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Resumo 

 
Paiva ARB. Leucodistrofias e leucoencefalopatias genéticas em adultos: 
caracterização clínica, molecular e de neuroimagem [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

As leucodistrofias e as leucoencefalopatias genéticas constituem um grupo 
heterogêneo de doenças raras que afetam preferencialmente a substância branca 
encefálica, sendo mais comuns na infância. Possuem amplo espectro fenotípico, com 
manifestações clínicas muitas vezes inespecíficas, mais comumente sintomas 
neuropsiquiátricos e acometimento de tratos longos. Os achados de neuroimagem são 
igualmente muito heterogêneos, mas tendem a ser consistentes para cada doença 
individualmente, por vezes permitindo precisa correlação fenotípica-genotípica. O 
uso crescente das técnicas de sequenciamento de nova geração têm possibilitado a 
identificação das bases genéticas de muitas destas doenças e a descrição de novas 
entidades, principalmente na faixa etária pediátrica. Já são mais de 60 genes 
associados a este grupo de doenças, adicionando complexidade à abordagem destes 
pacientes. No entanto, ainda se conhece pouco a respeito dos fenótipos e genótipos 
de pacientes adultos com leucodistrofia ou leucoencefalopatia genética. O objetivo 
do presente estudo foi descrever aspectos clínicos, neurorradiológicos e genéticos de 
pacientes adultos com leucodistrofia ou leucoencefalopatia genética. Foi realizado 
um estudo clínico retrospectivo e parcialmente prospectivo dos pacientes em 
acompanhamento no nosso serviço de neurogenética. Todas as 31 famílias (38 
pacientes) incluídas foram submetidas a avaliação clínica e neurorradiológica. 
Exames neurofisiológicos foram realizados de acordo com a apresentação clínica. 
Exames diagnósticos bioquímicos ou genéticos foram solicitados em três etapas 
sequenciais. Na primeira etapa, após avaliação clínica e de neuroimagem, os 
pacientes foram submetidos a avaliação bioquímica ou teste genético específico 
conforme a hipótese diagnóstica. Nesta etapa 13 probandos obtiveram diagnóstico 
definitivo – sete com adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatia ligada ao X, três 
com acidúria L2-hidroxiglutárica, um com leucodistrofia autossômica dominante do 
adulto, um com doença de Alexander e um com síndrome de Sjögren-Larsson. Na 
segunda etapa, os pacientes foram submetidos a avaliação por sequenciamento do 
exoma clínico. Nesta etapa, mais 13 probandos obtiveram diagnóstico: quatro com 
doença de substância branca evanescente, três com CADASIL, três com 
leucoencefalopatia difusa hereditária com esferoides, um com leucoencefalopatia 
com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e elevação de lactato, um 
com a síndrome de Gordon-Holmes e um com a doença relacionada a PLP1. Na 
terceira etapa, os probandos sem diagnóstico foram submetidos a avaliação por 
sequenciamento completo do exoma e mais dois probandos obtiveram diagnóstico. 
Uma família foi diagnóstica com deficiência intelectual relacionada a PUS3, uma 
condição extremamente rara que cursa com deficiência intelectual sindrômica, 
leucoencefalopatia e, em nossas pacientes, nefropatia, que não havia sido 
previamente descrita. A outra família apresentou um fenótipo totalmente novo 
associado a FDX2. Os pacientes apresentavam atrofia óptica congênita, miopatia 
mitocondrial, polineuropatia periférica axonal e leucoencefalopatia reversível. Após 
as três etapas, 28 dentre 31 probandos (90%) obtiveram diagnóstico definitivo e três 
probandos continuaram sem diagnóstico definitivo. Concluímos que o quadro clínico 
e neurorradiológico das leucodistrofias e leucoencefalopatias genéticas em adultos é 
muito heterogêneo e depende da etiologia subjacente. A avaliação clínica e 
neurorradiológica minuciosas associadas a avaliação genética não enviesada, seja por 
sequenciamento do exoma clínico, seja por sequenciamento completo do exoma, foi 
determinante para o diagnóstico correto na maioria dos pacientes. 

Descritores: Leucoencefalopatias; Adrenoleucodistrofia; CADASIL; Genética; 
Neuroimagem; Doença de Pelizaeus-Merzbacher.  



Abstract 

 

Paiva ARB. Leukodystrophies and genetic leukoencephalopathies in adults: clinical, 

genetic and neuroimaging characterization [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

Leukodystrophies and genetic leukoencephalopathies are a heterogeneous group of 
rare disorders that affect predominantly the cerebral white matter. They are more 
common in children and have a wide phenotypic spectrum with non-specific clinical 
features dominated by neuropsychiatric manifestations and long-tract symptoms. The 
neuroimaging findings are highly heterogeneous, but commonly have the same 
features for the same disorders, allowing precise phenotypic-genotypic correlation. 
As next-generation sequencing techniques become widely used, the genetic basis of a 
great number of these disorders has been established, as new disorders have been 
identified, especially in the pediatric population. At least 60 genes have been 
associated to these disorders, adding complexity to the diagnostic approach of such 
patients. However, little is known about the phenotypes and the genotypes of adult 
patients with leukodystrophies and genetic leukoencephalopathies. The aim of the 
present study was to describe clinical, neuroradiological and genetic aspects of adult 
patients with leukodystrophy or genetic leukoencephalopathy. A retrospective and 
partially prospective clinical study was conducted in our neurogenetics service. All 
31 families included (38 patients) were clinically and neuroradiologically evaluated. 
Neurophysiological studies were performed as needed. Biochemical or genetic 
diagnostic tests were ordered in three sequential steps. On the first step, based on the 
clinical and neuroradiological presentations, biochemical or single-gene test were 
ordered according to the diagnostic hypothesis. On this step, 13 probands had a 
definitive diagnosis – seven with X-linked adrenoleukodystrophy/ 
adrenomyeloneuropathy, three with L2-hydroxyglutaric aciduria, one with autosomal 
dominant adult-onset demyelinating leukodystrophy, one with Alexander disease 
ando ne with Sjögren-Larsson syndrome. On the second step, patients were evaluated 
by focused exome sequencing and 13 patients were diagnosed: four with vanishing 
white matter disease, three with CADASIL, three with hereditary diffuse 
leukoencephalopathy with spheroids, one with leukoencephalopathy with brainstem 
and spinal cord involvement and lactate elevation, one with Gordon-Holmes 
syndrome and ne with PLP1-related disorder. On the third step, the probands without 
diagnosis were evaluated by whole-exome sequencing and two had a definitive 
diagnosis. One family was diagnosed with PUS3-related intellectual deficiency, an 
extremely rare condition that causes syndromic intellectual deficiency, 
leukoencepahlopathy and, in our patients, nephropathy, something that was not 
previously described in this condition. The other family presented a totally new 
phenotype associated with FDX2. The patients presented congenital optic atrophy, 
mitochondrial myopathy, axonal peripheral polyneuropathy and reversible 
leukoencephalopathy. After the three steps, 28 out of 31 probands (90%) had a 
definitive diagnosis and three probands, remained undiagnosed. We concluded that 
the clinical and neuroradiological picture of adult patients with leukodystrophies and 
genetic leukoencephalopathies are highly heterogeneous and depends on the specific 
etiology. Careful clinical and neuroradiological evaluations associated with a non-
biased genetic test – focused exome sequencing or whole-exome sequencing –, can 
define the correct diagnosis in a great proportion of patients. 

Descriptors: Leukoencephalopathies; Adrenoleukodystrophy; CADASIL; Genetics; 
Neuroimaging; Pelizaeus-Merzbacher Disease. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

As leucoencefalopatias constituem um grupo heterogêneo de  doenças que 

afetam preferencialmente a substância branca encefálica. É comum que o 

neurologista encontre pacientes  com hipersinal da substância branca nas sequências 

ponderadas em T2 e FLAIR nos exames de ressonância magnética (RM) do encéfalo, 

sendo este na maioria das vezes secundário a doenças adquiridas de etiologia 

inflamatória, infecciosa, vascular, tóxica, metabólica ou neoplásica (Renaud, 2016; 

Ahmed et al., 2014). O termo leucodistrofia é historicamente usado para indicar as 

doenças da substância branca de origem genética, indicando um grupo  

extremamente variado de doenças frouxamente agrupados por apresentarem em 

comum marcado acometimento da substância branca.  

Em 2015, Vanderver et al. definiram pela primeira vez de forma mais precisa 

o termo leucodistrofia e cunharam a expressão leucoencefalopatia genética. Assim, 

leucodistrofias (LD) seriam doenças hereditárias com acometimento primário da 

substância branca do sistema nervoso central, com ou sem comprometimento do 

sistema nervoso periférico, que têm em comum alterações de células da glia ou da 

bainha de mielina. Já as leucoencefalopatias genéticas (LG) seriam as doenças 

hereditárias da substância branca que não preenchem critérios para serem 

classificadas como LD e são decorrentes de comprometimento primário neuronal, 

vascular ou sistêmico.  

As LD/LG são mais comuns na infância e, em menor proporção, na 

adolescência, sendo o acometimento em adultos considerado raro. No entanto, o uso 

disseminado da ressonância magnética e, mais recentemente, o crescente emprego 

das técnicas de sequenciamento de nova geração (“next-generation sequencing” – 

NGS) possibilitaram a identificação em adultos das mesmas doenças descritas na 

infância, embora com fenótipo muitas vezes diferente (Leite et al., 2014). Também 

têm sido identificadas novas LD/LG de surgimento exclusivo na idade adulta (Di 

Donato et al., 2014).   

As manifestações neurológicas, tanto em adultos como em crianças, são 

muitas vezes inespecíficas, por acometimento de tratos longos, sendo as LD/LG 
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raramente consideradas no diagnóstico diferencial antes da realização da RM de 

encéfalo. Os pacientes adultos apresentam mais comumente alterações cognitivas 

e/ou comportamentais, associadas ou não a acometimento motor do tipo paraparesia 

espástica e/ou ataxia progressivas (Labauge et al., 2014). Em crianças, por sua vez, 

costumam predominar as manifestações motoras.  

Os padrões de herança genética podem ajudar a orientar as hipóteses 

diagnósticas, sendo todos os padrões passíveis de serem encontrados (formas 

autossômicas recessivas, autossômicas dominantes com graus variados de 

expressividade e penetrância, ligadas ao X, e mitocondriais) (Parikh et al., 2015). 

Salienta-se que em adultos há um número relevante de casos esporádicos e formas 

autossômicas dominantes, ao contrário de crianças, nas quais predominam as formas 

autossômicas recessivas (Di Donato et al., 2014). Ainda assim, pode não haver 

história familiar, pois existem formas de penetrância incompleta e apresentações 

decorrentes de evento mutacional de novo.  

As manifestações extra-neurológicas também podem ajudar a limitar as 

hipóteses diagnósticas. Em adultos, são particularmente úteis as informações sobre 

insuficiência adrenal (presente na adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatia ligada 

ao X (ALD/AMN-X)), menopausa precoce (presente na doença da substância branca 

evanescente – “vanishing white matter disease (VWM)”– e  na leucoencefalopatia 

progressiva com falência ovariana relacionada a AARS2 – Lynch et al., 2016), 

hipogonadismo hipogonadotrófico (HH) (como ocorre na síndrome de Gordon-

Holmes – Margolin et al., 2013), xantomas tendinosos (na xantomatose 

cerebrotendínea – XCT) e sintomas gastrointestinais (diarreia em pacientes com 

XCT e encefalopatia mitocondrial neurogastrointestinal (MNGIE) – Parikh et al., 

2015). 

Como regra geral, suspeita-se de uma LD/LG quando se está frente a um 

paciente com doença de curso crônico e acometimento de substância branca de 

distribuição bilateral, simétrico ou confluente em imagens de RM de encéfalo 

seriadas (Renaud, 2016). No entanto, esta sugestão neurorradiológica tem dois 

problemas: as exceções são comuns e este padrão também pode ocorrer em quadros 

tóxicos, metabólicos ou estágios avançados de qualquer outra etiologia.  Lesões 

assimétricas, com captação de gadolínio e evolução rápida falam a favor de doenças 
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adquiridas (Labauge et al., 2014), mas também existem etiologias genéticas que 

podem apresentar estas mesmas características.  

Ressalta-se que embora os achados de RM possam ser muito heterogêneos 

nas diversas LD/LG, estes achados tendem a ser consistentes para cada doença, 

muitas vezes permitindo a identificação das mesmas a partir da imagem. Assim, 

ficou clara a necessidade de uma abordagem sistemática dos exames de RM para 

orientar a investigação destes casos. O trabalho de Schiffmann e van der Knaap de 

2009 pode ser apontado como o mais abrangente e prático para uma abordagem 

inicial, incluindo dentre os diagnósticos diferenciais as doenças adquiridas e 

separando as doenças de substância branca inicialmente em 2 grandes grupos, 

hipomielinizantes versus as demais (desmielinizantes). No entanto, tal abordagem 

precisou ser refinada, principalmente para abordagem de casos suspeitos de LD/LG 

em adultos, o que foi feito por Labauge et al. (2014) e Ayrignac et al. (2015). Estes 

autores separaram as LD/LG em 3 grandes grupos: LG vasculares, LD/LG cavitantes 

e LD/LG não-vasculares, não-cavitantes. A identificação de achados específicos, 

como acometimento de tronco encefálico em alguns tratos específicos ou de medula 

espinhal e a presença de calcificações e/ou cistos podem ajudar ainda mais a 

direcionar o diagnóstico (Vanderver et al., 2015).  

O diagnóstico definitivo pode ser obtido por meio de testes bioquímicos, 

como a dosagem dos ácidos graxos de cadeia muito longa (AGCML) no sangue de 

pacientes com suspeita de ALD/AMN-X, ou por meio de testes genéticos, como a 

pesquisa de variante patogênica em ABCD1 em casos de ALD/AMN-X. Nos casos 

em que a clínica ou a imagem são muito sugestivos, como por exemplo na doença do 

Alexander do adulto ou leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e 

medula espinhal e elevação de lactato (“leukoencephalopathy with brainstem and 

spinal cord involvement and lactate elevation”– LBSL), a pesquisa de um único gene 

pode ser custo-efetiva. No entanto, existem cerca de 60 genes implicados em LD/LG 

e muitas vezes não é possível apontar um único gene candidato a partir dos achados 

clínicos (Parikh et al., 2015).  

Neste contexto, técnicas de NGS vêm mostrando melhor relação custo-

benefício e têm ampliado rapidamente o nosso conhecimento sobre as LD/LG  

particularmente nas formas de início precoce (Vanderver et al., 2016 e Lynch et al., 
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2017) e também apresentações atípicas. No entanto, conhece-se menos a respeito das 

apresentações clínicas e bases genéticas das formas do adulto. Estes são 

frequentemente diagnosticados como esclerose múltipla atípica ou doença 

neurodegenerativa de início precoce (Sundal et al., 2012). 

Nesta tese revisamos a abordagem diagnóstica e caracterização clínica, de 

imagem e genética de pacientes adultos com LD/LG, bem como apresentamos uma 

breve revisão sobre as principais LD/LG diagnosticadas em adultos. Nossa casuística 

consistiu de pacientes atendidos no Ambulatório de Neurogenética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) com 

hipótese diagnóstica de LD/LG entre os anos de 2012 e 2016. Descrevemos o 

espectro de manifestações clínicas, neurorradiológicas e, sempre que possível,  

genéticas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Descrever os seguintes aspectos de pacientes adultos portadores de LD/LG: 

- clínicos 

- neurorradiológicos 

- genéticos 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

Identificar as características de: 

- exame físico geral 

- exame neurológico 

- exames laboratoriais  

- exames neurofisiológicos  

- exames neurorradiológicos  

que possam contribuir para a identificação da etiologia das LD/LG; 

 

Avaliar o impacto da investigação genética na definição diagnóstica; 

 

Estabelecer correlações genótipo-fenótipo. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Leucodistrofias e leucoencefalopatias genéticas 

 

3.1.1 Definições 

 

Muitas são as doenças que afetam exclusiva ou predominantemente a 

substância branca, e múltiplas são suas origens – vascular, inflamatória, tóxica, 

metabólica, infecciosa, neoplásica ou genética. Também muitos termos já foram 

usados para descrever estas doenças, por vezes pobremente definidos ou com 

sobreposição de significados, adicionando complexidade ao estudo do tema (van der 

Knaap et al., 2005a).  

Dentre estes termos, destacamos os seguintes: leucoencefalopatias, 

leucodistrofias, desmielinização, dismielinização e hipomielinização.  

 

3.1.1.1 Leucoencefalopatia versus leucodistrofia 

O termo leucoencefalopatia refere-se etimologicamente a doenças da 

substância branca de uma forma genérica, sem inferências sobre a etiologia 

subjacente, como sinônimo de “doenças da substância branca” e assim será usado 

neste texto.  

Já o termo leucodistrofia carece de uma definição perfeita e universalmente 

aceita, sendo as definições propostas até hoje influenciadas pelo conhecimento 

disponível à época em que foram formuladas. Há grande debate na literatura sobre 

qual seria a melhor definição, sendo as duas mais atuais as propostas por “GLIA 

Consortium” (Vanderver et al. (2015)) e por Kevelam et al. (2016).  

O grupo chamado “GLIA Consortium” definiu pela primeira vez de forma 

consensual o termo leucodistrofia, adotando o critério neuropatológico. Para este 

grupo, leucodistrofias são doenças hereditárias que afetam a substância branca do 

sistema nervoso central, com ou sem acometimento do sistema nervoso periférico e 

que possuem em comum alterações das células da glia ou da bainha de mielina.   
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No mesmo artigo definiram também leucoencefalopatia genética como: 

“distúrbio hereditário que resulta em anormalidades da substância branca, mas que 

não preenche necessariamente critérios estritos para leucodistrofias”. São doenças 

com envolvimento neuronal primário ou manifestações sistêmicas proeminentes. 

Assim, toda leucodistrofia é também uma leucoencefalopatia genética, mas nem toda 

leucoencefalopatia genética é uma leucodistrofia. 

Uma tentativa de classificar as doenças da substância branca hereditárias já 

conhecidas foi feita, e duas listas foram apresentadas por Vanderver et al. (2015) – 

uma de leucodistrofias e uma de leucoencefalopatias genéticas.   

As definições apresentadas pelo “GLIA Consortium” permitem que doenças 

novas sejam classificadas prospectivamente e as já conhecidas eventualmente 

reclassificadas conforme o entendimento das mesmas aumente. 

Em editorial que acompanha o referido artigo, Salsano (2015) começa citando 

Aristóteles – natura non facit saltus (“a natureza não dá saltos”) – para nos lembrar 

de como é difícil a elaboração de classificações e faz algumas observações críticas. 

Por exemplo, a hipomielinização com atrofia de gânglios da base e cerebelo 

(“hypomyelination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum” – H-ABC , 

relacionada a TUBB4A) é apresentada como leucodistrofia, embora não existam até o 

momento estudos neuropatológicos desta doença e seu gene se expresse 

predominantemente em neurônios. Também a XCT é apresentada como 

leucodistrofia, embora saibamos tratar-se de uma doença sistêmica.  

Cerca de um ano após a publicação destas definições, Kevelam et al. (2016), 

questionam o foco sobre a mielina como critério central da definição de 

leucodistrofia. À luz dos novos conhecimentos, tal foco não se justificaria e 

argumenta com alguns exemplos: novamente a leucodistrofia H-ABC, que se deve a 

um defeito na produção de microtúbulos e leva a uma axonopatia com perda 

secundária de mielina; o gene CSF1R codifica fator de crescimento específico para 

micróglia, macrófago e monócito, mas quando mutado leva ao fenótipo de 

leucoencefalopatia com esferoides axonais e glia pigmentada (“hereditary diffuse 

leukoencephalopathy with spheroids” – HDLS), com achados anátomo-patológicos 

de axonopatia. 
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Assim, para Kevelam et al. (2016), leucodistrofias são “doenças 

geneticamente determinadas que afetam primariamente a substância branca do 

sistema nervoso central, independentemente do componente estrutural envolvido, do 

processo molecular afetado ou do curso da doença.” Tal definição foi ratificada por 

van der Knaap e Bugiani em 2017, em artigo de revisão. 

Chamamos a atenção ainda para a questão do curso da doença. 

Historicamente, as leucodistrofias foram entendidas como doenças de curso crônico 

e progressivo, mas na verdade existem casos de evolução estática (como a acidúria 

L2-hidroxiglutárica – L2HGA) e até de  melhora da doença após uma manifestação 

inicial (em geral na infância). Como exemplos destas citamos a leucoencefalopatia 

megalencefálica com cistos subcorticais, a leucoencefalopatia com acometimento de 

tálamo e tronco encefálico e elevação de lactato (“leukoencephalopathy with 

thalamus and brainstem involvement and high lactate” – LTBL) e a doença 

relacionada ao FDX2, que descreveremos em detalhes nesta tese. Este aspecto 

temporal foi observado pelo “GLIA Consortium”, que não considera mais o curso da 

doença na sua definição de leucodistrofia.  

Todos os autores citados aqui são unânimes em reconhecer que as definições 

de leucodistrofia são necessariamente imperfeitas e deverão ser continuamente 

aprimoradas. Nesta tese usaremos sempre que possível as definições propostas pelo 

“GLIA Consortium”, pois vem sendo a preferida nas publicações que a sucederam e 

nos parece a mais apropriada do ponto de vista etimológico. 

No entanto, como bem notou Salsano (2015), estamos mudando as 

classificações basedas em termos clínicos (como distonias (DYTs), ataxias 

espinocerebelares (SCAs), paraplegias espásticas (SPGs)), ou  bioquímicos (acidúria 

L2-hidroxiglutárica), ou patológicos (HDLS), por termos baseados em genética. 

Assim, como exemplo, coexistem na literatura atual os termos doença de Pelizaeus-

Merzbacher (PMD) ou SPG2 ou leucodistrofia hipomielinizante 1 (HDL1) ou 

doenças relacionadas a PLP1 para se referir a um genótipo com vários fenótipos. 

Algumas áreas do conhecimento já começaram a reorganizar a sua nomenclatura 

para melhor incorporar a linguagem genética, como a nova classificação de 

neuropatias periféricas hereditárias (Mathis et al., 2015) e de distúrbios de 

movimento (Marras et al., 2016). 
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Acreditamos que este possa vir a ser o caminho adotado para o estudo das 

LD/LG nos próximos anos (Fussiger et al, 2017).  

No Quadro 1 listamos as doenças que consensualmente foram classificadas 

como leucodistrofias, segundo Vanderver et al. (2015). As doenças que não constam 

no quadro se encaixam melhor na definição de leucoencefalopatia genética.  

 

Quadro 1 – Doenças classificadas como leucodistrofias  

 

Adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatia ligada ao X 

Displasia oculodentodigital 

Doença da substância branca evanescente 

Doença de Alexander 

Doença de Canavan 

Doença de Krabbe 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher-like 

Doença por corpos de poliglicosanos 

Doença relacionada a SOX10 

Doenças da biogênese peroxissomal 

Doenças do armazenamento de ácido siálico 

Fucosidose 

Hipomielinização com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e espasticidade 

em pernas  

Hipomielinização com atrofia de gânglios da base e cerebelo (H-ABC) 

Hipomielinização com catarata congênita 

Leucodistrofia autossômica dominante desmielinizante do adulto 

Leucodistrofia metacromática 

Leucoencefalopatia com acometimento de tálamo e tronco encefálico e elevação de lactato 

Leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e elevação de 

lactato 

Leucoencefalopatia com edema intramielínico relacionada a ClC-2 

Leucoencefalopatia difusa hereditária com esferoides (HDLS) 

Leucoencefalopatia megalencefálica com cistos subcorticais 

Leucoencefalopatia por deficiência de RNAse T2 

Síndrome 18q- 

Síndrome 4H (hipomielinização, hipodontia, hipogonadismo hipogonadotrófico) – doença 

relacionada a Pol-III 

Síndrome de Aicardi-Goutières 

Síndrome de Sjögren-Larsson 

Xantomatose cerebrotendínea 

Fonte: adaptado de Vanderver et al., 2015 
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3.1.1.2 Desmielinização versus dismielinização 

Os termos desmielinização e dismielinização também podem ser confundidos 

e aqui adotaremos as definições propostas por van der Knaap et al. em 2005a. 

 A desmielinização é o processo de perda da mielina por acometimento 

primário e seletivo das células da glia ou da bainha de mielina propriamente dita. 

