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Resumo
Amorim SC. Estudo da condução nervosa em pacientes com a síndrome SPOAN
[tese] São Paulo: Faculdade de Medicina,Universidade de São Paulo; 2013. 93p.
Introdução: A síndrome SPOAN é uma doença neurodegenerativa, de transmissão
genética autossômica recessiva, até o momento reconhecida apenas no Brasil, que
caracteriza-se por: paraplegia espástica, de início nos primeiros anos de vida e
caráter progressivo; atrofia óptica congênita; neuropatia periférica sensitivo-motora
axonal, de início a partir da primeira década de vida; sobressaltos à estimulação
sonora, disartria, deformidades de coluna e pés e sinais extra piramidais. A sua
caracterização foi feita por nosso grupo, que avaliou clinicamente 71 indivíduos,
originários do Rio Grande do Norte. Estudo de ligação mapeou o locus responsável
pela síndrome SPOAN em uma região de 2 Mb no cromossomo 11q13. O gene
responsável pela síndrome SPOAN permanece desconhecido. A síndrome SPOAN é
considerada uma forma complicada de paraplegia espástica. A associação entre
neuropatia e paraplegia espástica está relacionada à perda progressiva de axônios
longos e tem sido relatada em algumas formas complicadas de neuropatias e
paraplegias espásticas hereditárias. Casuística e métodos: Foi realizada a avaliação
de 27 pacientes, 20 mulheres, com idade variando entre 4 e 58 anos. Todos os
indivíduos compartilhavam o mesmo fenótipo (paraplegia espástica, atrofia de nervo
óptico e neuropatia periférica) e tinham o mesmo haplótipo 11q13. Pacientes com
história de diabetes mellitus ou alcoolismo foram excluídos do estudo. A avaliação
neurológica incluiu a pesquisa dos escores modificados de sintomas e
comprometimento neuropáticos. A força muscular foi testada e graduada conforme a
escala MRC (Medical Research Council). Foi realizada a pesquisa da sensibilidade
dolorosa, térmica, tátil, vibratória e artrestésica. O trofismo foi avaliado pela
presença de deformidades na coluna e atrofia nos membros inferiores. Os reflexos
profundos e o cutâneo plantar também foram analisados. Os estudos da condução
nervosa foram realizados em um aparelho portátil Nicolet - Viking Quest, (Viasys,
USA). Para os estudos de condução motora foram analisados os nervos axillar,
mediano, ulnar, femoral, tibial e fibular direito. A condução sensitiva foi analisada
nos nervos mediano, ulnar, radial, sural e fibular direito. O reflexo H e as ondas F
foram avaliados com técnicas padrão. Alguns testes não puderam ser realizados
devido à intensa atrofia e deformidades esqueléticas. O coeficiente de correlação de
Pearson foi calculado entre a idade e os parâmetros, velocidade de condução, latência
e amplitude. Valores de P < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes.
Resultados: Avaliação clínica: Todos os pacientes obtiveram escore de sinais
neuropáticos graves e demonstraram déficit de força e atrofia distal. Deformidades
dos pés estavam presentes em todos os pacientes e deformidades na coluna, em 58%.
Os reflexos profundos dos membros superiores estavam exaltados em 92% dos casos
e o reflexo patelar, em 63%. O reflexo Aquileu estava ausente em todos os
pacientes. Todas as modalidades de sensibilidade foram afetadas, principalmente
nos membros inferiores. Os dados do exame de sensibilidade na paciente de 4 anos
foram desconsiderados. Estudo da condução nervosa sensitiva: Os SNAPs dos
nervos mediano, sural e fibular estavam ausentes em todos os pacientes. SNAPs do
nervo ulnar estavam ausentes em 96% da amostra e do nervo radial, em 80%. Estudo
da condução nervosa motora: As latências motoras dos nervos axilar e femoral

estavam normais em todos os pacientes. As amplitudes dos CMAPs estavam
reduzidas em 15 e 52% da amostra nos nervos mediano e ulnar, respectivamente.
Velocidades de condução estavam reduzidas em 50 e 41% desta casuística nos
nervos mediano e ulnar, respectivamente. Velocidades de condução estavam acima
de 80% do limite inferior da normalidade, em todos os nervos, exceto em 1 paciente
que apresentou redução de 27% no nervo ulnar. Entretanto, este mesmo paciente
apresentou amplitude menor que 2mV. Ondas F apresentavam aumento da latência,
de acordo com a altura, em 100% dos casos. CMAPs estavam ausentes em 93 e 84%
da amostra nos nervos fibular e tibial, respectivamente. Reflexo H estava ausente em
88% dos pacientes. Não houve correlação entre idade e a velocidade de condução,
latência e amplitude dos nervos mediano e ulnar. Discussão: O estudo da condução
nervosa neste grupo preencheu critérios para uma neuropatia primária axonal.
Nenhum paciente apresentou bloqueio de condução ou dispersão temporal. As
alterações encontradas na velocidade de condução provavelmente se devem à perda
de fibras nervosas de condução rápida. Fenótipos SPOAN-like foram descritos em
famílias com mutações nos genes C12orf65, TFG e OPA1. No entanto, não existem
detalhes sobre a condução nervosa nestes pacientes. Neuropatia axonal de início
tardio foi relacionada à SPG55 e DOA (dominant optic atrophy), enquanto
neuropatia axonal e desmielinizante com leve comprometimento sensitivo foi
descrita na família com mutação no gene TFG. Conclusão: Os pacientes com a
síndrome SPOAN apresentam uma acentuada neuropatia axonal, sensitivo motora.
As alterações encontradas na condução nervosa dos pacientes com síndrome SPOAN
não são específicas, no entanto, resultados normais excluem esta condição em
adultos. A paciente mais jovem desta casuística já apresentava alterações ao exame,
o que pode sugerir um início precoce da neuropatia. Entretanto, não temos dados
suficientes para afirmar que este seja um achado comum a todos os pacientes
SPOAN.
Descritores: 1.Polineuropatias 2.Doença de Charcot-Marie-Tooth 3.Neuropatia
hereditária motora e sensorial 4.Genes recessivos 5.Paraplegia espástica 6.Atrofia
óptica 7.Nervo mediano 8.Nervo ulnar 9.Nervo tibial 10.Nervo fibular

Summary
Amorim SC. Nerve conduction studies on SPOAN syndrome [thesis] São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 93p.
Introduction: SPOAN syndrome (Spastic Paraplegia, Optic Atrophy and
Neuropathy) is a progressive neurodegenerative disorder of autosomal recessive
inheritance described by our group in a large inbred family from Northeastern Brazil.
The clinical picture is characterized by non-progressive congenital optic atrophy,
progressive spastic paraplegia, axonal neuropathy, auditory startles, dysarthria, spinal
and foot deformities and also extrapyramidal signs. Linkage studies mapped the
responsible locus for the syndrome to a 2Mb region on chromosome 11q13. The
gene responsible for SPOAN syndrome remains elusive. Materials and Methods:
This is a cross sectional study which was conducted from 2009 to 2011. We
evaluated 27 patients (20 females), with a0ges ranging from 4 to 58 years. All
patients shared the same phenotype (spastic paraplegia, optic atrophy and peripheral
neuropathy) and had the same 11q13 haplotype in homozygosis. Patients with history
of diabetes mellitus or alcoholism were excluded from this study. All patients were
evaluated by the same clinical researcher (SA). Neurological evaluation included
determination of modified neuropathy symptoms (NSS) and neuropathy disability
(NDS) scores. Motor strength was assessed using MRC scale. Sensibility assessment
included small-fiber (pain and temperature) and large-fiber modalities (vibration128Hz diapason, 10g monofilament and joint position sense). Spine deformities and
atrophy in the lower limbs were observed. We also evaluated osteotendineous
reflexes and cutaneous plantar reflexes. Nerve conduction studies were performed
using a portable Nicolet - Viking Quest, (Viasys,USA). Motor conduction studies
included axillary, median, ulnar, femoral, tibial and fibular nerves on the right side.
Sensory nerve action potentials of median, ulnar, sural and superficial fibular nerves
were recorded using a bar electrode of 3 cm and standard fixed distances. Tibial Hreflex was evaluated with standard technique. Minimal F wave latencies were
obtained from ulnar and tibial nerves. A few tests could not be done in every patient
due to severe deformities. We calculated Pearson's correlation coefficients between
age and nerve conduction parameters, including velocities, latencies and amplitudes.
P values <0.05 were considered statistically significant. Results: Clinical data:
Neuropathic symptoms such as pain and paresthesias were rare. All patients had
signs of severe neuropathy. All subjects demonstrated weakness and atrophy that
were more significant distally than proximally. Foot deformities were present in all
patients and spine deformities were seen in 58%. Upper limb deep tendon reflexes
were exalted in 92% and patelar reflex in 63%. Ankle reflex was absent in all
patients. In one patient, who was 4 years-old, sensory evaluation was inconsistent
and the results were not considered. In all the other ones, sensory modalities were
affected and occurred predominantly in the lower limbs. Electrodiagnostic data:
Sensory nerve conduction: Median nerve SNAP was absent in all 27 patients. Ulnar
nerve SNAPs were absent in 96%, whereas radial nerve SNPAs were absent in 80%.
Superficial fibular and sural SNAPs were absent in all patients. Motor nerve
conduction: The motor latencies of axillary and femoral nerves were normal in all
patients. CMAP amplitudes were reduced in 15% of the median nerves and in 52%

of the ulnar nerves. Conduction velocities (CV) were reduced in 50% of the median
nerves and in 41% of the ulnar nerves. CV was above 80% of the lower normal limit
for all nerves, except for one patient who showed a 27% reduction of ulnar CV, but
had also a CMAP amplitude of less than 2 mV. F waves were prolonged according to
the height in 100%. Only one patient who presented significant motor CV reduction
of the ulnar nerve. CMAPs were absent in 93% of the fibular nerves and in 84% of
the tibial nerves. A single fibular nerve showed more than 20% of CV reduction, but
also had severely reduced CMAP amplitude. H reflex was absent in 88% of the
patients. There was no correlation between age and neurophysiological parameters,
such as median or ulnar CV, latencies or CMAP amplitudes. Discussion: Nerve
conduction studies in this group fulfill criteria for primary axonal neuropathy. No
patient showed conduction block or temporal dispersion. Abnormalities seen in CV
and F waves are probably related to loss of fast conduction fiber nerves. We could
not demonstrate correlation between age and nerve conduction parameters, including
velocities, latencies and amplitudes. SPOAN-like phenotype has been found in
families with mutations in C12orf65, TFG and OPA1 genes, however there is no
detailed report on nerve conduction studies in these conditions. Axonal neuropathy is
also described in SPG55 and DOA plus, but usually with a later onset than on
SPOAN syndrome. Peripheral neuropathy is also described in the family with
mutation in TFG gene, but this presents a different pattern characterized as a mixed
axonal demyelinating neuropathy with mild sensory involvement. Although the
nerve conduction abnormalities seen in SPOAN syndrome are not specific, normal
results seem to rule out this condition, at least in adult patients. The younger patient
in our series was 4-years-old, and her neurophysiological study was severely
abnormal, suggesting an early-onset neuropathy. However, we do not have a
comprehensive study of several young patients to support that this feature is.
Descriptors: 1.Polyneuropathy 2.Charcot-Marie-Tooth disease 3.Sensitive-motor
hereditary neuropathy 4.Recessive genes 5.Spastic paraplegia 6.Optic atrophy
7.Median nerve 8.Ulnar nerve 9.Tibial nerve 10.Peroneal nerve
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A síndrome SPOAN (Spastic Paraplegia, Optic Atrophy and Neuopathy) é uma
doença neurodegenerativa progressiva, descrita recentemente no Brasil por MacedoSouza et al. (2005) em uma grande família consanguínea, originária do município de
Serrinha dos Pintos, no estado do Rio Grande do Norte.
No ano de 2002, a probanda foi avaliada pela primeira vez no Centro de
Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo (CEGH-USP). Tratavase de uma paciente do sexo feminino, de 26 anos de idade, filha de casal
consanguíneo, que não referia intercorrências pré ou perinatais e queixava-se de
nistagmo e déficit visual desde os primeiros anos de vida. A aquisição da marcha
sem apoio ocorreu aos 15 meses; porém, era digitígrada e com quedas frequentes.
Aos 6 anos, necessitou apoio para manter a deambulação e, aos 12 anos, parou de
deambular; neste período, percebeu déficit de força nas mãos. O desenvolvimento da
linguagem e a capacidade de comunicação não estavam afetados, assim como não foi
observado declínio de suas funções cognitivas.
Ao exame neurológico foram observados sinais deficitários, caracterizados
por plegia nos membros inferiores (MMII) e paresia nos membros superiores (MMSS).
Os reflexos miotáticos estavam abolidos nos MMII e exaltados nos MMSS.
O reflexo cutâneo plantar estava ausente. A pesquisa da sensibilidade revelou
anestesia e apalestesia nas mãos e abaixo dos joelhos e anartrestesia dos háluces.
Cifoescoliose, retrações tendíneas nos tornozelos e joelhos e amiotrofia distal
também estavam presentes. Associadamente havia baixa acuidade visual, com
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atrofia óptica bilateral e nistagmo. Sobressaltos à estimulação sonora também
foram observados.
Os exames complementares de ressonância magnética de encéfalo e análise
bioquímica do líquido céfalorraquidiano foram normais. Eletroneuromiografia e
biópsia de nervo sural apontavam para uma neuropatia periférica de padrão axonal.
A avaliação oftalmológica confirmou atrofia de nervo óptico bilateral.
A investigação da história familiar da paciente revelou que, em sua cidade
natal, Serrinha dos Pintos (RN), havia várias pessoas da família afetadas por
condição semelhante (Macedo-Souza et al., 2005).
A revisão da literatura médica da época não apontava para nenhuma condição
clínica que apresentasse associação entre paraplegia espástica, atrofia de nervo
óptico e neuropatia periférica, bem como a mesma cronologia de aparecimento dos
sinais e sintomas. Desta forma, o diagnóstico da paciente permanecia desconhecido.
Em janeiro de 2004, a autora, acompanhada de seu orientador, viajou até o
município de Serrinha dos Pintos, no Estado do RN, distante cerca de 400 km da
capital Natal (Figura 1).
Durante o trabalho de campo foram avaliados clinicamente 22 pacientes e todos
referiam relação de consanguinidade e apresentavam história clínica, evolução
natural da doença e exame neurológico muito semelhantes aos do caso índice
(Macedo-Souza et al., 2005) (Figura 2).
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Figura 1 - Mapa do estado do Rio Grande do Norte (RN), com a localização do município
de Serrinha dos Pintos (em destaque)

Figura 2 - Heredograma inicial da família de Serrinha dos Pintos, RN, com o núcleo da
probanda em destaque



Reproduzido de Macedo-Souza et al. (2005).
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Macedo-Souza et al. (2005) realizaram estudo de ligação em 12 membros da
família (5 afetados e 7 controles familiares), com uso de marcadores moleculares ao
longo do genoma, posteriormente a análise foi estendida para mais vinte e cinco
afetados, o que permitiu mapear o loci responsável pela síndrome no cromossomo
11q13, região em que não havia sido descrita nenhuma doença com as mesmas
características.
Em função da caracterização, evolução clínica e dos resultados do estudo de
ligação foi possível ao grupo sugerir tratar-se de uma nova síndrome, que foi então
denominada pelo acrônimo SPOAN (Spastic Paraplegia, Optic Atrophy, and
Neuropathy), que ressalta as três principais manifestações clínicas da doença.
A caracterização fenotípica dessa nova doença ainda não está de todo
esclarecida e, em relação à neuropatia periférica, não haviam sido realizados estudos
neurofisiológicos que pudessem avaliar o grau de comprometimento dos nervos
periféricos e sua evolução temporal.

