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RESUMO 

A Doença de Joseph-Machado ê uma degeneraçao mul 
tissistêmica do Sistema Nervoso Central, transmitida de forma 
autossõmica dominante. Esta Síndrome acomete indivíduos de 

descendência açoreana e expressa-se clinicamente por três fe- 
nõtipos combinando manifestações piramidal, extrapiramidal e 

cerebelar. 
São relatados quatro pacientes pertencentes a 

uma família de descendência açoreana, a qual manifesta uma 
forma de ataxia crônica autossõmica dominante *diagnosticada 

clinicamente como Doença de Joseph-Machado. Existem- dois fe- 

nõtipos nesta família. Um caracterizado por comprometimento 

cerebelar, piramidal e extrapiramidal; o outro, por envolvi - 

mento cerebelar e piramidal. 
Este ë o primeiro relato da Doença de Joseph- 

Machado na América Latina;
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ABSTRACT 

Mxmaàrflosqfil Disease is a multi-system degenera 
tion Of Central Nervous System, inherited in an autossomal 
dominant mode. This syndrome affects individuals of Azorean 

ancesty and is clinically manifested by thre fenotypes with 
deficits pyramidal, extrapyramidal and cerebellar. 

The authors presents four pacients of a Azorean 
descent family, which express a dominant autossomal Cbhronic 

ataxia form, clinically diagnosed as Machado Joseph Disease. 

There are two fenotypes in this family. One is characterized 

by cerebellar, pyramidal and extrapyramidal signs; the other, 

by cerebellar and extrapyramidal signs. 
This is the first report of Machado-Joseph Di- 

sease in Latin-America.



INTRODUÇAO 

A doença de Joseph-Machado (DJM) ë uma degenera 
çao multissistëmica do Sistema Nervoso Central (SNC), transmi 
tidaàde forma autossõmica dominante e que acomete indivíduos 
de descendência açoreana.2'7'l0'l2'l6'l8'l9'2l 

Até que a variação clinica desta nova entidade 
fosse demonstrada por Romanul e cols.l2 em 1977, acreditava- 
se que cada uma das descrições anteriores da doença autossõ- 
mica dominante das famílias portuguesas (Nakano e cols.l0 em 
1972, Woods e cols.2l em 1972 e Rosenberg e cols.l6 em 

1976) correspondesse a uma entidade genética em particular. 

O 19 Simpõsio Internacional desta nova entidade, 
realizado em Portugal em 1980, desenvolveu um consenso acerca

~ da sua classificaçao. Atualmente considera-se este um diagnõs 
tico sindrõmico, o qual comporta 3 fenõtipos distintos, porëm 
interrelacionados.2'4'7'l4'l5'l7'l8'l9'20 No Tipo I de Conti 
nho e Andrade2'7 sintomas iniciam com maior freqüência na ZÊ 

OU 3Ê décadas de vida com quadro clínico predominante de si- 

nais e sintomas piramidal, extrapiramidal e cerebelar. O Tipo 

II ocorre um pouco mais tardiamente que o anterior e se mani- 

festa por sinais e sintomas de comprometimento cerebelar e 

piramidal. O Tipo III inicia tardiamente (4ë 6 Õë ÕëCaÕäSkUm 

dêfidts cerebelares proeminentes.
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A principal Característica desta doença ê o iní- 

cio insidioso, com idades extremas de aparecimento entre 8 e 

65 anos, de uma ataxia de marcha e instabilidade postural.6 A 

evolução ê inexorável por aproximadamente 15 anos com défi- 

cits neurolõgicos progressivos. 
O defeito bioquímico primário ê desconhecido e 

até hoje nao existe tratamento efícaz.5'8 

Este relato objetiva apresentar a primeira famí- 

lia noticiada na América Latina como portadora da Doença de 

Joseph-Machado. '



câsuítsrrcâ E MÉToDos 

Foram estudados quatro pacientes portadores de 
uma forma de ataxia hereditária crônica transmitida genetica- 
mente de forma autossõmica dominante. 