Assim, esclerose múltipla e leucodistrofia metacromática, por exemplo, são doenças 

que causam desmielinização.  

Já dismielinização refere-se ao processo que leva a formação de uma bainha 

de mielina anormal, podendo ser acompanhanda ou não de perda de mielina, tal 

como ocorre na fenilcetonúria. 

 

3.1.1.3 Hipomielinização 

Por fim, hipomielinização refere-se à redução da produção de mielina com 

consequente déficit permanente de sua constituição. É um sinal radiológico 

extremamente útil, pois permite reduzir sobremaneira a lista de genes a serem 

testados. 

As doenças classicamente descritas como leucodistrofias hipomielinizantes 

da infância são a PMD, doença de Pelizaeus-Merzbacher símile, a síndrome 18q- e a 

doença de Cockayne, sendo que as duas primeiras já foram descritas em adultos 

(Cailloux et al., 2000; Orthman-Murphy et al., 2009). Os outros genes já 

relacionados a leucodistrofia hipomielinizante com casos em adultos são: TUBB4A, 

POLR3A, POLR3B, CLCN2 e  NKX6-2 – todos serão comentados na seção 3.3.10 – 

Doenças  Hipomielinizantes.  

 

3.1.1.4 Idade de início  

Um outro fator que adiciona complexidade ao estudo das LD/LG em adultos 

é a idade de início dos sintomas, pois temos os seguintes cenários possíveis: 

- pacientes em que os primeiros sintomas surgiram na idade adulta; 

- pacientes em que os primeiros sintomas surgiram na infância e persistiram 

na idade adulta; 
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- pacientes em que os primeiros sintomas surgiram na infância e 

melhoraram ao longo do desenvolvimento, podendo ter deixado sintomas 

residuais ou não. 

Há que se considerar também a possível distinção entre início dos sintomas 

sistêmicos ou início dos sintomas neurológicos. Por exemplo, pacientes com XCT 

têm diarreia crônica de início na infância, mas os sintomas neurológicos podem 

surgir somente no fim da adolescência ou início da vida adulta.  

Estas distinções não são feitas com frequência na literatura, sendo que a 

maioria dos trabalhos envolvendo pacientes adultos agrupam os cenários descritos 

acima.  

Uma outra forma de abordar esta questão é a partir da genética, observando 

que já foram descritos genes que se expressam na infância, adolescência e vida 

adulta, genes que se expressam exclusivamente na vida adulta e genes que se 

expressam (até onde sabemos) somente na infância. 

A maioria dos trabalhos define como adulto indivíduos maiores de 16 anos – 

e aqui seguiremos esta convenção. 

 

3.1.2 Aspectos históricos 

 

As pesquisas sobre as doenças da substância branca começaram há cerca de 

180 anos, com os primeiros estudos anátomo-patológicos. Podemos dividir 

didaticamente em três grandes períodos: a era da patologia (1830-1980), a era da 

neuroimagem (1980-2000), e a era da genética (2000-dias atuais). 

Em 1838, o talentoso patologista e ilustrador escocês Robert Carswell 

publicou em seu atlas a primeira ilustração da doença hoje conhecida como esclerose 

múltipla (Kevelam et al., 2016). Este talvez possa ser considerado o marco zero dos 

estudos sobre as doenças da substância branca.  

Em 1897, Otto Heubner descreveu uma doença neurológica rara em crianças 

cuja os aspectos histopatológicos eram de acometimento difuso da substância branca 

e marcado endurecimento da mesma. Passou-se então a adotar o termo “esclerose 

difusa” em oposição à esclerose múltipla. Em 1899 Pelizaeus e em 1910 Merzbacher 
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descreveram o acometimento familiar da “esclerose difusa” (Heubner (1897)
1
 apud 

Kevelam et al. 2016; Pelizaeus (1899)
2
 apud Kevelam et al. 2016; Merzbacher 

(1910)
3
 apud Kevelam et al 2016).  

O termo leucodistrofia foi proposto pela primeira vez por Bielschowsky e 

Henneberg em 1928 para descrição da leucodistrofia metacromática e sugerido para 

a descrição de doenças hereditárias progressivas que afetam a substância branca 

(Bielschowsky e Henneberg
4
 apud van der Knaap e Bugiani, 2017). O termo provem 

do grego, “leuco”= branco, “dis”= falta de, e “trofia”= crescimento. 

Foi somente em 1984 que Seitelberg definiu leucodistrofia como “um 

processo desmielinizante progressivo e crônico do sistema nervoso central, com 

características de distúrbio metabólico da manutenção da bainha de mielina. No que 

concerne a etiologia, a maioria é causada por elementos endógenos”.      

Também em 1984, Morell e Wiesmann definiram leucodistrofia como 

“distúrbios que afetam primariamente a oligodendroglia ou a mielina (...) de origem 

endógena, com padrão compatível com transferência genética de um defeito 

metabólico (...) com deterioração progressiva”. 

Interessante notar a adoção do critério anátomo-patológico centrado na 

mielina por estas definições. Ressalta-se que à época de tais definições o número de 

condições conhecidas era pequeno, suas bases bioquímicas pouco compreendidas e 

suas bases genéticas totalmente desconhecidas (van der Knaap e Bugiani, 2017). O 

diagnóstico era feito até então por achados bioquímicos ou anátomo-patológicos. 

A década de 1980 foi particularmente importante para a história dos estudos 

sobre LD/LG, pois nela surgiram a ressonância magnética (RM) e os primeiros 

estudos genéticos de leucodistrofias.  

A RM revolucionou o estudo das LD/LG. Foi possível verificar que pacientes 

que tinham o mesmo diagnóstico confirmado por testes bioquímicos, tinham o 

mesmo padrão de acometimento visível nas imagens de RM (Kevelam et al., 2016). 

                                                 
1
  Heubner O. Ueber diffuse hirnsklerose. Charité-Ann 1897;22:298-310. 

2
  Pelizaeus F. Ueber eine eigenartige familiäre Entwicklungshemmung vornehmlich auf 

motorischem Gebiet. Arch Psychiatrie Nervenkr 1899;31:100–104. 
3
  Merzbacher L. Eine eigenartige familiär-hereditäre Erkrankungsform (aplasia axialis 

extracorticalis congenita). Z Gesamte Neurol Psychiatrie 1910;3:1–138. 
4
 Bielschowsky M, Henneberg R. Ueber familiare diffuse sklerose (Leukodystrophia cerebri 

progressive hereditária). J Psychol Neurol (Lpz) 1928;36:131-81. 
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Assim se deu o início do reconhecimento de padrão de imagem de RM para o 

diagnóstico das LD/LG. 

Na década de 1990 e início dos anos 2000, várias doenças foram descritas a 

partir de critérios de imagem, como, por exemplo: leucoencefalopatia 

megalencefálica com cistos subcorticais, VWM, H-ABC, LBSL, síndrome de 

hipomielinização, hipodontia e hipogonadismo hipogonadotrófico (síndrome  4H) e 

LTBL (van der Knaap et al., 1995; van der Knaap et al., 1997; van der Knaap et al., 

2002a; van der Knaap et al., 2002b; Atrouni et al., 2003; Steenweg et al., 2012). 

Os primeiros genes relacionados a LD/LG foram identificados no final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990, a saber: PLP1, ARSA, ASPA, ABCD1, GALC 

(Hudson et al., 1989; Polten et al., 1991; Kaul et al., 1993; Mosser et al., 1993; Sakai 

et al., 1994). Tais descobertas foram feitas a partir da abordagem de estudos de genes 

candidatos ou estudos de ligação.  

Em 2001, as primeiras doenças definidas a partir da imagem por RM, tiveram 

suas bases genéticas estabelecidas: VWM foi relacionada a 5 genes (EIF2B1 a 5) e a 

leucoencefalopatia megalencefálica com cistos subcorticais foi relacionada a MLC1. 

Até então, os estudos genéticos necessários para a definição de uma nova 

doença (estudos de ligação) eram bastante trabalhosos, caros e dependentes de 

grande número de indivíduos afetados para a comprovação dos mesmos. Foi somente 

a partir de 2005, com a introdução da tecnologia de NGS que uma nova mudança de 

paradigma ocorreu na abordagem das doenças mendelianas raras (Ng et al., 2009). 

Em 2012, o uso do sequenciamento completo do exoma permitiu relacionar 

variantes patogênicas em CSF1R à HDLS (Rademakers et al, 2012). Esta foi a 

primeira leucodistrofia que teve sua base genética estabelecida por técnicas de NGS. 

Desde então, outros genes vêm sendo descobertos, dos quais podemos citar: EARS2, 

TUBB4A, RNF216, AARS2, etc. (Steenweg et al., 2012; Simons et al., 2013; 

Margolin et al., 2013; Dallabona et al., 2014). 

A identificação e estudo de pacientes adultos com LD/LG foram bastante 

limitados até o início dos anos 2010, com apenas alguns relatos de casos e pequenas 

séries publicadas. Com o crescente uso das técnicas de NGS observamos a ampliação 

de fenótipos de genes previamente descritos em LD/LG da infância, muitas vezes 

com manifestações em adultos completamente diferentes das encontradas na 
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infância. Não por acaso, houve um significativo aumento da literatura referente a 

estes casos nos últimos oito anos, com várias revisões de literatura sobre LD/LG em 

adultos já publicadas (Renaud 2012, 2016; Leite et al., 2014; Ahmed et al., 2014; 

Vanderver 2016b; Lynch et al., 2018). 

 

3.1.3 Epidemiologia 

 

Os dados epidemiológicos sobre LD e/ou LG são limitados e referem-se 

principalmente à faixa etária pediátrica (Vanderver et al., 2014).  

Embora individualmente cada condição seja bastante rara, segundo Costello 

et al. (2009), em conjunto (LD/LG em crianças e adultos), sua prevalência pode se 

aproximar da prevalência da esclerose múltipla – atualmente estima-se que esta afeta 

2,3 milhões de pessoas em todo o mundo (Jones, 2016). Se por um lado esta projeção 

pareça exagerada, por outro vale lembrar que o uso com maior liberalidade de 

métodos diagnósticos de neuroimagem e o uso mais intensivo do NGS possibilitarão 

a identificação de um número crescente de indivíduos.  

Estimava-se que até 50% dos casos de LD/LG em adultos permaneciam sem 

diagnóstico definitivo, mesmo após extensa avaliação, embora esta realidade pareça 

estar começando a mudar (Renaud, 2012).  

 

3.2 Leucodistrofias e leucoencefalopatias genéticas em adultos 

 

3.2.1 Importância 

 

O grupo das LD/LG vem ganhando progressivo destaque na literatura 

neurológica na medida em que os testes genéticos têm possibilitado o maior 

reconhecimento destas doenças e a descrição de novas entidades.  

No entanto, há ainda enormes lacunas na compreensão destes casos: qual é a 

prevalência e a incidência destas doenças? Por que as manifestações em adultos e 

crianças são muitas vezes tão diferentes? Quais as relações genotípicas-fenotípicas? 

Qual o espectro de fenótipos possíveis? Qual a melhor forma de abordagem 

diagnóstica? Qual a melhor forma de classificá-las? Estas são apenas algumas das 
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perguntas para as quais ainda não temos respostas adequadas – nem mesmo para a 

população pediátrica.  

Assim, o neurologista de adultos quando frente a um caso suspeito de LD/LG 

tem o enorme desafio de lidar com doenças raras, pouco compreendidas e para as 

quais há ainda poucos dados de literatura. Daí a importância de novos trabalhos nesta 

área. 

 

3.2.2 Classificação 

 

Não há consenso sobre a melhor forma de classificação das LD/LG em 

adultos. Muitas das classificações propostas não fazem distinção entre adultos e 

crianças, tornando confusa a abordagem de pacientes adultos a partir destas.  

Alturkustani et al. (2013) foi o primeiro a propor uma classificação exclusiva 

para LD/LG de início no adulto, adotando critérios clínicos e patológicos. O primeiro 

passo seria excluir LD/LG clássicas da infância, que porventura estivessem se 

manifestando tardiamente. Sugere especificamente a pesquisa de ALD/AMN-X, 

doença de Krabbe, leucodistrofia metacromática, doença de Alexander e VWM. 

O segundo passo seria a identificação de disautonomia precoce, sugerindo o 

diagnóstico de leucodistrofia autossômica dominante do adulto (ADLD) ligada a 

LMNB1. Não havendo disautonomia, o próximo passo seria a análise patológica, útil 

para os diagnósticos de HDLS e doença de Nasu-Hakola (ligada a TYROBP (DAP12) 

ou TREM2). 

Sem dúvida, a classificação proposta por Alturkustani é bastante incompleta e 

de difícil aplicação em sua totalidade, por requerer o uso da patologia – com suas 

dificuldade inerentes de obtenção e interpretação de amostras. No entanto, deve ser 

reconhecida como a primeira proposta de abordagem de pacientes adultos com 

LD/LG presente na literatura.   

No entanto, sendo a imagem por RM o principal exame complementar 

individual para o estudo das LD/LG, uma abordagem a partir da mesma tem maior 

lógica. Assim, o maior estudo realizado até o momento usou como critério o padrão 

de acometimento visto na ressonância magnética, dividindo os pacientes em três 

grupos: doenças vasculares, doenças cavitantes e doenças sem aspecto vascular ou 
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cavitante. Foram avaliados 154 pacientes franceses distribuídos por todo o país 

(Ayrignac et al., 2015) adotando-se esta classificação. 

O padrão vascular foi definido pela presença de hipersinal da substância 

branca profunda, ponte e/ou cápsula externa nas sequências ponderadas em 

T2/FLAIR com sinais de micro-hemorragias na sequência T2*/SWI. Este foi o grupo 

com maior número de casos com diagnóstico definitivo, sendo que os diagnósticos 

encontrados foram CADASIL, doenças relacionadas a variantes patogênicas de 

COL4A1 e a síndrome de Labrune (leucoencefalopatia com calcificações e cistos).   

O padrão cavitante foi o menor grupo e foi definido pela presença de marcado 

hipossinal em T1 dentro de áreas de hipersinal em T2/FLAIR. A VWM foi a única 

doença encontrada neste grupo. 

Por fim, o grupo de pacientes sem aspectos vasculares ou cavitantes em suas 

ressonâncias constituiu o maior e mais heterogêneo grupo. A ALD-X foi o 

diagnóstico mais frequente, tendo sido também encontrados casos de doença de 

Krabbe, leucodistrofia metacromática, XCT, ADLD dentre outras. Foi também este 

grupo que teve o maior número de casos sem diagnóstico definitivo (45%). 

Esta segunda classificação tem seu valor, pois pode orientar a investigação 

clínica de forma prática. Os autores ainda destacam que no terceiro grupo, uma 

avaliação detalhada da clínica e dos exames de imagem por profissionais com 

experiência no atendimento de pacientes com LD/LG permitiram o diagnóstico 

presuntivo correto em 21/82 pacientes.  

 

3.2.3 Caracterização clínica 

 

As manifestações neurológicas mais comuns das LD/LG em adultos são: 

alterações cognitivas e/ou comportamentais, alterações da marcha, disartria, 

síndrome piramidal, ataxia cerebelar e por vezes movimentos anormais ou até 

mesmo epilepsia (Leite et al., 2014). O curso clínico tende a ser crônico e lentamente 

progressivo, mas por vezes pode ser rápido, como em alguns casos de HDLS ou 

acelerado por fatores externos, principalmente trauma, como ocorre em VWM.  

Alguns achados neurológicos podem ajudar a reduzir a lista de diagnósticos 

diferenciais. O Quadro 2 traz estes achados. 
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Quadro 2 –  Achados neurológicos de maior valor diagnóstico  

 

Neuropatia óptica Doenças mitocontriais 

Leucodistrofia metacromática 

Doença de Krabbe 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher  

Nistagmo / alterações da motricidade 

ocular extrínseca 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher  

Doença de Pelizaeus-Merzbacher símile  

Neuropatia periférica Doenças mitocondriais 

ADLDLeucodistrofia metacromática 

Doença de Krabbe 

Doenças peroxissomais (ADL/AMN-X)  

Síndrome de Cockayne 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher  

Doença de Pelizaeus-Merzbacher símile 

Disautonomia ADLD (precoce)  

Doença por corpos de poliglicosanos do adulto 

Enxaqueca CADASIL 

Tremor palatal Doença de Alexander 

Acidente vascular encefálico CADASIL 

CARASIL 

CARASAL 

Doença de Fabry 

Fonte: adaptado de Ahmed et al., 2014 e Renaud, 2016 

 

 

A história familiar quando sugere algum padrão de herança também é 

extremamente útil. Em adultos, ao contrário das crianças, há uma representação 

significativa de casos esporádicos e doenças autossômicas dominantes – embora isto 

nem sempre fique evidente pela história. Variantes patogênicas de novo podem 

ocorrer principalmente em doença de Alexander e ALD/AMN-X. Há também 

doenças autossômicas dominantes que apresentam penetrância incompleta, como a 

HDLS. O Quadro 3 traz as doenças separadas por forma de herança. 
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Quadro 3 –  Padrão de herança das principais leucodistrofias e leucoencefalopatias 

genéticas 

 

Autossômicas dominantes CADASIL 

ADLD 

HDLS 

Doença de Alexander 

Doenças associadas ao COL4A1 

Leucodistrofia cerebral com vasculopatia retiniana 

(TREX1) 

Ligadas ao X ADL/AMN-X 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher 

Síndrome tremor-ataxia ligada ao X  

Doença de Fabry 

Autossômicas recessivas Todas as demais 

 

 

No entanto, são os achados extra-neurológicos aqueles com maior potencial 

discriminatório (Parikh et al., 2015). O Quadro 4 mostra os principais achados. 
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Quadro 4 –  Achados extra-neurológicos de maior valor diagnóstico em pacientes 

com leucodistrofia ou leucoencefalopatia genética  

 

Insuficiência adrenal .ADL/AMN-X 

.Síndrome 4H 

Falência ovariana precoce .Doença da substância branca evanescente 

.Leucoencefalopatia relacionada a AARS2 

.Síndrome tremor-ataxia ligada ao X 

Hipogonadismo 

hipogonadotrófico 

.Síndrome 4H 

.Distúrbios relacionados ao PNPLA6 

Ictiose .Síndrome de Sjögren-Larsson 

.Deficiência de múltiplas sulfatases 

.Doença de Refsum  

.Síndrome de Cockayne 

.Tricotiodistrofia 

Xantomas cutâneos .Xantomatose cerebrotendínea 

Alterações gastrointestinais .Xantomatose cerebrotendínea  

.Encefalopatia mitocondrial neurogastrointestinal 

.Leucodistrofia  metacromática (colelitíase) 

Catarata .Xantomatose cerebrotendínea  

.Síndrome 4H  

.Doença de Fabry 

.Doenças mitocondriais 

.Doenças peroxissomais 

Retinopatia .Doença de Krabbe 

.Doença de Refsum 

.Síndrome de Cockayne 

.Gangliosidoses GM1 e GM2 

.Síndrome de Sjögren-Larsson 

.Doenças mitocondriais 

.Doenças peroxissomais 

.Microangiopatia cerebroretiniana com calcificações e cistos 

(síndrome de Labrune) 

.Doenças associadas ao COL4A1 

.Leucodistrofia cerebral com vasculopatia retiniana (TREX1) 

Perda auditiva .Doenças mitocondriais 

.Doença de Refsum 

Hipo/oligodontia .Síndrome 4H 

.Síndrome de Cockayne 

Alterações esqueléticas .Síndrome de Nasu-Hakola 

.Deficiência de múltiplas sulfatases 

.Sialidose 

Macrocrania .Doença de Alexander 

.Acidúrias orgânicas 

.Leucoencefalopatia megalencefálica com cistos subcorticais 

Fonte: (adaptado de Ahmed et al. (2014) e Renaud 2016)  
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Dismorfismos e hepatoesplenomegalia (como ocorre em doenças de depósito 

lisossomal) são extremamente incomuns em pacientes com LD/LG de início na idade 

adulta. No entanto, para aqueles em que a doença teve início precoce e chegaram à 

idade adulta, tais achados podem perdurar. 

Frente a um paciente com LD/LG a busca sistemática pelos achados  

supracitados podem ser decisivos para um diagnóstico correto e/ou a orientação das 

investigações adicionais a serem realizadas. Na Figura 1 apresentamos alguns 

exemplos. 

 

 
 

Figura 1 -  Manifestações extra-neurológicas: A- hipercromia de cicatriz, comum na 

síndrome de Addison, sugerindo ALD/AMN-X ou síndrome 4H; B- 

alopécia precroce, sugerindo ALD/AMN-X; C- ictiose, comum na 

síndrome de Sjögren-Larsson e na doença de Refsum; D- xantomas em 

calcanhar de Aquiles, sugerindo XCT 
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3.2.4 Caracterização neurorradiológica 

 

Embora os estudos sobre doenças da substância  branca tenham se iniciado 

nos anos 1830 com estudos patológicos, foi somente na década de 1980 que estes 

começaram a ganhar força, e com a ressonância magnética mudou-se por completo a 

abordagem destas doenças (Kevelam et al., 2016). A RM é indispensável na 

investigação das LD/LG. Eventualmente, a TC de crânio pode complementar a 

investigação – principalmente na busca de calcificações. Embora as LD/LG 

constituam um grupo bastante heterogêneo, pacientes com a mesma doença tendem a 

apresentar os mesmos achados de RM, possibilitando a identificação de padrões 

característicos de cada doença (Schiffmann e van der Kaanp, 2009).  

Encontramos na literatura três abordagens diagnósticas diferentes e ao 

mesmo tempo complementares dos achados de RM. O primeiro e mais influente 

trabalho foi o de Schiffmann e van der Knaap (2009), que propõe um algoritmo no 

qual a primeira distinção é entre doenças hipomielinizantes e as demais. O grupo das 

hipomielinizantes é subsequentemente dividido entre as doenças com ou sem 

acometimento de sistema nervoso periférico. Já o grupo das não-hipomielinizantes é 

dividido conforme o padrão das lesões em multifocais ou confluentes. Este último 

grupo é ainda subdividido conforme a localização predominante das lesões – frontal, 

parieto-occipital, periventricular, subcortical, difuso e fossa posterior.  

As LD/LG com hipomielinização são muito raras em adultos. Assim, 

seguindo esta abordagem, destacamos no Quadro 5 as principais LD/LG sem-

hipomielinização do adulto. 
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Quadro 5 –  Padrão de lesões vistas na neuroimagem das principais leucodistrofias 

e leucoencefalopatias genéticas (adaptado de Ahmed et al. (2014) e 

Renaud 2016) 

 

Multifocais  .Vasculopatias 

.Doenças mitocondriais 

.HDLS 

.Acidúria L2-hidroxiglutárica 

.Doença de Fabry 

Confluentes Frontal .Leucodistrofia metacromática 

.Variante frontal da ALD-X 

.HDLS 

.Doença de Alexander 

 Parieto-occipital .ALD-X  

.Doença de Krabbe  

 Periventricular .Leucodistrofia metacromática 

.Doença de Krabbe 

.Síndrome de Sjögren-Larsson 

.LBSL 

.Doença por corpos de poliglicosanos do adulto 

 Subcortical .Síndrome de Kearns-Sayre 

.Acidúria L2-hidroxiglutárica 

.Doenças do ciclo da uréia 

 Difusa .Doença da substância branca evanescente 

.Doenças mitocondriais 

.Distrofia muscular congênita por deficiência de 

merosina 

.Fase final de várias doenças 

 Fossa posterior Cerebelo e 

pedúnculos 

cerebelares médios 

.Xantomatose cerebrotendínea 

.Doenças peroxissomais 

.Doença de Alexander 

.LBSL 

.ADLD 

.FXTAS 

  Tronco encefálico .LBSL 

.Doenças peroxissomais 

.Doença de Alexander 

.ADLD 

.Doença por corpos de 

poliglicosanos do adulto 
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A segunda proposta de abordagem diagnóstica a partir da imagem foi feita 

por Labauge et al. em 2014 e aplicada numa população de 154 pacientes pelo mesmo 

grupo (Ayrignac et al., 2015). Esta proposta tem a vantagem de ter sido elaborada 

exclusivamente para LD/LG de início na idade adulta, enquanto que a primeira era 

mais abrangente (podendo por vezes confundir o neurologista clínico). De forma 

bastante pragmática, divide em vasculares, cavitantes e outras. 