2 Objetivo

Objetivo

7

Avaliar, por meio dos estudos de condução nervosa, a neuropatia periférica
presente nos pacientes com a síndrome SPOAN, definir a natureza da lesão no nervo,
sua gravidade e evolução temporal.
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Paraplegias espásticas hereditárias

As paraplegias espásticas hereditárias (PEH) constituem um grupo
heterogêneo de doenças causadas por degeneração dos axônios do trato córtico
espinhal. A prevalência estimada é da ordem de 5:100.000. PEH são caracterizadas
por déficit de força e sinais de liberação piramidal nos membros inferiores que
evoluem de forma simétrica, insidiosa e progressiva. Elas podem ser classificadas em
simples ou complicadas (Harding et al., 1983; Blackstone et al., 2011). Nas PEH
consideradas simples, pode-se observar, além do déficit motor, distúrbios
autonômicos, como urgência miccional e alterações da sensibilidade profunda,
vibratória e cinético postural. As formas complicadas estão associadas a outros sinais
e sintomas, como retardo mental, ataxia, afasia, demência, amiotrofias, distúrbios
extrapiramidais, atrofia de nervo óptico, epilepsia, surdez e neuropatias periféricas
(Fink, 2009; Finsterer et al., 2012).
As histórias clínica e familiar são de grande importância nas PEH, pois
auxiliam na definição da evolução temporal e do mecanismo de transmissão
genética. O exame neurológico confirma a presença de disfunção do trato córtico
espinhal e apresenta espasticidade, hiperrreflexia e sinal de Babinski. Os exames
complementares, como ressonância magnética de encéfalo, análise do líquido
céfalorraquidiano, estudo de condução nervosa e avaliação oftalmológica podem
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excluir possíveis diagnósticos diferenciais ou contribuir para a elucidação de formas
complicadas de PEH (Fink, 2003).
Por se tratar de uma combinação de paraplegia espástica, atrofia de nervo
óptico e neuropatia periférica, a síndrome SPOAN foi classificada por Fink (2009),
como uma forma complicada de paraplegia espástica de transmissão autossômica
recessiva (Tabela 1).

TABELA 1 - Formas de paraplegias espásticas de transmissão autossômica recessiva
Loci

Gene/proteína

Forma de PEH

SPG5A

CYP7B1

Não complicada

SPG7

SPG7/paraplegina

Não complicada/complicada

SPG11

SPG11/KIAA1840

Não complicada/complicada

SPG14

Desconhecido

Complicada

SPG15

ZFYVE26/espastizina

Complicada

SPG20

SPG20/espartina

Complicada

SPG21

SPG21/maspardina 7

Complicada

SPG23

Desconhecido

Complicada

SPG24

Desconhecido

Complicada

SPG25

Desconhecido

Complicada

SPG26

Desconhecido

Complicada

SPG27

Desconhecido

Não complicada/Complicada

SPG28

Desconhecido

Não complicada

SPG30

Desconhecido

Complicada

SPOAN

Desconhecido

Complicada

PEH: paraplegia espástica hereditária



Reproduzido de Fink. (2009)
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Finsterer et al. (2012), descreveram a grande heterogeneidade genética
presente no grupo das paraplegias espásticas, havendo 19 formas de transmissão
autossômica dominante, 27 recessivas, 5 ligadas ao X e uma de herança
mitocondrial, totalizando 52 formas.
A sigla SPG (spastic gait) refere-se aos loci associados às PEH, sendo
seguida de numeração em ordem cronológica de reconhecimento (Fink, 2009).
Blackstone et al. (2011) descreveram como os genes e seus produtos proteicos
estão envolvidos na fisiopatologia da degeneração axonal nas PEH. As quatro proteínas
mais importantes envolvidas no tráfego axonal de moléculas e formação de membranas
são a spastina (codificada pelo gene SPAST/SPG4), atlastina-1 (ATL1/SPG3A), receptor
expression-enhancing protein 1 (REEP1/SPG31) e strumpellina (codificada pelo gene
KIAA0196/SPG8) e juntas representam 60% dos casos de PEH nos Estados Unidos da
América. As proteínas HSP60 e paraplegina (SPG13 e SPG7 respectivamente) estão
envolvidas com a manutenção da função mitocondrial.
A forma mais comum de PEH está relacionada ao locus SPG4, o mecanismo
de transmissão genética é autossômico dominante e é ela é responsável por 40-45%
dos casos. Tem início da infância até a vida adulta, com a maioria dos indivíduos
desenvolvendo sintomas após os 30 anos, de forma lenta e progressiva. PEH
relacionada ao locus SPG3A é a segunda forma mais comum, responsável por cerca
de 10% dos casos autossômicos dominantes simples. O início é precoce, geralmente
na primeira década, e a evolução, lenta (Salinas et al., 2008).
Mutações no gene SPG7 levam a alteração na codificação da paraplegina,
uma proteína da membrana interna das mitocôndrias, envolvida na maturação e
degradação mitocondrial. Neste tipo de PEH, o fenótipo pode ser simples ou
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complicado, quando há o comprometimento cerebelar e atrofia de nervo óptico.
Acredita-se que esta associação se deva aos mecanismos de disfunção mitocondrial.
O início dos sintomas é mais tardio, geralmente em torno da quarta década de vida, e
a herança é autossômica recessiva (Klebe et al., 2012).
SPG11 é a forma mais comum de PEH autossômica recessiva. Está associada
com disfunções cognitivas, neuropatia periférica, ataxia e parkinsonismo, e é a que
está mais frequentemente associada a presença de corpo caloso fino. A mutação no
gene KIAA1840 confirma esta condição (Finsterer et al., 2012).
SPG 55 é uma forma complicada de PEH de transmissão recessiva descrita
em uma família japonesa. Cursa com a associação de neuropatia axonal e atrofia de
nervo óptico. Recentemente Shimazaki et al. (2012) identificaram o gene C12orf65
como responsável por esta condição, e acredita-se que a proteína truncada esteja
envolvida com a função mitocondrial.
Beetz et al. (2013) descreveram uma família indiana com paraplegia espástica
complicada, associada à neuropatia e atrofia de nervo óptico. A história clínica e o
exame neurológico eram muito similares à síndrome SPOAN. Entretanto, estudos de
sequenciamento do exoma revelaram uma mutação no gene TFG que interfere na
regulação entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi.
Salinas et al. (2008) chamaram atenção para a descoberta cada dia maior de
genes e loci distintos causando paraplegia espástica e reforçaram a hipótese de que o
comprometimento no fluxo axonal, tráfego entre membranas, alterações da função
mitocondrial e anormalidades no desenvolvimento axonal levam ao impedimento do
transporte de macromoléculas e organelas e seriam os responsáveis pelo
aparecimento dos sintomas.
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Atrofia óptica hereditária

As neuropatias ópticas hereditárias são um grupo de doenças muito representativo
das disfunções mitocondriais, com prevalência da ordem de 1:10.000 indivíduos.
Podem se apresentar em suas formas simples ou complicadas. As duas condições
mais comuns são ADOA (autosomal dominant optic atrophy), causada por mutação
no gene OPA1 (optic atrophy type 1) e LHON (Leber hereditary optic neuropathy),
causada por mutação no DNA mitocondrial, e ambas cursam com degeneração das
células ganglionares da retina (Yu-Mai-Man et al., 2009; Yu-Wai-Man et al., 2011).
ADOA é a forma mais comum de neuropatia óptica autossômica dominante.
Afeta cerca de 1:50.000 indivíduos e tem início por volta dos 6 a 8 anos. É causada por
mutação no gene OPA1, de herança autossômica dominante, com mais de uma centena
de mutações, identificadas como: substituições missense, nonsense, deleções, inserções e
rearranjos complexos que, em sua maioria, resultam em uma proteína truncada, com
perda de função de um alelo e insuficiência de OPA1 (Davies et al., 2006). O gene
OPA1 codifica uma proteína de 960 aminoácidos, homóloga ao complexo guanosina
trifosfato dinamina símile, que desempenha papel importante nos processos de fusão e
fissão mitocondrial (Aijaz et al., 2004; Yu-Wai-Man et al., 2009).
A proteína OPA1 é expressa em outros órgãos do corpo, como: coração,
fígado, testículo e músculo esquelético, mas sua abundante expressão ocorre no
cérebro e retina. Nesta, é expresso na camada de células ganglionares, na camada
plexiforme e na camada nuclear (Davies et al., 2006).
Chen et al. (2005) revelaram a importância dos mecanismos de fusão e fissão
nos processos fisiológicos das mitocôndrias e expuseram que alterações na morfologia
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desta organela levam a alterações de sua função. O genes OPA1 e MFN 1 e 2
(mitofusina 1 e 2) estão intimamente relacionados a fusão mitocondrial.
O quadro clínico de ADOA se caracteriza por redução insidiosa da acuidade
visual de grau moderado a grave, déficit generalizado ou específico de
reconhecimento de cores, alterações de campo visual e palidez temporal ou
generalizada do nervo óptico. Estas alterações são atribuídas à degeneração das
células ganglionares da retina, principalmente às células da região macular, com
consequente atrofia do nervo óptico. A expressão clínica pode ser bastante variável,
desde pacientes assintomáticos até pacientes com amaurose (Votruba et al., 1998;
Aijaz et al., 2004; Cohn et al., 2007).
Yu-Wai-Man et al. (2010) analisaram 45 famílias com a síndrome DOA plus,
quando há associação do comprometimento oftalmológico com outros sinais e
sintomas multissistêmicos e confirmaram que a associação mais frequente é com
surdez neurosensorial, presente em dois terços dos pacientes, seguida de
oftalmoplegia externa, miopatia, ataxia e neuropatia axonal sensitiva. Ainda nesta
amostra observaram mutações patogênicas no gene OPA1 em duas famílias que
apresentavam atrofia de nervo óptico, paraplegia espástica e neuropatia axonal.
Já foram descritos mecanismos de transmissão genética autossômica dominante,
recessiva, ligada ao X e mitocondrial para as neuropatias ópticas hereditárias. O gene
OPA2, de transmissão ligada ao X, foi relacionado a uma neuropatia óptica simples,
apenas com comprometimento ocular em poucas famílias (Katz et al., 2006).
Uma forma de atrofia óptica congênita complicada de padrão autossômico recessivo
é a atrofia óptica de Costeff ou acidúria 3-metilglutacônica tipo III, uma doença
metabólica causada por mutação no gene OPA 3, cujo produto proteico é expresso na
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membrana mitocondrial interna. Cursa com atrofia óptica congênita bilateral, sinais
piramidais e extrapiramidais, ataxia e retardo mental na primeira década de vida.
O diagnóstico pode ser feito pela dosagem urinária dos ácidos 3-metilglutacônico e
3-metilglutárico (Anikster et al., 2001; Kleta et al., 2002; Yu-Wai-Man et al., 2009).
LHON pode ocorrer em qualquer fase da vida. Geralmente, a perda da visão
central da retina é de início agudo e frequentemente unilateral, evoluindo para
comprometimento bilateral e amaurose em poucas semanas a meses. Em sua forma
complicada, é comum a associação com arritmias cardíacas, neuropatia periférica,
miopatia, distonia e mioclonias. O mecanismo de herança é materno e as mutações
no DNA mitocondrial mais frequentes na LHON são m.3460G>A, m.11778G>A e
m.14484T>C. Todas estão envolvidas com o complexo I da cadeia respiratória e
acredita-se que sejam responsáveis pela redução acentuada da produção de ATP
mitocondrial (Yu-Wai-Man et al., 2011).

