPAAPPEELL  DDAASS  RREESSPPOOSSTTAASS  SSOOCCIIAAIISS  LLOOCCAAIISS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  

Os casos com Doença de Machado-Joseph reconhecem a importância dos serviços ou 

associações que apoiem as pessoas com esta doença e consideram que o apoio da rede de 

suporte social minimiza o impacto da mesma. 

Relativamente ao acesso a actividades de convívio social, todos os que referem participar 

em grupos de convívio frequentam o Centro de Convívio e de Actividades da Associação 

Atlântica de Apoio aos Doentes do Machado-Joseph (AAADMJ), não se verificando a 

participação noutros grupos formais que não este. De motu próprio, alguns casos 

manifestaram vontade de frequentar este centro com maior regularidade, percebendo esta 

resposta como a principal oportunidade de participação e convívio social. Muitos dos casos 

concordam que a convivência com pessoas com a mesma doença os fortalece para o desafio 

da vivência da Doença de Machado-Joseph, embora outros discordem que tal lhes possa 

ajudar a lidar com a mesma. Tal divergência de opinião poderá ser explicada pela fase de 

evolução da doença. Para pessoas que vivenciam fases mais avançadas conviver com 

alguém afectado pela mesma poderá constituir, as mais das vezes, uma oportunidade de 

partilha de experiências, estratégias e dificuldades; contrariamente, para as que vivenciam 

estádios mais iniciais conviver com pessoas afectadas poderá constituir momentos 

angustiantes de antevisão da incapacidade ou de confronto antecipado com o impacto 

futuro da doença. 

Os casos percebem a AAADMJ como uma resposta/recurso com funções de apoio social. A 

função de Apoio na Inclusão Social, Convívio e Lazer57 é a mais evocada e evocada por 

mais casos, ordenadamente seguida da função de Apoio Informativo e/ou Instrumental58, da 

função de Apoio Social Geral59 e da função de Apoio Emocional e/ou Afectivo60

                                                 
57 Promover o acesso a actividades de lazer e a oportunidades de participação, inclusão e convívio sociais, que 
poderá facilitar a vivência de determinados acontecimentos/condições de vida, minorando o isolamento social 
e fortalecendo a percepção de que se é agente com participação activa numa rede social. 

. A 

maioria dos casos considera que esta resposta social local específica desempenha um papel 

importante ou muito importante nas suas vidas. 

58 Facilitar o acesso a informações, orientações, bens e/ou serviços facilitadores da resolução de problemas. 
59 Disponibilizar apoio social de carácter geral e transversal. 
60 Oferecer oportunidades de receber estima, aceitação, cuidado e apoio do outro. 
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44..22..  LLIIMMIITTAAÇÇÕÕEESS  DDOO  EESSTTUUDDOO  EE  SSUUGGEESSTTÕÕEESS  PPAARRAA  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  

O presente estudo teve por desiderato contribuir para a compreensão do impacto e da 

adaptação psicossocial à Doença de Machado-Joseph. Apesar de se ter privilegiado uma 

perspectiva abrangente, cumprido procedimentos adequados aos seus objectivos e recorrido 

à análise de um leque alargado de variáveis, de natureza qualitativa e quantitativa, importa 

tecer algumas críticas ao estudo, identificando as suas principais limitações. 

Conquanto se pretendesse um estudo de carácter preliminar e/ou exploratório, teria sido 

enriquecedor poder proceder-se à generalização dos resultados encontrados. Todavia, a 

extrapolação dos resultados do presente estudo para a generalidade dos casos com Doença 

de Machado-Joseph ficou inviabilizada, tendo em conta o reduzido efectivo da amostra e o 

processo de amostragem adoptado. Como quadro de amostragem utilizou-se, por 

conveniência, a base de dados geral de processos da AAADMJ o que, desde logo, 

comprometeu a generalização dos resultados, independentemente da dimensão da amostra. 

A par disso, seleccionou-se a amostra com recurso a métodos não probabilísticos. Mesmo 

tendo havido preocupação com o cumprimento de critérios que garantissem a sua 

heterogeneidade em relação a variáveis consideradas pertinentes para este estudo, o quadro 

de amostragem a que se recorreu, assim como o método de selecção e o tamanho da 

amostra, comprometeram a representatividade desta última. Para além disto, se é verdade 

que, dadas as características do estudo e os recursos disponíveis, outros aspectos 

metodológicos ocuparam lugar de preocupação central, o facto de o tamanho da amostra ser 

reduzido condicionou a exploração de diferenças ou a realização de comparações entre 

subgrupos independentes. Não sendo viável a comparação entre mais do que dois 

subgrupos independentes, dado o efectivo da amostra, optou-se por proceder, quando 

possível e necessário, à recodificação de variáveis independentes nominais ou ordinais em 

dicotómicas. 