Estes pacientes procuraram assistência médica 
atravês do Ambulatõrio de Neurologia do Hospital Universitá- 
ri0 Õã UFSC, onde foram submetidos ã anamnese criteriosa e 

exame físico neurológico. Subsequentemente foram encaminha - 

dos ao Hospital das Nações, em Curitiba-PR, para‹› realizarem 
exames complementares (agosto a dezembro de 1988). 

De posse de dados positivos de história, exame 

físico e investigação complementar chegou-se ao diagnõstico‹de 

Doença de Joseph-Machado. 
A seguir, realizou-se triagem familiar objetivan 

do a detecção de novos casos. Foi constatado um 59 paciente 

que no entanto negou-se a participar da casuística.

\
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C A S O 1: 

OGD, 4la, masculino, branco, natural de Florianë 
polis e procedente de Criciúma, profissão ecønomista, 

Paciente assintomãtico até os 36 anos quando ini 
ciou com dificuldade para marcha. 

Nos seguintes anos apresentou perda progressiva 
da força e câimbras em membros inferiores, bradicinesia, di- 

sartria, disgrafia e por vezes diplopia- 
Jã tinha investigações anteriores em outros ser- 

viços, com o diagnóstico de Síndrome do Homem Rígido ou Sin - 

drome de Isaacs. 
AO EXAME NEUROLÕGICO: apresentava-se orientado 

C0m estado mental normal, fala lenta e disãrtica. 
A mobilidade facial e a expressão estavam reduzi 

das, presença de Sinal de Collier (aumento da fenda palpebral 
e olhar fixo). 

Acuidade visual e fundo de olho normais com nis- 

tagmo horizontal para miradas laterais. 
Tremor de mãos fino e discreto visivel ao repou 

so, disdiadococinesia presente e manobra index-naso alterada. 

Diminuição de força em extremidades superiores e 

inferiores acompanhada de fasciculações difusas; rigidez prin 
Cipalmente de membros superiores; reflexos profundos normais 

em membros superiores e inferiores; resposta cutâneo-plantar 

indiferente. 
Apresentava marcha atâXica, distasia e disbasia. 

Sensibilidade superficial e profunda e controle 

esfincteriano normais.

\
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Atualmente encontra-se em uso de trihexafenidil 
cloridraüo de benserazida, com bom resultado, 

melhora da rigidez e da marcha. 

eletrõlitos, 

normais. 

dos vermis ce

~ vaçao crônica 

sinervação cr 

EXAMES COMPLEMENTARES: 
- hemograma, VHS, glicemia, uréia, creatinina, 

VDRL, líquor, CK, âldolase, GOT, GPT, T3 e T4 = 

- TAC de crânio: discreta dilatação dos sulcos 

rebelar indicando atrofia. 

- Eletromiografia Â anormal com sinais de desiner 

- Estudo de conduçao nervosa: normal. 
- Potencial evocado auditivo: normal. 
- Biõpsia de músculo esquelëtico: atrofia por de- 

õnica. 
- Biópsia de nervo periférico (sural): normal.
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C A S O 2: 

JAD, 50a, masculino, branco, natural de Floriané 
polis e procedente de Tubarão, profissão economista. 

Paciente assintomãtico até os 38 anos quando ini 
Ciou com progressiva incapacidade para marcha. 

Desenvolveu subsequentemente falta de equilí - 

brio, rigidez muscular, cãimbras e espasmos nos membros infe- 

riores, parestesias nos pés, disfagia e diplopia. 
Diagnóstico anterior de Esclerose Lateral Amio ~ 

trõfica em Florianópolis. 
AO EXAME NEUROLÕGICO: estado mental normal com 

fala lenta e disãrtica. 
Expressão facial reduzida com sinal de Collier e 

"bulging eyes"(proeminência dos globos oculares). 
Fundo de olho normal; movimentos oculares conju- 

9âÕ0S CON limitação para abdução e mirada vertical superior. 
Nistagmo ausente. 