A terceira proposta, feita por Vanderver (2016b), também foca 

exclusivamente em pacientes adultos e divide os pacientes em dois grandes grupos: 

um com doenças de início multifocal, que pode muitas vezes lembrar uma doença 

desmielinizante ou vascular; e outro com as formas em adultos das LD/LG que 

tipicamente se apresentam em crianças, sendo a maioria confluente.  

Vanderver et al. (2014) também  propôs a busca sistemática de alguns 

achados que podem estreitar as possibilidades diagnósticas, os quais destacamos no 

quadro 6 e na figura 2. 

Por último, o acometimento de fossa posterior em LD/LG em adultos foi 

recentemente revisado por Ayrignac et al. (2016). Segundo o mesmo, o hipersinal em 

T2/FLAIR em tronco pode estar presente na maioria das LD/LG, sendo em algumas 

o acometimento trato-específico. A atrofia leve de tronco encefálico é também 

relativamente frequente, mas a atrofia moderada ou grave têm maior valor 

diagnóstico, ocorrendo em LBSL, ADLD, doença por corpos de poliglicosanos do 

adulto e em doença de Alexander (a acentuada atrofia de bulbo leva a um aspecto de 

“girino”). 

O hipersinal de pedúnculos cerebelares, particularmente os médios, também 

não é muito específico, mas é mais frequentemente encontrado em: LBSL, ADLD, 

síndrome tremor-ataxia ligada ao X (FXTAS) e doença por corpos de poliglicosanos 

do adulto. Já o acometimento de pedúnculos cerebelares superior e inferior têm 

maior valor diagnóstico, sugerindo LBSL.  

Outra avaliação que pode ser útil é a dos núcleos denteados do cerebelo. 

Estes são mais acometidos em XCT, L2HGA, doença de Alexander e doença por 

corpos de poliglicosanos do adulto. Nesta última pode haver também significativa 

atrofia cerebelar. 
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Independente da abordagem inicial adotada, ressalta-se que muitas vezes é 

possível o reconhecimento de um padrão bem específico de imagem, como em LBSL 

ou VWM, por exemplo. Comentaremos um pouco mais sobre o padrão específico 

(quando houver) de cada doença quando abordarmos individualmente as principais 

LD/LG em adultos. 

 

Quadro 6 –  Achados adicionais de neuroimagem com maior valor diagnóstico  

 

Cistos na substância branca .Doença da substância branca evanescente 

.Leucoencefalopatia megalencefálica com cistos 

subcorticais 

.Microangiopatia cerebrorretiniana com calcificações e 

cistos (síndrome de Labrune) 

.Acidúria L2-hidroxiglutárica 

Calcificações .Microangiopatia cerebrorretiniana com calcificações e 

cistos (síndrome de Labrune) 

.Doenças associadas ao COL4A1 e COL4A2 

.Doença de Fabry 

.Doenças mitocondriais 

Impregnação pelo contraste .ALD-X 

.Doença de Alexander 

.HDLS 

.Microangiopatia cerebrorretiniana com calcificações e 

cistos (síndrome de Labrune) 

.Doenças mitocondriais 

Corpo caloso fino .HDLS 

.Síndrome 4H 

Lesões de núcleos da base não-

calcificantes 

.HDLS 

.Doença de Alexander 

.Microangiopatia cerebrorretiniana com calcificações e 

cistos (síndrome de Labrune) 

.Xantomatose cerebrotendínea 

.Doença da substância branca evanescente 

.Acidúria L2-hidroxiglutárica 

.Doenças mitocondriais 

Acometimento de medula 

espinhal 

.LBSL 

.ADLD 

.Doença de Alexander 

.Xantomatose cerebrotendínea 

.Doença por corpos de poliglicosanos do adulto 

.Doenças mitocondriais 

.Homocistinúrias 

Fonte: adaptado de Ahmed et al. (2014) e Vanderver et al 2014 
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Figura 2 -  Achados adicionais de neuroimagem: A – cistos periventriculares (setas) 

visualizados em imagem ponderada em FLAIR em paciente com VWM; 

B – imagem de TC de crânio mostrando calcificações em substância 

branca parietal (setas brancas) e calcificações puntiformes em substância 

branca frontal (setas azuis), bilateralmente, em paciente com o 

diagnóstico de HDLS; C – lesões parieto-occipitais bilaterais com 

impregnação pelo gadolínio (setas) em paciente com ALD-X; D – 

acometimento de medula espinhal (seta) em paciente com diagnóstico de 

LBSL 

 

 

3.2.5 Caracterização genética 

 

Se a ressonância magnética promoveu a primeira grande revolução no estudo 

das doenças da substância branca, pode-se dizer que as técnicas de NGS estão 

produzindo a segunda.  

Os primeiros genes associados a LD/LG foram identificados no final dos anos 

1980, após estudos de ligação. A maioria das LD/LG que conhecemos tiveram suas 

bases genéticas estabelecidas por esta técnica entre os anos 1990 e 2010 (Kevelam et 

al., 2016). 

No entanto, sabemos que os estudos de ligação são muito trabalhosos, 

demorados e requerem um número grande de acometidos ou famílias consangüíneas 

para se identificar o gene responsável. Assim, num mundo com famílias cada vez 

menores e diante de doenças muito raras, esta abordagem mostra-se de baixa custo-

efetividade.  

Quando tratava-se de doença autossômica dominante porém, que na maior 

parte das vezes fosse decorrente de evento mutacional de novo, as técnicas 



Revisão da Literatura 33 

  
 

tradicionais de investigação genética eram de pouca utilidade, pois não havia 

recorrência de casos na família. 

Neste contexto, surgem as técnicas de NGS (“next-generation sequencing” – 

NGS), com o sequenciamento completo do exoma (“whole exome sequencing” – 

WES) e mais recentemente o sequenciamento completo do genoma (“whole genome 

sequencing” – WGS), trazendo uma mudança de paradigma para a pesquisa e prática 

clínicas. As técnicas de NGS são frequentemente chamadas de técnicas de 

sequenciamento paralelo massivo, pois sequenciam simultaneamente milhões ou até 

bilhões de pequenos fragmentos de DNA (Shendure; Ji, 2008).  

De forma bastante simplificada, podemos dizer que as técnicas de NGS 

consistem em extrair o DNA, fragmentá-lo em pequenos pedaços, organizar uma 

“biblioteca” com estes fragmentos que serão por sua vez sequenciados gerando 

milhões de leituras, alinhar estas leituras a um genoma de referência e submetê-las a 

filtros em busca de selecionar variantes raras e de possível relevância clínica. 

(Biesecker; Green, 2014). 

O WES é o sequenciamento paralelo massivo das regiões codificadoras de 

proteínas do genoma, o que corresponde a cerca de 1% (30Mb) do genoma humano 

total (Shendure; Ji, 2008). 

Trata-se de uma ferramenta poderosa, capaz de sequenciar os cerca de 21.000 

genes humanos de forma maciça, sendo muito eficaz na pesquisa de mutações de 

ponto (trocas simples de aminoácidos, ou “missense”, e do tipo perda de sentido, ou 

“nonsense”), pequenas inserções ou deleções de até 10 nucleotídeos e mutações de 

sítios de reformatação (“splice site junctions”). No entanto, não é capaz de detectar 

variantes patogênicas por expansões de repetições de nucleotídeos e grandes 

inserções/deleções (Biesecker e Green, 2014), e sua eficiência para detecção de 

variações do número de cópias (“copy number variations” – CNVs) necessita ser 

aprimorada. 

A avaliação por WES pode ainda ser feita em trio, ou seja, no probando e 

seus genitores. Tal estratégia permite a identificação de novos genes em doenças 

dominantes ou mesmo em doenças ligadas ao X decorrentes de mutação de novo.   

Existem ainda formas limitadas de sequenciamento paralelo massivo que 

utilizam técnicas de NGS. Os painéis de genes baseados em fenótipos têm se tornado 
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bastante populares, por seu custo mais baixo. Embora permitam a avaliação de 

múltiplos genes em um só exame, oferecendo vantagem sobre o pedido em série de 

vários testes genéticos isolados, têm uma limitação inerente ao conhecimento 

disponível à época da montagem do painel. Assim, diferentes laboratórios podem 

oferecer painéis que incluam genes diferentes para o mesmo fenótipo.  

Ainda, nem sempre a caracterização do fenótipo é fácil. Como exemplo 

podemos citar os casos de ataxias espásticas, que podem gerar dúvida na solicitação 

do exame – painel de ataxias ou de paraplegias espásticas? Ou casos de demência de 

início precoce com acometimento de substância branca – painel para demências ou 

para LD/LG? 

Outra forma de avaliação limitada do exoma é a conhecida como exoma 

clínico (na literatura de origem inglesa – “focused exome sequencing”). É uma 

técnica NGS que sequencia os exons dos genes previamente relacionados a doenças 

humanas – cerca de 6000 genes (12Mb de sequencias exônicas). Permite uma 

avaliação ampla, não-enviesada, a um custo mais baixo quando comparado ao WES. 

No entanto, não permite a identificação de alterações genéticas em genes que estão 

fora desta lista, que está em expansão permanente.  

O uso de NGS para a realização do WES em doenças neurológicas vem 

crescendo rapidamente, por permitir uma avaliação não enviesada de todos os genes 

codificantes de proteínas em pacientes com fenótipos complexos, com suspeita de 

etiologia genética, principalmente quando há múltiplos genes suspeitos ou não há 

genes suspeitos (Fogel et al., 2016).  

Estas duas situações são bastante frequentes em casos de LD/LG e o WES 

tem sido usado para:  

1- a caracterização genotípica de fenótipos que já haviam sido descritos 

antes da disponibilidade destas técnicas – como é o caso da HDLS, 

descrita por Lanska et al. (1994), com gene identificado por Rademakers 

et al. (2012); e  

2- a definição de novas entidades clínicas, já com sua base molecular, como 

os casos de LTBL (Steenweg et al., 2012) e H-ABC (Simons et al., 

2013), dentre outras. 
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O WES tem permitido diminuir o número de pacientes sem diagnóstico. Em 

2010, Bonkowsky et al. mostrou que em uma amostra de 122 crianças, 51% 

permaneceram  sem diagnóstico mesmo após extensa investigação.  

Já Vanderver et al. (2016a) mostra uma realidade um pouco mais favorável. 

Numa amostra inicial de 191 pacientes sem diagnóstico, avaliação inicial em um 

centro de referência permitiu o diagnóstico em 101 pacientes utilizando o 

reconhecimento de padrões clínicos/neurorradiológicos e testes diagnósticos 

direcionados. Dos pacientes restantes, 71 foram submetidos ao WES e 25 obtiveram 

um diagnóstico definitivo enquanto outros 5 tiveram genes potencialmente 

patogênicos identificados.  

Assim, numa população sem diagnóstico, o WES foi capaz de diagnosticar 

42% dos casos e, se considerarmos a amostra inicial, houve uma aumento de 20% no 

poder diagnóstico. A avaliação sistemática associada a WES foi capaz de 

diagnosticar 73% dos casos. 

No entanto, este estudo foi conduzido em uma população entre 3 e 26 anos, 

com idade de início dos sintomas entre o nascimento e 19 anos. Somente em 2017, 

Lynch et al. publicaram o primeiro estudo utilizando NGS em uma série composta 

exclusivamente por indivíduos adultos com LD/LG não resolvidos (contribuímos 

com este trabalho e parte dos pacientes aqui apresentados também integraram esta 

série). Em uma amostra de 100 indivíduos, um diagnóstico definitivo foi feito em 26. 

No estudo francês que avaliou pacientes com início dos sintomas após os 16 

anos de idade, 57/154 (37%) pacientes permaneceram sem diagnóstico após 

avaliação minuciosa por um grupo de pesquisadores da área. Notadamente no grupo 

de pacientes com leucoencefalopatia não-vascular/não-cavitante 45% dos pacientes 

permaneceram sem diagnóstico (Ayrignac et al., 2015).   

Ainda não há na literatura uma recomendação consensual sobre a melhor 

forma de buscar o diagnóstico genético de um dado paciente. Obviamente pode-se 

proceder a avaliação de um gene por vez conforme a hipótese diagnóstica, se o 

quadro clínico e neurorradiológico forem muito sugestivos, ou utilizar painéis com 

múltiplos genes, ou WES (Vanderver et al., 2014, 2016a). No entanto, esta última 

estratégia tem sido cada vez mais empregada. 
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3.2.6 Abordagem diagnóstica 

 

Pelo o que foi exposto até aqui, fica claro que precisamos de uma estratégia 

para abordagem racional destes pacientes. A avaliação clínica deve buscar 

sistematicamente os achados extra-neurológicos e, sempre que possível, tentar 

caracterizar o padrão de herança. 

A avaliação da ressonância magnética deve buscar algum dos padrões típicos 

(discutidos com cada doença individualmente a seguir) ou pelo menos a 

categorização em uma das grandes categorias (vascular ou cavitante ou não-

vascular/não-cavitante) propostas por Labauge et al., 2014.  

Uma avaliação laboratorial como a proposta por Ahmed et al. (2014) que 

exclua doenças infecciosas, inflamatórias e metabólicas deve anteceder a solicitação 

de testes genéticos. O exame do líquor tem seu maior valor para excluir doenças 

adquiridas, raramente estando alterado em LD/LG.  

Excluídas as causas adquiridas e identificado um padrão típico, pode-se 

proceder testes bioquímicos ou genéticos confirmatórios.  

Caso até este ponto não exista uma hipótese diagnóstica, Ahmed et al. (2014) 

sugere uma “segunda rodada” de testes bioquímicos, e sua sugestão é seguida por  

Ayrignac et al. (2015). Estes exames visam investigar as LD/LG mais comuns ou 

tratáveis, como por exemplo ADL/AMN-X (dosagem dos ácidos graxos de cadeia 

muito longa), XCT (dosagem de colestanol), L2HGA (ácidos orgânicos urinários), 

leucodistrofia metacromática (atividade da arilsulfatase A em leucócitos) e doença de 

Krabbe (atividade da galactocerebrosidase em leucócitos ou fibroblastos), entre 

outras. 

Caso ainda persista sem diagnóstico, deve-se considerar a realização de um 

painel de genes associados a LD/LG ou o sequenciamento do exoma (Vanderver, 

2016b). 

 

3.3 Principais leucodistrofias e leucoencefalopatias genéticas em adultos  

 

A seguir discutimos algumas doenças selecionadas dentre as LD/LG descritas 

na vida adulta. 
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3.3.1  Adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatia ligada ao X (OMIM 

#300100) 

 

A adrenoleucodistrofia ligada ao X (ADL-X) é uma doença metabólica 

causada por um defeito em ABCD1 localizado no cromossomo Xq28, que leva a uma 

falha na beta-oxidação peroxissomal dos AGCML, ou seja, os que possuam cadeia 

com 22 ou mais carbonos. Há consequente acúmulo de AGCML, particularmente em 

substância branca cerebral, medula espinhal, córtex adrenal, células de Leydig e 

folículos capilares (Moser, 1997; Engelen et al., 2012). Sua incidência, considerando 

ambos os sexos, pode variar de 0,8:100.000 habitantes (Horn et al., 2013) a 

6:100.000 (Bezman et al., 2001). No Brasil, Jardim et al. (2010), encontraram uma 

incidência de 2,9:100.000 habitantes.  

Clinicamente, há considerável variabilidade fenotípica, sendo três os 

fenótipos principais, além dos portadores assintomáticos: a forma cerebral da ADL-

X (cADL-X), a adrenomieloneuropatia ligada ao X (AMN-X) e a doença de Addison 

isolada (Steinberg et al., 2015).  

A doença de Addison pode se manifestar em qualquer idade a partir dos 2 

anos e pode permanecer durante muitos anos como a única manifestação. Em fases 

avançadas, além da deficiência de glicocorticoides, pode apresentar deficiência de 

mineralocorticoides. Esta forma de apresentação é rara em mulheres, afetando menos 

de 2% das heterozigotas (Steinberg et al. (2015), Engelen et al., 2012). 

A AMN-X é a forma mais comum em adultos, em geral se iniciando na 3
a
 ou 

4
a
 década de vida com paraparesia espástica, ataxia sensitiva, perda da sensibilidade 

vibratória, distúrbios esfincterianos (principalmente urinário), disfunção erétil e 

dores em membros inferiores (Moser, 1997 e Engelen et al., 2012). Corresponde a 

cerca de 40 a 45% do total de afetados (Steinber et al., 2015).  

O acometimento medular tende a ser predominante sobre as manifestações de 

neuropatia periférica. Entra, portanto, no diagnóstico diferencial das paraplegias 

espásticas hereditárias (“hereditary spastic paraplegia” – HSP) com concomitante 

neuropatia periférica. Esta é na maioria das vezes uma polineuropatia sensitivo-

motora axonal, podendo raramente ser desmielinizante.  
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Alguns sinais adicionais extra-neurológicos podem ajudar no diagnóstico: 

hipercromia (melhor observada em cicatrizes e por vezes gengiva) e/ou hipotensão 

ortostática secundária a doença de Addison (presente em cerca de 70% dos pacientes 

com AMN-X no momento do diagnóstico); alopecia precoce (com cabelo fino e 

esparso) e raramente insuficiência testicular (Engelen et al., 2012). 

A RM pode mostrar hipersinal em T2/FLAIR nos tratos corticoespinhais, mas 

esta alteração não caracteriza a cADL-X. No entanto, cerca de 20% dos pacientes 

podem evoluir com desmielinização levando a déficit cognitivo. Pode então ocorrer 

estabilização ou evolução para neuroinflamação mais disseminada, com impregnação 

pelo gadolínio vista na RM, e evolução semelhante a cADL-X da infância (van Geel 

et al., 2001). Destacamos que traumatismos cranioencefálicos podem desencadear 

desmielinização focal (Leite et al., 2014) ou até precipitar a evolução catastrófica 

para cADL-X (Bouquet et al., 2015).   

A forma cerebral da ADL-X em adultos pode ser isolada ou, mais comumente 

precedida por AMN-X (de Beer et al., 2014). A apresentação clínica é relativamente 

semelhante em adultos e crianças, com declínio cognitivo e motor de rápida 

evolução, embora no adulto tenda a ser um pouco mais lenta. O diagnóstico pode ser 

particularmente desafiador naqueles pacientes sem história familiar e sem disfunção 

adrenal no momento da instalação do quadro neurológico. Manifestações 

neuropsiquiátricas, por vezes simulando psicose ou demência, são frequentes. Pode 

ainda apresentar epilepsia, em geral de fácil controle, e, em fases mais avançadas, 

atrofia óptica.  

A RM de crânio em adultos com cADL-X mostra hipersinal em T2/FLAIR 

parieto-occipital, em geral simétrico, com acometimento de corpo caloso. Pode haver 

impregnação pelo gadolínio sugerindo quadro inflamatório ativo. Alguns pacientes 

têm acometimento inicial da substância branca dos lobos frontais, podendo envolver 

o joelho do corpo caloso (Inoue et al., 2012). Há ainda uma forma mais rara de 

apresentação, chamada olivopontocerebelar, com acometimento predominante de 

cerebelo, pedúnculos cerebelares e trato corticoespinhal ao longo de todo o tronco 

encefálico (Ogaki et al., 2016). As alterações da RM podem anteceder a piora 

clínica, e o acompanhamento por RM periódicas pode ter implicações terapêutica. 
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Sobre as manifestações clínicas no sexo feminino, Engelen et al. (2014) 

publicaram um estudo prospectivo de 46 mulheres heterozigotas mostrando que até 

63% delas desenvolvem um quadro semelhante a adrenomieloneuropatia observada 

em homens. Há um significativo aumento da frequência de sintomas com o avançar 

da idade (88% das mulheres acima de 60 anos eram sintomáticas). Um achado 

particularmente surpreendente foi o de incontinência fecal precoce, presente em 28% 

da amostra.  

O diagnóstico da ADL/AMN-X pode ser bioquímico por meio da dosagem de 

ácidos graxos de cadeia muito longa (C24 a C30, particularmente C26) no sangue 

(plasma); porém, cerca de 20% das mulheres heterozigotas não apresentam este 

achado (Steinberg et al., 2015). A pesquisa da variante patogênica em ABCD1 é o 

método de escolha nestes casos. Não há correlação entre os níveis de AGCML, o tipo 

de variante patogênica e o fenótipo clínico. São descritas cerca de 631 variantes 

patogênicas no “The Human Gene Mutation Database” - HGMD público (Stenson et 

al., 2003), a maioria levando à substituição simples de aminoácidos (“missense”), 

mas não há correlação entre o genótipo e o fenótipo.  

O tratamento consiste na reposição de corticoides naqueles portadores de 

insuficiência adrenal – o que não altera as manifestações neurológicas – e em 

tratamento de suporte para as manifestações neurológicos. O transplante de células 

hematopoiéticas pluripotentes é uma opção para meninos e adolescentes com 

manifestações precoces de cADL-X. Como as alterações neurorradiológicas 

antecedem as manifestações clínicas, pacientes em risco devem ser monitorados com 

RM de crânio a cada seis meses (Steinber et al., 2015). O transplante células 

hematopoiéticas pluripotentes para cADL-X em adultos foi recentemente avaliado 

em 14 pacientes por Kühl et al. (2017), sendo que 6 não sobreviveram e aqueles com 

“Expanded Disability Status Scale score” (EDSS) < 6 antes do transplante obtiveram 

melhor resultado de sobrevida e preservação da marcha.  

Os resultados de um estudo aberto e sem grupo-controle sugerem que o uso 

do óleo de Lorenzo na fase pré-sintomática pode reduzir os níveis de C26:0 e, 

consequentemente, reduzir o risco de progressão para cADL-X (Moser et al., 2005). 

No entanto, alguns pacientes desenvolveram a doença mesmo com a redução dos 
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níveis de AGCML. Assim, tais dados devem ser interpretados com cautela e 

acreditamos que o óleo de Lorenzo é ainda uma terapia sob investigação.  

Em 2017, foram publicados os resultados preliminares de uma terapia gênica 

ex vivo usando infusão de células autólogas CD34+ modificadas com vetor lentiviral, 

com resultados promissores em meninos com a fase inicial de cADL-X (Eichler et 

al., 2017). 

Para os portadores de AMN-X o tratamento é apenas de suporte. 

 

3.3.2 Doença da substância branca evanescente (OMIM #603896) 

 

A doença da substância branca evanescente (Vanishing White Matter Disease 

– VWM) é uma leucodistrofia autossômica recessiva causada por alteração no fator 

de iniciação de tradução eucariótico 2B (“eukaryotic translation initiation factor 2B” 

– eIF2B), uma proteína de 5 subunidades, reguladora essencial da tradução do 

RNAm. Sua função é converter a forma inativa do fator de iniciação de tradução 

(eIF2) na sua forma ativa, ligada a GTP, precursora da iniciação da tradução proteica 

(Wortham e Proud, 2015). Embora expressa de forma ubíqua, a mutação em 

homozigose ou heterozigose composta em qualquer das 5 subunidades causa doença 

preferencialmente da substância branca do sistema nervoso central por acometimento 

de astrócitos e oligodendrócitos (Dooves et al. 2016, e Raini et al., 2017). 

A prevalência de VWM é desconhecida, mas em estudos de pacientes com 

leucodistrofia sem diagnóstico prévio, foi uma das mais comuns tanto em uma 

abordagem a partir da RM (van der Knaap et al., 1999) quanto em uma abordagem 

utilizando WES (Vanderver et al., 2016a).   

Clinicamente distinguem-se 5 apresentações conforme a idade de início, 

sendo a gravidade inversamente proporcional à idade. Assim existem as formas pré-

natal/congênita, forma infantil subaguda (< 1 ano), infantil precoce (1-5 anos), 

infantil tardia/juvenil (5-15 anos) e de início no adulto (Fogli e Boespflug-Tanguy, 

2006). As formas de início precoce se caracterizam por grave quadro encefalopático, 

com hipomielinização, crises epilépticas e rápida progressão letal. Já para as crianças 

com apresentação após 1 ano, os sintomas predominantes são ataxia, síndrome 
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piramidal e deficiência intelectual. Traumatismos cranianos ou febre podem piorar 

agudamente o quadro (Schiffmann et al., 2012).  