3.3

Neuropatias periféricas hereditárias

As neuropatias hereditárias foram inicialmente descritas por Jean Martin
Charcot e Pierre Marie em 1886, e no mesmo ano por Howard Henry Tooth, como
uma atrofia muscular peroneal, de início na infância, e presente em outros familiares
na mesma geração ou em gerações subsequentes. Posteriormente, passou a ser
conhecida como doença de Charcot-Marie-Tooth, CMT (Harding et al., 1980).
Sturtz et al. (1992) relacionaram historicamente a doença de Charcot-MarieTooth (CMT) em três períodos distintos: o primeiro, de 1886 a 1956, com estudos
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clínicos e anátomo patológicos; o segundo, de 1956 a 1982, em que houve o
desenvolvimento da eletroneuromiografia no estudo das doenças neuromusculares e
a partir de 1982, quando a análise de genética molecular se somou aos demais.
CMT é a doença hereditária neuromuscular mais frequente na população.
A prevalência é de 17 – 40:100.000 indivíduos, (Barisic et al., 2008; Martyn et al., 1997).
Braathen et al. (2011) avaliaram 245 afetados na Noruega e na Islândia e encontraram
uma prevalência de 1:1.214.
O diagnóstico de CMT é dado pela história clínica, exame neurológico,
antecedentes familiares e pelos exames complementares, como eletroneuromiografia
e análise molecular. Em algumas situações se faz necessária a realização de biópsia
de nervo. Em geral, isso acontece nos casos isolados, ou naqueles em que o estudo
neurofisiológico não foi conclusivo na definição do padrão de lesão da fibra nervosa
(Murphy et al., 2012).
CMT é um grupo de doenças bastante heterogêneo, tanto do ponto de vista
clínico, quanto genético. Cursa com déficit de força distal de início nos membros
inferiores, envolvendo principalmente os músculos fibulares, e progride gradualmente
para as coxas, levando à atrofia distal. Posteriormente, afeta mãos e antebraços.
A perda da sensibilidade acomete mãos e pés e leva à redução da percepção vibratória,
tato e dor. Parestesias são incomuns, enquanto dor pode ser um sintoma recorrente.
As deformidades esqueléticas, como pés cavus, planos, aduto varo e escoliose são
vistas com frequência. Os reflexos miotáticos podem estar abolidos ou hipoativos
(Thomas et al., 1997; Pareyson et al., 2006; Pareyson et al., 2009).
Todos os tipos de herança Mendeliana já foram descritos nas CMT
(Dyck et al., 1968a,b). A forma de transmissão genética mais comum é a
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autossômica dominante; as recessivas são mais comuns em países com alto índice
de casamentos consanguíneos e correspondem a cerca de 10% de todas as
neuropatias. Os casos esporádicos estão relacionados à mutação dominante
“de novo” (Barisic et al., 2008; Murphy et al., 2012; Timmerman et al., 2012).
As formas recessivas tendem a ser mais precoces e de evolução clínica mais
grave (Harding et al., 1980).
A classificação genética é hoje a mais aceita para as neuropatias hereditárias.
CMT é causada por mutações em genes que codificam diferentes proteínas que estão
envolvidas em funções distintas, como compactação e manutenção da mielina para
formação do citoesqueleto, transporte axonal e metabolismo mitocondrial
(Timmerman et al., 2012; Pareyson et al., 2009).
A nomenclatura utilizada atualmente, por vezes, é um pouco confusa, pois em
um passado recente, as neuropatias eram descritas pelo termo neuropatias
hereditárias sensitivo motoras, HSMN (hereditary sensory motor neuropathy). Neste
trabalho, abordaremos a classificação CMT. CMT1 corresponde a 50% das
neuropatias hereditárias. Ocorre por mutação no gene PMP22. O mecanismo de
transmissão genética é autossômico dominante e o padrão de lesão da fibra nervosa é
demielinizante. As apresentações mais comuns são os tipos CMT1A e CMT1B.
CMT2 é responsável por 15% dos casos e está relacionada a herança autossômica
dominante. Porém, alguns casos recessivos já foram descritos. O padrão axonal é o
achado comum nos testes eletrodiagnósticos e biópsia de nervo. As formas
intemediárias de padrão mielínico axonal e transmissão autossômica dominante são
raras. CMT4 pode se apresentar como padrão desmielinizante ou axonal e sua forma
de transmissão genética é recessiva. CMTX é a neuropatia hereditária de transmissão
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ligada ao X, corresponde a 15% dos pacientes e o padrão axonal é o mais frequente.
Cada uma dessas 5 formas são divididas em subgrupos, de acordo com o gene
responsável (Ouvrier et al., 2007; Pareyson et al., 2009; Bird, 2013).
CMT2A é o tipo mais comum de CMT2 e ocorre por mutação no gene
MFN2, que codifica uma proteína da membrana externa da mitocôndria, envolvida
na regulação do processo de fusão. O quadro clínico é variável, podendo
apresentar-se desde formas leves a mais graves, com início nos primeiros anos de
vida. A perda axonal é progressiva e alguns pacientes evoluem para a perda da
marcha até a idade de 20 anos. É comum a associação com atrofia de nervo óptico
(Feely et al., 2011).
CMT4 é de transmissão genética recessiva. Seus subgrupos estão
classificados de acordo com a mutação genética encontrada e se referem a famílias
consanguíneas descritas em diferentes países. O padrão de lesão da fibra nervosa é
desmielinizante, O tipo CMT4A. É causado por mutação no gene GDAP-1
(ganglioside-induced-differentiation-associated-1) e pode estar relacionado a
neuropatia axonal (Vallat et al., 2005).
Mutações no gene MFN2 podem causar fenótipos diversos. Trabalhos
reportam sua relação causal com as formas HSMN tipo V e HSMN tipo VI, ambas
de herança autossômica dominante. A associação entre neuropatia axonal e
paraparesia espástica pode ser encontrada na HSMN do tipo V (Frith et al., 1994).
HMSN do tipo VI apresenta associação de neuropatia axonal e atrofia óptica
progressiva. As alterações visuais observadas na HSMN tipo VI são as mesmas
vistas na DOA (Ippel et al., 1995; Voo et al., 2003).
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Síndrome SPOAN

A síndrome SPOAN foi descrita inicialmente por Macedo-Souza et al. (2005)
e se refere a uma doença neurodegenerativa de transmissão autossômica recessiva,
presente em uma extensa família oriunda do nordeste brasileiro, o que nos faz crer
em um ancestral comum. O quadro clínico foi caracterizado por: atrofia óptica
congênita não progressiva, levando a visão subnormal; paraplegia espástica crural de
caráter progressivo, iniciando nos dois primeiros anos de vida e levando à perda da
mobilidade e à cadeira de rodas até os 15 anos de idade; neuropatia periférica axonal,
com manifestação clínica no início da segunda década de vida, causando perda
progressiva da função motora nos quatro membros, de forma mais acentuada nos
membros inferiores; sobressaltos à estimulação sonora. Disartria, iniciando na
segunda década de vida, retrações osteoarticulares, deformidades da coluna e sinais
extra-piramidais foram observados em alguns pacientes. Nesta condição não há
sinais de comprometimento cognitivo, epilepsia ou perda auditiva. Embora houvesse
uma variabilidade na velocidade de progressão da doença e na intensidade dos
sintomas, as principais características clínicas foram facilmente reconhecíveis e
estavam presentes em todos os pacientes avaliados. Nesta casuística, três pacientes
apresentavam ressonância magnética de encéfalo normais e dois haviam realizado
eletroneumiografia compatível com neuropatia axonal; o eletroretinograma e a
análise

do

líquido

céfalorraquidiano

foram

normais

em

dois

pacientes

respectivamente.
A biópsia de nervo sural realizada na probanda revelou diminuição da densidade
de fibras mielínicas e amielínicas; as fibras remanescentes apresentavam morfologia
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aberrante, com pouca bainha de mielina. Foram observadas algumas fibras nervosas com
características de degeneração Walleriana e escassos sinais de regeneração,
demonstrando um padrão de lesão axonal (Macedo-Souza et al., 2005) (Figura 3).

Figura 3 - Biópsia nervo sural. A, B e C – Fibras nervosas de tamanhos e morfologia
aberrantes

Macedo-Souza et al. (2009) ampliaram a análise molecular para 68 pacientes,
dos quais 61 foram clinicamente avaliados. Este acréscimo permitiu aprimorar o
mapeamento genético e recalcular o lod score, além de reduzir a região candidata no
cromossomo 11q13 de 4.8 para 2Mb. A avaliação clínica destes pacientes confirmou a
caracterização fenotípica já relatada na publicação anterior (Macedo-Souza et al., 2005),
com a ressalva de que os sintomas motores podem surgir um pouco mais tardiamente.
Santos et al. (2010) realizaram investigação no município de Serrinha dos
Pintos/RN e em outros quatro municípios circunvizinhos, a fim de estimar a relação
de consanguinidade e endogamia entre os habitantes desta região. Os municípios
escolhidos para execução da pesquisa estavam entre as 50 comunidades brasileiras
com as mais altas taxas de deficiência/habitante (Néri, 2003). A pesquisa revelou


Reproduzido de Macedo-Souza et al. 2005
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uma frequência alta de casamentos consanguíneos, variando entre 9 e 32%,
sugerindo a associação direta entre doenças genéticas, como a síndrome SPOAN, e
os níveis de endogamia presentes nestas localidades.
Graciani et al. (2010) avaliaram 61 pacientes com diagnóstico SPOAN entre
5 e 72 anos de idade. Neste estudo, analisaram a função motora visando quantificar o
grau de dependência e espasticidade. As escalas específicas para paraplegia espástica
não foram úteis para avaliar a progressão, pois a deterioração funcional nos membros
inferiores é precoce e atinge escores máximos antes dos vinte anos de idade. O índice
de Barthel modificado mostrou-se mais sensível para avaliar a progressão da doença.
A força de preensão palmar obteve correlação inversa com a idade. Diante do
exposto, concluíram que a associação de paraplegia espástica e neuropatia periférica
tornam a síndrome SPOAN uma condição incapacitante.
No ano de 2010 foi feita a reprogramação de fibroblastos de dois pacientes,
gerando células tronco pluripotentes induzidas, células iPS (induced Pluripotent
Stem), que serão submetidas ao processo de diferenciação em neurônios para futuros
estudos funcionais.
Com o propósito de identificar a mutação patogênica, foi realizado, em
colaboração com o Broad Institute/USA, o sequenciamento de nova geração,
começando pelo exoma - sequenciamento de todas as regiões exônicas e de algumas
regiões intrônicas - em amostras de DNA de pacientes SPOAN. A análise dos
resultados foi feita no Brasil. Todas as variantes encontradas foram testadas em
controles normais e pacientes. Diante dos resultados inexpressivos, foi optado por
realizar o genoma - sequenciamento de todo o genoma - SPOAN. Os resultados estão
em fase de análise.
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Neurofisiologia

O exame de eletroneuromiografia consiste nos estudos de condução nervosa e
de eletromiografia. Por meio deste exame, é possível quantificar e classificar o
envolvimento dos nervos periféricos. A classificação eletrodiagnóstica é dada pelo
envolvimento de fibras nervosas sensitivas e motoras e pela distinção entre perda
axonal e comprometimento mielínico (Jonhsen, 2000). A correta interpretação de
seus dados pode auxiliar na identificação etiológica, no prognóstico e tratamento de
algumas condições clínicas (Donofrio, 1990).
Não há um protocolo único que seja consenso internacional para realização
do estudo da condução nervosa na investigação das neuropatias. Entretanto, a análise
de nervos sensitivos e motores e o estudo das ondas F devem sempre ser realizados
(Jonhsen, 2000).

3.5.1 Nervo periférico

O nervo periférico é constituído de fibras nervosas autonômicas e somáticas,
motoras e sensitivas. Suas fibras são de diversos diâmetros, em função das bainhas de
mielina que as envolvem. Vão desde fibras amielínicas, que conduzem muito lentamente
(< 1m/s), à fibras mielinizadas grossas, que conduzem mais rapidamente (30 a 60 m/s).
Quanto maior a bainha de mielina, maior o diâmetro do nervo e maior sua velocidade de
condução, uma vez que a condução no nervo periférico ocorre de maneira saltatória
entre os nodos de Ranvier (Bromberg, 2013). As fibras amielínicas e mielínicas finas
não são avaliadas pelos estudos de condução nervosa (Brownell, 2010).
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3.5.2 Potencial de ação

O registro do potencial de ação sensitivo é chamado SNAP (sensory nerve
action potential) e reflete a somação de potenciais de ação do nervo. Pode ser obtido
de forma ortodrômica ou antidrômica. Na forma ortodrômica, a captação é proximal
ao ponto de estimulação, enquanto na antidrômica o ponto de captação é distal ao
ponto de estimulação (Bromberg, 2011) (Figura 4).

0
Figura 4 - SNAP na forma de gráfico. O eixo das ordenadas é expresso em μv (microVolt) e
o das abscissas em ms (milisegundos). É definido como latência de início o tempo entre o
estímulo e o início da despolarização do nervo (intervalo 0-1) e latência de pico o tempo entre
o estímulo nervoso e a depolarização de todas as fibras nervosas do nervo (intervalo 0-2);
se refere a duração do potencial o tempo da fase negativa, deflexão da curva para cima
(intervalo 1-3); amplitude de pico negativo (tensão 1-2) é a voltagem entre a linha de base e
o pico da deflexão negativa, amplitude pico a pico é a voltagem do potencial entre o pico
negativo e o pico positivo (tensão 2-4).

O potencial de ação motor composto ou CMAP (compound muscle action
potential) é o registro em gráfico da despolarização muscular após estímulo elétrico
em todas as fibras do nervo motor analisado (Heise, 2007) (Figura 5).
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Figura 5 - O CMAP é expresso na forma de gráfico e se refere a diferença do potencial entre
os eletrodos, onde o eixo das ordenadas é expresso em mv (milivolt) e o das abscissas em
ms (milisegundos). É definido como latência distal o tempo entre o estímulo nervoso e o
início da despolarização muscular (intervalo 0-1); se refere a duração do potencial o tempo
da fase negativa, deflexão da curva para cima (intervalo 1-3); amplitude de pico negativo
(tensão 1-2) é a voltagem entre a linha de base e o pico da deflexão negativa, amplitude pico
a pico é a voltagem do potencial entre o pico negativo e o pico positivo (tensão 2-4)

Nos casos de perda axonal progressiva existe uma queda nas amplitudes
motoras e sensitivas, sendo estas últimas mais afetadas (Bromberg, 2013).
A amplitude do SNAP pode ser indeterminável com 75% de perda axonal, enquanto
o CMAP pode permanecer com amplitude normal, mesmo com perda maior que 75%
das fibras. Isto se deve à reinervação e ao rebrotamento axonal (Browell et al., 2010).
SNAP é gerado por nervos, diferente do CMAP, que é gerado por músculos.
Por este motivo, as amplitudes são menores e expressas em microvolts (μV),
enquanto os CMAP em milivolts (mV) (Jones, 2012).
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3.5.3 Condução nervosa

3.5.3.1 Condução nervosa sensitiva
O tempo de latência se refere ao intervalo entre o estímulo e a despolarização
do potencial de ação e pode ser medido no início ou no pico da deflexão negativa.
A amplitude é obtida pela somação têmporo espacial dos potenciais de fibras
nervosas e correlaciona–se com o número de axônios despolarizados entre o estímulo
e a captação. É expressa em μV e pode ser calculada entre o pico negativo e o pico
positivo ou da linha de base ao pico negativo. A velocidade de condução nervosa
está relacionada com o calibre e o grau de mielinização das fibras mais grossas
presentes no nervo estudado, e é calculada pela distância entre os pontos de
estimulação e captação, em milímetros (mm) e dividida pela latência de início do
segmento analisado. O resultado é expresso em metro/segundo (m/s) (Oh, 2003a).