No âmbito das análises bivariadas para o teste de hipóteses, optou-se por utilizar, em 

simultâneo e sempre que possível, diferentes procedimentos ou alternativas de análise dos 

resultados, mais uma vez como forma de minimizar limitações colocadas pela dimensão da 

amostra. 
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Apesar das limitações do estudo, na sua globalidade, julga-se que o modo de avaliação das 

variáveis se mostrou válido. Efectivamente, valorizou-se a adequação dos instrumentos de 

colheita de dados, tendo-se recorrido à utilização de instrumentos tidos por apropriados aos 

objectivos e à população em estudo. Cumprindo o critério que se definiu como exigível, 

utilizaram-se instrumentos aferidos para a população portuguesa. Dada a sua importância 

enquanto variável dependente, seleccionou-se um instrumento de medida da Qualidade de 

Vida reconhecido e cuja validação para a população portuguesa tivesse merecido um 

processo rigoroso e fiável. No atinente aos instrumentos construídos para este estudo, 

investiu-se na acessibilidade da linguagem utilizada e na validade das questões, 

privilegiando as percepções das próprias pessoas afectadas pela doença. 

Além do mais, foi atribuída particular atenção ao cumprimento dos procedimentos éticos 

em investigação. 

Entendendo os resultados e conclusões do estudo como preliminares, sugere-se, a título de 

proposta para investigações futuras, a sua confirmação junto de uma amostra alargada de 

casos, seleccionada, mediante métodos probabilísticos, de um quadro de amostragem mais 

abrangente e diversificado. Para além de assim se viabilizar a generalização de resultados, 

um estudo com uma amostra maior de casos possibilitaria também uma exploração mais 

rica de relações entre variáveis (e.g. acesso a actividades de convívio social e Qualidade de 

Vida), designadamente recorrendo a coeficientes de correlação parciais de índole 

paramétrica, de forma a explorar a contribuição de uma variável noutra controlando os 

efeitos de uma terceira (moderadora) passível de influenciar aquela relação (e.g. 

interferência da satisfação com o suporte social na relação entre a duração da fase 

sintomática da doença e a Qualidade de Vida). 

O aumento do tamanho da amostra e o garante da sua representatividade por si só 

enriqueceria o teste das hipóteses em estudo referentes ao impacto da Doença de Machado-

Joseph na Qualidade de Vida, possibilitando ainda a exploração de relações não lineares 

e/ou parciais. 

Sendo esta uma doença rara, é natural que o universo da população com Doença de 

Machado-Joseph seja per si limitado, pelo que, em alternativa ao alargamento da dimensão 
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da amostra, a metodologia caso-controlo apresenta-se como uma opção metodológica 

viável. 

Para investigações futuras neste domínio propõe-se também a utilização de medidas de 

(in)dependência funcional com o propósito de se enriquecer a análise do efeito da evolução 

da sintomatologia da doença na Qualidade de Vida. Como doença para a qual foram já 

identificados três tipos clínicos mais frequentes que representam, de certo modo, três 

formas de expressão da doença, no que diz respeito à idade do onset, expressão clínica, 

cronologia dos sintomas e sobrevida, seria interessante investigar em que moldes o tipo 

clínico influencia o impacto da Doença de Machado-Joseph na vida das pessoas por ela 

afectadas. 

Por fim, sendo certo que tantas outras sugestões ficam por adiantar, saliente-se que, 

maugrado as limitações do presente estudo, em particular as que condicionam a 

generalização dos resultados encontrados, o seu carácter preliminar e/ou exploratório 

conduziu a resultados e conclusões que poderão constituir um contributo válido no 

entendimento do impacto psicossocial da Doença de Machado-Joseph, sobretudo na 

Qualidade de Vida dos casos por ela afectados, privilegiando as percepções dos próprios. 



 

 

CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
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A Doença de Machado-Joseph, numa perspectiva geográfica, distribui-se por diferentes 

áreas do globo, contudo, é na Região Autónoma dos Açores que se encontra a sua maior 

prevalência a nível mundial. A hegemonia da prevalência da Doença de Machado-Joseph 

nos Açores e o facto de as primeiras descrições científicas se reportarem a famílias 

americanas com ascendência açoriana conduziu, outrora, à formulação da hipótese, que se 

sabe errada, de que esta seria uma doença de origem açoriana, tendo-lhe inclusive sido 

atribuído o epíteto estigmatizante de Azorean Disease. Conquanto tal designação se 

encontre hoje totalmente refutada, um passado de ligação quase umbilical à região dos 

Açores e aos açorianos, o facto de nesta se encontrar a sua maior expressão a nível mundial 

e as características crónicas e incapacitantes desta doença contribuíram, cumulativamente, 

para que a mesma merecesse atenção regional política, legislativa, clínica, científica e civil. 