Em adultos, as mulheres parecem ser mais frequentemente acometidas e as 

manifestações neurológicas iniciais costumam ser cognitivo-comportamentais. O 

quadro tende a ser de evolução lenta e podem surgir sinais piramidais, ataxia 

cerebelar e epilepsia – esta em geral de fácil controle (Labauge et al., 2009). Há 

relatos de pacientes com apresentação inicial de enxaqueca e sinais focais 

transitórios (Robinson et al., 2014). Não é comum o envolvimento dos nervos 

periféricos, embora este já tenha sido descrito. Em alguns pacientes as alterações na 

RM antecedem as manifestações neurológicas. A relação de piora dos sintomas 

neurológicos secundária a situações de estresse, tais como trauma ou infecção, 

também ocorre em adultos, porém é menos frequente (Labauge et al., 2009). 

Menopausa precoce por falência ovariana secundária é um achado que pode ser uma 

grande pista diagnóstica. Vale ressaltar que crianças também podem apresentar 

falência ovariana primária, por disgenesia ovariana, fato que deu origem ao termo 

“ovarioleucodistrofia”.  

A RM de crânio pode ser muitas vezes diagnóstica. Há envolvimento difuso e 

simétrico da substância branca e a progressiva substituição desta por líquor. Surgem 

inicialmente áreas de aspecto tigróide e posterior surgimento de cistos - áreas em que 

o sinal da substância branca fica semelhante ao sinal do líquor nas sequências 

ponderadas em T1, T2 e FLAIR.  

Tais lesões cavitantes podem ser confundidas com esclerose múltipla (EM) 

cavitante, mas a localização e a morfologia das lesões ajudam na distinção – 

pacientes com EM tendem a apresentar lesões ovoides perpendiculares aos 

ventrículos laterais e lesões isoladas puntiformes justacorticais, já pacientes com 

VWM tendem a apresentar hiperintensidades simétricas infratentoriais, 

principalmente em pedúnculos cerebelares médios e substância branca cerebelar. Os 

cistos em pacientes com VWM tendem a se localizar mais anteriormente (Ayrignac 

et al., 2016b).  

Curiosamente, não é comum o aumento dos ventrículos, ficando estes com as 

suas dimensões e posições originais, bem como o córtex. Há envolvimento de 

cerebelo e tronco encefálico, mas sem degeneração cística nestes. A espectroscopia 
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mostra redução global de todos os metabólitos (van der Knaap, 2005b). Em adultos, 

atrofia cortical e acometimento de corpo caloso são muito comuns e a degeneração 

cística pode estar ausente (Carra-Dallière et al, 2011). 

O diagnóstico pode ser feito pelos achados típicos da RM de crânio, mas deve 

idealmente ser confirmado pela análise molecular dos cinco genes que codificam o 

fator de iniciação de tradução eucariótico 2B (EIF2B1 a EIF2B5). A maioria dos 

pacientes são heterozigotos compostos e o gene que com mais frequência mostra-se 

alterado é o EIF2B5 (Fogli et al., 2004).  

Algumas correlações genotípicas-fenotípicas são possíveis: a variante 

patogênica p.Arg113His é a mais comum e, em homozigose em EIF2B5, nunca 

causa doença em crianças. Esta variante gera um fenótipo mais brando quando 

comparada aos heterozigotos compostos (van der Lei et al., 2010). Já a variante 

p.Val309Leu neste mesmo gene causa formas graves da doença (Fogli et al. (2004) e 

Carra-Dalliere et al. (2011)). Em geral as mulheres tendem a ter um curso mais 

brando da doença.  

O tratamento é sintomático. 

 

3.3.3 Acidúria L2-Hidroxiglutárica (OMIM #236792) 

 

A acidúria L2-hidroxiglutárica (L2HGA) é um erro inato do metabolismo de 

herança autossômica recessiva causado por uma diminuição da atividade de enzima 

relacionada ao FAD, localizada na membrana mitocondrial, a L2-hidroxiglutarato 

desidrogenase. Esta enzima catalisa a oxidação do L2-hidroxiglutarato a alfa-

cetoglutarato. O consequente acúmulo de L2-hidroxiglutarato é tóxico para o sistema 

nervoso central (Rzem et al., 2004).  

A incidência e prevalência exatas não são conhecidas e há pouco mais de 300 

casos descritos na literatura desde que a doença foi descrita em 1980 (Duran et al. 

(1980) e Patay et al. (2015)). Em um estudo sobre acidemias orgânicas com 15 anos 

de duração, Wajner et al. (2009) analisaram a urina de 6866 crianças e apenas em 9 

pacientes o diagnóstico final foi L2HGA.  

Clinicamente, a doença se inicia na infância, em geral insidiosa ao longo do 

primeiro ano de vida, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou apenas 
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dificuldade de aprendizagem. Muitos pacientes com quadro mais brando podem 

chegar à vida adulta sem um diagnóstico específico, apenas considerados portadores 

de deficiência intelectual leve, até que ocorra progressão dos sintomas (Faiyaz-Ul-

Haque et al., 2014). 

As manifestações motoras mais comuns se devem a ataxia cerebelar, mas 

distonia/coreodistonia também podem ocorrer, especialmente em membros 

superiores. Com a progressão do doença podem aparecer sinais piramidais e até 

mesmo tetraparesia espástica. Epilepsia é comum, e em geral de fácil controle. 

Podem ocorrer mioclonias negativas, nistagmo horizontal, atrofia óptica, perda 

auditiva e disfagia (Steenweg et al., 2010). Há uma tendência de progressão dos 

sintomas com o avançar da idade. Pacientes com L2HGA têm um risco aumentado 

de apresentar neoplasias de sistema nervoso central (SNC), especialmente gliomas de 

alto grau (Patay et al., 2012). 

A RM de crânio é muito sugestiva deste diagnóstico. As lesões são 

inicialmente multifocais e subcorticais, com acometimento das fibras em U, e 

tendem a confluir, inicialmente nas regiões frontoparietais. Mesmo em casos de 

doença grave e avançada, a substância branca periventricular tende a ser poupada, 

assim como estruturas mais centrais como corpo caloso, tronco encefálico e por 

vezes cápsula interna. Pode haver alteração de sinal em núcleo caudado, putamen e 

especialmente globo pálido. Há atrofia cerebelar com predomínio de vermis e 

alteração de sinal de núcleos denteados, sem no entanto alterar a substância branca 

cerebelar (van der Knaap, 2005c).  

Diante de um quadro clínico sugestivo e uma RM de crânio característica, o 

passo seguinte é realizar a pesquisa de ácidos orgânicos na urina, que mostra um 

expressivo aumento de 2-hidroxiglutarato. É então necessária a distinção entre o 

isômero prevalente para a confirmação bioquímica do diagnóstico.  

Pode ser também realizada a análise molecular de L2HGDH, sendo que a 

maioria dos casos descritos até hoje são homozigotos para mutações de ponto. Em 

um estudo de 18 famílias de origem portuguesa, Vilarinho et al. (2005) encontraram 

3 variantes patogênicas mais frequentes: c.529delC, levando a mudança de matriz de 

leitura (“frameshift”),  uma de perda de sentido c.208C>T (p.Arg70*) e uma 

substituição simples de aminoácido c.293A>G (p.His98Arg). 
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O tratamento é sintomático.  

 

3.3.4 Leucoencefalopatias genéticas de origem vascular 

 

O acometimento de substância branca por doença de pequenos vasos 

cerebrais (microangiopatia) é um achado comum na prática neurológica, sendo na 

grande maioria dos casos secundário a causas adquiridas. No entanto, estima-se que 

cerca de 5% destes pacientes apresentam doença de pequenos vasos de origem 

monogênica (Yamamoto et al., 2011). Em geral são pacientes jovens ou 

eventualmente idosos sem fatores de risco cardiovascular.  

Dentre estas causas genéticas, destacamos as seguintes, que frequentemente 

entram no diagnóstico diferencial de LD/LG:  CADASIL, CARASIL, doenças 

relacionadas a mutação do colágeno tipo IV, vasculopatia retiniana com 

leucodistrofia cerebral e doença de Fabry. 

Clinicamente a maioria destas doenças se manifesta como acidente vascular 

encefálico em jovem, mas também é comum a ocorrência de demência vascular e/ou 

alteração da marcha (Sondergaard et al., 2017). As imagens de RM de crânio 

demonstram um padrão que é bastante familiar ao neurologista que atende idosos 

com doença cerebrovascular e apresenta infartos lacunares cumulativos com micro-

hemorragias, supra e infratentoriais. 

CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical 

Infarcts and Leukoencephalopathy – OMIM #125310) é sem dúvida a mais 

importante e mais prevalente dentre as doenças citadas acima e se caracteriza por 4 

achados clínicos principais: acidentes vasculares encefálicos isquêmicos subcorticais 

recorrentes de início no adulto jovem; declínio cognitivo; migrânea com aura e 

manifestações psiquiátricas (transtorno de humor e apatia). Os infartos cerebrais são 

tipicamente lacunares e o quadro demencial tem uma progressão em degraus, como 

ocorre em demência vascular relacionada aos fatores de risco cardiovasculares. A 

migrânea, as alterações de humor e apatia não estão presentes em todos os casos e o 

curso clínico é variável, com alguns pacientes totalmente incapacitados por volta dos 

50 anos e outros ainda independentes aos 80 anos (Rutten e Lesnik, 2016).   
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A RM de crânio em pacientes com CADASIL mostra lesões lacunares 

cumulativas, microhemorragias predominantemente em tálamo e as lesões mais 

sugestivas são o acometimento de polos temporais e cápsula externa (Rutten e 

Lesnik, 2016), embora estas lesões não estejam sempre presentes. 

É uma doença de herança autossômica dominante, com raros casos descritos 

de mutação de novo, e se deve a variantes patogênicas em NOTCH3 – mais de 230 

descritas. Este gene codifica o receptor Notch3, presente nas células musculares lisas 

vasculares e acredita-se que por um ganho tóxico de função o domínio extracelular 

da Notch3 se acumula nas paredes arteriais, levando à fibrose e estenose de 

arteríolas, especialmente cerebrais (Tikka et al., 2014).  

O diagnóstico era classicamente feito pela análise por microscopia eletrônica 

de espécimes de biópsia de pele (em busca de Notch3 nas paredes dos vasos), mas 

atualmente pode ser feito pela pesquisa de variantes patogênicas em NOTCH3 

(Joutel et al., 2001). O tratamento é sintomático e deve-se dar especial atenção ao 

controle dos fatores de risco cardiovasculares. 

CARASIL (Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical 

Infarcts and Leukoencephalopathy – OMIM #600142) é também uma doença 

hereditária de pequenos vasos, considerada bastante semelhante a CADASIL, 

diferindo principalmente pelo seu modo de herança (autossômica recessiva em 

contrapartida à herança autossômica dominante de CADASIL).  

No entanto, algumas outras diferenças podem ser apontadas: CADASIL é 

panétnica, enquanto CARASIL predomina no Japão, embora já tenha sido descrita 

em outras populações, inclusive no Brasil (Tikka et al., 2014; Souza et al., 2016); 

clinicamente, alopecia precoce e dor lombar por hérnia discal e alterações 

espondilóticas são frequentes, pois CARASIL afeta também o tecido conectivo; os 

achados de RM de crânio são bastante semelhantes aos encontrados em CADASIL, 

mas tendem a ser mais homogêneos e poupar as fibras em “U”.  

O diagnóstico pode ser confirmado pelo encontro de variantes patogênicas 

bialélicas em HTRA1, porém, mais recentemente tem sido descrito que a variante em 

heterozigose também pode causar doença de pequenos vasos cerebrais com um 

padrão de herança autossômico dominante (Bougea et al., 2017).   
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As doenças relacionadas ao colágeno tipo IV (COL4A1 e COL4A2) foram 

inicialmente descritas em crianças com porencefalia, mas há também descrições de 

pacientes adultos acometidos. Sendo o colágeno tipo IV um dos principais 

componentes da membrana basal em diversos tecidos, é de se esperar que as 

manifestações das variantes patogênicas em COL4A1 e COL4A2 sejam sistêmicas. 

Assim, estes pacientes se apresentam com combinações variadas de acidentes 

vasculares encefálicos recorrentes isquêmicos e/ou hemorrágicos, aneurismas, 

nefropatia, miopatia, cardiopatia e anormalidades oftalmológicas (Meuwissen et al., 

2015). 

A vasculopatia retiniana com leucodistrofia cerebral (OMIM #192315) é uma 

doença autossômica dominante de início no adulto causado por variante patogênica 

em TREX1, que é o mesmo implicado na síndrome de Aicardi-Goutieres, 

encefalopatia grave da infância, autossômica recessiva, com calcificações em 

núcleos da base e leucodistrofia. Em adultos manifesta-se com perda visual, acidente 

vascular encefálico recorrente e consequente declínio cognitivo e sinais focais. 

Alguns apresentam manifestações sistêmicas como fenômeno de Raynaud, cirrose 

hepática e glomerulopatia (Richards et al., 2007). 

A doença de Fabry (OMIM #301500) é uma doença lisossomal ligada ao X 

causada pela diminuição da atividade da alfa-galactosidase A. Tipicamente 

apresenta-se na infância ou adolescência com acroparestesias (polineuropatia 

periférica), angioqueratomas, opacidades de córnea e cristalino e proteinúria, 

podendo evoluir mais tarde com cardiopatia e doença cerebrovascular. No entanto, 

caso haja uma atividade residual (>1%) da alfa-galactosidase A, apresentações mais 

brandas podem surgir, por vezes apenas com acidente vascular encefálico isquêmico 

criptogênico. Ressalta-se também que mulheres portadoras da mutação podem 

apresentar manifestações apenas cardíacas e/ou cerebrovasculares na idade adulta. É 

fundamental que esta doença seja reconhecida, pois é passível de tratamento 

específico, com terapia de reposição enzimática (Mehta e Hughes, 2017).   
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3.3.5 Leucoencefalopatias genéticas de origem mitocondrial  

 

As disfunções mitocondriais resultam em distúrbios do metabolismo 

energético celular e, consequentemente, afetam preferencialmente os órgãos de 

maior demanda energética, como encéfalo e músculos, mas podem ser 

multissistêmicas. Tipicamente, as lesões encefálicas mais comuns afetam 

simetricamente os núcleos da base e o tronco encefálico, mas algumas síndromes 

levam a extenso acometimento de substância branca (Wong, 2012). 

Antes de prosseguirmos com a descrição destas síndromes, destacamos que a 

mitocôndria é uma organela celular constituída a partir de dois genomas, o 

mitocondrial e o nuclear. O DNA mitocondrial (mtDNA) codifica 13 subunidades 

proteicas das cadeias respiratórias, 2 RNA ribossomais (RNAr) e 22 RNA 

transportadores (RNAt). Cerca de 99% das proteínas mitocondriais são codificadas 

por DNA nuclear (nDNA) (Koopman et al., 2012). 

Assim, as doenças mitocondriais monogênicas podem ter herança 

autossômica recessiva, autossômica dominante, ligada ao X ou de transmissão 

materna pelo DNA mitocondrial.  

Quando o DNA mitocondrial está envolvido na gênese da doença, há 

significativa variabilidade fenotípica, mesmo dentro de uma mesma família. Isto se 

deve a duas particularidades da mitocôndria, a saber: heteroplasmia e limiar de 

efeito.  

Cada célula humana, exceto as hemácias, contém milhares de mitocôndrias, 

todas com o mesmo mtDNA (homoplasmia). No entanto, aqueles com variantes 

patogênicas no mtDNA carreiam uma mistura de mtDNA “mutante” e mtDNA 

“selvagem”, a que chamamos heteroplasmia. Para que ocorram manifestações 

clínicas, deve haver uma certa quantidade de mtDNA “mutante”, a que chamamos de 

limiar de efeito (Schon et al., 2012). Como a quantidade de mtDNA “mutante” pode 

variar entre indivíduos da mesma família e até mesmo entre tecidos do mesmo 

indivíduo, as manifestações clínicas podem também ser bastante variadas. 

As manifestações clínicas que tipicamente podem ocorrer em doenças 

mitocondriais, independente de sua base genética, em diversas combinações, em 

qualquer idade, são: ptose palpebral, oftalmoparesia externa, miopatia, intolerância a 
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exercícios, cardiomiopatia, atrofia óptica, hipoacusia/surdez neurossensorial, baixa 

estatura, retinopatia pigmentar, diabetes melito, encefalopatia, crises epilépticas, 

demência, espasticidade, ataxia, episódios “stroke-like” e migrânea (Chinnery, 

2014). 

Embora várias síndromes de origem mitocondrial possam cursar com lesões 

de substância branca, destacaremos apenas duas, por apresentarem 

leucoencefalopatia de forma mais consistente: leucoencefalopatia com acometimento 

de tronco encefálico e medula e elevação de lactato (“Leukoencephalopathy with 

brainstem and spinal cord involvement and lactate elevation” – LBSL – OMIM 

#611105) e encefalomiopatia neurogastrointestinal mitocondrial (“Mitochondrial 

neurogastrointestinal encephalomyopathy” – MNGIE – OMIM # 603041). 

LBSL é uma síndrome mitocondrial de gravidade variável, com casos 

neonatais em geral bastante graves e aqueles de início na infância ou na idade adulta 

de evolução mais lenta (van Berge et al., 2014). Tipicamente os pacientes 

apresentam ataxia, espasticidade e disfunção de coluna dorsal, podendo também 

apresentar disartria, dificuldade de aprendizagem, epilepsia e neuropatia periférica 

(van der Knaap et al., 2003). Alguns pacientes apresentam piora do quadro clínico 

após febre ou pequenos traumas (van der Knaap e Salomons, 2015).  

As alterações de RM de crânio são muito características e o diagnóstico pode 

ser feito baseado nos seguintes achados: lesões de substância branca multifocais ou 

homogêneas e confluentes poupando região subcortical associada a acometimento de 

colunas dorsais e tratos corticoespinhais laterais na medula e acometimento da 

decussação das pirâmides bulbares e/ou do leminisco medial no bulbo e 

concomitante lesão de pelo menos uma das seguintes estruturas: esplênio do corpo 

caloso, perna posterior da cápsula interna, pedúnculos cerebelares superiores ou 

inferiores, parte intraparenquimatosa do nervo trigêmeo, trato trigeminal 

mesencefálico, tratos espino cerebelares anteriores ou substância branca cerebelar 

(van der Knaap et al., 2003). 

Para confirmação diagnóstica, pesquisa-se variante patogênica em DARS2, 

que codifica a aspartil-tRNA sintetase, enzima que liga o aspartato ao RNAt 

mitocondrial, o que é necessário para a correta tradução do RNAm mitocondrial. A 

doença é autossômica recessiva e curiosamente a maioria dos pacientes são 
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heterozigotos compostos para DARS2, sendo que uma variante patogênica é quase 

sempre no sítio de processamento do intron 2, o leva a formação de RNAm anômalo 

que é incapaz de produzir proteína funcional (van Berge et al, 2014). 

Já a encefalopatia mitocondrial neurogastrointestinal (MNGIE), também 

autossômica recessiva, caracteriza-se por neuropatia periférica, ptose, 

oftalmoparesia, perda auditiva, caquexia, leucoencefalopatia e dismotilidade 

gastrointestinal grave (Hirano, 2016). A leucoencefalopatia em geral é difusa, 

assintomática e pode por vezes poupar o corpo caloso. São raros os casos de MNGIE 

sem leucoencefalopatia. O diagnóstico é confirmado pela demonstração de variantes 

deletérias em TYMP. 

 

3.3.6 Leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides (OMIM #221820) 

 

A leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides (“hereditary diffuse 

leukoencephalopathy with spheroids” – HDLS) é uma doença autossômica 

dominante, inicialmente definida a partir dos seus achados neuropatológicos como 

duas entidades distintas: leucodistrofia ortocromática pigmentada familial (“Familial 

Pigmented Orthochromatic Leukodystrophy” – POLD) e leucoencefalopatia difusa 

hereditária com esferoides axonais (“Hereditary Diffuse Leukoencephalopathy with 

axonal spheroids” – HDLS). Antes mesmo da definição de sua base genética em 

2012 por Rademakers et al., em 2009 Wider et al. já tinham assinalado as 

semelhanças entre as duas condições. Na ocasião, propuseram o nome atual da 

doença. Tais semelhanças foram ratificadas por Nicholson et al. em 2013 quando 

demonstraram a base genética comum de pacientes inicialmente descritos como 

portadores de POLD e HDLS.  

Os aspectos neuropatológicos únicos desta doença são: perda axonal na 

substância branca cerebral, com esferoides axonais (edema) e presença variável de 

micróglia pigmentada. Tais alterações decorrem da mutação em heterozigose em 

CSF1R, que codifica o receptor do fator-1 estimulador de colônia (colony stimulating 

fator-1 receptor), que é muito expresso em células da linhagem mielóide, incluindo a 

micróglia. Este receptor regula a proliferação, diferenciação e sobrevida da micróglia 

(Lynch et al., 2015). 
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Não há dados robustos sobre incidência e prevalência de HDLS, mas estima-

se que seja mais frequente do que se imagina (Sundal e Wszolek, 2014). Em uma 

população de 114 pacientes com leucodistrofia de início na idade adulta, Guerreiro et 

al. (2013) encontraram 12 pacientes (11%)  com variante patogênica em CSF1R. Em 

uma coorte de 48 pacientes, Lynch et al. (2015) encontraram 5 pacientes (10%). Já 

Karle et al. (2013), em uma população semelhante de 25 pacientes, confirmou este 

diagnóstico em 6 (24%). 

Clinicamente predominam os sintomas cognitivo-comportamentais, com 

predomínio de disfunção executiva e alterações de personalidade (desinibição, perda 

de autocrítica, perseveração), que costumam ser precoces (Sundal e Wszolek, 2014). 

Assim, HDLS é um importante diagnóstico diferencial da variante comportamental 

da degeneração lobar fronto-temporal (DFT). Inicia-se em geral na 5
a
 década, mas 

pode variar de 20 a 60 anos (Guerreiro et al., 2013).  

Sintomas adicionais incluem: espasticidade (especialmente em membros 

inferiores), crises epilépticas, distonia, parkinsonismo, ataxia, cefaleia, síndrome 

pseudobulbar e defeitos de campos visuais. O curso é progressivo, podendo variar de 

2 a 30 anos, com sobrevida média de 8 anos (Sundal e Wszolek, 2014).  

Do ponto de vista neurorradiológico, os achados mais comuns são alterações 

de sinal da substância branca em lobos frontais ou frontoparietais, corpo caloso e 

tratos corticoespinhais. Tais lesões são inicialmente focais, assimétricas, podendo ser 

puntiformes, e tendem a se tornar confluentes (Sundal et al., 2012). Pode haver 

atrofia cortical e de corpo caloso. Notadamente não há lesão de substância cinzenta. 

Não há atrofia de tronco encefálico e o acometimento cerebelar é mínimo.  

As alterações da RM de crânio podem anteceder os primeiros sinais clínicos 

em pelo menos 5 anos (Konno et al., 2014). Outro achado significativo é a presença 

de pequenas calcificações, predominantemente em lobos frontais, próximas aos 

cornos anteriores dos ventrículos laterais (Konno et al., 2014). 

O diagnóstico historicamente era feito por biópsia de SNC, mas isto não mais 

se justifica desde a identificação do CSF1R  como responsável pela doença. A 

maioria das variantes patogênicas descritas até o momento (mutações de ponto com 

trocas simples de aminoácidos, perda de sentido, mudança da matriz de leitura, em 

sítios de reformatação e também deleções) se localizam no domínio tirosina-quinase 
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da proteína, codificado pelos exons 12-22. Esta é a porção intracelular que ativa uma 

série de vias que atuam na regulação da micróglia. No entanto, outras variantes 

patogênicas já foram identificadas em outros domínios (Miura et al., 2018). Todas as 

variantes patogênicas levam a formação de proteínas truncadas e à haploinsuficiência 

de CSF1R, ocasionando a doença (Stabile et al., 2016).  

É interessante notar que a HDLS e a doença de Nasu-Hakola são 

leucoencefalopatias relacionadas à micróglia e que o papel desta na manutenção do 

SNC e em doenças mais comuns vem sendo desvendado (Lynch et al., 2015). O 

TREM2, outro receptor de superfície da micróglia, quando mutado em homozigose 

leva à doença de Nasu-Hakola, mas em heterozigose, é um fator de risco para doença 

de Alzheimer.  

 

3.3.7 Doença de Alexander (OMIM #203450) 

 

A doença de Alexander é uma leucodistrofia autossômica dominante 

caracterizada pelo achado anatomopatológico de fibras de Rosenthal, que são corpos 

de inclusão intracelulares encontrados em astrócitos compostos de agregados da 

proteína filamentar intermediária GFAP (glial fibrillary acidic protein), entre outras 

proteínas (Srivastava e Naidu, 2015).  