Presença de disdiadococinesia e discreta disme- 

tria em membros superiores. 
Observou-se diminuição de força distal e fascicu 

lações em membros superiores e inferiores; hipotonia e arre - 

flexia de membros inferiores e lürnrrefkafiaƒ em membros super; 

ores; resposta cutâneo-plantar indiferente. 
Apresentava marcha atâxica, astasia,abasia. 

Déficit discreto de sensibilidade supercial (pa- 

ra tato e dor) e hipopalestesia em pés. 
Controle esfincteriano normal. 
EXAMES COMPLEMNTARES:
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- Hcmograma, VHS, glicemia, uréia, creatinina, Ê 
letrõlitos, VDRL, líquor, CK, aldolase, GOT, GPT, T3 e T4= 
normais. 

da para acent 

vação crônica 

- TAC de crânio: atrofia cerebelar difusa modera 
uada. 
- Eletromiografia: anormal com sinais de desiner 

- Estudo de Condução Nervosa: redução da veloci~ 

dade de condução_nervosa em nervos fibular Esquerdo e discre- 

to a Direita.
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cA__so 3:

1 

OJGF, 42a, masculino, branco, natural e proceden
~ te de Florianõpolis, profissao comerciante. 

Paciente assintomâtico até os 30 anos quando ini 
ciou com progressiva dificuldade para marcha, caimbras, "tre- 

mor" nos müsculos, disartria, disfagia e diplopia. Atualmente 
nao deambula. 

História mórbida pregressa de DBPOC. 
AO EXAME NEUROLÕGICO: apresentava-se f orientado 

com estado mental normal. 
Fala lenta e disãrtica. 
Expressão facial reduzida com "bulgjng eyes",miQ 

quimia., fasciculações de face e reflexo do vômito exacerbado 
Acuidade visual e fundo de olho normais, nistag 

mo horizontal para miradas laterais e vertical,limitação da 

abdução ocular e mirada superior. 
Discreta atrofia de mãos, postura distõnica e 

hipertonia em membros superiores tipo rigidez; hiperreflexia 

de membros superiores. 
Discreta diminuição de força de membros inferig

H pz. 10 
Pv Q: (D N res com misto de e espasticidade; hiperreflexia.pro - 

funda em membros inferiores com clõnus aquileo e 1 trepidáção 

(bilateral) e sinal de Babinski. Pés cavum e dedos em marte- 

lo. 

Aprcsentava na marcha com apoio ataxia acentua- 

da, astasia e abasia. 
A sensibilidade superficial e profunda e Controle 

esfinctcriano estavam normais.
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EXAMES COMPLEMENTARES: 
- Hemograma, VHS, glicemia, urëia, creatinina,e- 

letrõlitos, VDRL, líquor, CK, aldolase, GOT, GPT, T3 e t4=no£ 
mais. 

- TAC de crânio: atrofia cerebelar difusa modera 
da para acentuada. 

- Eletromiografia: anormal com sinais de desiner 
vação crônica. 

_ 

- Estudo de condução nervosa: redução da condu- 

ção em nervo fibular e tibial posterior.

\
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§__1*_.§_.`°.._ ._4 = 

JOG, 45a, masculino, branco, natural e proceden- 
te de Fl°fianÕP0lis, profissão bancário. 

Histõria de l ano de evolução com dificuldade 
progressiva na marcha e dores e rigidez nas pernas. 

Faz tratamento para HAS. 
AO EXAME NEUROLÕGICO: orientado, com estado men- 

tal normal.
~ Mímica facial preservada, fasciculaçao de lín- 

gua. 

Acuidade visual e fundo de olho normais, nistag- 

mo horizontal para miradas laterais, olhar conjugado com movi 
mentação preservada. 