3.5.3.2 Condução motora
Latência é o tempo de condução do início do estímulo ao início da deflexão
do CMAP. A amplitude correlaciona-se ao número de fibras nervosas despolarizadas
pelo estímulo e é expressa em mV. Para o cálculo da velocidade de condução,
utiliza-se a distância entre os estímulos proximal e distal (mm), pela diferença entre
as latências proximal e distal (m/s) (Oh, 2003a).
Bloqueio de condução (BC) ocorre quando há interrupção na propagação do
impulso por perda segmentar de mielina ao longo do axônio. Dessa forma, a corrente
se dissipa e se torna insuficiente para despolarizar o nó de Ranvier. É caracterizado
pela redução de amplitude do CMAP no estímulo proximal e relativa manutenção da

Revisão Bibliográfica

26

amplitude no estímulo distal (Ross, 2012). Bromberg. (2013) define bloqueio de
condução como uma redução na amplitude do potencial de ação proximal maior que
50% em relação ao distal e menos de 15% de aumento na duração do pico negativo.
Dispersão temporal (DT) se refere ao aumento da duração do pico negativo
do CMAP do estímulo proximal em relação ao estímulo distal. Ocorre por perda da
sincronização de transmissão dos potenciais de ação de diferentes axônios no
segmento desmielinizado e resulta em um CMAP mais longo, disperso e de
morfologia alterada (Ross, 2012). DT pode ser confirmada por um aumento maior ou
igual a 30% na duração do pico negativo do potencial de ação proximal em relação
ao distal (Van Den Bergh et al., 2004).

3.5.3.3 Respostas tardias – Onda F e reflexo H
A onda F reflete a despolarização de células do corno anterior da medula
por um potencial de ação gerado a partir de um estímulo distal (antidrômico).
Dessa forma, é possível avaliar a integridade proximal das fibras nervosas. É aferida
por meio de estímulos consecutivos e são avaliadas as latências mínima e máxima
e cronodispersão. Deve ser sempre correlacionada com a altura do paciente
(Nóbrega et al., 2004; Pan et al., 2013) (Figura 6).
O reflexo H é considerado um reflexo verdadeiro monosináptico, equivalente ao
reflexo Aquileu. Ele ocorre por meio da despolarização de fibras nervosas rápidas, do
tipo Ia, que fazem sinapse com motoneurônios no corno anterior da medula, e a
neurocondução eferente se dá por fibras motoras alfa. Nos casos de um estímulo muito
intenso, as células de Renshaw, interneurônios, que fazem sinapse no corno anterior da
medula são ativadas e promovem uma inibição central (Fischer, 1992) (Figura 7).
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Figura 6 - Onda F. A: 1 - Latência da onda M, 2 – Latência da onda F com sobreposição dos
estímulos. B: Diferentes latências e morfologias da onda F

Figura 7 - Reflexo H – 1: Latência da onda M, 2: Latência do reflexo H
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3.5.4 Instrumentação

Conforme relatado por Jones (2012) o estudo da condução nervosa consiste
na estimulação do nervo periférico e na captação da resposta no próprio nervo
(condução sensitiva) ou músculo inervado pelo nervo (condução motora). O estímulo
é feito por um estimulador bipolar, colocado sobre a pele em cima do nervo.
O cátodo deve ser direcionado distalmente para o ponto de captação e a graduação do
estímulo é feita em miliampères ou em volts. Um estímulo supramáximo é
necessário para garantir que todas as fibras nervosas sejam despolarizadas. Este
registro é possível observando-se a amplitude do CMAP ao promover aumento
progressivo na intensidade do estímulo. Quando a amplitude máxima é obtida,
aumenta-se a intensidade da estimulação em até 30%. Geralmente, nenhum aumento
adicional da amplitude é observado após a estimulação supramáxima.
Os eletrodos de captação podem ser de superfície ou de agulha. Os de
superfície podem ser adesivos, barras ou anéis e consistem em um ativo (E1)
posicionado no ventre muscular e um referência (E2) em uma região elétrica inativa.
O eletrodo terra deve ser posicionado entre os pontos de estímulo e captação
(Dumitru et al., 2002b).
A temperatura da pele deve ser mantida acima de 32° C nos membros
inferiores e de 34° C nos membros superiores, pois a redução da temperatura leva a
uma redução nas velocidades de condução sensitiva e motora da ordem de 2 m/s/°C
(Rutkove, 2001).
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3.5.5 Neuropatias desmielinizantes x axonais

As neuropatias periféricas podem ser classificadas pelo estudo da condução
nervosa em dois grupos: forma desmielinizante e forma axonal. De acordo com
Harding et al. (1980); Dyck et al. (1968a,b), estas formas foram inicialmente
relacionadas a uma velocidade de condução abaixo ou acima de 38m/s,
respectivamente. As velocidades limítrofes eram consideradas como um grupo
intermediário, muitas vezes de difícil caracterização.
Atualmente, não apenas a velocidade de condução é analisada para distinguir
entre neuropatia desmielinizante e axonal. Outros parâmetros, como amplitude do
SNAP/CMAP, latência distal, latência da onda F, dispersão temporal e bloqueio de
condução têm sido cada vez mais avaliados e quantificados para essa análise
(Tankisi et al., 2007).

3.5.5.1 Neuropatias desmielinizantes
As neuropatias desmielinizantes são causadas por perda da bainha de mielina que
envolve o nervo e suas raízes, ocorrem pelo aumento da capacitância da membrana e
consequente vazamento de corrente, o que diminui a corrente despolarizante no nó de
Ranvier e leva ao retardo na despolarização (Dumitru et al., 2002a). A desmielinização
pode ser focal ou multifocal (Ross, 2012).
Cornblath et al. (1991), da Academia Americana de Neurologia, definem
como critérios para neuropatia desmielinizante: velocidade de condução < 80% do
limite inferior da normalidade (LIN) se amplitude for > 80% do LIN ou velocidade
de condução < 70% do LIN se amplitude for < 80% do LIN; presença de bloqueio de
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condução e/ou dispersão temporal; latência distal > 125% do limite superior da
normalidade (LSN) se amplitude for > 80% do LIN ou > 150% do LSN se amplitude
for < 80% do LIN; ondas F ausentes ou com latência de 120 a 150%.
As características eletrofisiológicas marcantes são o bloqueio de condução e a
dispersão temporal, principalmente nas neuropatias desmielinizantes adquiridas.
A queda da amplitude é comum e pode ser devida à presença de dispersão temporal ou
degeneração axonal secunária (Johnsen et al., 2000; Bromberg, 2013; Ross, 2012).
A análise da condução nervosa é importante na distinção entre formas
hereditárias e adquiridas. Nas CMT do tipo I, desmielinizante, a velocidade de
condução é baixa e uniforme em todos os nervos afetados, enquanto nas neuropatias
desmielinizantes adquiridas crônicas, a queda de velocidade é multifocal e
assimétrica (Lewis et al., 2000).

3.5.5.2 Neuropatias axonais
Neuropatias axonais são causadas pela perda de axônios, podem ser parcial,
quando as fibras remanescentes conduzem normalmente ou total nos casos mais
graves e avançados. A degeneração axonal é comprimento de fibra dependente e as
fibras mais distais e mais longas degeneram primeiro, seguidas de fibras mais curtas.
Como características eletrofisiológicas principais vemos latências distais e latência
das ondas F menores que 125% do LSN e a velocidade de condução acima de 80%
do LIN. Estas alterações observadas se devem à perda de fibras de condução rápida.
A dispersão temporal não é afetada (Bromberg, 2013).
Kelly et al. (1983) propuseram correlacionar a velocidade de condução à
amplitude (grau de perda axonal) e estabeleceram os seguintes critérios: velocidade
de condução maior que 90% dos valores normais, quando a amplitude do CMAP for
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maior que 30% do normal, ou velocidade de condução maior que 60% dos valores
normais, quando a amplitude do CMAP for menor que 30% do normal.

3.5.5.3 Neuropatias mistas
Nas neuropatias mistas encontramos redução da amplitude do SNAP e CMAP,
que pode ser sugestiva de perda axonal secundária ao processo de desmielinização, e
uma redução na velocidade de condução, que, apesar de baixa, não atende aos
critérios de neuropatia desmielinizante primária, dificultando, assim, a exata
definição do padrão de acometimento das fibras nervosas (Brownell, 2010).
Tankisi et al. (2005) propuseram o termo neuropático para definir aqueles
casos intermediários, em que há clara alteração eletrofisiológica, porém, não o
suficiente para a distinção entre padrão desmielinizante e de perda axonal (Figura 8).

Neuropático

5,5DP
-95%
Redução da

Perda axonal

Neuropático

amplitude

Re/desmielinizante

do CMAP
2,5DP
Provável

(65-85%)
2DP

Definido

Neuropático

(50-70%)
Normal

2DP

2,5DP

(13-15%) (16-19%)

4,5DP

5,5DP

(29-34%)

(34-42%)

Diminuição na velocidade de condução motora

Figura 8 - Segmento do nervo motor – Velocidade de condução e amplitude do CMAP
Amplitude do CMAP no eixo do y e velocidade de condução no eixo do x delimitam as áreas
correspondentes ao padrão eletrofisiológico normal, perda axonal, neuropático ou
desmielinizante


Reproduzido de Tankisi et al. 2005
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Tankisi et al. (2007) analisaram 53 casos de neuropatia axonal e 45 de
desmielinizante com a técnica de near-nerve. Os resultados foram classificados de
acordo com Tankisi et al. (2005) e confirmaram uma correlação linear entre redução
da amplitude e da velocidade de condução na maioria dos nervos sensitivos e
motores de ambas as neuropatias. Contrapondo-se, assim, ao conceito de que queda
de amplitude está relacionada apenas à neuropatia axonal. Nas neuropatias axonais,
as quedas de amplitude e de velocidade de condução ocorrem principalmente por
perda de fibras nervosas que conduzem rápido. No entanto, outros fatores, como
condução mais lenta das fibras de reinervação, atrofia axonal com ou sem
re/desmielinização secundária e canalopatias, também podem contribuir.
Nas neuropatias desmielinizantes é comum encontrar, além da redução da
velocidade, a redução da amplitude do SNAP/CMAP, que é causada por perda axonal
secundária e pela dispersão temporal. Na DT diferentes axônios de um mesmo nervo
trafegam com velocidades diferentes, levando a uma desincronização de potenciais e
cancelamento de fases, resultando na queda de amplitude (Kimura et al., 1988).

4 Métodos
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Desenho do estudo

Trata-se de um estudo transversal que visa descrever as alterações
eletrofisiológicas observadas na condução nervosa dos pacientes com a síndrome
SPOAN.

4.2

Casuística

Foram avaliados 27 pacientes, 20 dos quais do sexo feminino, com idades
entre 4 e 58 anos de idade.
Os sujeitos deste estudo foram avaliados pelo mesmo médico investigador, a
autora, em suas cidades de origem.
Dos

27

pacientes

analisados,

26

apresentavam

algum

grau

de

consanguinidade entre si e estavam relacionados à família descrita no Nordeste
brasileiro; a paciente de número 5 desta casuística, era proveniente do estado de
Minas Gerais, filha de pais consanguíneos e não relatava ligação com a família da
probanda. No entanto, o seu estudo de ligação apontava o mesmo haplótipo no
cromossomo 11q13 que os demais pacientes.
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Parecer da comissão de ética

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa - CAPPesq - da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, sob o protocolo de pesquisa de número
0715/08 (Anexo 1).

4.4

Critérios de inclusão

Os pacientes incluídos no estudo apresentavam os três sintomas clínicos mais
importantes da síndrome SPOAN: paraplegia espástica, atrofia de nervo óptico e
neuropatia periférica e partilhavam o mesmo haplótipo no cromossomo 11q13.
Todos os pacientes, ou um de seus responsáveis legais, assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2).

4.5

Critérios de exclusão

História de etilismo e diabetes mellitus foram critérios de exclusão do estudo.

4.6

Anamnese

A anamnese foi realizada por meio de um questionário dirigido onde foram
coletadas informações sobre o sexo, idade, consanguinidade, data de aquisição e perda
da marcha, idade de início das queixas neuropáticas e antecedentes familiares (Anexo 3).
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A avaliação seguiu-se da quantificação do Escore de Sintomas Neuropáticos
(ESN) e Escore de Comprometimento Neuropático (ECN). Estas escalas modificadas
foram validadas para o português por Moreira et al. (2005), a partir da versão
simplificada que Young et al. (1993) fizeram do escore de sintomas neuropáticos,
NSS - Neuropathy Symptom Score - e do escore de incapacidade neuropática, NDS Neuropathy Disability Score idealizadas por Dyck et al. (1980). Segundo Moreira et
al. (2005), as versões simplificadas visam reduzir o número de itens avaliados,
tornando-as mais acessíveis para uso diário na prática clínica, Anexo 4.