Sua prevalência é desconhecida e, desde a sua descrição original em 1949 por 

Alexander, mais de 550 casos já foram registrados (Srivastava e Naidu, 2015). 

Clinicamente, existem duas classificações mais usadas para a descrição da 

doença de Alexander. A primeira, proposta por Russo et al. em 1976, que antecede a 

descoberta da relação de GFAP com a doença (Brenner et al., 2001), classifica por 

idade de início dos sintomas em 3 subtipos: infantil (até 2 anos), juvenil (2 a 14 anos) 

e adulta (acima de 14 anos).  

A segunda classificação, elaborada a partir da análise de 215 casos 

confirmados geneticamente, ratifica a relação da idade de início com as 

manifestações clínicas, mas divide a doença em dois subtipos clínicos que não 

dependem exclusivamente da idade de início: tipo I e tipo II (Prust et al., 2011). Esta 

é a classificação mais utilizada atualmente e por isso vamos detalhá-la um pouco 

mais. 
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A doença de Alexander tipo I se caracteriza por encefalopatia, macrocefalia, 

crises epilépticas, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, início precoce (em 

geral antes dos 4 anos), pioras paroxísticas e alterações típicas na RM de crânio. Já o 

tipo II pode se manifestar em qualquer idade, mas tende a ser de início mais tardio e 

se caracteriza por manifestações bulbares, espasticidade, ataxia, anormalidades da 

movimentação ocular, disfunção autonômica e tremor palatal (este nem sempre 

presente). Os achados de RM de crânio foram chamados por Prust de atípicos, 

quando comparados com a forma mais frequente da infância, pois há atrofia e 

alteração de sinal em bulbo e medula espinhal, e a alteração de sinal da substância 

branca supratentorial é inconstante. 

Vale ressaltar que há considerável variabilidade fenotípica, especialmente no 

tipo II, com os casos de início na adolescência apresentando características 

intermediárias entre as observadas no tipo I e o padrão mais consistentemente visto 

em adultos. Assim, estes pacientes podem apresentar déficit cognitivo, crises 

epilépticas e macrocefalia em combinações diversas com ataxia, espasticidade, 

disfagia e disartria (Balbi et al., 2010). 

As manifestações mais características em adultos são as relacionadas ao 

acometimento de tronco encefálico baixo: disartria, disfonia, paralisia de corda 

vocal, rinolalia e disfagia. Estima-se a ocorrência de tremor palatal (também 

chamado de mioclonia palatal) em cerca de 41% dos pacientes (Pareyson et al., 

2008). A busca ativa por este sinal clínico raro é de grande valor diagnóstico, pois 

sua lista de diagnósticos diferenciais é muito restrita – lesões focais do triângulo de 

Mollaret, doença de Alexander do adulto, síndrome PAPT (“progressive ataxia and 

palatal tremor”) e idiopático. Curiosamente, apenas os pacientes com tremor palatal 

idiopático costumam se queixar de cliques audíveis. 

Ainda relacionado ao tronco encefálico, distúrbios do sono como apnéia e 

transtorno comportamental do sono REM já foram descritos. Síndrome piramidal, 

por vezes assimétrica, causando paraparesia ou tetraparesia é muito frequente e por 

vezes a única manifestação, ocorrendo sem os sinais bulbares. A ataxia cerebelar é 

também bastante frequente, axial e apendicular. Crises epilépticas e declínio 

cognitivo são incomuns em adultos (Pareyson et al., 2008).  
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Existem relatos de casos de adultos assintomáticos, apesar de a doença ser 

considerada autossômica dominante com penetrância completa. Discute-se na 

literatura se estes indivíduos permaneceriam realmente assintomáticos ou apenas pré-

sintomáticos (Shiihara et al., 2004). 

Do ponto de vista neurorradiológico, as diferenças entre os achados de RM de 

crânio de crianças e adultos é marcante, com os pacientes de início na adolescência 

novamente apresentando achados intermediários. Farina et al. (2008) descreveu o 

padrão neurorradiológico típico observado em adultos, sendo a atrofia de bulbo e 

medula espinhal cervical, com hipersinal em T2, os achados mais sugestivos. É 

comum o envolvimento de hilo dos núcleos denteados e, em pacientes abaixo dos 40 

anos, o acometimento da substância branca periventricular, com algumas áreas de 

impregnação pelo contraste. Um sinal bastante peculiar é o “sinal do girino”, descrito 

por Namekawa et al. (2002), em que a marcada atrofia de bulbo e medula com a base 

da ponte preservada, formam uma imagem que se assemelha, nas aquisições sagitais, 

a um girino. Quanto mais tarde o início da doença, mais os achados de imagem 

tendem a se concentrar na fossa posterior. 

A forma juvenil da doença, além do acometimento de bulbo e medula 

espinhal, também tem um padrão de imagem diferente, com características 

marcantes: lesões nodulares em tronco encefálico (por vezes simulando tumores) e a 

presença do “sinal da guirlanda”, múltiplas pequenas protrusões na parede dos 

ventrículos laterais, por vezes com captação de contraste (van der Knaap et al., 

2006). Tal achado se deve ao depósito de fibras de Rosenthal nos espaços 

perivasculares e subependimários. 

O diagnóstico historicamente era feito por biópsia ou post mortem pela 

demonstração de fibras de Rosenthal, mas atualmente é feito pela presença de 

variante patogênica em heterozigose em GFAP. É doença com padrão de herança 

autossômico dominante, sendo em muitos casos decorrente de evento mutacional  de 

novo. Há considerável variabilidade fenotípica, mesmo entre membros de uma 

mesma família, o que leva a considerar a presença de outros genes modificadores da 

expressão de GFAP (van der Knaap et al., 2005d). A quase totalidade das variantes 

patogênicas descritas até hoje são do tipo troca simples de aminoácido (“missense”). 

O tratamento é de suporte.   
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3.3.8  Leucodistrofia desmielinizante autossômica dominante de início no 

adulto  (OMIM #169500)  

 

A leucodistrofia desmielinizante autossômica dominante de início no adulto 

(“adult-onset autosomal dominant demyelinating leukodystrophy” – ADLD) ou mais 

recentemente chamada de leucodistrofia autossômica dominante do adulto LMNB1-

relacionada (Finnsson et al., 2015) é uma doença causada pelo acúmulo da proteína 

lamina B1, pertencente à família das proteínas filamentares intermediárias (como a 

GFAP, implicada na doença de Alexander) e parte do envelope nuclear. Tal acúmulo 

protéico leva a desmielinização por disfunção de astrocitos com preservação da 

oligodendróglia (Padiath et al., 2006). 

A prevalência da ADLD é desconhecida, mas há relatos de casos 

provenientes de diversos grupos étnicos (Nahhas et al., 2016).    

Clinicamente, caracteriza-se por início entre a quarta e a sexta décadas de 

vida, com disautonomia precoce, antecedendo ou iniciando conjuntamente com 

alteração da marcha e incoordenação (Finnsson et al., 2015). Curiosamente, um dos 

poucos casos descritos na literatura em que os sintomas motores antecederam os 

autonômicos foi de um paciente brasileiro (Giorgio et al., 2013). Ainda assim, 

disautonomia (com disfunção vesical, constipação, hipotensão ortostática e disfunção 

erétil) é uma das manifestações mais constantes desta doença. 

É lentamente progressiva, com sobrevida média de 18 anos, e geralmente 

segue uma ordem de surgimento dos sintomas: disautonomia seguida de paraparesia 

espástica que evolui para tetraparesia e finalmente paralisia pseudobulbar (Finnsson 

et al., 2015). 

Sinais cerebelares tipicamente surgem ao mesmo tempo que os sinais 

piramidais. Assim, ADLD deve ser incluída no diagnóstico diferencial das síndromes 

atáxico-espásticas. Ataxia de marcha, dismetria, disdiadococinesia, tremor de 

intenção e seguimento sacádico são os achados mais comuns, sendo nistagmo 

encontrado em menor proporção de pacientes (Finnsson et al., 2015). Declínio 

cognitivo e manifestações psiquiátricas surgem mais tardiamente. Pode haver ainda 

perda de propriocepção e palestesia, principalmente em membros inferiores, por 
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lesão medular. Neuropatia periférica ainda não foi descrita nesta condição (Nahhas et 

al., 2016). 

As alterações neurorradiológicas podem anteceder o início dos sintomas em 

até 16 anos e por vezes se observa significativa dissociação clínico-radiológica, com 

alterações extensas na RM de crânio e relativamente poucas manifestações clínicas 

(Melberg et al., 2006). As alterações mais precoces parecem ser hipersinal em 

T2/FLAIR da substância branca abaixo do córtex motor se estendendo para perna 

posterior da cápsula interna e, posteriormente, para todo o trato corticoespinhal até o 

bulbo.  

Subsequentemente há envolvimento de corpo caloso e pedúnculos cerebelares 

e finalmente da substância branca frontoparietal, com relativa preservação da 

substância branca periventricular (Melberg et al., 2006). Não há impregnação por 

contraste ou restrição à difusão das moléculas de água (Padiath et al., 2006). O 

acometimento de medula espinhal é também marcante e precoce em pacientes com 

ADLD. Há atrofia de toda a extensão da medula espinhal e leve alteração de sinal. 

Acredita-se que, pelo menos em parte, os sintomas disautonômicos se devem a este 

envolvimento medular (Sundblom et al., 2009). 

O diagnóstico é confirmado pela demonstração de duplicação de LMNB1 

(Padiath et al., 2006) ou, mais raramente, sua deleção desde que envolva a região 

promotora (Giorgio et al., 2015). A duplicação deste gene leva a super-expressão da 

proteína lamina B1. Curiosamente, são descritos autoanticorpos contra a lamina B 

em pacientes com doenças autoimunes, inclusive esclerose múltipla (Padiath et al., 

2006). Assim, não causa surpresa o fato de ADLD e esclerose múltipla terem várias 

características em comum e a ADLD ser frequentemente diagnosticada como 

esclerose múltipla primariamente progressiva. 

O tratamento é de suporte.   

 

3.3.9 Síndrome de Sjögren-Larsson (OMIM #270200) 

 

A síndrome de Sjögren-Larsson é um erro inato do metabolismo lipídico 

decorrente do acúmulo de aldeídos e álcoois graxos por deficiência da enzima 

microssomal “fatty aldehyde dehydrogenase – FALDH” (Rizzo et al., 1988). Esta 
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enzima catalisa a oxidação de vários aldeídos graxos de cadeia longa e média em 

ácidos graxos (Fuijkschot et al., 2012). O acúmulo destes afeta a formação normal 

multilamelar de membranas na camada córnea da pele e da bainha de mielina (van 

Domburg et al., 1999). 

Descrita originalmente na Suécia, onde se estima uma prevalência de 0,4 para 

100.000 habitantes (Cho et al., 2018), não há dados epidemiológicos de outros locais. 

Ainda assim, tem sido descrita em diversas localidades, inclusive no Brasil (Dutra et 

al., 2009). 

Clinicamente, a apresentação clássica de início na infância consiste na tríade 

deficiência intelectual, diplegia espástica e ictiose congênita (Sjögren e Larsson, 

1957). No entanto, há considerável variabilidade fenotípica e a evolução para 

neurodegeneração tende a não ocorrer, com muitos pacientes chegando à idade 

adulta (por vezes sem diagnóstico).  

Na série de 11 pacientes de van Domburg et al. (1999), todos os pacientes 

eram nascidos pré-termo, mas esta não é uma constante. As alterações cutâneas já 

eram notadas logo ao nascimento, com eritema. Gradualmente ao longo do primeiro 

ano de vida a pele foi se espessando e se tornando escamosa, por vezes atingindo as 

regiões palmar e plantar. Por fim, hiperceratose amarelo-acastanhada se desenvolveu, 

com predomínio nas regiões de dobras, pescoço e periumbilical. A região central da 

face foi poupada. Os cabelos são normais ou finos (van Domburg et al., 1999). Uma 

característica marcante da ictiose em pacientes com SSL é a presença de prurido, que 

não é comum em outros distúrbios ictióticos. Alguns pacientes podem apresentar 

intolerância ao calor por hipo-hidrose e outros podem apresentar ictiose mais leve, 

por vezes somente com xerodermia (Fuijkschot et al., 2012). 

As manifestações neurológicas em geral não estão presentes ao nascimento, 

mas surgem ao longo dos primeiros 30 meses de vida, tendem a ser não-progressivas 

e sem correlação de gravidade com a idade de início (Lossos et al., 2006). A 

característica mais marcante é a espasticidade, com para ou tetraparesia espástica 

(Fuijkschot et al., 2012). A maioria dos pacientes se tornam cadeirantes até a 

adolescência, mas não parece haver progressão além deste período (Verhoog et al., 

2008). Observa-se ainda disartria (pseudobulbar) leve a moderada, distúrbios de 

linguagem e deficiência intelectual moderada (Fuijkschot et al., 2012).  
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Alterações oftalmológicas também são frequentes, com perda visual (em 

geral simétrica e moderada) e fotofobia. Tal perda visual se deve a maculopatia de 

início precoce por inclusões cristalinas ou “pontos cintilantes” perifoveais (Jack et 

al., 2015). Assim como os achados neurológicos, as alterações oftalmológicas 

tendem a se estabilizar no fim da infância/início da adolescência. A tomografia de 

coerência óptica (“optical coherence tomography” – OCT) pode mostrar cristais 

maculares e pseudocistos, além de atrofia de retina (Fuijkschot et al., 2012). 

Do ponto de vista neurorradiológico, há certo atraso da mielinização e, a 

partir de 2 a 3 anos, observa-se alteração difusa da substância branca. Eventualmente 

pode haver mielinização incompleta permanente (Willemsen et al., 2004). Tal padrão 

tende a ser manter estável após os 3 anos de idade. A intensidade das alterações de 

sinal da substância branca é variável e não há correlação entre a gravidade das lesões 

na RM de crânio, idade de início e gravidade dos sintomas clínicos (Willemsen et al., 

2004). A espectroscopia pode ser valiosa para o diagnóstico ao demonstrar pico 

lipídico a 1.3ppm em áreas de substância branca não afetada (Fuijkschot et al., 

2012). 

O diagnóstico é confirmado pela demonstração variantes patogênicas 

bialélicas  em ALDH3A2, ou determinação da atividade de FALDH no sangue 

(Fuijkschot et al., 2012). As variantes patogênicas descritas são tanto do tipo troca 

simples de aminoácido (“missense”) como variantes que levam a interrupção 

prematura da tradução proteica. 

O tratamento é sintomático. 

 

3.3.10 Doenças Hipomielinizantes 

 

O achado de hipomielinização em RM de crânio em adultos pode reduzir 

sobremaneira o número de hipóteses diagnósticas. Os principais genes relacionados a 

LD/LG hipomielinizantes são: PLP1, GJC2, TUBB4A, POLR3A, POLR3B, CLCN2 e 

NKX6-2.  

As doenças relacionadas a PLP1 são as principais representantes deste grupo. 

De herança ligada ao cromossomo X, possuem um amplo espectro de fenótipos que 

engloba a doença de Pelizaeus-Merzbacher (PMD – OMIM #312080) e a paraplegia 
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espástica hereditária tipo 2 (SPG2 – OMIM #312920) (Hobson e Kamholz, 2013). 

PLP1 codifica duas proteínas importantes da bainha de mielina do SNC: a proteína 

proteolipídica da mielina (PLP, que é o componente mais abundante da mielina do 

SNC) e sua isoforma DM20. Há acúmulo somente de PLP ou das duas isoformas da 

proteína no retículo endoplasmático dos oligodendrócitos, que pode levar à apoptose 

(Southwood et al., 2002). 

Há poucos dados epidemiológicos disponíveis e somente para PMD. Nos 

EUA, por exemplo, é de  1:200.000 a 1:500.000 (Hobson e Kamholz, 2013). Já na 

Alemanha, fica em 0,13:100.000 nascidos-vivos (Heim et al., 1997) e na República 

Tcheca 1:90.000 (Seeman et al., 2003). São bastante raras as descrições de pacientes 

com PMD de início na vida adulta (Suzuki et al., 2011). 

Clinicamente, há grande variabilidade fenotípica, com casos graves de início 

neonatal a formas do adulto como SPG não-complicada. Parece haver correlação 

direta entre a gravidade da doença e quantidade de proteínas PLP/DM20 expressas, 

bem como com a morte de oligodendrócitos (Cailloux et al., 2000). O quadro 

clássico de PMD se inicia antes dos 5 anos de idade, em geral por volta de 2,5 anos, 

com nistagmo, hipotonia, ataxia e tremor cefálico. A hipotonia dá lugar à 

espasticidade nos 4 membros e é pior em membros inferiores. Há evolução com 

declínio cognitivo em muitos casos e pode haver epilepsia ou movimentos anormais 

como distonia (Golomb et al., 2004). Mulheres heterozigotas podem também 

apresentar sintomas, em geral mais leves (Hurst et al., 2006). 

Os pacientes classificados como SPG2 podem se apresentar com paraparesia 

espastica progressiva, sem outros sintomas e sinais associados ou como SPG2 

complicada, com ataxia, nistagmo, disautonomia, declínio cognitivo, atrofia óptica, 

neuropatia periférica e leucoencefalopatia (Hobson e Komholz, 2013). Assim, muitos 

vezes pode ser difícil distinguir uma forma leve de PMD de uma forma complicada 

de SPG2. Adultos tendem a se apresentar com o fenótipo SPG2 “pura” ou 

complicada, sendo muito raros os casos de início após os 30 anos [Suzuki et al. 

(2011) e Rubegni et al. (2017)].  

Do ponto de vista neurorradiológico, as formas de início na infância se 

caracterizam por hipomielinização difusa em diferentes graus, com afilamento de 

corpo caloso (Nezu et al., 1998). Em pacientes adultos, leucoencefalopatia 
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periventricular e difusa com afilamento de corpo caloso também é encontrada 

(Suzuki et al., 2011). Um padrão de lesões salpicadas e confluentes também é 

descrito (Rubegni et al., 2017). 

O diagnóstico é confirmado pela demonstração de variante patogênica em 

PLP1. As mais comumente encontradas são duplicações (Mimault et al., 1999), mas 

inserções, deleções, rearranjos cromossômicos e mutações de ponto também são 

descritas (Cailloux et al., 2000). Não há correlação entre o tamanho da duplicação e 

o fenótipo (Regis et al., 2008), mas mutações do tipo troca simples de aminoácido 

(“missense”) em regiões altamente conservadas têm correlação com a gravidade do 

fenótipo (Cailloux et al., 2000). 

O tratamento é sintomático. 

Já a doença de Pelizaeus-Merzbacher-like é relacionada a variantes 

patogênicas em GJC2, com herança autossômica recessiva (Uhlenberg B et al, 2004). 

O fenótipo é muito semelhante ao dos distúrbios relacionados a PLP1, com a maioria 

dos pacientes com doença de início precoce. Há alguns relatos de casos de início 

tardio, com evolução lenta, manifestando-se principalmente por paraparesia espástica 

e ataxia cerebelar (Orthmann-Murphy JL et al, 2009). 

Uma causa muito rara de leucoencefalopatia hipomielinizante de início no 

adulto são as variantes patogênicas em CLCN2. O padrão de herança é autossômico 

recessivo e os pacientes tipicamente se apresentam com ataxia cerebelar leve. A RM 

de crânio mostra acometimento de perna posterior de ambas as cápsulas internas, 

núcleos denteados, pedúnculos cerebrais e pedúnculos cerebelares médios. Pode 

haver restrição à difusão nestas áreas e acometimento mais amplo de substância 

branca cerebral e cerebelar com padrão de hipomielinização (Depienne et al, 2013). 

Os demais genes relacionados à hipomielinização (TUBB4A, POLR3A, 

POLR3B e NKX6-2) até o momento não foram associados a casos de início no 

adulto.  

 

3.3.11 Miscelânea 

 

Há pelo menos 60 genes relacionados a LD/LG (Parikh et al., 2015) e é muito 

provável que esta lista continue a crescer dada a maior disponibilidade das técnicas 
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de NGS. Pela relevância para este trabalho, destacamos mais duas condições, ambas 

autossômicas recessivas: doença relacionada a RNF216 (OMIM #212840) e 

deficiência intelectual relacionada a PUS3 (OMIM #617051). 

O RNF216 foi vinculado à síndrome de Gordon-Holmes  por Margolin et al., 

2013. Clinicamente os pacientes se caracterizavam por ataxia cerebelar, demência e 

hipogonadismo hipogonadotrófico. A RM de crânio mostrava hipersinal multifocal 

de substância branca no T2/FLAIR que antecedia os sintomas e sinais clínicos. 

Posteriormente os pacientes evoluíram com atrofia cortical e cerebelar. 

Em 2015, Santens et al. descreveram mais duas famílias belgas com variante 

patogênica bialélica em RNF216. Clinicamente, havia predomínio do quadro 

demencial e, além de ataxia e hipogonadismo, os pacientes apresentavam coréia 

generalizada. A RM de crânio mostrava hipersinal difuso da substância branca no 

T2/FLAIR, supra e infratentorial, com atrofia cortical, cerebelar e putaminal 

bilateral. 

Em 2016, Shaheen et al. identificaram variante patogênica em homozigose 

em PUS3 que segregava com um fenótipo de deficiência intelectual em uma família 

saudita. Clinicamente, os pacientes apresentavam deficiência intelectual grave, 

microcefalia, fácies sindrômica, estrabismo, esclera acinzentada, manchas 

mongólicas e crises convulsivas de fácil controle. Do ponto de vista 

neurorradiológico, havia ventriculomegalia, cistos aracnoides, disgenesia de corpo 

caloso, alteração de sinal de globos pálidos e núcleos denteados e alterações 

multifocais simétricas da substância branca subcortical, especialmente frontal.    
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Foi realizado um estudo clínico retrospectivo e parcialmente prospectivo. 

Os dados retrospectivos foram originários de pacientes já diagnosticados e 

que se encontravam em seguimento na Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas. 

O caráter prospectivo do estudo permitiu avaliar os pacientes com diagnóstico 

recente além daqueles já em seguimento que não tiverem completado a investigação, 

com padrão neurorradiológico de leucoencefalopatia, segundo a metodologia 

proposta pelo estudo.   

Os pacientes foram identificados a partir de uma base de dados do 

Ambulatório de Neurogenética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) na qual constam todos os pacientes que 

já foram atendidos no ambulatório desde a sua criação em 2008. 

 

4.2 Local 

 

Ambulatório de Neurogenética da Clínica Neurológica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

4.3 Amostra 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos pacientes que preenchiam os seguintes critérios a ou b 

associados aos critérios c e d, ou ao critério e.   

a- Pacientes com idade igual ou superior a 16 anos no momento da 

avaliação, independente da idade de início dos sintomas; 

b- Familiares sintomáticos com idade inferior a 16 anos e suspeita de terem 

a mesma doença do probando;  
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c- Pacientes com alterações na substância branca do sistema nervoso central 

na ressonância magnética; 

d- Pacientes com suspeita de etiologia genética feita a partir das 

manifestações clínicas ou história familiar ou padrão de neuroimagem. 

e- Pacientes com idade igual ou superior a 16 anos, com  

adrenomieloneuropatia ligada ao X, independentemente de haver 

alteração ou não na RM de crânio. 

Consideramos manifestações clínicas suspeitas de etiologia genética o 

acometimento de tratos longos associado ou não alterações cognitivo-

comportamentais.  

As histórias familiares consideradas sugestivas de etiologia genética foram: 

presença de consanguinidade explítica; suspeita de consanguinidade oculta (pais e 

avós provenientes de cidades pequenas, com populações inferiores a 50.000 

habitantes); presença de mais de um familiar acometido na mesma geração ou em 

geração distinta. 

Já os padrões de neuroimagem considerados suspeitos de etiologia genética 

foram: acometimento difuso e simétrico da substância branca do SNC; acometimento 

trato-específico; acometimento heterogêneo, porém confluente. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

 Pacientes com contra-indicação absoluta à realização de ressonância 

magnética de encéfalo; 

 Pacientes ou responsáveis que se negaram à realização de ressonância 

magnética ou que não quiseram participar do estudo; 

 Pacientes que receberam diagnóstico final alternativo, de origem não 

genética. 
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4.4 Procedimentos 

 

4.4.1 Avaliação clínica 

 

A avaliação clínica consistiu de anamnese, exame físico geral e exame 

neurológico.  