Membros superiores e inferiores comprometidos por 

hipertonia, numa combinaçao de espasticidade e rigidez; refle 
xos em membros superiores e inferiores exacerbados. Força mus 

cular mantida. Resposta cutâneo-plantar flexora. 

Apresentava marcha atãxica e discreta dismetria 

em membros superiores. 
Sensibilidade superficial e profunda e controle 

esfincteriano normais. S
S 

EXAMES COMPLEMENTARES: 
- Hemograma, VHS, glicemia, uréia, creatinina, É 

letrõlitos, VDRL, líquor, CK, aldolase, GOT, GPT, Tá e T4= 

normais. 
- TAC de crânio: atrofia cerebelar difusa modera 

da. `

|

\

\
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~ - Estudo de conduçao nervosa: no limite inferior 
para nervo tibial posterior. 

- Potencial evocado auditivo: normal.
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DISCUSSAO 

Em l972, Nakano e cols.l0 descreveram nos descen 
dentes de William Machado, uma doença que consistia em ataxia 
de marcha que usualmente aparecia apõs os 40 anos e era lenta 
mente progressiva. A síndrome clínica incluía nistagmo late- 

ral, disartria, atrofia muscular distal, fasciculações, dimi- 

nuição ou ausência de reflexos tendinosos profundos e perda 
da sensibilidade distal. Denominaram "Doença de Machado" ã 

esta peculiar forma de ataxia hereditária presente nos descen 
dentes de portugueses em Massachusetts. 

No segundo relato, também de 1972, Woods e 

Cols.2l descreveram sob o título de "Degeneração Nigroespi- 

nodental com Oftalmoplegia Nuclear" uma grande família de 

origem portuguesa acometida por uma ataxia hereditária autos- 

sõmica dominante caracterizada por ataxia de marcha, oftalmo- 

plegia, espasticidade ou rigidez dos membros e nistagmo. Os 

autores acreditavam que esta sindrome diferia da Doença de 

Machado pela presença de Oftalmoplegia e pelo comprometimen- 

to extrapiramidal. 
A terceira grande família foi descrita em l976 

por Rosenberg e colaboradores.l6 Os achados eram específicos 

em relação aos dois relatos anteriores. A doença, com idade 

de aparecimento entre os 17 e 48 anos, consistia em marcha cam 

baleante progressiva, seguida por disartria, nistagmo, limita-
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ção dos movimentos oculares, diminuição da mímica facial, fas 

ciculações, posturas distõnicas, rigidez e espasticidade de 

membros, tremor cerebelar e hiperreflexia profunda. A "Doença 
de Joseph" era única pelo achado neuropatolõgico de degenera
~ çao nigroestriatal, a distonia era severa em alguns casos e 

OS Sinais de acometimento cerebelar não eram tão evidentes. O 

quadro clínico diferia dos relatos anteriores por existir pro 
gressiva espasticidade, responsável pela instabilidade na mar 
cha destes pacientes. 

Romanul e cols.l2 em 1977, relataram uma famí- 

lia portuguesa com diferentes sintomas entre seus membros, in 
cluindo manifestações reconhecidamente jã mencionadas nas 

três famílias anteriores. Desta forma, postularam tratar-se 

de uma única entidade genética com variável expressão clíni- 

ca. - 

Atualmente, estas aparentes diferenças entre as 

quatro famílias, segundo muitos autores, refletem as varia- 

ções de uma entidade genética singular reconhecida como "Doen 

ça de Joseph-Machado"(DJM).2'4'7'l4'l5'l7'l8'l9'20 

Esta síndrome compreende 3 subtipos inter-nela - 

cionados de uma mesma doença: as anormalidades piramidal, ex- 

trapiramidal e cerebelar predominam no Tipo I (Sindrome Ata- 

xia - Neurônio Motor - Extrapiramidal); no Tipo II são obser- 

vadas as anormalidades cerebelar e piramidal (Síndrome Ata- 

xia - Neurônio Motor) e proeminentes achados de comprometimen 

to cerebelar dominam o Tipo III (Síndrome Atãxica). 