4.7

Exame Neurológico

4.7.1 Dados antropométricos

Comprimento (medida linear aproximada do vértex da cabeça ao calcâneo
com o paciente deitado)

4.7.2 Força muscular

A força muscular foi avaliada bilateralmente pedindo-se ao paciente que
fizesse movimento oposto à resistência feita pelo examinador nos segmentos
proximais e distais dos quatro membros. Nos membros superiores, a avaliação do
segmento proximal foi feita pela abdução do braço, e do segmento distal pela
preensão palmar, flexão e extensão dos quirodáctilos. Nos membros inferiores, o
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segmento proximal foi avaliado pela flexão da coxa, manobra de Mingazzini, e nos
segmentos distais pela flexão e extensão do hálux.
A força muscular foi graduada de 0 a 5, conforme escala do “Medical
Research Council”, Al-Qattan. (2003), onde grau 0 – não há contração, grau 1 – a
contração é palpável, mas não há movimento, grau 2 – há movimentação com
eliminação da força da gravidade, grau 3 – movimenta contra a ação da gravidade,
grau 4 – movimenta contra a ação da gravidade e resistência, e grau 5 – movimenta
contra a ação da gravidade com amplitude simétrica e força normal.

4.7.3 – Reflexos

4.7.3.1 - Reflexos profundos - foram testados os reflexos miotáticos bicipital
(nível de integração C5-C6), estilorradial (C5-T1), patelar (L2-L4) e Aquileu (L5-S2)
bilateralmente e classificados em exaltados, normais, hipoativos ou ausentes.
4.7.3.2 - Reflexo superficial – foi testado o reflexo cutâneo plantar e a resposta
ao estímulo foi classificada em flexora, extensora (sinal de Babinski) ou indiferente.

4.7.4 – Sensibilidade

4.7.4.1 – Sensibilidade profunda - A sensibilidade profunda cinético postural,
artrestesia, foi avaliada por meio de movimentos passivos nas articulações dos
polegares e dos háluces bilateralmente e solicitado ao paciente que fossem
informadas a percepção e a direção do movimento. Para a avaliação da sensibilidade
vibratória, palestesia, foi utilizado o diapasão com frequência de 128 Hz nas
saliências ósseas dos olécranos, quirodáctilos, maléolo lateral e pododáctilos.
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4.7.4.2 – Sensibillidade superficial - No estudo da sensibilidade tátil foi usado
o monofilamento de 10 gramas nos háluces. Para sensibilidade dolorosa, foi utilizada
a ponta aguda e, para térmica, foi utilizado gelo e algodão com água quente (40oC).
As modalidades de sensibilidade foram classificadas em normal, hipoestesia
(insensibilidade parcial) e anestesia (insensibilidade total).

4.7.6 Trofismo
4.7.6.1 – Observação da coluna vertebral quanto à presença de deformidades
como cifose, lordose e/ou escoliose.
4.7.6.2 – Observação do trofismo quanto à presença de deformidades e
retrações osteotendíneas distalmente nos membros inferiores.

Apesar de terem sido observadas clinicamente, as alterações autonômicas não
foram objetos deste estudo e, portanto, não foram incluídas nesta tese.

4.8

Estudo da condução nervosa

O protocolo de avaliação neurofisiológica compreendeu o estudo do
hemicorpo direito e os parâmetros estudados foram: latências, velocidades de
conduções motoras e sensitivas, amplitudes dos potenciais de ação motores e
sensitivos e as respostas tardias: estudo do reflexo H no nervo tibial bilateral e a onda
F nos nervos ulnar e tibial direito.
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Não foi realizada sedação em nenhum dos pacientes. A posição em decúbito
dorsal foi adotada para todos os examinados e o tempo de duração do exame foi em
torno de 40 a 50 minutos.
Os estudos de condução nervosa motora e sensitiva foram padronizados
conforme descrito em Preston & Shapiro (2005a,b) e realizados nos seguintes nervos
do hemicorpo direito:

Nervo axilar
Condução nervosa motora - captação no músculo deltóide e estímulo na fossa
supraclavicular.

Nervo mediano
Condução nervosa motora - captação na região tenar e estímulo distal 8 cm
acima do eletrodo de captação e proximal na fossa cubital.
Condução nervosa sensitiva – técnica antidrômica, com captação no II dígito
e estímulo no punho a uma distância fixa de 14 cm.

Nervo ulnar
Condução nervosa motora – captação no músculo abdutor do V dígito e
estímulo distal 8 cm acima do eletrodo de captação e proximal acima do cotovelo.
Condução nervosa sensitiva – técnica antidrômica, com captação no V dígito
e estímulo no punho a uma distância fixa de 10 cm.

Nervo radial
Condução nervosa sensitiva – técnica antidrômica, com captação no dorso da
mão (entre I e II metacarpo) e estímulo na face lateral do antebraço a uma distância
fixa de 10 cm.
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Nervo femoral
Condução nervosa motora- captação no músculo vasto medial e estímulo
lateral a artéria femoral, acima do ligamento inguinal.

Nervo tibial
Condução nervosa motora - captação no músculo abdutor do hálux e estímulo
distal posterior ao maléolo medial e proximal na fossa poplítea.

Nervo sural
Condução nervosa sensitiva – técnica antidrômica com captação na face
lateral do pé, a 1/3 da distância entre o maléolo lateral e o calcâneo e estímulo no 1/3
distal posterior da perna a uma distância fixa de 14cm.

Nervo fibular
Condução nervosa motora – captação no músculo extensor curto dos dedos e
estímulo distal do tornozelo e proximal abaixo da cabeça da fíbula.

Nervo fibular superficial
Condução nervosa sensitiva – técnica antidrômica, captação na face ventral
do tornozelo e estimulação na face lateral da perna a uma distância fixa de 14 cm.

Onda F
Nervo tibial - captação no músculo abdutor do hálux e estímulo supramáximo
distal, em um total de 8 estímulos, posterior ao maléolo medial.
Nervo ulnar - captação no músculo abdutor do V dígito e estímulo
supramáximo distal, 8cm acima do eletrodo de captação direito. Total de 8 estímulos.
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Reflexo H
Captação no músculo gastrocnêmio medial e estímulo submáximo na fossa
poplítea bilateral.
As latências sensitivas e motoras foram medidas no início do potencial de
ação, tanto distal quanto proximal, para permitir o cálculo das velocidades de
condução nervosa. As amplitudes foram medidas na fase negativa de todos os nervos
estudados. Os valores normais para a condução nervosa sensitiva e motora, foram
padronizados de acordo com os dados apresentados por Preston & Shapiro (2005a,b)
e estão descritos na Tabela 2.

TABELA 2 - Valores de referência para condução nervosa motora e sensitiva
Motora
Nervo

Sensitiva

L

A

VC

A

VC

(ms)

(mV)

(m/s)

(μV)

(m/s)

Axilar

≤4,9

Mediano

≤4,4

≥4

≥49

≥20

≥50

Ulnar

≤3,3

≥6

≥49

≥17

≥50

≥15

≥50

≥6

≥40

≥6

≥40

Radial
Femoral

≤6

Tibial

≤6,3

≥4

≥41

Fibular

≤6,3

≥2

≥44

Sural

L:latência, ms:milisegundo, A:amplitude, mV:milivolt, VC:velocidade de condução, μV:microvolt,
m/s: metro/segundo
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Em crianças, os valores considerados dentro da normalidade para
neurocondução sensitiva e motora estavam de acordo com Parano et al. (1993),
descritos na Tabela 3.

TABELA 3 - Valores de referência para condução nervosa sensitiva e motora em crianças
≥ 4 anos
Nervo

Motor

Sensitivo

L (ms)

VC (m/s)

A (mV)

VC (m/s)

A (μV)

Mediano

2,27

56,26

10,37

51,71

25,12

Fibular

3,01

56,14

7,1
53,83

22,66

Sural
L:latência, (ms):milisegundo, A:amplitude,
(m/s):metro/segundo, (mV):milivolt

(μV):microvolt,

VC:velocidade

de

condução,

Os valores normais das latências das respostas tardias, ondas F e reflexo H,
são proporcionais à altura do paciente. Para o cálculo das latências foram utilizadas
as fórmulas padronizadas por Oh (2003b), sendo considerados anormais valores
acima da média corrigida para altura, mais dois desvios padrões.
Latência onda F do nervo ulnar (ms) = 0,202 x altura (cm) – 8,51
Latência onda F do nervo tibial (ms) = 0,436 x altura (cm) -27,01
Latência do reflexo H (ms) = 3,013 + (0,146 x altura em cm)

O aparelho utilizado para o estudo foi da marca VIASYS – Nicolet, Madison,
Wisconsin, EUA, modelo Viking Quest, versão 7.5, com amplificador de dois canais,
portátil (Figura 9).
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Figura 9 - Eletroneuromiógrafo marca Nicollet, modelo Viking Quest

O CMAP foi obtido por meio de estimulação elétrica percutânea com
estimulador bipolar e intensidade ajustável de 0 a 100 mili-Ampères. Os filtros
utilizados foram de 2Hz e 3kHz, para condução sensitiva, e 2Hz e 10kHz, para
condução motora. A impedância foi medida pelo impedanciômetro do próprio
aparelho e mantida abaixo de 5000 Ohms (Dumitru et al., 2002b).
A captação foi realizada com eletrodos de superfície do tipo barra, para a
neurocondução sensitiva, garantindo, assim, uma distância fixa de três centímetros
entre o eletrodo ativo e o referência. Para neurocondução motora, foram utilizados
eletrodos de superfície adesivos da marca Kendall ® (Figura 10).
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Figura 10 - Eletrodos de superfície para registro do potencial de ação: 1: eletrodo adesivo, 2:
eletrodo terra, 3: cabo de eletrodo para realização da condução nervosa motora com entrada
para os eletrodos adesivos ativo, referência e terra, 4: eletrodo tipo barra para realização da
condução nervosa sensitiva, 5: fita métrica

O membro estudado foi aterrado entre os pontos de estimulação e captação
(Figura 11).

Figura 11 - Estudo da condução sensitiva do nervo fibular superficial direito
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A temperatura cutânea foi aferida com termômetro infravermelho e mantida
acima de 32°C. Quando abaixo desta, o membro era aquecido até atingir a
temperatura ideal e, para tal finalidade, foram utilizados alguns dispositivos
térmicos, como secador de cabelo, bolsas de água quente e aquecedores (Figura 12).

Figura 12 - Recursos térmicos: 1- aquecedor elétrico, 2- bolsa térmica, 3- secador de cabelo,
4- termômetro infra-vermelho

4.9

Análise estatística

Foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson entre idade e os
parâmetros velocidades, amplitudes e latências dos nervos mediano e ulnar.
Os valores de P <0,05 foram considerados estatisticamente significantes.

5 Resultados
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Dados clínicos

5.1.1 Marcha

Vinte pacientes informaram sobre o início da marcha. Destes, 65% iniciaram
a marcha sem apoio entre 11 e 23 meses, 20% após 24 meses e 15% nunca andaram
sem apoio.
Vinte e dois pacientes informaram quando ficaram restritos a cadeira de
rodas, 50% até os 10 anos de idade e 50% após os 10 anos de idade. A idade em que
os pacientes ficaram restritos a cadeira de rodas variou de 4 aos 19 anos.
Deambulavam com apoio à época do exame 15% de todos os analisados.

5.1.2 Sintomas neuropáticos

Quatorze, 58% dos indivíduos perceberam o déficit de força distal nos
membros superiores entre 10 e 23 anos.
Parestesias foram referidas por 30% da amostra e 11% referiram dor nos
membros inferiores.
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Na Tabela 4 estão apresentados os dados da casuística e história clínica.

TABELA 4 - Síndrome SPOAN: Casuística e dados clínicos
Sexo

n = 27

Feminino

20 (74%)

Masculino

7 (26%)

Idade
<10

1 (4%)

10 – 20

5 (18%)

21 – 30

13 (48%)

31 – 40

6 (22%)

41 – 50

1 (4%)

51 – 60

1 (4%)

Consanguinidade

27 (100%)

Anamnese
Marcha

n = 20

11 - 23 meses

11 (65%)

≥ 24 meses

4 (20%)

Nunca andou sem apoio

3 (15%)

Perda marcha com apoio

n = 22

≤ 10 anos

11 (50%)

> 10 anos

11 (50%)

Deambulava à época do exame
Marcha com apoio
Sintomas neuropáticos MMSS
Paresia nas mãos entre 10 e 23 anos
Sintomas neuropáticos MMII

n = 27
4 (15%)
n = 24
14 (58%)
n = 27

Parestesias

8 (30%)

Dor

3 (11%)

MMSS - membros superiores; MMII - membros inferiores

Resultados

5.2

49

Escore de sintomas e comprometimento neuropáticos

Para a escala de ESN, escore de sintomas neuropáticos, 4% dos pacientes
receberam escore 3-4, referente a sintomas leves, 26% alcançaram escore 5-6,
considerado sintomas moderados, e 70% negaram a existência de sintomas
neuropáticos, nestes casos a avaliação foi interrompida. Todos os pacientes da
amostra obtiveram ECN, escore de comprometimento neuropático, igual a 10,
considerado sinais neuropáticos graves (Figura 13).

Escore
sinais
e comprometimento
neuropático
Escore
de de
sinais
e comprometimento
neuropático
Escore
de sinais
e comprometimento
neuropático
ESN ECN
ESN ESN
ECN ECN
27

7 7
1 1

27

27

7

1

Escore
3-4 3-4
Escore
Escore
3-4

Escore
5-6 5-6
Escore
Escore
5-6

Escore
10 10
Escore
Escore
10

ESN: Escore de sinais neuropáticos, ECN: Escore de comprometimento neuropático

Figura 13 - Escore de sinais e comprometimento neuropático
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Exame neurológico

5.3.1 Dados antropométricos

O comprimento linear mediano foi de 147 cm (máximo de 161 cm, e mínimo
de 93 cm).

5.3.2 Força muscular

Membros superiores - A avaliação da força muscular evidenciou, no
segmento proximal, força grau 5 em 44% dos pacientes, grau 4 em 48% e grau 3 em
8%. No segmento distal, a investigação revelou força grau 5 em 11%, graus 4 e 3 em
40,5% respectivamente, e grau 2 em 8% dos pacientes.
Membros inferiores - A avaliação demonstrou no segmento proximal, força
grau 4 em 8%, graus 3 e 2 em 11% respectivamente, grau 1 em 4% e grau zero ou
nenhuma atividade muscular em 66% dos indivíduos. Distalmente foi observado força
muscular grau zero em 96% dos pacientes e apenas 1 paciente apresentava grau 3.