Na anamnese foram valorizados dados como: a idade de inicio da doença, os 

sintomas apresentados, a progressão, a presença ou ausência de historia familiar e 

consangüinidade. Em relação ao exame físico geral foram avaliadas alterações nos 

sistemas cardiovascular, respiratório, digestivo, osteoarticular e dermatológico, além 

de dismorfismos.  

O exame neurológico incluiu avaliação de: funções cognitivas (miniexame do 

estado mental, expansão de dígitos, bateria breve, fluência verbal fonêmica e 

semântica e desenho do relógio), equilíbrio, marcha, coordenação, tônus, força, 

reflexos superficiais e profundos, sensibilidade superficial e profunda e exame de 

nervos cranianos.  

As alterações foram caracterizadas pela presença de síndromes como: 

dismórfica, cognitiva, epiléptica, hipotônica, piramidal, cerebelar, medular, de 

unidade motora e/ou de nervos cranianos e presença ou ausência movimentos 

anormais.  

 

4.4.2 Avaliação laboratorial 

 

Os exames laboratoriais foram definidos a partir da avaliação clínica e de 

neuroimagem, levando em conta as necessidades de cada paciente. 

Uma avaliação laboratorial mínima com os seguintes exames foi realizada 

para todos os pacientes: hemograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, cálcio iônico, 

glicemia de jejum, perfil hepático, perfil tireoidiano, vitamina B12, ácido fólico, 

homocisteína, CPK, perfil lipídico, VDRL, FTA-ABs e ELISA anti-HIV. 

A seguir, três etapas de avaliação laboratorial foram propostas. Na primeira 

etapa, foram realizados testes bioquímicos ou avaliação molecular de genes 
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específicos conforme a suspeita diagnóstica feita a partir da avaliação clínica e de 

neuroimagem. 

Assim, nos pacientes com suspeita de ALD/AMN-X, foi realizada dosagem 

no plasma de ácidos graxos de cadeia muito longa no laboratório de Erros Inatos do 

Metabolismo do Hospital de Clinicas da UFRGS, em Porto Alegre. 

Os pacientes com suspeita de acidúria L2-hidroxiglutárica foram submetidos 

à pesquisa de ácidos orgânicos na urina – realizada no laboratório de Erros Inatos do 

Metabolismo do Hospital de Clinicas da UFRGS, em Porto Alegre. 

Foram realizados estudos genético-moleculares utilizando DNA genômico 

extraído de sangue periférico conforme os critérios abaixo (definidos a partir da 

disponibilidade dos exames à época da realização do estudo): 

- Suspeita clínica de ADLD: pesquisa da duplicação de LMNB1 por array-

CGH, utilizando a Human Genome CGH Microarray 60K, produzida pela 

Agilent Technologies, contendo cerca de 60.000 oligonucleotídeos 

distribuídos pelo genoma humano. Centro de Estudos do Genoma 

Humano da Universidade de São Paulo (CEGH – Profa. Carla 

Rosemberg). 

- Suspeita clínica de doença de Alexander: pesquisa de variante patogênica 

em GFAP por sequenciamento Sanger (realizado no CEGH, aos cuidados 

do aluno de pós-doutorado Dr. Uirá Souto Melo). 

- Suspeita clínica de síndrome de Sjögren-Larsson: pesquisa de variante 

patogênica em ADLH3A2 por sequenciamento Sanger (realizado no 

CEGH, aos cuidados do aluno de pós-doutorado Dr. Uirá Souto Melo).  

Na segunda etapa, os demais pacientes e aqueles que foram submetidos a uma 

das pesquisas anteriores e tiveram seu resultado negativo, foram submetidos a análise 

por sequenciamento de nova geração no Department of Molecular Neuroscience, 

pelo Dr. David S. Lynch, MD, sob coordenação do Prof. Henry Houlden, MD, PhD, 

da University College London. Inicialmente foram submetidos ao chamado exoma 

clinico (“focused exome sequencing”), utilizando o “Agilent Sure Select Focused 

Exome (Agilent)”, de acordo com o protocolo do fabricante. A lista de genes 

analisados por esta técnica totaliza 6110 genes previamente implicados em doenças 
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humanas ou potencialmente implicadas. As bases de dados HGMD, OMIM e 

ClinVar foram utilizadas para priorizar as variantes patogênicas. 

Por fim, na terceira etapa, os pacientes submetidos ao sequenciamento do 

exoma clínico que não tiveram variantes patogênicas identificadas, foram submetidos 

ao sequenciamento completo do exoma, usando a plataforma HiSeq (Illumina). 

Os pacientes com suspeita de acidúria L2-hidroxiglutárica, após a 

identificação da elevação de ácidos orgânicos na urina, foram submetidos a avaliação 

molecular por sequenciamento do exoma clínico para confirmação diagnóstica. 

A avaliação de cariótipo, quando necessária, foi realizada pela Profa Angela 

Morgante, do CEGH. 

 

Quadro 7 -  Avaliação laboratorial em três etapas 

 

Etapas Pacientes... Exames bioquímicos ou genéticos 

1
a
 etapa  ALD/AMN-X? AGCML (plasma) 

L2HGA? Ácidos orgânicos (urina) 

ADLD? Teste para LMNB1 

Doença de Alexander? Teste para GFAP 

Síndrome de Sjögren-Larsson? Teste para ADLH3A2 

2
a
 etapa  Casos complexos ou sem hipótese 

diagnóstica ou não diagnosticados na 

1
a
 etapa 

Sequenciamento do exoma clínico 

3
a
 etapa Sem diagnóstico nas etapas 1 e 2 Sequenciamento completo do exoma 

 

 

4.4.3 Avaliação neurofisiológica 

 

Eletroencefalograma (EEG) e eletroneuromiografia (ENMG) foram 

realizados conforme julgamento clínico. 

O EEG foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) em equipamento digital Nihon Kohden, 

modelo 1200, de 32 canais. Os eletrodos foram colocados de acordo com o sistema 

internacional 10-20 para a colocação dos eletrodos; com os seguintes parâmetros de 

aquisição: filtro de alta freqüência de 70 Hz, constante de tempo de 0,3 segundos, 
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tempo de registro de 30 a 60 minutos incluindo registro de vigília e sono espontâneo 

(sempre que possível), provas de ativações como abertura e fechamento ocular, 

fotoestimulação intermitente e, naqueles que colaboraram, hiperpneia.  

O registro foi acoplado ao vídeo digital para análise de eventuais alterações 

comportamentais. 

Duas eletrencefalografistas experientes (Dra Eliana Garzon e Dra Joaquina 

Andrade) analisaram de forma independente e cega os traçados. Os registros foram 

classificados como normais ou anormais. 

As anormalidades foram classificadas como decorrentes dos ritmos de base 

(carência de ritmos ou elementos fisiológicos, sincronia, excesso de ondas lentas), 

anormalidades não epileptiformes (presenças de ondas lentas contínuas ou em surtos) 

ou anormalidades epileptiformes (presença de paroxismos epileptiformes). Quanto à 

localização as anormalidades foram classificadas como regionais, hemisféricas, 

generalizadas ou multifocais. 

Os exames de ENMG foram realizados pelo Dr Mário Wilson Brotto no 

HCFMUSP ou pela Dra Simone Amorim, colaboradora do grupo de Neurogenética 

do HCFMUSP. Foi utilizado equipamento da marca VIASYS – Nicolet, Madison, 

Winscosin, EUA, modelo Viking Quest, versão 7.5, com amplificador de 2 canais, 

portátil. Foram realizados estudos de conduções nervosas motoras (velocidades de 

condução, tempos de latência proximal e distal, amplitudes dos potenciais evocados 

motores e ondas F) e sensitivas (velocidades de condução, amplitudes dos potenciais 

evocados sensitivos e reflexo H no nervo tibial posterior), e eletromiografia 

(músculos paravertebrais e proximais e distais dos membros superiores e inferiores 

de pelo menos um dimidio, em repouso e na contração voluntária).  

Os valores de normalidade para a neurocondução sensitiva e motora em 

adultos foram padronizados de acordo com os dados apresentados por Preston e 

Shapiro (2013). O protocolo mínimo incluiu a avaliação dos nervos mediano, ulnar, 

tibial e sural. Sempre possível, foram avaliados também os nervos axilar, radial, 

femoral e fibular. Os valores de normalidade para onda F e reflexo H são 

proporcionais à altura do paciente e para o seu cálculo foram utilizadas as fórmulas 

padronizadas por Oh (2003). 
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4.4.4 Avaliação por ressonância magnética 

 

Foram realizados exames de ressonância magnética de crânio em aparelho de 

1,5 Tesla (GE Medical Systems, Milwaukee, Wisconsin, EUA) ou 3 Teslas (Philips 

Medical Systems, Best, Holanda)) no Instituto de Radiologia (InRad) do HCFMUSP 

com a realização das seguintes seqüências: 

 Imagens volumétricas FLAIR VISTA no plano sagital com “field of 

view” (FOV)=25cm, espessura = 0,6mm / intervalo =0,0mm, com matriz 

de 208x208, e com TE/TR=mínimo/6000ms e TI=1975ms. 

 Imagem volumétrica FSPGR ponderada em T1, com FOV=26cm, 

espessura = 1,6mm, e matriz de 320 x 192, com TE/TR=mínimo/450-

650ms e TI=40ms.  

 Imagem axial TSE ponderada em T1 com pulso de transferência de 

magnetização (TM), FOV=23cm, espessura=4,5mm / intervalo=0,5mm, 

matriz de 256x122, e com TE/TR=10/800ms. 

 Imagem coronal TSE ponderada em T2 com saturação de gordura 

SPAIR, FOV=20cm / espessura=4,5mm, intervalo=0,5mm, com matriz 

de 400x321, e com TE/TR=80/321ms. 

 Tensor de difusão: imagens axiais ponderadas em difusão com fator 

b=800 s/mm
2
, com 15 direções de gradiente, com FOV=22,4cm, 

espessura=2,0mm, com intervalo=0,0mm, matriz de 112x112, e com 

TE/TR=65/6106ms. 

 Espectroscopia de prótons de voxel único (“single voxel”) com a técnica 

PRESS, TE= 30 e TE= 135 ms, espessura=10mm. 

Foram avaliados também estudos de ressonância magnética realizados em 

outros serviços em aparelhos de pelo menos 1,5 Tesla e que constassem de pelo 

menos as seguintes sequencias: axial T1 pré e pós infusão de gadolínio, axial T2, 

axial FLAIR, difusão e T2* / SWI. 

Para fins de descrição de resultados, nos pacientes que possuíam mais de um 

estudo de ressonância magnética, consideramos apenas aquele que mais contribuiu 

para o diagnóstico (escolhido arbitrariamente pelos pesquisadores). 
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Todas as imagens foram avaliadas em conjunto por um neurorradiologista 

com experiência na avaliação de casos de LD/LG (Prof. Dr. Leandro Tavares 

Lucato), pelo Prof. Dr. Fernando Kok e pelo autor desta tese. 

 

4.4.5 Avaliação anatomopatológica de biópsia muscular  

 

Pacientes com suspeita de acometimento muscular foram submetidos a 

biópsia, quando se julgou necessário. Tais biópsias foram realizadas pela Prof. Dra. 

Juliana Gurgel-Giannetti, que obteve material do músculo bíceps braquial, 

posteriormente seccionado com criostato em preparados de 8 mm de espessura.   

As seguintes avaliações histoquímicas convencionais foram realizadas: 

hematoxilina e eosina, tricromo de Gomori modificado, técnica “periodic acid-

Schiff”, “oil red O”, nicotinamida adenina dinucleotideo desidrogenase-tetrazolium 

redutase (NADH-TR), succinato desidrogenase (SDH), citocromo c oxidase (COX) e 

adenosina trifosfatase (ATPase) pré-incubadas em pH 9,4, 4,63 e 4,35. Coloração 

pelo azul da Prússia de Perls foi feita pela equipe do Prof. Dr. Anders Oldfors, da 

Universidade de Gothenburg (Suécia), como descrito por Stevens (1990), com 

enriquecimento por DAB (Mochel et al., 2008) para identificação de depósitos de 

ferro. Também o Prof. Oldfors realizou a avaliação imuno-histoquímica e por 

microscopia eletrônica.  

Para a imuno-histoquímica, as secções de 8mm foram fixadas com 

formaldeído a 4%, a 4
o
C por 10 min, lavados em salina “Tris-buffered-Tween” 20 

(TBS-T) por 10 minutos e, permeabilizados em série de metanol, lavado em TBS-T 

por 5 minutos e processados em “Dako Autostainer”, usando “Dako EnVision TM 

Flex High pH”. Os seguintes anticorpos foram aplicados por uma hora: anti-SDHB 

ab14714 Abcam (1:500), anti-MTCO1 ab14705 Abcam (1:2000) e anti-VDAC1 

ab14734 Abcam (1:2000). 

Avaliação por microscopia eletrônica foi feita em espécimes de tecidos que 

foram fixados em glutaraldeído, pós-fixados em OsO4 e embebidos em resina. 

Secções ultrafinas foram contrastadas com uranilacetato e citrato de chumbo.  
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4.4.7 Testes funcionais 

 

Foram realizados testes funcionais pela equipe do Prof. Dr. Roland Lill, da 

Universidade de Marburg (Alemanha), com material extraído do músculo de 

pacientes identificados como portadores de variante patogênica em FDX2. RNA 

extraído de músculo de dois dos nossos pacientes e de dois controles saudáveis 

foram usados para “quantitative reverse transcription PCR (RT-qPCR)”. O RNA foi 

reversamente transcrito usando “primers” de FDX2 cobrindo a junção dos exons 4 e 

5. Foi relizada a amplificação de cDNA e a expressão relativa do gene calculada.  

Estudos com “Western Blot” foram realizados em tecido muscular para 

determinar a concentração protéica – detalhes técnicos em Gurgel-Giannetti et al., 

2018.  

 

4.5 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do HCFMUSP (número do parecer: 

214/262) em 12/03/2013 – Apêndice A. 

Todos os pacientes incluídos no estudo receberam informações sobre o que 

consiste o estudo, incluindo objetivos, metodologia, riscos e benefícios.  Após 

informações, todos os pacientes ou responsáveis leram e assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE – Apêndice B). 

 

4.6 Análise dos dados 

  

Trata-se de estudo descritivo que não comporta análise estatística. 

O banco de dados foi construído em planilha do programa Excel 2011 da 

Microsoft e a organização dos dados foi realizada por meio de tabelas.  
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5 RESULTADOS  

 

 

Foram identificados 42 pacientes dentre 357 pacientes listados na base de 

dados do Ambulatório de Neurogenética do HCFMUSP como portadores de 

alterações na substância branca do SNC de presumível ou definida etiologia genética, 

no período de fevereiro de 2013 a março de 2017. Dentre os 42 pacientes, dois 

pacientes tinham menos de 16 anos no momento da avaliação e foram incluídos por 

serem familiares de um dos probandos e terem manifestações clínicas semelhantes. 

Os demais pacientes eram maiores de 16 anos. Assim, 11,7% dos pacientes seguidos 

em nosso serviço à época foram categorizados como portadores de LD/LG. Destes, 

38 (31 famílias) foram incluídos no estudo. 

Os motivos de exclusão foram: uma paciente com síndrome de Tay-Sachs 

cuja alteração de substância branca não foi posteriormente confirmada, um paciente 

com esclerose múltipla e dois pacientes com doença inflamatória indeterminada 

(Figura 3). 
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Figura 3 –  Pacientes avaliados  

 

 

Para facilitar a análise dos dados obtidos, os casos incluídos foram dispostos 

em três tabelas (Tabela 1 – caracterização clínica, Tabela 2 – caracterização genética, 

Tabela 3 – caracterização neurorradiológica, anexos A, B e C, respectivamente), 

agrupados por diagnóstico definitivo ou ausência do mesmo.  

Três pacientes permaneceram sem diagnóstico mesmo após a realização de 

sequenciamento completo do exoma. 

A avaliação clínica e de neuroimagem realizada pelo autor desta tese, seu 

orientador e um neurorradiologista experiente (Dr. Leandro Tavares Lucato) foi 

capaz de sugerir uma hipótese diagnóstica em 27 dentre os 31 probandos (87%). 

Dez dentre estes 27 probandos obtiveram confirmação diagnóstica por meio 

de exames bioquímicos – 32% de toda a série. Foram sete pacientes com 

ALD/AMN-X e três com L2HGA. Estes últimos ainda obtiveram confirmação 

diagnóstica por meio de avaliação molecular por exoma clínico. 
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Dos 21 probandos sem diagnóstico restantes, quatro foram submetidos a 

testes de genes candidatos específicos (conforme a disponibilidade em nosso 

serviço). Em dois foi feita a pesquisa da duplicação de LMNB1  por array-CGH, 

confirmando o diagnóstico de ADLD em um deles. Uma paciente com suspeita de 

doença de Alexander do adulto e um paciente com suspeita de síndrome de Sjögren-

Larsson tiveram seus diagnósticos confirmados pelo sequenciamento de GFAP e 

ALDH3A2, respectivamente.   

Restando ainda 18 probandos sem diagnóstico, procedemos então com o 

sequenciamento do exoma clínico. Destes, 14 tinham pelo menos uma hipótese 

diagnóstica prévia e o exoma clínico confirmou 10 destas, a saber: quatro probandos 

com VWM, dois com HDLS, três com CADASIL e um com LBSL. 

Em quatro destes 14 casos a hipótese clínica estava equivocada: uma suspeita 

de síndrome de Labrune que na verdade correspondia a um caso de HDLS; uma 

suspeita de VWM que correspondia a síndrome de Gordon-Holmes por variante 

patogênica em RNF216; e uma suspeita de VWM e uma de ADLD que não se 

confirmaram mesmo após o sequenciamento completo do exoma e os pacientes 

permaneceram sem um diagnóstico definitivo. 

O sequenciamento do exoma clínico revelou ainda um diagnóstico 

previamente não-suspeitado de doença relacionada a PLP1.  

Assim, após as avaliações clínica, neurorradiológica, bioquímica e genética 

por sequenciamento do exoma clínico tínhamos 26/31 (83%) probandos com 

diagnóstico definitivo. Fomos capazes de predizer o diagnóstico correto pela clínica 

e imagem em 23/31 probandos – 74% de nossa série. 

Restando ainda cinco famílias sem diagnóstico, procedemos para a última 

etapa de avaliação. O sequenciamento completo do exoma permitiu identificar 

variantes patogênicas em dois genes adicionais (PUS3 e FDX2), aumentando o 

percentual de casos com diagnóstico definitivo para 90% (28/31). Assim, apenas três 

probandos permaneceram sem diagnóstico definitivo após o sequenciamento 

completo do exoma. A figura 4 mostra a frequência dos diagnósticos entre os 

probandos. 
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Figura 4 –  Frequência dos diagnósticos entre os 31 probandos  

 

 

Dentre os 38 pacientes incluídos, 23 tiveram idade de início dos sintomas 

após 16 anos de idade. Quatro tiveram idade de início após os 50
 
anos, sendo que 

dois deles não obtiveram diagnóstico definitivo. Dos 3 pacientes sem diagnóstico 

final, apenas uma teve idade de início dos sintomas antes dos 16 anos (aos três anos).  

Dentre os 28 probandos com diagnóstico definitivo, oito (28%) eram 

portadores de doenças autossômicas dominantes, 12 (42%) eram portadores de 

doenças autossômicas recessivas e oito (28%) eram portadores de doenças ligadas ao 

X (Figura 5). 
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Figura 5 –  Padrões de herança genética das doenças diagnosticadas 

  

 

Em 14 probandos havia história familiar de outros indivíduos acometidos e 

em quatro havia história de consanguinidade explícita entre os pais, facilitando a 

hipótese de doença de origem genética.   

 

Quadro 8 -  Resultados da 1
a 
etapa, na qual 13 pacientes obtiveram diagnóstico final 

(números referentes a probandos) 

 

Pacientes com suspeita de:  Confirmados 

ALD/AMN-X 07 07 

L2HGA 03 03 

ADLD 02 01 

Doença de Alexander 01 01 

Síndrome de Sjögren-Larsson 01 01 

Total 14 13 
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Quadro 9 – Resultados das 2
a 
e 3

a
 etapas (números referentes a probandos) 

 

Pacientes com suspeita de...  
Confirmados 

na 2
a
 etapa 

Diagnóstico final 

alternativo  

na 2
a
 etapa 

Diagnóstico final  

na 3
a
 etapa 

VWM 06 04 RNF216  

CADASIL 03 03   

HDLS 02 02   

LBSL 01 01   

Labrune 01 - HDLS  

ADLD 01 -   

Total 14 10 02  

Pacientes sem suspeita 

diagnóstica prévia 
    

 04  PLP1 PUS3 

    FDX2 

Total 18 10 03 02 

 

 

 

5.1 Espectro de doenças 

 

5.1.1 Adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatia ligada ao X 

 

 Identificamos cinco pacientes com adrenomieloneuropatia (1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e 

5.1) e três pacientes com adrenoleucodistrofia ligada ao X (1.2, 6.1 e 7.1), oriundos 

de 7 famílias. Todos os pacientes deste grupo tiveram confirmação diagnóstica pela 

presença de elevação do AGCML. Infelizmente não foi possível realizar a análise 

molecular dos pacientes deste grupo. 
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5.1.1.2 Adrenomieloneuropatia ligada ao X  

5.1.1.2.1 Adrenomieloneuropatia ligada ao X – aspectos clínicos 

A idade média de início dos sintomas foi de 16,4 anos (extremos: 2 a 30 

anos), sendo que dois pacientes tiveram início dos sintomas antes dos 16 anos.  

A manifestação neurológica inicial em todos estes pacientes foi alteração de 

marcha. No entanto, três deles relataram manifestações não-neurológicas que 

antecederam o transtorno de marcha – dois  apresentavam alopecia e um (5.1) 

apresentava dores articulares em membros inferiores quatro anos antes do início da 

alteração de marcha. 

Apenas um paciente (3.1) apresentava queixas cognitivas, com dificuldade de 

organização e execução de tarefas mais complexas, como cuidar das próprias 

finanças, mas sem maiores repercussões funcionais. Na avaliação formal apresentava 

disfunção executiva e comportamento impulsivo e um pouco infantilizado, mas tinha 

memória, linguagem, praxias e habilidades visuoespaciais preservadas. Interessante 

notar que este paciente era o que apresentava maior tempo de evolução da doença 

(25 anos) no momento da avaliação. Este mesmo paciente tinha antecedente de 

transtorno depressivo maior e sofria de transtorno de ansiedade – também observado 

nos pacientes 1.1 e 4.1. 

Dentre os cinco pacientes com AMN-X, três apresentavam marcha em 

tesoura com componente talonante sobreposto, um apresentava marcha em tesoura 

sem ataxia sensitiva associada (5.1) e um, o paciente 3.1, tornara-se cadeirante após 

23 anos de evolução da doença. 

Os cinco pacientes apresentavam síndrome piramidal com espasticidade e 

reflexos tendinosos profundos exaltados em MMII, bem como sinal de Babinski 

bilateralmente. Apenas um paciente (4.1) tinha reflexos aquileus abolidos. Todos 

tinham reflexos vivos em MMSS, exceto o paciente 5.1, que os tinha hipoativos.  

Três pacientes (1.1, 2.1 e 4.1) apresentavam ataxia sensitiva de predomínio 

axial e em MMII, caracterizada pelas presenças do sinal de Romberg e do 

componente talonante da marcha. 

Os cinco pacientes apresentavam sinais de polineuropatia sensitiva crônica 

em MMII, sendo que os pacientes 3.1 e 5.1 apresentavam apenas comprometimento 
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da sensibilidade vibratória. Já os demais apresentavam perda das sensibilidades 

superficiais e profundas. 

Nenhum paciente apresentava alterações em nervos cranianos. Apenas o 

paciente 2.1 não tinha queixas esfincterianas, enquanto dois se queixavam de urge-

incontinência urinária (1.1 e 3.1) e dois de retenção urinária (4.1 e 5.1).  

Três pacientes relataram crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, 

com pouquíssimos eventos ao longo da vida, com fácil controle medicamentoso. 