A DJN foi originalmente identificada em pessoas 

nascidas nos Açores e em seus descendentes. Em l980, Healton 
Q l 

4' 

e cols. descreveram nos EUA uma familia negra com presumlvel

|

\
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~ 19 . 19 . . . ‹ DJM. Sakai e cols. identificaram no Japao uma familia 
com diagnóstico neuropatolõgico de DJM sem nenhuma evidência 

~ ~ de relaçao entre a imigraçao portuguesa naquele país E os 

ancestrais daquela família. 
A presença mundial da DJM poderia ter iniciado

~ com a expansao colonialista do império português no século XV 

para a África, Ásia e Brasil. Alternativamente ã teoria de
~ doença genética singular com expressao clínica variável, a 

ossibilidade de mülti las muta ões es ontâneas deve ser con-P 
siderada.4 

A idade de início é geralmente entre os 20 e 40 

anos, contudo têm sido identificados casos isolados nas ida- 

des mais jovens como 8 anos e tão avançadas quanto 70 anos.1 

v A incidência e prevalência da doença é desconhe
~ Cida por uma variedade de razoes, entre as quais a alta ocor 

rência de subdiagnõsticos por profissionais médicos e auto i- 

solamento dos individuos afetados. A sintomatologia da doença 
, _- , - , - . I 
e variavel e assemelha-se a outros diagnostúcos neurologicos. 

O diagnóstico de DJM nesta família de origem açg 
reana preenche todos os critérios clínicos propostos por Cou- 

tinho e Lima? em`l980: ataxia hereditária transmitida de for- 

ma autossõmica dominante (Figura l) que se manifesta por qua 
dro clinico pleomõrfico correspondente aos Tipos I, II ou 

III e expressam sintomas ditos menores, porém que 

garantem especificidade em comparação a outras degenerações 

espinocerebelares. Estes sintomas são oftalmoplegia externa, 

distonia, movimentos fasciculatõrios de face e olhos prøemi- 

nentes. Embora as distonias e a oftalmoplegia externa (OPE) 

passam estar associadas com outras formas de ataxia fami-
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líar, existem apenas ocasionais referências aos movimentos 
Fasciculatôrios de face e ao característico "bulging eyes". 
Estes sinais clínicos menores não são constantes,porêm podem 
ser diagnõsticos quando encontrados em alguns dos membros de 

uma família afetada. 
As degenerações espinocerebelares são um grupo 

de patologias, de caráter familiar ou não, identificadas mais 

or uma constela.ao es ecial de sinais e sintomas clínicos,do P . 

que por alterações patolõgicas específicas no SNC. Estas pato 
logias têm em comum a presença de-distúrbios na coordenação 
motora (ataxia) resultante da combinação de degeneração e Ê 
trofia do cerebelo e suas conexões. 

A idade de aparecimento dos sintomas, o quadro 

Clínico, o modo de transmissão genética, as alterações neuro- 

lõgicas e mais recentemente as alterações bioquímicas especí- 

ficas, tëm sido usadas para classificar estas doenças.l7'll 

As ataxias ligadas ao cerebelo e suas princi- 

pais conexões aferentes e eferentes recaem em três grupos pnqi 
cipais: 1) doenças que afetam predominantemente as vias espi- 

nocerebelares aferentes e as vias espinhais associadas (Ata- 

xias de Friedreich e de Roussy-Levi); 2) doenças ou distür - 

bios que afetam a massa cerebelar e seus tratos de saída ime- 

diatos (Ataxia - Telêngiectasia e Degeneração Alcoõlico-Nutri 

cional) e 3) as doenças nas quais ov compromentimento cerebe 

lar ê apenas parte de uma degeneração ampla das estruturas do 

SNC (Atrofia Olivoponto Cerebelar, Síndrome Schy-Drager e 

Doença de Joseph-Machado).l3 
As dcgenerações olivopontocerebelares são um grg 

po de processos dcgcnerativos raros da meia-idade e da velhi-
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ce, caracterizado por sinais e sintomas progressivos de dis - 