5.3.3 Reflexos

Os reflexos profundos bicipital e estilorradial estavam exaltados em 92% dos
pacientes e normoativos em 8%. O reflexo patelar estava exaltado em 63%, abolido
em 33% e normoativo em 4% dos pacientes. Abolição do reflexo Aquileu foi
encontrada em 100% dos pacientes.
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O reflexo superficial cutâneo plantar não foi obtido em 92% dos pacientes e o
sinal de Babinski, resposta extensora, foi observado em 8%.

5.3.4 Sensibilidade

A avaliação da sensibilidade foi realizada em 26 pacientes. Para a criança de
4 anos, foram considerados válidos apenas os resultados do teste da sensibilidade
tátil com monofilamento de 10g. Diante da inconsistência das respostas nos demais
testes, os resultados foram desconsiderados.
A avaliação da sensibilidade superficial dolorosa nos membros superiores
revelou-se normal em 74% dos pacientes; hipoestesia em 22% e anestesia em 4%.
Nos membros inferiores revelou-se normal em 12%, hipoestesia em 8% e anestesia
em 80%.
A sensibilidade térmica nos membros superiores estava normal em 77% dos
pacientes e hipoestesia foi encontrada em 23%. Nos membros inferiores, observamos
hipoestesia em 8% e anestesia em 92%.
A sensibilidade profunda vibratória nos membros superiores estava normal
em 54%; 35% referiram hipopalestesia e 11% apalestesia. Nos membros inferiores,
observamos hipopalestesia em 11% e apalestesia em 89% dos indivíduos.
Em relação à artrestesia nos membros superiores, esta foi normal em 43% dos
pacientes e 57% apresentavam anartrestesia. Nos membros inferiores, observamos
anartrestesia em 100% dos pacientes estudados.
Sensibilidade tátil testada com monofilamento de 10g nos háluces revelou
anestesia em 100% dos investigados.
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5.2.5 Trofismo

5.2.5.1 - Deformidades nos pés (cavo, plano, inversões e atrofias) estavam
presentes em 100% dos pacientes (Figura 14).

Figura 14 - Deformidades osteoarticulares nos membros inferiores. A: Paciente de 14 anos
com atrofia dos músculos distais das pernas e intrínsecos dos pés. B,C,D: Associação de
deformidades, como pés equino varo cavo e intensa atrofia muscular
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5.2.5.2 – Coluna - Deformidades na coluna como cifose ou escoliose
estiveram presentes em graus variados em 52% dos pacientes (Figura 15).

Figura 15 - Deformidades da coluna. A – Escoliose, B – Cifose

Os dados do exame neurológico estão apresentados na Tabela 5.

Resultados

54

TABELA 5 - Exame neurológico na síndrome SPOAN
Força muscular MMSS
Grau 5
Grau 4
Grau 3
Grau 2
Força muscular MMII
Grau 4
Grau 3
Grau 2
Grau 1
Grau 0
Reflexos miotáticos
Biccipital / Estilo radial
Exaltado
Normoativo
Patelar
Exaltado
Abolido
Normoativo
Aquileu
Abolido
Reflexo cutâneo plantar
Abolido
Extensor (sinal de Babinski)
Sensibilidade
Sensibilidade dolorosa
Normal
Hipoestesia
Anestesia
Sensibilidade térmica
Normal
Hipoestesia
Anestesia
Sensibilidade vibratória
Normal
Hipopalestesia
Apalestesia
Sensibilidade artrestésica
Normal
Anartrestesia
Monofilamento 10g
Anestesia
Trofismo
Amiotrofia distal /retrações
Deformidade coluna
Cifose/escoliose

n=27

Proximal
12(44%)
13(48%)
2(8%)

n=27

Proximal
2(8%)
3(11%)
3(11%)
1(4%)
18(66%)

Distal
3(11%)
11(40,5%)
11(40,5%)
2(8%)
Distal
1(4%)

26(96%)

n=27
25 (92%)
2 (8%)
17 (63%)
9 (33%)
1 (4%)
27 (100%)
25 (92%)
2 (8%)
n=26
MMSS
19 (74%)
6 (22%)
1 (4%)
20(77%)
6(23%)

MMII
3(12%)
2(8%)
21(80%)

2(8%)
24(92%)

14(54%)
9(35%)
3 (11%)

3 (11%)
23(89%)

11(43%)
15(57%)

26(100%)

n=27
27(100%)
n=27
27(100%)
n=27
14(52%)
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Eletroneuromiografia

O estudo foi realizado com condições técnicas satisfatórias em todos os
pacientes.

5.4.1 Condução nervosa sensitiva
O SNAP do nervo mediano foi indeterminável em 100% dos pacientes.
SNAP do nervo ulnar foi indeterminável em 96% da amostra estudada. A
velocidade de condução sensitiva do nervo ulnar estava reduzida em 24% do valor de
referência e a amplitude do potencial de ação normal em 1 paciente (4%).
O SNAP do nervo radial foi indeterminável em 80% da amostra. A velocidade
de condução sensitiva estava normal em 13% e reduzida em 7%. Apenas 1 paciente
apresentava redução maior que 20%. A amplitude do PANS foi normal em 4% e
reduzida em 16%. Um único paciente apresentava uma redução maior que 50%.
O SNAP do nervo fibular superficial foi indeterminável em 100% dos
indivíduos.
O SNAP do nervo sural foi indeterminável em 100% dos casos.
Os resultados do estudo da condução nervosa sensitiva estão compilados na
Tabela 6 em valores absolutos e percentuais.
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TABELA 6 - Estudo da condução nervosa sensitiva na síndrome SPOAN
Nervo

SNAP
n

Indet.

Amplitude
Normal

Mediano

27 27(100%)

Ulnar

24

23 (96%)

1 (4%)

Radial

25

20 (80%)

1 (4%)

Fibular

26 26(100%)

Sural

25 25(100%)

(μv)

Reduzida

Velocidade de condução
(m/s)
Normal

Reduzida

1 (4%)
4 (16%)

3 (13%)

2 (7%)

Indet: indeterminável, SNAP: sensory nerve action potential, μv: microvolt, m/s: metro/segundo

5.4.2 Neurocondução motora

5.4.2.1 Nervo axilar (n=27)
O tempo da latência distal do CMAP do nervo axilar estava normal em 100%
dos pacientes.

5.4.2.2 Nervo mediano (n=26)
Amplitude - O CMAP do nervo mediano estava normal em 85% dos
pacientes e reduzida em 15%, com uma variação de redução de até 30%.
O coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis amplitude e idade foi 0,126.
P = 0,541, não foi estatisticamente significante.
Latência – A latência distal do PAMC estava normal em 65% e aumentada
em 35%, a variação máxima do aumento das latências foi de 25%, 2 pacientes
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obtiveram latência acima de 20%. O coeficiente de correlação de Pearson entre as
variáveis idade e latência distal foi 0,214 e P = 0,294, não houve significância
estatística.
Velocidade de condução - As VC estavam normais em 54% e reduzidas em
46%. A redução máxima observada em um paciente foi de 19%. O coeficiente de
correlação de Pearson entre as variáveis idade e VC foi -0,096 e P = 0,641, não
demonstrou significância estatística.
Os valores de velocidade de condução e amplitude do CMAP do nervo
mediano se encontram na Figura 16.

Figura 16 - CMAP do nervo mediano: Velocidade de condução motora x amplitude. mV:
milivolt, m/s: metro/segundo
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5.4.2.3 Nervo ulnar (n=27)
Amplitude - O CMAP do nervo ulnar revelou amplitude normal em 48% e
reduzida em 52%, um paciente teve amplitude reduzida em mais de 80% do valor da
normalidade. O coeficiente de correlação de Pearson do grupo entre as variáveis
idade e amplitude foi 0,246 e P = 0,217, sem significado estatístico.
Latência – A latência distal do CMAP estava normal em 67% e aumentada
em 33%, a variação máxima do aumento foi 72% e 3 pacientes apresentavam
latência acima de 20%. O coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis
idade e latência foi 0,296 e P = 0,134, sem significância estatística.
Velocidade de condução - As VC estavam normais em 59,3% dos pacientes e
reduzidas em 40,7%, a maior redução de velocidade de condução foi de 27% e
ocorreu em um paciente. Não houve correlação do coeficiente de Pearson entre as
variáveis idade e VC, r = 0,227 e P = 0,255 não mostrou significância estatística.
Os valores de velocidade de condução e amplitude do CMAP do nervo ulnar
se encontram na Figura 17.

Figura 17 - CMAP do nervo ulnar: Velocidade de condução motora x amplitude. m/s:
metro/segundo, mV: milivolt
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5.4.2.4 Nervo femoral (n=24)
O CMAP do nervo femoral apresentou latência normal em 100% dos
pacientes.

5.4.2.5 Nervo fibular (n=27 )
Para o nervo fibular, o CMAP foi indeterminável em 92% dos pacientes.
A paciente menor de 4 anos apresentou uma redução na VC de 24% e na
amplitude do CMAP, de 69%. O paciente adulto apresentou uma redução da VC de
0,3% e amplitude normal. Nestes dois pacientes, as latências distais estavam
normais.

5.4.2.6 Nervo tibial (n=27)
O CMAP do nervo tibial foi indeterminável em 84% dos pacientes.
Amplitude – A amplitude do CMAP estava normal em 4% e reduzida em
12%. A variação da redução da amplitude foi de 74%.
Latência - A latência distal estava normal em 16% dos pacientes.
Velocidade de condução - A VC estava normal em 8% e reduzida em 8%. A
variação da redução da VC foi de 13%.
Na tabela 7 estão resumidos os dados da condução nervosa motora.
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TABELA 7 - Estudo da condução nervosa motora na síndrome SPOAN
Nervo

n

Latência (ms)
Indet.

Normal

Aumentada

Amplitude (mV)
Normal Reduzida

Velocidade de
condução (m/s)
Normal

Reduzida

Axilar

27

27
(100%)

Mediano

26

17
(65%)

9
(35%)

22
(85%)

4
(15%)

14
(54%)

12
(46%)

Ulnar

27

18
(67%)

9
(33%)

13
(48%)

14
(52%)

16
(59%)

11
(41%)

Femoral

24

24
(100%)

Fibular

27

Tibial

27

25
(92%)

2
(8%)

1
(4%)

1
(4%)

23
(84%)

4
(16%)

1
(4%)

3
(12%)

2
(8%)
2
(8%)

2
(8%)

mV: milivolt, m/s: metro/segundo

5.4.3 Respostas tardias

A onda F do nervo ulnar (n=23) apresentou latência mínima aumentada em
100% dos pacientes. A variação máxima foi de 90% em um paciente.
A onda F do nervo tibial (n=27) estava indeterminável em 96% da amostra e
com retardo de latência mínima em 4%.
O reflexo H do nervo tibial (n=24) foi indeterminável em 88% dos pacientes
avaliados. Já em 12%, apresentavam latência aumentada.
Na Tabela 8 estão apresentados os resultados do estudo da condução nervosa
na síndrome SPOAN
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TABELA 8 - Estudo da condução nervosa na síndrome SPOAN
Parâmetro

Normal Subnormal Anormal Ausente n

Latência distal motora do nervo axilar

100%

-

-

-

27

Latência distal motora do nervo mediano

73%

19%

8%

-

26

Latência distal motora do nervo ulnar

67%

22%

11%

-

27

Latência distal motora do nervo femoral

100%

-

-

-

24

Latência distal motora do nervo fibular

7%

-

-

93%

27

Latência distal motora do nervo tibial

15%

-

-

85%

27

Velocidade de condução motora do nervo mediano

50%

50%

-

-

26

Velocidade de condução motora do nervo ulnar

59%

37%

4%

-

27

-

4%

4%

92%

27

7%

7%

-

86%

27

Onda F do nervo ulnar

-

96%

4%

-

23

Onda F do nervo tibial

-

4%

-

96%

27

Reflexo H do nervo tibial

-

12%

-

88%

24

Velocidade de condução sensitiva do nervo medinao

-

-

-

100%

27

Velocidade de condução sensitiva do nervo ulnar

-

-

4%

96%

24

Velocidade de condução sensitiva do nervo radial

12%

4%

4%

80%

25

Velocidade de condução sensitiva do nervo fibular

-

-

-

100%

26

Velocidade de condução sensitiva do nervo sural

-

-

-

100%

25

Velocidade de condução motora do nervo fibular
Velocidade de condução motora do nervo tibial

Subnormal (padrão axonal) foi definido como uma VC menor que 20% do limite inferior da
normalidade ou um aumento da latência menor que 20% do limite superior da normalidade. Anormal
(padrão desmielinizante) foi definido como uma redução na velocidade de condução maior que 20%
do limite inferior da normalidade ou aumento da latência maior que 20% do limite superior da
normalidade

Todos os dados do exame neurológico e estudo da condução nervosa dos 27
pacientes desta casuística se encontram compilados nas Tabela 10 e 11 (Anexo 5 e 6).
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5.4.4 Análise estatística

O coeficiente de Pearson calculado entre a idade e os parâmetros da condução
nervosa, a saber: velocidade de condução, latência e amplitude, dos nervos mediano
e ulnar, não foi estatisticamente significante. Foram encontrados valores de P> 0,05
para todos os dados analisados, Tabela 9.