Por quanto ficou dito, a Doença de Machado-Joseph é concebida como um problema 

público, social e de saúde, com impacto macro-social nos Açores. Desde o início da década 

de 90, esta começou a ocupar lugar na agenda dos órgãos politico-legislativos regionais, 

tendo sido publicados resoluções e decretos regionais específicos de natureza legislativa e 

regulamentar. Entretanto, o Grupo Açoriano de Investigação em Neurogenética (GAIN) e 

outros investigadores locais têm vindo a dedicar-se à investigação sobre a mesma, 

contribuindo para o enriquecimento do saber científico acerca da Doença de Machado-

Joseph. Entidades governamentais, profissionais e a própria sociedade civil têm investido 

na implementação de acções, projectos e respostas sociais com vista a minorar o impacto 

desta doença na Qualidade de Vida das pessoas por ela afectadas. 

A Qualidade de Vida comummente ocupa a posição de meta a atingir no processo de 

adaptação à doença e é pedra de toque da missão na intervenção em reabilitação 

psicossocial. Conquanto reconhecido o valor de toda a investigação desenvolvida na região, 

assim como das acções e respostas sociais regionais preconizadas e realizadas com vista à 

melhoria da Qualidade de Vida das pessoas afectadas pela Doença de Machado-Joseph, 

faltam estudos científicos sobre o impacto psicossocial desta doença nas pessoas afectadas 

pela sua sintomatologia, em particular na Qualidade de Vida. Com o presente estudo 

pretende-se, então, contribuir para a compreensão do impacto e adaptação psicossocial a 
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esta doença, caracterizando a Qualidade de Vida de pessoas com a Doença de Machado-

Joseph e explorando as suas percepções sobre o impacto da mesma. 

A Doença de Machado-Joseph é uma doença genética, hereditária, de onset tardio, com 

variabilidade clínica e com evolução progressiva, cujas manifestações crónicas (e.g. 

manifestações clínicas, sintomas associados – dor crónica, perturbações do sono, depressão, 

entre outros – modo de evolução, cronicidade e sobrevida) introduzem alterações no léxico 

narrativo vivencial das pessoas por ela afectadas. Por implicar mudanças susceptíveis de 

afectar seriamente diferentes dimensões vivenciais, esta doença crónica e incapacitante 

impõe um desafiante processo de adaptação psicossocial, para o qual concorrem diferentes 

variáveis. 

As suas características e consequentes implicam que esta doença tenha impacto 

psicossocial múltiplo de sentido centrífugo e centrípeto. De sentido centrífugo, na medida 

em que um caso ser afectado pela doença implica que os seus familiares significativos se 

encontrem sujeitos ao impacto indirecto, familiar inter-geracional e/ou colateral, da mesma. 

De sentido centrípeto, na medida em que um caso afectado pela doença fica sujeito, 

simultaneamente, ao impacto individual directo e ao impacto familiar inter-geracional e/ou 

colateral da doença, uma vez que todos os casos, para além de afectados directamente pela 

sua sintomatologia, são filhos de pessoas com a doença e foram, em sua maioria, 

cuidadores de familiares afectados. 

A Doença de Machado-Joseph tem impacto familiar inter-geracional nas trajectórias 

escolares, sugerindo-se um impacto negativo da doença dos progenitores na escolarização 

dos casos com Doença de Machado-Joseph. Para além disto, revela ter impacto directo 

individual e familiar inter-geracional e/ou colateral nas trajectórias profissionais. Constata-

se um impacto negativo da doença no percurso profissional dos casos com Doença de 

Machado-Joseph, em virtude da sua sintomatologia incapacitante que, ora compromete a 

integração no mercado de trabalho, ora força o seu abandono. Constata-se também um 

impacto negativo familiar inter-geracional por efeito indirecto do impacto da doença dos 

pais no percurso escolar dos casos e um impacto negativo familiar inter-geracional e/ou 

colateral da doença dos casos no percurso profissional de familiares significativos, em 
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particular cuidadores. Testemunhada a feminização da prestação dos cuidados na Doença 

de Machado-Joseph, as mulheres serão mais vulneráveis ao impacto indirecto da doença. 

Os casos com Doença de Machado-Joseph, na sua maioria, revelam-se mais conscientes do 

impacto directo da doença, em detrimento do seu impacto indirecto, de sentido centrípeto 

ou centrífugo. 