função cerebelar. O padrão dessas patologias ê na grande maio 
ria das vezes esporãdicos, porém tem-se relatado transmissão 
hereditária autossõmica dominante. Entre os sinais e sintomas 

iniciais, estão uma ataxia com aumento relativo da base de 

sustentação, incoordenação de membros superiores e disartria, 

acompanhados de lentidão de movimentos voluntários, nistagmo 
e tremor oscilatõrio da cabeça e tronco. Os membros tornam-se 

hipotõnicos com preservação dos reflexos tendinosos profun- 

dos, exceto quando existe uma degeneração medular assodiada. 

Alguns pacientes desenvolvem mioclonia palatal; demência fun 
cional acompanha os estágios tardios de aproximadamente um 

terço dos pacientes. E frequente o envolvimento das funções 

esfincterianas, manifestando-se por incontinência urinária ou 

mesmo de fezes. Os potenciais evocados auditivos do tronco 

cerebral são anormais. A TC revela geralmente dilatação da 

cisterna prê-pontina ou do IV ventrículo. 
A Sindrome de Shy-Drager ë uma degeneração mul- 

tissistëmica do SCN (cerebelo, gânglios da base e zneurônios 

motores da medula) associada a hipotensão ortostática e ou- 

tros sinais e sintomas de comprometimento autônomo. Cerca de 

65% dos pacientes são do sexo masculino e não foi observado 

história familiar. 
` Desta forma, pelo já exposto, apresentamos a lê 

família a ser identificada como portadora da DJM na América Lã 

tina. Esta família apresenta semelhanças clínicas com todas 

as outras anteriormente descritas, porém na ausência de um mar 

cador genético específico este diagnõstico ë fundamentalmente 

clinico e somente poderá ser estabelecido posteriormente atra
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vês de achados neuropatolõgicos. 

A despeito da variabilidade de expressao clíni- 
ca presente nestas famílias, que em alguns casos impossibili 
ta enquadrar um indivíduo em um fenõtipo específico, os pa- 

cientes desta sêrie apresentam características de 2 fenôtipos 
classicamente descritos. 

As anormalidades neurolôgicas presentes nos pa- 

cientes l, 3 e 4 se caracterizam por uma combinação de dêfi 
Cits extrapiramidal, piramidal e cerebelar (Tipo I de Couti- 

nho e Andrade). Dois pacientes (1 e 4) queixaram-se de rigi- 
dez nos membros e bradicinesia algum tempo depois do apareci- 

mento da ataxia de marcha. As posturas distõnicas observadas 

no paciente 3 denunciam também um comprometimento extrapirami 
dal. Segundo Fowler,4 estas posturas distõnicas refletenluma 

rigidez parkinsoniana combinada a uma espasticidade pirami - 

dal. O tremor de repouso apresentado pelo paciente l e todas 

as demais evidências de envolvimento extrapiramidal parecem 

resultar de uma degeneração na substância negra e menos exten 
Sivamente no neoestriado. 
t Fasciculações difusas em face, língua e membros 

foram observados em todos estes três pacientes aliado a quei- 

Xa ou sinal de diminuição de força principalmente em membros 

inferiores (casos l e 3) traduzindo processo degenerativo pi 
ramidal nas células do corno anterior. A hiperreflexia profun 

da como manifestação de comprometimento piramidal nos pacien- 

tes 3 e 4 e resposta plantar extensora (caso 3) pode ser devi 

da a uma desmiêlinização do trato cõrtico espinhal lateral. 