TABELA 9 - Coeficiente de correlação de Pearson
n

Coeficiente de
correlação de Pearson

P

Latência (ms)

26

0,214

0,294

Amplitude (mV)

26

0,126

0,541

Velocidade de condução (m/s)

26

-0,096

0,641

Latência (ms)

27

0,296

0,134

Amplitude (mV)

27

-0,246

0,217

Velocidade de condução (m/s)

27

-0,227

0,255

Idade
Nervo mediano

Nervo ulnar

ms: milisegundo, mV: milivolt, m/s: metro/segundo

6 Discussão
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Este estudo se propôs a investigar as alterações eletrofisiológicas da
neuropatia periférica na síndrome SPOAN. Esta análise foi a primeira descrição
eletrodiagnóstica de uma série de pacientes. Do total de 72 pacientes diagnosticados
até o momento, realizamos o estudo em 27. Vinte e dois exames foram realizados em
municípios no interior do RN. Este número só não foi maior pela grande dificuldade
de locomoção dos pacientes e pela impossibilidade de pais ou cuidadores conduzi-los
até o local designado para a realização da avaliação clínica e diagnóstica. A realização
do exame no domícilio de 2 pacientes não se mostrou satisfatória do ponto de vista
técnico operacional, o que fez com que a autora desconsiderasse seus resultados e
optasse por utilizar a infraestrutura de unidades básicas de saúde nas cidades de
Serrinha dos Pintos, Pau dos Ferros e São Miguel (RN) e do Centro de Estudos do
Genoma Humano da USP - SP (CEGH-USP). Desta forma, as condições técnicas
mínimas para a realização do estudo foram obtidas.
Os pacientes desta casuística apresentaram, até o fim da primeira década de
vida, importante atrofia dos músculos intrínsecos do pé e distais da perna, associada
a deformidades, como pés cavus, planos e inversões. O pé cavo é considerado a
alteração esquelética mais comum em neuropatias hereditárias. Sua fisiopatologia
ainda não está totalmente esclarecida, mas acredita-se que seu aparecimento ocorra
pela deformidade do primeiro metatarso na flexão plantar, causada por um desbalanço
entre os músculos intrínsecos do pé e distais da perna (Piazza et al., 2010).
As deformidades esqueléticas nos pés, pernas e coluna incidem com grande
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frequência nos pacientes com neuropatia periférica (Dyck et al., 1968a). Harding et
al. (1980), relacionou a alta incidência das deformidades ao início precoce da forma
CMT1 e observou que os casos esporádicos e de herança autossômica recessiva
tendem a apresentar alterações esqueléticas mais graves e precoces.
Em relação à sensibilidade, 30% dos pacientes referiram parestesias e 11%,
dor. O escore de sintomas neuropáticos (ESN) demonstrou sintomas leves e
moderados em 30% da amostra, enquanto o escore de comprometimento neuropático
(ECN) foi máximo para sinais neuropáticos graves em todos os pacientes analisados.
As queixas sensitivas, como dor e parestesias, são menos frequentes nas neuropatias
hereditárias do que nas adquiridas e acredita-se que o mecanismo fisiopatológico
esteja relacionado à geração de potenciais e ao possível envolvimento de fibras
nervosas simpáticas (Carter et al., 1998).
Gemignani et al. (2004) avaliaram as queixas sensitivas de 52 pacientes com
CMT. Vinte foram classificados como forma desmielinizante e 32 como forma
axonal. O estudo revelou uma frequência maior de sintomas sensitivos positivos,
como parestesias e disestesias no grupo axonal e dor nociceptiva no grupo
desmielinizante. As explicações fisiopatológicas para o grupo axonal se baseiam na
degeneração axonal, causando hiperexcitabilidade e consequentes descargas
ectópicas pela fibra nervosa lesada.
Nossos dados da anamnese sobre as queixas sensitivas foram corroborados
pelo exame neurológico, que demonstrou um importante comprometimento de todas
as modalidades de sensibilidade, como dor, temperatura, tato, palestesia e artrestesia.
Estes achados confirmaram o envolvimento de fibras nervosas finas e grossas.
Nossos pacientes estão em conformidade com Harding et al. (1980).
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Os reflexos miotáticos estavam exaltados em 92% dos pacientes nos
membros superiores e em 63% nos membros inferiores, à exceção do reflexo
Aquileu, ausente em todos os analisados. Dois pacientes apresentavam resposta
extensora, sinal de Babinski, à elicitação do reflexo superficial cutâneo plantar. A
exaltação de reflexos, um sinal de liberação piramidal, já havia sido relatada na
primeira descrição da síndrome e está relacionada ao comprometimento dos
motoneurônios superiores, em associação com a neuropatia periférica (MacedoSouza et al., 2005).
Para a realização do protocolo de estudo da condução nervosa, algumas
dificuldades técnicas inerentes à condição clínica dos pacientes foram encontradas.
Todos os casos da amostra apresentavam hipotermia acentuada nas extremidades dos
quatro membros, sendo pior nos membros inferiores. Foi necessário o aquecimento
de cada segmento de nervo analisado, a fim de mantermos a temperatura acima de
320 C. Conforme relatado por Rutkove. (2001), a redução da temperatura pode
causar uma diminuição na velocidade de condução de até 2 m/s/°C.
Na síndrome SPOAN, observamos intensa atrofia dos músculos distais da
perna e intrínsecos do pé, o que causou, em alguns pacientes, graves distorções das
referências anatômicas e ausência dos pontos motores distais a serem estudados.
Estes achados estão de acordo com Pareyson et al. (2009), que relataram a
degeneração axonal observada nas neuropatias periféricas como causadora da
desenervação muscular e posterior atrofia de músculos distais.
A classificação eletrofisiológica das neuropatias periféricas, segundo os
critérios da Academia Americana de Neurologia, AAN, Cornblath et al. (1991), leva
em consideração o envolvimento de 2 ou mais nervos. Para ser considerada uma
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polineuropatia axonal, o exame de condução nervosa deve demonstrar redução na
velocidade de condução de até 20% do limite inferior da normalidade; latência distal
aumentada, não mais que 125% do limite superior da normalidade; onda F ausente
ou com aumento da latência mínima até 120% do limite superior da normalidade e
nenhum critério para neuropatia desmielinizante deve estar presente, como bloqueio
de condução ou dispersão temporal.
Os resultados encontrados na neuropatia da síndrome SPOAN estavam em
conformidade com os critérios da AAN para ser classificada como uma forma
axonal. Nosso estudo apresentou valores de latências distais normais, velocidades de
condução motoras normais ou com redução máxima de 20 e 27% para os nervos
mediano e ulnar, respectivamente. As amplitudes do CMAP se mostraram normais
ou levemente reduzidas. No nervo mediano, a redução máxima foi de 30%. As
latências mínimas das ondas F do nervo ulnar estavam abaixo de 120% do limite
superior da normalidade. Nenhum critério para neuropatia desmielinizante foi
encontrado. Os SNAPs estavam ausentes nos membros superiores em mais de 80%
da amostra e na totalidade dos analisados nos membros inferiores. CMAPs foram
inexcitáveis nos membros inferiores em mais de 80% dos pacientes.
Latências distais aumentadas e redução da velocidade de condução do CMAP
nas neuropatias axonais podem ocorrer devido a fatores como: canalopatias,
degeneração axonal, perda de axônios de grande diâmetro que conduzem mais rápido
e pela regeneração axonal que acompanha a degeneração, pois fibras em regeneração
geralmente apresentam região internodal mais curta e bainha de mielina mais fina,
portanto conduzem mais lentamente. Em nosso estudo, a medida da amplitude foi
realizada da linha de base ao pico da deflexão negativa. Esta medida é considerada
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mais fiel ao número de axônios preservados no nervo. Nas neuropatias axonais,
axônios são degenerados, enquanto outros participam da reinervação colateral. Estes
axônios reinervados conduzem mais lentamente. Porém, podem preservar a
amplitude do potencial de ação do nervo estudado (Dumitru et al., 2002a).
Tankisi et al. (2007) estudaram 98 pacientes com a técnica de near-nerve e
analisaram a correlação entre amplitude dos SNAP/CMAP e a velocidade de
condução. Observaram uma correlação linear entre a redução da amplitude e a
velocidade de condução tanto nas neuropatias axonais, quanto nas desmielinizantes.
Nas neuropatias axonais, a redução da amplitude e velocidade de condução está
relacionada à perda de fibras de condução rápida, ao processo de regeneração axonal
e atrofia axonal, com ou sem remielinização, enquanto nas neuropatias
desmielinizantes a redução da amplitude está envolvida com a dispersão temporal
e/ou perda axonal secundária. Estes achados demonstram que a amplitude do CMAP
não deve ser usada como parâmetro isolado na distinção entre neuropatias
desmielinizantes e axonais. O paciente de número 22 desta casuística apresentou
amplitude abaixo de 2mV, associada à redução de 27% na velocidade de condução
do nervo ulnar. Neste caso, não podemos excluir a possibilidade de uma neuropatia
compressiva sobreposta.
Tankisi et al. (2005), definiram polineuropatia de padrão misto ou
neuropático como aquela em que há sinais de desmielinização e perda axonal
concomitante; e relata que nem sempre é possível definir o padrão da lesão nervosa
nas polineuropatias apenas com estudos eletrofisiológicos. Entretanto, ressalta que,
com a realização da história clínica, testes laboratoriais e estudos anatomopatológicos,
a grande maioria dos casos poderá ser definida.
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A associação de neuropatia periférica e paraplegia espástica já foi relatada em
outras doenças genéticas, bem como os diversos mecanismos de herança genética
responsáveis. Porém, compreender os fenótipos e genótipos destas formas
complicadas ainda é um desafio, pois ambas estão envolvidas com a perda
progressiva de axônios longos e seus genes podem estar envolvidos em múltiplos
processos celulares, como mielinização, tráfego intermembranas, transporte axonal e
função mitocondrial (Timmerman et al., 2012).
A associação de paraplegia espástica, atrofia de nervo óptico e neuropatia
periférica está relacionada a SPG7, uma forma complicada de paraplegia espástica,
de caráter recessivo. Os pacientes podem apresentar também ataxia, surdez e atrofia
cortical. É causada por mutação no gene SPG7, que codifica a proteína paraplegina.
O início dos sintomas é mais tardio que na síndrome SPOAN. SPG11, em sua forma
complicada, pode estar associada a polineuropatia. É a paraplegia espástica de
transmissão recessiva mais comum. Corpo caloso fino é um achado frequente.
(Finsterer et al., 2012).
Mutações dominantes no gene Berardinelli-Seip congenital lipodistrophy2
(BSCL2; SPG17) causam uma forma complicada de paraplegia espástica em
associação com neuropatia, conhecida como Silver síndrome. No entanto, não há
relato de atrofia óptica nesta condição (Timmerman et al., 2012).
CMT2A é uma forma de neuropatia hereditária complicada. Seu início
ocorre nos primeiros 5 anos de vida e os pacientes evoluem com plegia distal nos
quatro membros. Atrofia óptica pode ser encontrada em alguns casos. O gene
responsável é o MFN2, que interfere na função mitocondrial. Os estudos de condução
nervosa confirmam velocidade acima de 35m/s. É de transmissão autossômica
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dominante, com alguns casos descritos de caráter recessivo (Ouvrier et al., 2007;
Vallat et al., 2005).
Atrofia de nervo óptico, paraplegia espástica e neuropatia foram descritas em
DOA plus (dominant optic atrophy) e este quadro clínico pode estar relacionado a
mutações no gene OPA1, envolvido na fusão e fissão mitochondrial (Yu-Mai-Wan
et al., 2010).
O fenótipo SPOAN-like também tem sido descrito em algumas famílias
consanguíneas, evidenciando, assim, uma heterogeneidade genética relacionada a
esta associação de sintomas.
SPG55 é uma forma de paraplegia espástica complicada, associada à atrofia
de nervo óptico e neuropatia axonal, relatada em uma família japonesa. Nesta forma,
foi encontrada uma mutação em homozigose no C12orf65 (cromosomo 12), que leva
à disfunção mitocondrial (Shimazaki et al., 2012).
Recentemente foi descrita uma família indiana, com quadro clínico muito
similar a SPOAN, inclusive a região do cromossomo 11q13 foi analisada, mas
nenhuma mutação foi encontrada. O sequenciamento do exoma revelou uma
mutação em homozigose no gene TFG (chromosome 3), que codifica uma proteína
envolvida na regulação entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi
(Beetz et al., 2013).
Na descrição das famílias SPOAN-like com mutação nos genes OPA1,
C12orf65 e TFG não há detalhes sobre os estudos de condução nervosa. Neuropatia
axonal foi descrita na DOA plus e SPG 55, com surgimento dos sintomas em fases
mais tardias. A neuropatia encontrada nos 2 pacientes com mutação no gene TFG foi
descrita como de padrão misto, desmielinizante e axonal, sensitivo motora, de leve
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comprometimento sensitivo (Yu-Mai-Wan et al., 2010; Shimazaki et al., 2012;
Beetz et al., 2013).
Em nossa casuística não foi possível estabelecer uma relação entre idade e as
alterações encontradas na condução nervosa. Calculamos o coeficiente de correlação
de Pearson entre a idade e as variáveis latência distal, amplitude e velocidade de
condução nos nervos mediano e ulnar. O resultado não foi estatisticamente
significante em nenhuma faixa etária. P foi >0,05 para todos os dados analisados.
No entanto, o estudo da condução nervosa possibilitou ao grupo caracterizar a
neuropatia presente na síndrome SPOAN como uma acentuada lesão primária dos
nervos periféricos de padrão axonal, envolvendo fibras nervosas sensitivas e
motoras,

de

predomínio

nos

membros

inferiores.

Desta

forma,

estudos

eletrodiagnósticos de condução nervosa normais afastam o diagnóstico SPOAN em
pacientes adultos.
A paciente mais jovem da nossa série tinha 4 anos de idade e apresentava
inequívocas alterações na condução nervosa, sugerindo uma neuropatia de início
precoce. Entretanto, nós não estudamos outros pacientes durante a primeira década
de vida, o que não nos permite afirmar se tratar de um início precoce para todos os
pacientes com a síndrome SPOAN.

7 Conclusões
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A neuropatia periférica da síndrome SPOAN é causada por perda axonal de
fibras nervosas sensitivas e motoras.
A neuropatia periférica da síndrome SPOAN é de grau acentuado,
caracterizada por SNAPs inexcitáveis nos membros superiores e inferiores e CMAPs
inexcitáveis nos membros inferiores.
Não foi possível estabelecer correlação entre a idade e a evolução temporal da
doença.