A Doença de Machado-Joseph é percebida pelos casos que experienciam a sua 

sintomatologia como tendo impacto psicossocial em diferentes dimensões de vida, ferindo 

a auto-estima e a auto-imagem, assim como a qualidade da interacção social com o outro e 

a aceitação social pelo outro, provocando sentimentos negativos e expectativas negativas 

face ao futuro. Os casos com Doença de Machado-Joseph reconhecem um impacto 

negativo da sua doença na situação financeira das suas famílias, conotando-a como difícil 

ou muito difícil, apesar dos benefícios e esquemas de protecção social decretados em 

legislação regional. 

A Doença de Machado-Joseph afigura-se com efeito negativo na Qualidade de Vida dos 

casos por ela afectados. A Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph, 

por seu turno, é influenciada pelas representações dos mesmos sobre o impacto psicossocial 

desta doença. A percepção sobre o impacto da doença na auto-estima global, na situação 

financeira da família, no isolamento/evitamento social e na aceitação/discriminação social 

encontra-se negativamente relacionada com a Qualidade de Vida, e vice-versa. 

Tanto as representações sobre o impacto psicossocial como a Qualidade de Vida dos casos 

com Doença de Machado-Joseph apresentam estabilidade em períodos de curto prazo, não 

se alterando significativamente durante cerca de 20 meses. A duração da fase sintomática 

da doença não tem influência significativa nos níveis de Qualidade de Vida dos casos com 

Doença de Machado-Joseph, porém o estádio percebido de evolução da doença influi na 

Qualidade de Vida, com efeito positivo sobre o domínio Psicológico e efeito negativo sobre 

o domínio Físico. 

O processo de adaptação psicossocial à Doença de Machado-Joseph, que norteia o impacto 

desta na Qualidade de Vida dos casos afectados, é mediado por influências contextuais. A 

satisfação com o suporte social encontra-se fortemente relacionada com a Qualidade de 
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Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph, tendo um efeito protector do impacto da 

doença na Qualidade de Vida. Os estatutos conjugal e parental também têm um efeito 

mediador nos níveis de Qualidade de Vida dos casos com Doença de Machado-Joseph e a 

idade interfere na sua evolução. 

Os casos com Doença de Machado-Joseph consideram que o apoio da rede de suporte 

social tem um efeito amortecedor do impacto da doença. Esta, quando percebida como 

satisfatória, poderá atenuar o impacto da doença na Qualidade de Vida, contribuindo para o 

sucesso do processo de adaptação psicossocial. Os casos com Doença de Machado-Joseph 

percebem também como relevantes os serviços e associações locais com acção no domínio 

desta doença, entendendo a resposta social local específica como tendo um papel 

importante nas suas vidas, por constituir um recurso que actua no sentido da promoção e 

fortalecimento da rede de suporte social, mediante o desenvolvimento de acções de apoio 

na inclusão social, convívio e lazer, apoio informativo e/ou instrumental, apoio social geral 

e apoio emocional e/ou afectivo. 

Embora se reconheça o esforço e mérito das políticas e respostas sociais locais, que 

almejam promover a Qualidade de Vida, importa que estas sejam concebidas como obras 

vivas inacabadas, como percursos processuais com metas mas sem fim, cuja eficiência e 

qualidade é sempre possível melhorar. Apesar do feito, a Doença de Machado-Joseph 

continua a repercutir-se seriamente na vida das pessoas por ela afectadas. Assim, interessa 

manter ou adoptar uma atitude auto-crítica e dinâmica e um espírito inovador e de auto-

actualização, investindo-se na equilibração entre os esquemas e práticas e os novos saberes, 

ambicionando-se fazer mais e melhor, em prol da justiça social e da Qualidade de Vida das 

pessoas afectadas pela Doença de Machado-Joseph. 

Com o presente estudo espera-se humildemente contribuir para o processo de construção do 

conhecimento sobre o impacto e adaptação psicossocial à Doença de Machado-Joseph, 

valorizando a Qualidade de Vida e as percepções dos próprios casos afectados por esta 

doença. Com consciência da sua índole preambular e limitações, espera-se também 

contribuir com conhecimento para a intervenção no âmbito da Doença de Machado-Joseph 

que se entende dever assumir uma óptica ecológica holística e uma acção transdisciplinar, 
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considerando-se que está ao alcance de todos, olhar, perceber e valorizar quem, activa e 

diariamente, experiencia na primeira pessoa a realidade desta doença, em particular quem 

enfrenta o desafio destinado pelo seu impacto psicossocial directo, familiar inter-geracional 

e/ou colateral. 
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