O paciente 3 apresenta paralisia parcial dos movimentos ocula 

res com limitação para abdução e mirada superior, neuropatolg

E

1
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gicamente relacionado a degeneraçao neuronal do núcleo do 

nervo oculomotor comum no tronco cerebral. 
`O caso 2 não expressa nenhum tipo de envolvimen- 

to extrapiramidal sendo clinicamente classificado como fenõti 
po Tipo II de Coutinho e Andrade. Apresentou subsequentemen- 
te ao envolvimento cerebelar, queixa de fraqueza de extremida 
des e disartria. Observa-se também fasciculações difusas em 
membros e oftalmoplegia externa como manifestaçoes da Síndro- 
me do Neurônio Motor. 

A diplopia procede na grande maioria dos casos o
~ Comprometimento cerebelar e ê expressao sintomãtica da oftal- 

moplegia externa. Para Fowler,4 pacientes que apresentam ape- 

nas OPE como manifestação piramidal devem ser enquadrados no 

Tipo III de Coutinho e Andrade ou Síndrome Atãxica, por não 

exibirem dificuldade funcional importante e pelo fato dos a- 

Chados neuropatolõgicos nestes pacientes serem mínimos em re- 

lação a desmielinízação da coluna lateral e não haver degene 

naçao motora cortical. É indicativo de disfunçao do Neuronio 

Motor: pacientes que concomitantemente â ataxia, desenvolvem
~ um quadro de fraqueza, fasciculaçoes e espasticidade. 

A ataxia de marcha foi o sintoma inicial de to- 

dos os quatro pacientes a qual, segundo Fowler,4 ë devida a 

degeneração neuronal na coluna de Clarke e núcleo vesticular. 

Os pacientes também demonstraram outros sinais cerebelares me 
nos severos, como dismetria, nistagmo e disdiadococinesia con 

sequentes a degeneração pontina, do núcleo denteado e núcleo 

vestibular. 
Perda de sensibilidade superficial e profunda a- 

trofia muscular distal bem como arreflexia profunda são mani-
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festaçoes tardias conferidas aos três fenõtipos. Acredita-se 
que sejam resultado da neuropatia periférica consequente ao 

lO1'1gO tempo de evolução da doen(¿:a3 (casos 2 e 3) , 

Cerca de 1/3 dos pacientes apresentam anormalida 
des esquelêticas incluindo escoliose, pês cavum e dedos em 

martelo,2 manifestas nesta sêrie no caso 3. 

A capacidade intelectual de todos os pacientes 
estava preservada, apesar da dificuldade de comunicação ob- 

servada em graus variáveis devido a disartria. Todos os rela 
tos de literatura2'7'lo'l2'l6'l8'l9'2l são unânimes ao afir- 

mar o não comprometimento intelectual dos pacientes portado- 

res da DJM, o que não ê observado nas formas de ataxia olivo- 

pontocerebelar, a qual cursa com demência discreta na grande 

maioria dos casos.4'll'l3 

A investigação complementar realizada nestes pa- 

cientes não ë referida como diagnõstica na DJM, entretanto os 

achados de tomografia (atrofia cerebelar difusa), eletromio- 

grafia (sinais de desinervação crônica) e dados histopatolõ- 

gicos de biópsia muscular (atrofia por desinervação crônica ) 

corroboram os dados de literatura.2'3'1l'l9'20 

Atualmente, não existe tratamento específico dis 
ponível que seja dirigido para cura ou remissao da DJM, cujo 

defeito bioquimico ê ainda desconhecido. 

A maioria dos individuos afetados em idade de 

Plena atividade, sofrem de problemas visuais devido a diplo- 

pia, inabilidade para comunicar-se verbalmente devido a disar 

tria, incoordenação motora e eventualmente encontram-se pre ~ 

sos a cadeiras de roda ou confinados ao leito. Além disso,mui
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tos pacientes sofrem de depressao e isolamento psicossocial 
apesar da capacidade intelectual estar preservada. 