8 Anexos
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Anexo 1 - Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa CAPPesq
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Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
_______________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE.:.................................................. ...........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M Ž F Ž
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ............................................................................. Nº ................ APTO: ................
BAIRRO: ............................................................... CIDADE ......................................................
CEP:.................................... TELEFONE: DDD (............) ..........................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M Ž F Ž
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ............................................................................. Nº ................ APTO: ................
BAIRRO: ............................................................... CIDADE ......................................................
CEP:.................................... TELEFONE: DDD (............) ..........................................................
____________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:
Estudo da condução nervosa em pacientes com a síndrome SPOAN.
2. PESQUISADOR: Simone Consuelo de Amorim
CARGO/FUNÇÃO: Médica
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: CREMESP 98.656
UNIDADE DO HCFMUSP: ICHC
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO x

RISCO BAIXO Ž

RISCO MAIOR Ž

RISCO MÉDIO Ž

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia
do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 02 anos
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____________________________________________________________________________
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa
2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos
procedimentos que são experimentais
3. desconfortos e riscos esperados
4. benefícios que poderão ser obtidos
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo
A síndrome SPOAN é uma doença neurológica rara, identificada em 2005 por
pesquisadores da Clínica Neurológica do HCFMUSP e do Centro do Estudo do Genoma
Humano da Universidade de São Paulo (USP), que leva a problemas da visão e da
capacidade de se movimentar. Ela pode afetar tanto homens quanto mulheres e é causada
por um defeito na informação genética. Um dos problemas que ocorre nesta doença é a
alteração do funcionamento dos nervos que vão para os braços e para as pernas, levando a
uma dificuldade em realizar movimentos e a diminuição da sensibilidade. Este estudo se
propõe a investigar a função desses nervos nos pacientes portadores de SPOAN, com
intuito de caracterizar melhor a idade de seu aparecimento, sua velocidade de progressão e
a intensidade do comprometimento. Para que isto possa ser feito, é necessário a realização
de um exame conhecido como eletroneurografia (estudo do funcionamento do nervo). Este
exame é feito com a estimulação dos nervos por meio de pequenas descargas elétricas. O
duração deste exame, que é feito sem anestesia, é cerca de 40 minutos.
Caso concorde em participar da pesquisa, serão coletados dados da história clínica,
e dos antecedentes pessoais e familiares, com o auxílio de um questionário padronizado.
Será feito também um exame clínico e neurológico. O estudo do funcionamento do nervo é
um procedimento que pode causar dor e desconforto local. Não se espera benefícios
individuais com a realização deste exame, mas as informações vindas desta investigação
podem contribuir para o melhor entendimento da síndrome SPOAN.
____________________________________________________________________________
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes
da pesquisa.
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.

Garantimos que terá todas as dúvidas esclarecidas e terá acesso, a qualquer
tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa.
Terá, também, a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de
deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.
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Nos responsabilizamos pela salguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade de
todas as informações obtidas e em caso de publicação de resultados não serão citados
nomes ou outros dados que possibilitem a identificação dos pacientes participantes da
pesquisa.
Em caso de eventual dano à saúde decorrente da pesquisa, será dada toda a
assistência e caso seja necessário, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo oferecerá retaguarda para isto.
_________________________________________________________________________
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

Dra Simone Consuelo de Amorim
Dr Fernando Kok
Ambulatório de Neurologia Infantil (6º andar do Prédio dos Ambulatórios) – Hospital das
Clínicas de São Paulo
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 – Cerqueira César
São Paulo – SP
11. 3069 – 6341/ 11. 8207 – 4834/ 11. 3069 - 6401
____________________________________________________________________________
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

____________________________________________________________________________
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa
São Paulo,

de

de 2008.

____________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

____________________________________
assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)
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Anexo 3 - Protocolo de avaliação clínica dos pacientes com a síndrome
SPOAN

Protocolo de avaliação clínica dos pacientes com a síndrome SPOAN
Nome:
Idade:
Data de nascimento:
Responsável legal:

ANAMNESE:
1. Pais consanguíneos: ( ) Sim

( ) Não

2. Idade de início dos sintomas:

3. Primeiros sintomas:
4. Idade de início da marcha:
5. Idade de início da marcha com apoio:
6. Idade de perda da marcha:
7. Idade em que percebeu déficit de força nos membros superiores:
8. Sintomas neuropáticos:
Dor neuropática: ( ) Sim
Parestesias:

( ) Sim

( )Não
( ) Não
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EXAME NEUROLÓGICO:
1. Comprimento:

2. Força muscular: MRC 0-5
Distal MMSS:
Proximal MMSS:
Distal MMII:
Proximal MMII:

3. Reflexos miotáticos:

Bicipital
Estiloradial
Patelar
Aquileu

Exaltado
( )
( )
( )
( )

Normal
( )
( )
( )
( )

Hipoativo
( )
( )
( )
( )

Ausente
( )
( )
( )
( )

4. Reflexo cutâneo plantar:
( ) Resposta flexora

( ) Resposta extensora/Sinal de Babinski ( ) Indiferente

5. Sensibilidade: (Normal, hipoestesia e anestesia)
Dolorosa MMSS:
Dolorosa MMII:
Térmica MMSS:
Térmica MMII:
Tátil MMII:
Artrestesia MMSS:
Artrestesia MMII:
Palestesia MMSS:
Palestesia MMII:

6. Trofismo:
Amiotrofias distais: ( ) Sim ( ) Não
Deformiddaes pés e pernas: ( ) Sim ( ) Não
Coluna: ( ) Escoliose ( ) Cifose ( ) Outras alterações
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Anexo 4 – Avaliação da quantificação do Escore de Sintomas
Neuropáticos (ESN) e Escore de Comprometimento Neuropático (ECN)

Anexo 5
TABELA 10 - Exame neurológico dos pacientes com síndrome SPOAN
Reflexos
n

1

Paciente Idade

Força

H

Trofismo

Sensibildade

MMSS

MMSS

MMII

MMII

Escoliose/

Atrofia e def.

Artrestesia

Artrestesia

Palestesia

Palestesia

Dolorosa

Dolorosa

Térmica

Térmica

Cifose

pernas e pés

MMSS

MMII

MMSS

MMII

MMSS

MMII

MMSS

MMII

MMII

sim

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

anestesia

sim

normal

anartrestesia

apalestesia

apalestesia

normal

normal

normal

hipoestesia

anestesia

sim

normal

anartrestesia

apalestesia

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

Bicipital Estiloradial

Patelar

Aquileu

Proximal

Distal

Proximal

Distal

Normal

Normal

Exaltado

Abolido

5

4

4

3

Mono 10g

4

93

2

ASL

12

145

Normal

Normal

Exaltado

Abolido

5

5

0

0

3

PDQM

13

150

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

4

4

0

0

4

DLS

14

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

4

3

0

0

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

5

AVRC

15

140

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

5

4

3

0

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

6

WJG

15

135

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

5

4

1

0

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

hipoestesia

hipoestesia

hipoestesia

anestesia

anestesia

7

AMGL

22

136

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

3

2

0

0

sim

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

anestesia

anestesia

normal

anestesia

anestesia

8

ALQ

23

161

Exaltado

Exaltado

Presente

Abolido

4

3

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

apalestesia

hipoestesia

anestesia

hipoestesia

anestesia

anestesia

9

LFQ

23

142

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

5

4

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

apalestesia

apalestesia

hipoestesia

anestesia

hipoestesia

anestesia

anestesia

10

ATQ

24

150

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

4

3

3

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

hipopalestesia

normal

normal

normal

anestesia

anestesia

11

MMM

24

131

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

4

3

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

12

LMM

25

140

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

5

4

3

0

sim

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

13

AMGL

26

146

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

5

4

0

0

sim

normal

anartrestesia

hipopalestesia

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

14

MBC

26

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

5

5

0

0

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

15

MFLN

28

142

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

5

4

4

3

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

16

MASL

29

146

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

5

5

2

0

sim

normal

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

17

MJM

29

134

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

4

3

0

0

sim

anartrestesia

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

18

JEAO

30

141

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

4

3

0

0

sim

anartrestesia

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

19

MRQC

30

155

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

4

3

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

hipopalestesia

hipoestesia

anestesia

hipoestesia

anestesia

anestesia

20

FCQ

32

121

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

4

3

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

normal

apalestesia

anestesia

anestesia

normal

anestesia

anestesia

21

CJF

35

139

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

4

3

0

0

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

apalestesia

hipoestesia

anestesia

hipoestesia

anestesia

anestesia

22

JAQ

35

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

3

2

0

0

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

23

AAO

36

137

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

4

3

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

24

ZDQ

37

141

Exaltado

Exaltado

Exaltado

Abolido

4

3

2

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

apalestesia

hipoestesia

hipoestesia

hipoestesia

hipoestesia

anestesia

25

FI

38

150

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

5

4

0

0

sim

anartrestesia

anartrestesia

normal

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

26

IFQ

41

146

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

4

3

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

hipopalestesia

normal

normal

normal

anestesia

anestesia

27

RPQ

58

129

Exaltado

Exaltado

Abolido

Abolido

4

4

0

0

sim

sim

anartrestesia

anartrestesia

hipopalestesia

apalestesia

normal

anestesia

normal

anestesia

anestesia

sim

sim

Anexos

ALC

H: altura, MMSS: membros superiores, MMII: membros inferiores, Mono: monofilamento, NA: não avaliado, def: deformidades
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Anexo 6
TABELA 11 - Estudo da condução nervosa na síndrome SPOAN em valores absolutos
Estudos da condução nervosa sensitiva
Nervo

Mediano

Ulnar

Fibular

Estudos da condução nervosa motora
Sural

L/A/VC L/A/VC L/A/VC
1,6/7/57
SR
SR
SR
SR
SR
02/09/1950
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
2,2/10/45
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
3,3/19/31
SR
SR
1,8/12/56
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Axilar
L
1,9
3,1
2,6
3,9
3,2
3
3
2,7
3,6
2,2
3,7
3,3
3
3
3,4
3,4
3,2
2,6
3,7
2,6
2,8
4
3,3
3,6
4,1
2,5
3,3
≤4,9

Mediano
L

A

Ulnar
VC

Onda
VC F L
63
17,2
57
30,3
52
24,7
51
30,5
46,5 24,4
52
26,9
51
24,5
41
36,1
52
24,7
40
32,1
50
25,5
48
30,1
41
26,4
45
28,3
46
42
30,5
52
29,4
57
26,4
43
32
45
30,3
52
27,6
36
39
53
24,7
53
24,9
52
31,2
50
27,1
51
27,7
≥49

Femoral

L
A
1,5
11,2
3,5
6,4
48
3,8
4,5
3
9,2
51
2,3
7,7
4,4
3,6
47
3,1
4
4,4
8,4
50
2,7
3,6
3,7
5,7
57
2,9
6,8
3,7
6,6
55
2,9
3,4
5,1 11,6
43
3,9
7,1
4,5
2,8
58
2,5
5,5
5,5
9,2
42
4,3
4,6
4,2
8,3
50
2,9
6,6
4
6,5
42
3
9
3,8
6,6
51
3,1
9,9
3,9 12,3
44
3,2
8,1
3,8
8,9
50
2,9
7,2
4,7
5,7
46
5,3
1,1
3,6
7,5
49
3,5
4,8
2,9 11,3
52
2,3
9,6
3,5
6,4
45
3,8
3,4
3,6
3,2
48
3,1
6
3,8
8,9
51
3,1
5,6
5,2
5,1
40
5,7
1,3
3
14,3
54
2,6
8,4
4,1
7,2
42
2,4
10,1
4,6
8,4
44
3,9
5,2
3,2
2,9
49
3,1
3,3
5,5
9,5
53
3,4
3,4
≤4,4 ≥4
≥49 ≤3,3
≥6
2,27 10,37 56,3
potencial de ação sensitivo (μV: microVolts), A: Amplitude do potencial de ação motor (mV:

L
2,6

Fibular

Tibial

L/A/VC
L/A/VC
F-W L
2,5 / 2,2 / 43 2,9/13,3/47
SR
SR
SR
SR
5,5
SR
SR
SR
5,2
SR
SR
SR
4,8
SR
SR
SR
3,6
SR
SR
SR
4,5
SR
SR
SR
4,2
SR
SR
SR
4,4
SR
SR
SR
2,3
SR
SR
SR
4,3
SR
SR
SR
4,4
SR
SR
SR
3,8
SR
SR
SR
SR
4,4/0,8/32
SR
4,2
3,5 / 2,6 / 43
5,6/1,4/41
47,5
4,7
SR
SR
SR
3,7
SR
SR
SR
3,4
SR
SR
SR
4,7
SR
SR
SR
6
SR
SR
SR
4,8
SR
SR
SR
4,5
SR
SR
SR
3,6
SR
SR
SR
1,5
SR
SR
SR
3,9
SR
SR
SR
SR
SR
SR
4,1
SR
3,5/1/40
SR
≤6
≤6,3 ≥2/≥44 ≤6,3 ≥4/≥41
3,0/7,1/56,14
miliVolts), VC: velocidade de condução (m/s),

Reflexo
HL
20,6/16,2
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
28,4/28,6
SR
27/7/27,5
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Anexos

F:feminino,
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n = 27
Sexo
Age H
L/A/VC L/A/VC
1
SR
2,1/20/38
F
4
93
2
SR
SR
F
12 145
3
SR
SR
F
13 150
4
SR
SR
M
14
5
SR
SR
F
15 140
6
F
SR
SR
15 135
7
SR
SR
F
22 136
8
SR
SR
M
23 161
9
SR
SR
F
23 142
10
SR
SR
F
24 150
11
SR
SR
F
24 131
12
SR
SR
F
25 140
13
SR
SR
F
26 146
14
SR
SR
F
26
15
SR
SR
F
28 142
16
SR
SR
M
29 146
17
SR
F
29 134
18
SR
SR
M
30 141
19
SR
SR
M
30 155
20
SR
F
32 121
21
SR
SR
F
35 139
22
M
SR
SR
35
23
SR
SR
F
36 137
24
F
SR
SR
37 141
25
SR
M
38 150
26
SR
SR
F
41 146
27
SR
SR
F
58 129
Normal >10anos
Normal <10 anos
H: altura, L: latência (ms:milisegundo), A:Amplitude do
M:masculino, SR: sem resposta

Radial
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