Os cinco pacientes apresentavam insuficiência adrenal cortical e estavam em 

tratamento, exceto um (4.1), que apresentava insuficiência adrenal subclínica. Um 

deles (5.1) já havia apresentado sintomas clínicos (fadiga, hipotensão e hipoglicemia) 

e três apresentavam hiperpigmentação (1.1, 2.1 e 5.1). Um paciente (4.1) apresentava 

oligospermia e azospermia, sugerindo insuficiência testicular. Os demais não foram 

investigados para este fim. 

Todos apresentavam quadro lentamente progressivo, sendo que o paciente 1.1 

passou a usar muletas após 10 anos de evolução e o paciente 3.1 tornou-se cadeirante 

após 23 anos de evolução. O paciente 4.1 teve uma evolução atípica, com quadro 

relativamente estável por muitos anos. Entre dois e 28 anos apresentava marcha em 

tesoura e quedas frequentes, mas não notava piora progressiva. A partir daí houve 

piora progressiva, necessitando de apoio para deambular após os 31 anos. Os 

pacientes 2.1 e 5.1 ainda eram capazes de deambular sem qualquer auxílio no 

momento da avaliação. 

Nenhum paciente deste grupo realizou EEG e apenas o paciente 4.1 foi 

submetido a ENMG, que mostrou polineuropatia axonal motora crônica. 

 

5.1.1.2.2  Adrenomieloneuropatia ligada ao X – aspectos 

neurorradiológicos 

A RM de crânio foi normal em dois pacientes (1.1 e 2.1). Os outros três 

pacientes apresentavam apenas hipersinal em T2 e FLAIR em substância branca 

junto aos átrios e cornos occipitais de ambos os ventrículos laterais, sem restrição à 

difusão e sem impregnação pelo gadolínio. O paciente 4.1 apresentava predomínio 

frontal das lesões e ainda apresentava uma lesão expansiva nas porções inferiores do 

IV ventrículo, sugestiva de ependimoma (Figura 6). 
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Figura 6 -  RM de crânio do paciente 4.1. Acometimento de substância branca de 

predomínio frontal (setas), visto no axial FLAIR 

  

 

Quatro pacientes realizaram RM de colunas cervical e torácica, sendo que em 

dois os exames foram normais (4.1 e 5.1) e dois apresentaram afilamento de medula 

torácica (1.1 e 2.1). Nestes observou-se tênue hipersinal em T2 nos tratos 

corticoespinhais bilateralmente, também no segmento torácico. 

 

5.1.1.3 Adrenoleucodistrofia ligada ao X 

Identificamos três pacientes com ALD-X, sendo que dois (6.1 e 7.1) tiveram 

os primeiros sintomas antes dos 16
 
anos. Ambos tinham um quadro bastante típico da 

chamada forma cerebral de ADL-X da infância. 

 

5.1.1.3.1 Adrenoleucodistrofia ligada ao X – casos típicos – aspectos clínicos 

Estes dois pacientes tiveram como manifestações iniciais alterações de 

aprendizagem, inicialmente atribuídas a transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. Posteriormente evoluíram com com síndrome piramidal de liberação 

e deficitária, declínio cognitivo progressivo, sinais de polineuropatia periférica 
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sensitivo-motora e perda visual progressiva. Ambos apresentavam epilepsia com 

crises focais e generalizadas, facilmente controladas com fármacos antiepilépticos. 

Também apresentavam síndrome de Addison e um deles apresentava 

alopecia. O paciente 7.1 apresentou aos 12 anos de idade aumento indolor do volume 

testicular, seguido de redução volumétrica até ficar praticamente indectável – 

sugerindo insuficiência testicular. 

O paciente 6.1 tornou-se cadeirante mais precocemente, após 3 anos de 

doença, mas ainda era capaz de ir para as consultas em cadeira de rodas e interagir 

minimamente com o examinador após 19 anos de doença. Já o paciente 7.1 tornou-se 

cadeirante após 7
 
anos, mas em 9 anos já estava restrito ao leito, em mutismo 

acinético. 

Avaliação por EEG mostrou desorganização difusa da atividade elétrica 

cerebral, sem atividade epileptiforme. Não foram submetidos à ENMG.  

 

5.1.1.3.2 Adrenoleucodistrofia ligada ao X – casos típicos –aspectos 

neurorradiológicos 

Ambos apresentavam alterações de RM de crânio muito semelhantes, com 

hipersinal em T2 e FLAIR acometendo simetricamente substância branca 

temporoparietooccipital bilateral. Havia acometimento de tratos corticoespinhais se 

estendendo para ramos posteriores de ambas as cápsulas internas e pedúnculos 

cerebrais. Notava-se acometimento de radiações ópticas e esplênio e corpo do corpo 

caloso (Figura 7). Curiosamente não apresentavam impregnação pelo gadolínio, nem 

tampouco restrição à difusão. 

Ambos realizaram RM de colunas cervical e torácica que foram normais.  
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Figura 7 -  Imagem axial FLAIR do paciente 7.1 mostrando acometimento de perna 

posterior de ambas as cápsulas internas (setas em A) e hipersinal em 

substância branca de predomínio parieto-occipital bilateral (setas em B). 

Há ainda aumento dos cornos posteriores dos ventrículos laterais 

 

 

5.1.1.3.4 Adrenoleucodistrofia ligada ao X – um caso atípico 

Já o paciente 1.2 teve uma apresentação clínica bastante peculiar, com 

predomínio das manifestações cognitivo-comportamentais, mas tendo como primeiro 

sintoma inequívoco da doença uma crise epiléptica tônico-clônica generalizada aos 

28 anos. No entanto, já apresentava alterações comportamentais prévias, com 

impulsividade, etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, comportamento antissocial 

e humor deprimido desde a adolescência.  

Pouco antes de apresentar a primeira crise epiléptica, apresentara delírios 

paranoides persecutórios, e desde então evoluiu com esquecimentos frequentes para 

fatos recentes e grande dificuldade de organização e manutenção da atenção. Dois 

anos antes da primeira crise epiléptica sofreu traumatismo cranioencefálico em 

acidente automobilístico. Seu exame neurológico era normal, exceto por disfunção 

executiva e certo embotamento afetivo com perda da prosódia durante o discurso.     

Os achados da RM de crânio deste paciente também eram surpreendentes e 

pouco usuais em pacientes com ALD-X.  Em seu primeiro exame já apresentava 
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extensa área de hipersinal em T2 e FLAIR em substância branca fronto-parieto-

têmporo-occipital direita, com realce linear e periférico com restrição à difusão e 

impregnação pelo gadolínio. Havia ainda hipersinal no trajeto do trato 

corticoespinhal direito, no ramo posterior da cápsula interna (Figura 8). 

 

  

Figura 8 -  Paciente 1.2 com ALD-X de apresentação assimétrica relacionada a 

trauma em região parietal direita. Imagens do primeiro estudo de RM de 

cranio, sequências axiais FLAIR mostrando acometimento difuso à 

direita (A, B, E, F), inclusive em trato corticoespinhal se estendendo até 

pedúnculo cerebral direito (seta em A). Restrição periférica à 

movimentação das moléculas de água (hipersinal na difusão em C e 

correspondente hipossinal em ADC em D, setas) e impregnação 

periférica e descontínua pelo gadolínio (setas em G e H) 

 

 

Uma nova RM de crânio obtida três anos depois mostrava aumento da área de 

hipersinal em T2 e FLAIR, se extendendo para joelho, corpo e esplênio do corpo 

caloso, bem como hipocampo e amigdala direita e centro semioval esquerdo. Foram 

realizadas RM de colunas cervical e torácica que estavam normais. 

O EEG deste paciente mostrava desorganização difusa da atividade elétrica 

cerebral, mais evidente em hemisfério direito, e paroxismos de ondas agudas em 

região posterior direita. Apresentava ainda insuficiência adrenal subclínica. Não 

realizou ENMG e teve seu diagnóstico confirmado pela dosagem dos AGCML 
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5.1.2 Doença da substância branca evanescente  

 

Identificamos cinco pacientes, pertencentes a quatro  famílias, com VWM, 

todos com confirmação genética.  

 

5.1.2.1 Doença da substância branca evanescente – aspectos clínicos 

A idade média de início dos sintomas foi de 34,6 anos (extremos: 20 a 52 

anos) e todos os pacientes apresentaram declínio cognitivo, síndrome piramidal e 

ataxia cerebelar. 

O declínio cognitivo manifestou-se inicialmente por disfunção executiva, 

frequentemente acompanhada de manifestações psiquiátricas como ansiedade, 

irritabilidade ou apatia. Aqueles com comprometimento mais grave também 

apresentaram apraxia e amnésia anterógrada e parcialmente retrógrada. Foi uma 

manifestação precoce nos três homens de nossa casuísta e ficou evidente nas duas 

mulheres apenas depois de cerca de 10 anos de evolução. 

Todos apresentaram síndrome piramidal de liberação com reflexos tendinosos 

profundos exaltados, principalmente em membros inferiores, e sinal de Babinski em 

4/5. Déficit de força foi observado em 3/5 pacientes e  nos três foi assimétrico. 

Espasticidade estava presente em três pacientes e dois pacientes apresentavam 

paratonia. Uma paciente (10.1) apresentava reflexos aquileus abolidos e flacidez 

distal, sugerindo possível neuropatia periférica associada (não comprovada por 

ENMG). 

Os achados de incoordenação também foram assimétricos e em geral leves – 

dismetria, decomposição de movimento, tremor de intenção e marcha atáxica (apenas 

dois pacientes). Um paciente (9.1) ainda apresentava distonia de membros superior 

esquerdo e um paciente apresentava discreta bradicinesia. 

O exame das sensibilidades foi pouco fidedigno em dois pacientes (pelo 

déficit cognitivo) e normal nos outros três. Em dois pacientes observamos sacadas 

hipométricas e seguimento sacádico e em uma paciente observamos palidez de papila 

óptica. Disartria estava presente em 2/5 pacientes. 

Três pacientes apresentavam epilepsia, em geral de fácil controle e três 

apresentavam alterações do sono (insônia inicial). Uma das duas mulheres 



88 Resultados 

  
 

apresentou menopausa precoceaos 38 anos e a outra, que teve os primeiros sintomas 

da doença aos 52 anos, teve menopausa aos 45 anos. 

Quatro pacientes (indivíduos 8.1, 9.1, 10.1 e 10.2) apresentaram os primeiros 

sintomas após traumatismo cranioencefálico. As manifestações iniciais foram 

diversas: coma após traumatismo cranioencefálico, quedas, déficit motor, crise 

epiléptica, amnésia anterógrada e neuralgia do trigêmeo. Apenas um paciente relatou 

piora episódica dos sintomas associada a dias quentes. 

Todos apresentaram evolução lentamente progressiva, com aceleração da 

piora após traumatismo crânio encefálico em três. Apenas a paciente com maior 

tempo de duração da doença (26 anos) era cadeirante e os demais eram capazes de 

deambular sem apoio, embora com alterações da marcha (espástica e/ou atáxica). 

A mediana de tempo decorrido entre os primeiros sintomas e o diagnóstico 

definitivo foi de 7 anos e o tempo mais longo foi de 26 anos. Uma paciente 

(indivíduo 11.1), cuja a manifestação inicial foi neuralgia do trigêmeo iniciado aos 

52 anos, teve diagnóstico prévio de esclerose múltipla e recebeu tratamento com 

imunomodulador por cerca de 10 anos até a suspeita de um diagnóstico alternativo.  

Apenas um paciente era filho de pais sabidamente consanguíneos. Em outras 

duas famílias, provenientes de cidades pequenas (número de habitantes inferior a 

10.000), suspeitamos de consanguinidiade não-explícita.  

Os exames laboratoriais e a análise do líquor não mostraram alterações 

relevantes em nenhum dos nossos pacientes. 

O EEG foi realizado em três pacientes (10.1, 10.2 e 11.1), sendo normal em 

um (10.2) e mostrando desorganização difusa em dois (10.1 e 11.1). Nenhum 

paciente deste grupo foi submetido a avaliação por ENMG. 

 

5.1.2.2  Doença da substância branca evanescente – aspectos 

neurorradiológicos 

A RM de crânio mostrou em todos os casos hipersinal confluente em 

T2/FLAIR com correspondente hipossinal em T1, com predomínio periventricular e 

nos lobos frontais e parietais. Todos apresentaram rarefação da substância branca, 

com sinal em T2/FLAIR se aproximando do sinal do líquor. Também apresentaram 

cistos em geral periventriculares, mais comumente adjacentes aos cornos anteriores 
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dos ventrículos laterais. Havia ainda atrofia cortical e afilamento de corpo caloso. 

Apenas em dois pacientes (10.2 e 11.1) observamos hipersinal em ponte e bulbo e 

apenas em um paciente observamos alteração de sinal em substância branca 

cerebelar (10.2). A Figura 9 mostra o aspecto característico da doença observado no 

FLAIR. 

 

 
 

Figura 9 -  Paciente 10.2 com VWM. Axial FLAIR em A mostrando acometimento 

difuso de substância branca com cistos periventriculares (setas em A); 

rarefação da substância branca visualizada em axial FLAIR (B); corpo 

caloso fino (C); hipersinal em FLAIR em topografia de olivas bulbares 

(D); hipersinal em substância branca cerebelar (E); hipersinal em ponte e 

lobos temporais (F) 

  

 

5.1.2.3 Doença da substância branca evanescente – aspectos  genéticos  

O DNA dos pacientes 8.1, 9.1, 10.1 e 11.1 foi avaliada por exoma clínico e 

foram encontradas variantes patogênicas em EIF2B4 (paciente 10.1) e EIF2B5 nos 

demais. Todos pacientes deste grupo tinham a suspeita clínica de VWM antes da 

análise molecular. Os pacientes 8.1 e 9.1 carreavam a mesma variante patogênica em 
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homozigose por troca simples de aminoácido, p.Arg113His, já previamente descrita 

(Leegwater et al., 2001). Estudos funcionais já demonstraram que esta variante 

patogênica em homozigose reduz a atividade da proteína eIF2 (Liu et al., 2011). 

Embora não sabidamente aparentados, ambos eram provenientes da mesma região 

(interior do estado da Bahia). 

Esta mesma variante estava presente na paciente 11.1, em heterozigose 

composta. Já a segunda, por troca simples de aminoácido, é uma variante nova que 

os modelos de predição apontam como patogênica, promovendo a substituição de 

metionina por leucina em um resíduo conservado da proteína.    

A paciente 10.1 era heterozigota composta para variantes patogênicas em 

EIF2B4. A primeira variante (c.[495+3delA], segundo os modelos de predição, afeta 

sítio de reformatação do RNAm. A variante p.Arg208Gln consiste em uma troca 

simples de aminoácido em um resíduo semiconservado, já tendo sido reportada em 

homozigose (Fogli et al., 2004) e em heterozigose composta (Ohlenbusch et al., 

2005). 

Os dados destes pacientes integram a série descrita no artigo que publicamos 

em parceria com o Departamento de Neurogenética da University College London 

(Lynch et al., 2017). 

 

5.1.3 Acidúria L2-hidroxiglutárica 

 

Identificamos quatro pacientes (03 famílias) com acidúria L2-

hidroxiglutárica, todos com evidências bioquímicas e posterior confirmação genética. 

 

5.1.3.1 Acidúria L2-hidroxiglutárica – aspectos clínicos 

Os quatro pacientes apresentavam história e evolução bastante semelhantes. 

Todos apresentaram os primeiros sintomas no primeiro ano de vida, com atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor, mas foram capazes de atingir os marcos motores 

do desenvolvimento. O paciente 13.1 teve como primeira manifestação postura 

anormal do pescoço por volta de 10 meses de vida e somente depois o atraso do 

desenvolvimento ficou mais evidente. 
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Tornaram-se adultos com deficiência intelectual significativa, mas capazes de 

participar minimamente da vida familiar, comunicar-se com vocabulário restrito, 

ajudar em pequenos afazeres domésticos e realizarem atividades básicas da vida 

diária com o mínimo auxílio. Três dos quatro pacientes necessitaram pelo menos em 

algum momento de medicações antipsicóticas para controle comportamental de 

agressividade e irritabilidade excessivas. 

Além do quadro cognitivo-comportamental, todos apresentavam ataxia 

cerebelar leve, axial e apendicular, e disartria. Os paciente 13.1 e 14.1 apresentavam 

marcha atáxica e base alargada ao assumir ortostase, sem sinal de Romberg. A 

paciente 14.2 apresentava marcha em tesoura e a paciente 15.1 já era acamada à 

época da avaliação. 

Síndrome piramidal caracterizada por reflexos tendinosos profundos 

exaltados, espasticidade em MMII e sinal de Babinski estava presente em 3/4 

pacientes. Epilepsia de início ainda na infância, com crises focais e generalizadas, 

em geral de fácil controle com apenas um fármaco antiepiléptico também esteve 

presente em três pacientes.  

Movimentos anormais foram identificados em três pacientes. O paciente 13.1 

apresentava hemidistonia à esquerda e retrocolo. Era o único que encontrava-se em 

uso de antipsicótico no momento da avaliação. A paciente 14.2 apresentava tremor 

cefálico intermitente em negação e distonia em mãos associada a careteamento 

facial. Já sua irmã (paciente 14.1) apresentava apenas careteamento facial. A 

paciente 15.1 também apresentava distonia em mãos e careteamento facial, mas sem 

tremor cefálico. 

Todos apresentaram evolução estável, sem nítida piora do quadro na vida 

adulta, exceto pela paciente 15.1. Esta, aos 45 anos, evoluiu com afasia de expressão 

e hemiparesia direita completa secundária a glioblastoma multiforme. A família 

optou por tratamento paliativo e perdemos o seguimento desta paciente. 

Os exames laboratoriais e o líquor não mostravam alterações relevantes, 

exceto pela espectrometria de massa de ácidos orgânicos na urina, que em todos os 

pacientes trazia o aumento significativo do ácido 2-hidroxiglutárico – sem, 

entretanto, discriminar seu enantiômero. 
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O EEG foi realizado apenas nas pacientes 14.1 e 14.2. Ambas apresentaram 

desorganização difusa da atividade elétrica cerebral com predomínio de ondas teta, 

sendo que a paciente 14.2 apresentava ainda surtos de ondas delta de até 1,3Hz de 

projeção generalizada. 

 

5.1.3.2 Acidúria L2-hidroxiglutárica – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio foi bastante característica em todos os casos, com hipersinal 

multifocal subcortical em todos os lobos, poupando substância branca periventricular 

e com hipersinal em núcleos denteados e por vezes em globos pálidos e cápsula 

interna (Figura 10). Todos apresentaram certo grau de redução volumétrica. 

Espectroscopia foi obtida de apenas uma paciente e mostrou discreto aumento de 

mioinositol e redução de Naa (denotando redução da população neuronal) um achado 

pouco específico, mas que pode estar relacionado à gliose. A paciente 15.1 

apresentou glioblastoma multiforme na evolução (Figura 11). 
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Figura 10 -  Paciente 14.1 com diagnóstico de L2HGA. Imagens axiais ponderadas 

em T2 mostrando acometimento difuso da substância branca com 

predomínio subcortical e relativa preservação da substância branca 

periventricular (A-C). Notar hipersinal em cápsulas internas (setas em 

A), acometimento de fibras em “U” (setas em B e C) e hipersinal nos 

núcleos denteados (setas em D) 
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Figura 11 -  Paciente 15.1 com diagnóstico de L2HGA. Em A axial T2 mostrando 

hipersinal difuso com predomínio subcortical (setas brancas) e processo 

expansivo núcleo-capsular esquerdo (seta azul), heterogêneo, com 

impregnação pelo gadolínio (mostrado em B, seta) 

 

 

5.1.3.3 Acidúria L2-hidroxiglutárica – aspectos genéticos  

A análise molecular mostrou que os pacientes 13.1 e 15.1 tinham a mesma 

variante em homozigose, c.530delC/p.Pro177fs, já descrita em população de 

descendência portuguesa (Vilarinho et al., 2005). A paciente 14.1 era homozigota 

para a variante patogênica por troca simples de aminoácido p.Gly211Val, já descrita 

por Steenweg et al. em 2010.  

 

5.1.4 Leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides 

 

Identificamos três pacientes com HDLS, todas do sexo feminino, sendo a 

idade de início as seguintes: 38, 47 e 50 anos. Apenas uma paciente tinha outro 

familiar acometido (irmão) e as demais eram casos esporádicos.  
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5.1.4.1  Leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides – aspectos 

clínicos 

As manifestações iniciais foram diferentes em cada uma: amnésia 

anterógrada; alteração comportamental e dor e diminuição de força em membro 

inferior direito. No entanto, as três apresentaram síndrome cognitivo-comportamental 

caracterizada por disfunção executiva, certa desinibição social, perda da crítica e 

apatia. As três também apresentaram insônia inicial.  

Um sintoma que chamou a atenção na paciente 16.1 foi a significativa 

hiporexia e emagrecimento desde os primeiros sintomas. Familiares observaram que 

o irmão também apresentou quadro semelhante de início na sexta década de vida, 

com disfunção executiva e emagrecimento. Cerca de 3 anos após as primeiras 

manifestações, o irmão já se encontrava em mutismo acinético. Não tivemos 

oportunidade de examiná-lo e o mesmo faleceu após 3 anos de evolução da doença.  

Em contrapartida, a paciente 17.1 apresentou ganho ponderal após o início da 

doença e a paciente 18.1 não teve alterações apreciáveis de peso no primeiro ano de 

doença. 

A paciente 16.1 apresentava também enxaqueca com aura, o que não foi 

observado nas demais pacientes. 

O exame neurológico das pacientes 16.1 e 17.1, além das alterações 

cognitivo-comportamentais, mostrava apenas uma leve redução do balanço passivo 

de uma dos membros superiores. A paciente 16.1 também apresentava leve 

assimetria de reflexos.  

Já a paciente 18.1 teve uma evolução completamente diferente, mais rápida e 

com grave comprometimento motor. Houve perda progressiva de força inicialmente 

assimétrica que evoluiu para tetraparesia espástica, “dropped-head”, disartria  e 

síndrome cognitivo-comportamental. Após um ano dos primeiros sintomas já era 

cadeirante. Três anos após, foi submetida à confecção de gastrostomia e quatro anos 

após estava em mutismo acinético. Nesta fase apresentava tremor palatal síncrono 

com movimentos oculares nistagmóides e palidez de papila óptica bilateral. Foi a 

óbito após cinco anos de doença. 

Os exames laboratoriais e a análise do líquor não mostraram alterações 

relevantes em nenhuma das três pacientes. 
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O EEG da paciente 18.1 mostrava desorganização difusa assimétrica da 

atividade elétrica cerebral com predomínio de ondas teta. As demais pacientes não 

realizaram EEG. Nenhuma paciente deste grupo foi submetida a ENMG. 

 

5.1.4.2  Leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides – aspectos 

neurorradiológicos 

As RM de crânio das três pacientes mostraram hipersinal multifocal em 

T2/FLAIR assimétrico em lobos frontal e parietal, com frequente acometimento de 

corpo caloso e de trato corticoespinhal. Em 2/3 pacientes havia restrição à difusão 

das moléculas de água e pequenas calcificações esparsas. Apenas uma paciente, a 

mais grave, apresentava cavitações e nenhuma teve impregnação pelo gadolínio 

(Figuras 12 e 13). 

 

 
 

Figura 12 -  Paciente 17.1 com diagnóstico de HDLS. Em A, axial T1 mostrando 

dilatação dos cornos anteriores dos ventrículos laterais (setas brancas) e 

atrofia cortical frontal assimétrica (seta azul), com hipossinal de 

substância branca; em B axial T2 e em C axial FLAIR, ambos 

mostrando hipersinal de substância branca frontal bilateral (setas) 
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Figura 13 -  Paciente 18.1 com diagnóstico de HDLS. Axial FLAIR (A-C) após 01 

ano do início dos sintomas, mostrando hipersinal da substância branca 

com exuberante envolvimento dos trato corticoespinhais, 

principalmente o esquerdo, até o nível da decussação das pirâmides 

(setas brancas), além de acometimento de esplênio do corpo caloso 

(seta amarela). Em D observa-se restrição à difusão das moléculas de 

água no trato corticoespinhal esquerdo (seta verde). Nova RM do 

encéfalo (E-I) no quarto ano de evolução da doença mostra 

significativa progressão das lesões. Axial FLAIR (E-G) mostram 

proeminência dos ventrículos supratentoriais e hipersinal difuso da 

substância branca, predominantemente no hemisfério cerebral direito. 