A terapia paliativa com medicaçao antiparkinso - 

niana entre os quais levodopa, amantidina, anticolinêrgicos e 

anti espasmõdicos tem proporcionado algum benefício na me- 

lhora da espasticidade/rigidez em alguns pacientes. A combina 
ção de duas ou mais medicações diferentes tem dado recursos 

para um alívio sintomático mais prolongado, principalmentermm 
pacientes com comprometimento extrapiramidal. Raramente o com 
ponente atãxico tem se beneficiado com alguma medicação. 

O paciente l desta descrição encontra-se em uso 

de levodopa e anticolinêrgico, tendo-se observado melhora sin 
tomâtica dos componentes rigidez/tremor, porém persiste com 

ataxia de marcha, em menor grau. 

Mello e Abbottg relataram melhora em um pacien- 

te que utilizou sulfametozazol e trimetoprim para tratamento 
de disüria não infecciosa. Utilizaram para avaliação escalas 

de perfomance subjetivo e exame físico, onde foi observado di 
minuição da espasticidade e melhora na marcha, sugerindo um 

efeito anti espâstico dessas drogas. 

A identificação de um marcador genético para a 

doença ê o maior motivo de inquietaçao para as pesquisas,pois 

os sintomas usualmente desenvolvem-se em adultos, apõs os mes 
m0s já terem procriado. 

O aconselhamento genético ê a intervençao mais 

importante no momento. Ro contrário de muitas doenças neurolë
~ 

«- gicas autossomicas recessivas como a Ataxia de Friedreich,nao 

existe anormalidade enzimática específica nas doenças neurolg
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gicas autossõmicas dominantes. A possível presença de um "gen 

da ataxia" no cromossomo 6 tem sido sugerido em algumas tipa- 

gens de HLA na degeneração olivopontocerebelar, na qual exis- 

te frequentemente degeneração do cõrtex cerebral (demênciaprg 
gressiva) e nas olivas inferiores. Estes achados não são ob- 

servados na DJM, porém estudos estao sendo realizados neste 

sentido e também a nível bioquimico e fisiolõgico.4'5'6'9 ¿ 

1 - . Rosenberg e cols. 5'l7 demonstraram em autopsia, 

aumento de duas classesâde proteínas no cerebelo e putamem 

de pacientes portadores da DJM, contudo ê muito provável que 

este achado seja consequente da gliose reacional ã perda neu-
~ ronal e nao uma anormalidade primária.

V 

Desde então, a DJM deve ser incluída no diagnós- 

tico diferencial das ataxias hereditãrias, em se tratando de 

um meio onde a proporção de indivíduos de descendência açorea 

na ë significativa.

\

\
\



CONCLUSOES 

1. Os quatro pacientes relatados perfazem todos 

os critérios clínicos para o diagnóstico de Doença de Joseph- 
Machado. 

2. Confirmou-se a expressão clínica variável en- 
tre os membros afetados numa'mesma família. 

3. Os exames complementares realizados nestes 
pacientes corroboraram os dados clínicos, porém a confirmação 

~ ~ diagnóstica far-se-ã somente por ocasiao de investigaçao neu- 

ropatolõgica. 
4. Não se conhece o defeito bioquímico primário 

responsável pelo aparecimento da doença, consequentemente nao 

existe um tratamento que propicie cura ou remissão dos sintg 

mas . 

5. O aconselhamento genético permanece sendo a 

principal atitude médica frente a estes pacientes, visto que 

a manifestação da doença é transmitida de forma hereditária 
e aC0met€ indivíduos de meia idade, os quais, por ocasião dos 

LI. QH Primeiros sintomas, na maioria das vezes, apresentam prole 

Cønstituída, 

6. Faz-se necessário a inclusão da DJM no diag- 

nõstico diferencial das ataxias hereditárias, epidemiologica- 

mente relacionada a descendência açoreana, tão frequente nesta 

região.

\
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