Há áreas de sinal semelhante ao do líquor, com conteúdo discretamente 

hiperprotéico, dispersas, com certa distribuição venular, sugerindo áreas 

císticas/cavitadas (setas azuis). Apresentava ainda porções com 

restrição à difusão de moléculas de água (setas vermelhas em H-I) e 

calcificações esparsas, melhor visualizadas em TC de crânio (setas 

laranjas em J) 
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5.1.4.3  Leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides – aspectos 

genéticos  

As pacientes 16.1 e 18.1 foram diagnosticadas por exoma clínico e a paciente 

17.1 já havia realizado WES no CEGH antes da inclusão no estudo. Foram 

identificadas três variantes patogênicas nunca previamente descritas:1. 

c.2427_2428delCA/p.Ile810fs*19; 2. c.2654+1G>T/? e 3. c.2570C>T/p.Pro857Leu).  

 

5.1.5 CADASIL 

 

Identificamos três pacientes portadores de CADASIL.  

 

5.1.5.1 CADASIL – aspectos clínicos 

A idade de início dos sintomas variou de 30 a 37 anos (média 34,3 anos). Em 

2/3 pacientes a história familiar sugeria herança autossômica dominante e a 3
a
 

paciente era a única acometida de sua família. 

Todos pacientes apresentaram acidentes vasculares encefálicos isquêmicos e 

apresentavam sinais focais correspondentes aos mesmos no exame clínico. Dois 

pacientes apresentavam enxaqueca com aura. Um deles (paciente 19.1) era pouco 

responsivo aos tratamentos habituais apresentava muitas vezes aura motora 

prolongada. A outra paciente (21.1) apresentava aura visual e sensitiva. 

Os três apresentavam síndrome cognitiva com predomínio de disfunção 

executiva, mas também prejuízo de memória episódica. Interessante notar que dois 

pacientes mantinham-se independentes para atividades instrumentais da vida diária 

após 12 anos de evolução e um (paciente 19.1) estava totalmente dependente de 

terceiros após 10 anos de evolução.  

O paciente 20.1 recebeu o diagnóstico de forame oval patente e foi submetido 

ao tratamento cirúrgico do mesmo como forma de prevenir novos eventos 

isquêmicos. No entanto, tais eventos continuaram ocorrendo. 

Os exames laboratoriais e do líquor não mostraram alterações relevantes em 

nenhum dos casos. 

O EEG foi normal em dois indivíduos e no caso 21.1 apresentava surtos de 

ondas lentas de projeção temporal esquerda.  
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Nenhum paciente deste grupo foi submetido a ENMG. 

 

5.1.5.2 CADASIL – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio mostrou hipersinal multifocal em T2/FLAIR compatível com 

lacunas isquêmicas e microangiopatia (Figura 14). Quando realizada na fase aguda 

de um novo déficit, mostrou restrição à difusão das moléculas de água.  

Observamos também lesões em núcleos da base e dois pacientes 

apresentavam sinais de micro-hemorragias. Os três apresentavam hipersinal de 

cápsula externa e um paciente (19.1) não apresentava hipersinal em polos temporais. 

 

 
 

Figura 14 -  Axial FLAIR do paciente 20.1 diagnosticado com CADASIL 

mostrando o acometimento típicos de polos temporais (A) e cápsula 

externa (B) 

 

 

5.1.5.3 CADASIL – aspectos genéticos  

A presença de variante patogênica em NOTCH3 foi confirmada por exoma 

clínico nos três casos. Coincidentemente, as três variantes patogênicas encontradas 

foram por troca simples de aminoácido e provocavam a substituição de arginina por 

cisteína, porém em posições diferentes da proteína – p.Arg169Cys, p.Arg332Cys e 

p.Arg133Cys. As três variantes já foram previamente descritas (Joutel et al., 1997; 

Oliveri et al., 2001).   
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5.1.6 Leucodistrofia desmielinizante autossômica dominante de início no adulto  

 

Identificamos um paciente com leucodistrofia desmielinizante autossômica 

dominante de início no adulto (ADLD).  

 

5.1.6.1  Leucodistrofia desmielinizante autossômica dominante de início 

no adulto – aspectos clínicos 

Tratava-se de um homem saudável até os 38 anos de idade, quando passou a 

apresentar disfunção erétil isolada. Nos anos subsequentes passou a apresentar 

episódios frequentes de pré-síncope por hipotensão postural e fadiga aos médios 

esforços. Aos 52 anos passou a apresentar urge-incontinência urinária e constipação 

intestinal. 

Os primeiros sintomas motores surgiram aos 54 anos, com alteração da 

marcha e diminuição de força assimétrica inicialmente em MMII. Aos 56 anos 

tornou-se cadeirante e passou a apresentar também dificuldade para atividade motora 

fina de MMSS. Também neste período passou a queixar-se de esquecimentos 

frequentes, irritabilidade e humor deprimido.    

O pai e um irmão do paciente apresentaram quadro semelhante e faleceram 

mais jovens – o pai aos 54 anos e o irmão aos 48 anos. Tinha uma irmã sexagenária e 

um filho de 30
 
anos assintomáticos. 

Ao exame físico geral não mostrava alterações relevantes, exceto por 

hipotensão postural assintomática, sem resposta cronotrópica compensatória. Já ao 

exame neurológico apresentava desatenção, disfunção executiva, certa perseveração, 

mas mantinha memória, praxias, habilidades visuoespaciais e linguagem 

preservadas. Era cadeirante e apresentava tetraparesia espástica assimétrica e pior em 

MMII. Os reflexos tendinosos profundos eram exaltados em MMSS, presentes em 

MMII, exceto aquileus, que eram abolidos. Apresentava sinais de Hoffman, Tromner 

e Babinski bilateralmente e não apresentava reflexos axiais da face. Havia dismetria 

e disdiadococinesia em MMSS, assimétrica, e diminuição das sensibilidades 

dolorosa, vibratória e proprioceptiva em botas. Notava-se nistagmo evocado pelo 

olhar para esquerda, seguimento microssacádico e reflexo nauseoso abolido.  
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Os exames laboratoriais e o exame do líquor não mostraram alterações 

relevantes. 

A ENMG mostrou polineuropatia periférica desmielinizante sensitiva crônica. 

O EEG mostrou surtos de ondas lentas de projeção na região temporal esquerda. 

 

5.1.6.2  Leucodistrofia desmielinizante autossômica dominante de início 

no adulto – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio (Figura 15) mostrava extenso acometimento de substância 

branca, difuso, simétrico, com acometimento das fibras em “U” e relativa 

preservação da região periventricular. Havia afilamento de corpo caloso e alteração 

de sinal dos ramos posteriores da cápsula interna, pedúnculos cerebelares superiores 

e médios e das fibras transversas da ponte. Havia ainda afilamento do bulbo e 

transição bulbo-medular. Não havia impregnação pelo gadolínio ou restrição à 

difusão.  

Foram realizadas também RM de coluna cervical e torácica que mostraram 

alteração difusa do sinal em funículos posteriores e na topografia dos tratos 

corticoespinhais, particularmente na medula cervical.  
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Figura 15 -  Imagens do paciente com diagnóstico de ADLD. Hipersinal difuso em 

T2 em substância branca cerebral com correspondente hipossinal em T1 

(A-B). Hipersinal em ambos os tratos corticoespinhais em cápsulas 

internas, pedúnculos cerebrais, ponte e decussação das pirâmides em 

bulbo, em T2 (C) e FLAIR (D-F) – setas brancas. Acometimento 

bilateral de braços da ponte (setas amarelas em E) 

 

 

5.1.6.3  Leucodistrofia desmielinizante autossômica dominante de início 

no adulto – aspectos genéticos  

Frente a quadro de leucodistrofia do adulto, provavelmente autossômica 

dominante e com disautonomia precoce, foi feita  a hipótese de ADLD e solicitada a 

pesquisa da duplicação de LMNB1 por array-CGH.  Este estudo mostrou uma 

duplicação intersticial de 212 kb no braço longo do cromossomo 5, afetando a banda 



Resultados 103 

  
 

q23.2 entre as posições genômicas 126.074.816-126.287.368 (Build 36/Hg18 do 

genoma humano), que englobava LMNB1. 

 

5.1.7 Doença de Alexander 

 

Identificamos uma paciente com doença de Alexander do adulto (Paiva et al., 

2016).  

 

5.1.7.1 Doença de Alexander – aspectos clínicos 

Tratava-se de uma mulher que, aos 25 anos, após a segunda gravidez, passou 

a apresentar quedas frequentes, incontinência urinária e alteração da voz (“como se 

estivesse bêbada”). Por volta dos 32 anos apresentava perda de força em MIE, com 

progressiva dificuldade para deambular.  

Aos 34 anos, iniciou perda de força em MSE e tornou-se cadeirante aos 35 

anos. Apresentava ainda engasgos frequentes, obstipação intestinal, insônia, humor 

deprimido e apatia. Exceto por ser etilista e tabagista, não tinha outros antecedentes 

médicos relevantes.  

Havia história familiar de câncer de mama (mãe faleceu em decorrência do 

câncer aos 46 anos), acidente vascular encefálico isquêmico (pai falecido aos 68 

anos) e deficiência intelectual (em uma irmã que faleceu aos 8 anos). Contava ainda 

com seis irmãos saudáveis.  

Ao exame neurológico apresentava: declínio cognitivo com predomínio de 

síndrome disexecutiva; tetraparesia espástica assimétrica, pior à esquerda e em 

MMII, com reflexos tendinosos profundos globalmente exaltados e sinal de Babinski 

bilateralmente; ataxia cerebelar de predomínio axial; sacadas hipométricas, com 

nistagmo evocado pelo olhar para esquerda, ausência de reflexo nauseoso e disartria 

e disfagia graves. Notadamente, não apresentava tremor palatal. 

Os exames laboratoriais e do líquor não apresentavam alterações relevantes. 

Foi submetida a avaliação por ENMG que foi normal. Não realizou EEG. 
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5.1.7.2 Doença de Alexander – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio (Figura 16) apresentava hipersinal difuso de substância 

branca, com predomínio periventricular e poupando as fibras em “U”. Havia 

hipersinal em pedúnculos cerebelares médios, bulbo e núcleos denteados.  

Notava-se ainda significativa atrofia de bulbo e medula espinhal cervical, 

com relativa preservação da ponte. Estes achados, nas aquisições sagitais, formavam 

o “sinal do girino”.  Não havia impregnação pelo gadolínio ou restrição à difusão. A 

espectroscopia mostrava aumento de colina, redução de Naa e aumento das relações 

de mio-inositol. 

 

 
 

Figura 16 -  Paciente com diagnóstico de doença de Alexander do adulto. Imagens 

ponderadas em T1 axiais (A-B) e sagital (C), mostrando atrofia de 

bulbo com preservação do volume da ponte e o característico sinal do 

girino (setas)   

 

 

5.1.7.3 Doença de Alexander – aspectos genéticos  

Pelo acometimento bulbar, espasticidade e ataxia associados ao achado do 

sinal do girino, fizemos a hipótese de doença de Alexander e foi solicitado o 

sequenciamento do gene GFAP. Identificou-se a variante c.809G>C (p.Arg270Pro), 

nunca previamente descrita na literatura médica e ausente entre cerca de 141 mil 

indivíduos da população mundial, conforme consultado na “Genome Aggregation 

Database” – GnomAD (Karczewski et al., 2019), sendo que os modelos 

computacionais preditores de patogenicidade (SIFT, PolyPhen e Mutation Taster) 
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indicaram que ela fosse deletéria ou provavelmente deletéria. Não foram realizados 

estudos funcionais.  

A paciente faleceu após insuficiência respiratória aguda aos 39 anos e não foi 

realizada necropsia.  

 

5.1.8 Síndrome de Gordon-Holmes 

 

Identificamos um paciente com a síndrome de Gordon-Holmes, no qual 

encontramos variante nunca previamente descrita em RNF216. 

 

5.1.8.1 Síndrome de Gordon-Holmes – aspectos clínicos 

Quadro iniciado aos 31 anos de idade com indisposição, adinamia, perda de 

memoria para fatos recentes, perda de objetos com frequência e dificuldade de 

organização. Passou a ter dificuldade com movimentos finos dos dedos e leve 

alteração da marcha, mas sem repercussão funcional.  

Havia ainda irritabilidade e certa agressividade. Paralelamente, apresentava 

perda de libido e disfunção erétil. Investigação da queixa sexual em outro serviço 

mostrou hipogonadismo hipogonadotrófico, sem alterações em outros hormônios 

hipofisários. Recebeu por este motivo a prescrição de testosterona.  

Não havia outros antecedentes mórbidos. Era filho de pais não 

consanguíneos, embora pertencessem à mesma localidade (zona rural do interior de 

Minas Gerais). Os pais, uma irmã e quatro irmãos eram saudáveis, mas um dos 

irmãos mais velhos apresentou quadro semelhante, também de início aos 31 anos, 

com declínio cognitivo, alteração da marcha e movimentos involuntários. Este irmão 

ficou acamado a partir dos 35 anos e faleceu aos 38 anos.  

O exame físico geral não tinha particularidades. Já ao exame neurológico 

apresentava síndrome cognitiva com prejuízo significativo de memória episódica e 

disfunção executiva; equilíbrio preservado, mas dificuldade na marcha em tandem e 

presença de paracinesias; força e sensibilidades preservadas; reflexos tendinosos 

profundos presentes e simétricos em MMSS, vivos em MMII, com cutâneo-plantar 

em flexão bilateralmente; leve ataxia cerebelar caracterizada por discreta dismetria e 
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decomposição dos movimentos; coréia generalizada leve, com predomínio dos 

movimentos em face e MMSS; sem alterações de nervos cranianos. 

Os exames laboratoriais, exceto pelos hormônios sexuais, não mostravam 

alterações significativas. O exame do líquor e o EEG foram normais. Não foi 

realizada ENMG. 

Em sua última avaliação, aos 44 anos, demonstrava piora cognitiva, passando 

a requerer ajuda para atividades básicas da vida diária. Também nesta última 

avaliação demonstrava sintomas psicóticos, iniciados poucos meses antes, com 

delírio persecutório, ilusões ópticas, percepção delirante da realidade e agitação 

psicomotora, sem no entanto apresentar alucinações. O quadro motor permanecia 

inalterado, com coréia e ataxia cerebelar leves. 

 

5.1.8.2 Síndrome de Gordon-Holmes – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio (Figura 17) mostrava hipersinal confluente e simétrico de 

substância branca supra e infratentorial em T2/FLAIR, com acometimento 

periventricular e subcortical, sem captação de gadolínio ou restrição à difusão. 

Apresentava ainda alteração de sinal em tálamos, cápsulas externas, pedúnculos 

cerebrais (com envolvimento de substância negra), ponte, pedúnculos cerebelares 

médios e núcleos denteados. A espectroscopia mostrava discreta redução na relação 

colina/Naa. 
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Figura 17 -  Paciente com diagnóstico de síndrome de Gordon-Holmes por variante 

patogênica em RNF216. Imagens axiais ponderadas em T2 (A e B) e 

FLAIR (C) mostrando hipersinal bilateral e simétrico em substância 

branca, lesões em tálamos (setas brancas em B), cápsulas externas 

(setas amarelas em C), pedúnculos cerebelares médios (setas azuis em 

A), ponte (seta verde em A) e núcleos denteados (setas laranjas em A) 

 

 

5.1.8.3 Síndrome de Gordon-Holmes – aspectos genéticos  

Antes da análise molecular tínhamos a hipótese diagnóstica de doença da 

substância branca evanescente, mas o exoma clínico encontrou um nova variante 

patogênica do tipo perda de sentido em homozigose em RNF216, c.1482C>A 

(p.Tyr494*), que é relacionado à síndrome de Gordon-Holmes.  

 

5.1.9  Leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e medula e 

elevação de lactato  

 

Identificamos uma paciente portadora de leucoencefalopatia com 

acometimento de tronco encefálico e elevação de lactato (LBSL).  
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5.1.9.1  Leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e 

medula e elevação de lactato – aspectos clínicos 

Trata-se de uma paciente que era assintomática até os 5 anos de idade, 

quando passou a apresentar tremor de intenção e alteração da marcha, com 

desequilíbrio e pés arrastando. 

O quadro foi lentamente progressivo e, aos 23 anos, ainda era capaz de 

deambular com apoio unilateral, mas apresentando quedas frequentes. Queixava-se 

ainda de constipação intestinal, e mantinha o controle do ritmo urinário.  

Era a primogênita de uma prole de quatro e os pais eram consanguíneos, 

primos de primeiro grau. Desconhecia outros familiares com quadro semelhante. 

O exame físico geral era normal, exceto por alterações tróficas de pele e 

fâneros dos pés, sugestivos de disautonomia. Não apresentava hipotensão ortostática. 

Ao exame neurológico apresentava comprometimento cognitivo leve por disfunção 

executiva, com as demais funções cognitivas preservadas. Assumia ortostase com 

ajuda, apresentava base alargada e sinal de Romberg. A marcha era em tesoura, com 

componente de ataxia sensitiva. Havia paraparesia espástica, com sinal de Babinski 

bilateralmente e reflexos globalmente exaltados, exceto por aquileus que estavam 

abolidos. Apresentava tremor de intenção, dismetria e  disdiadococinesia bilaterais e 

simétricas, com piora significativa ao fechar os olhos, sugerindo ataxia cerebelar e 

sensitiva. As sensibilidades vibratória e proprioceptiva estavam diminuídas em 

MMII, e as sensibilidades tátil e dolorosa, preservadas. Apresentava seguimento 

microssacádico e sacadas hipermétricas, com discreto nistagmo evocado pelo olhar e 

disartria cerebelar.  

Os exames laboratoriais, o EEG e o exame do líquor foram normais 

(inclusive a dosagem do lactato no líquor). Não foi submetida a ENMG. 

 

5.1.9.2  Leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e 

medula e elevação de lactato – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio (Figura 18) realizada aos 23 anos mostrava hipersinal em 

T2/FLAIR na substância branca cerebral e cerebelar, confluente, de predomínio 

periventricular, poupando as fibras em “U”. As lesões observadas em tronco 

encefálico eram bastante peculiares: alteração de sinal em pedúnculos cerebelares 
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superiores e inferiores, tratos piramidais, espinocerebelares, mesencefálicos e 

trajetórias intraparenquimatosas de do nervo trigêmeo. Todas as alterações eram 

bilaterais e simétricas.  

Havia restrição à difusão das moléculas de água nas fibras de projeção. Não 

houve impregnação pelo gadolínio. A espectroscopia mostrava redução na relação 

NAA/creatina e não houve aumento de lactato.  

 

 
 

Figura 18 -  Paciente com diagnóstico de LBSL. Axial T2 mostrando envolvimento 

confluente da substância branca cerebral (A), pedúnculos cerebelares 

médios (setas brancas) e porções intraparenquimatosas dos tratos do 

nervo trigêmeo (setas amarelas em B) e pirâmides bulbares (seta azul 

em C) – todas lesões bilaterais 

 

 

5.1.9.3  Leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e 

medula e elevação de lactato – aspectos genéticos  

A análise molecular por exoma clínico encontrou que a paciente era 

heterozigota composta para variantes patogênicas em DARS2. A primeira variante 

patogênica c.228-20_-21delTTinsC (p.Arg76Serfs*5) é uma indel, já previamente 

descrita (Scheper et al., 2007). A segunda variante identificada, c.1456C>T 

(p.Leu486Phe) é uma mutação nova de troca simples de aminoácido que leva à 

substituição de uma leucina por fenilalanina e é considerada patogênica. 
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5.1.10 Doença relacionada a PLP1 

 

Identificamos um paciente com uma variante patogênica nunca previamente 

reportada em PLP1.  

 

5.1.10.1 Doença relacionada a PLP1 – aspectos clínicos 

Tratava-se de um homem, filho único de pais não-consanguíneos, que era 

hígido até os 30 anos de idade, quando passou a apresentar tremor cefálico em 

negação. Os sintomas começaram após o falecimento de sua mãe (por cardiopatia 

isquêmica).  

Evoluiu poucos meses depois com distúrbio de marcha insidioso (“não 

conseguia dobrar os joelhos”), quedas da própria altura, urge-incontinência urinária e 

constipação intestinal. A partir dos 33 anos, apresentou declínio cognitivo lentamente 

progressivo caracterizado por perda de memória, disfunção executiva, confabulação 

e alterações de personalidade.  

Aos 40 anos se tornou cadeirante e totalmente dependente de terceiros para 

atividades básicas da vida diária. Apresentava comportamento infantilizado, com 

risos frequentes e imotivados e repetição quase constante de algumas frases. 

Curiosamente, repetia há alguns anos que sentia dores de cabeça, mas não 

apresentava comportamento condizente ou resposta a qualquer analgésico. 

Não apresentava morbidades associadas e desconhecia casos semelhantes ou 

pessoas com doenças neurológicas na família. 

Ao exame apresentava significativo declínio cognitivo (MEEM 12/30), era 

cadeirante, mas conseguia assumir ortostase com apoio unilateral, demonstrando 

significativa instabilidade e base alargada. A marcha era em tesoura com ataxia 

cerebelar associada. A força estava preservada em MMSS, mas apresentava 

paraparesia espástica com força grau IV, reflexos exaltados em MMII e sinal de 

Babinski bilateralmente. Apresentava tremor cefálico tipo “não-não”, sem direção 

preferencial. Os reflexos axiais da face estavam exaltados. Havia ataxia cerebelar de 

predomínio axial, com nistagmo evocado pelo olhar, sacadas hipermétricas e 

seguimento sacádico, além de disartria cerebelar com certo tremor de voz associado. 

O exame das sensibilidades não era fidedigno.  
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Os exames laboratoriais, a ENMG e o exame do líquor foram normais. Não 

realizou EEG. 

 

5.1.10.2 Doença relacionada a PLP1 – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio (Figura 19) realizada após 10 anos de evolução da doença 

mostrava leve hipersinal em T2/FLAIR da substância branca, difuso, com isossinal 

em T1, sugerindo hipomielinização. Havia alteração de sinal dos pedúnculos 

cerebelares médios e não houve captação de contraste ou restrição à difusão das 

moléculas de água.  

 

Figura 19 -  Paciente com diagnóstico de doença relacionada ao PLP1. Axial 

FLAIR (A-C) mostrando tênue hipersinal difuso da substância branca, 

sem a respectiva correspondência de hipossinal em T1 (D) 
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5.1.10.3 Doença relacionada a PLP1 – aspectos genéticos  

A análise molecular por exoma clínico identificou uma variante nunca 

previamente reportada, c.355dupG (p.Gly121Profs*83) que levava a mudança da 

matriz de leitura e consequente perda de função de PLP1. 

 

5.1.11 Síndrome de Sjögren-Larsson 

 

Identificamos um paciente com a síndrome de Sjögren-Larsson (Paiva et al., 

2018).  

 

5.1.11.1 Síndrome de Sjögren-Larsson – aspectos clínicos 

Tratava-se de um homem de 28 anos que apresentava ictiose congênita e 

criptorquidia que apresentou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor notado a 

partir dos 6 meses de vida.  

Chegou a sentar sozinho e falar poucas palavras simples, mas nunca 

deambulou e evoluiu posteriormente com involução da linguagem. Aos 18 meses 

teve crise convulsiva febril (episódio único). Evoluiu com grave deficiência 

intelectual e grave comprometimento motor associado a múltiplas deformidades 

articulares. Foi submetido a vários procedimentos ortopédicos na tentativa de corrigir 

o posicionamento dos membros (as maiores intervenções foram correção de luxação 

de quadril e tonotomia bilateralmente aos 15 anos). Foi submetido à plástica 

palpebral por xeroftalmia. Gastrostomia aos 21 anos por disfagia grave. 

Não havia outros familiares acometidos e tinha 2 irmãos saudáveis. O pai e 

uma irmã apresentavam ictiose leve. 

Avaliado aos 27 anos, apresentava deficiência intelectual grave, mas era 

capaz de manter comunicação por meio de gestual rudimentar com os pais. 

Anártrico, cadeirante, com múltiplas deformidades ósseas nos quatro membros, caixa 

torácica e coluna vertebral. Já em uso de gastrostomia, instalada aos 21 anos. 

Apresentava tetraparesia espástica grave, com reflexos exaltados.  

O exame de coordenação, sensibilidades e a pesquisa do reflexo cutâneo-

plantar estavam prejudicados pelos quadros motor, cognitivo e ortopédico. Sem 
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alterações de nervos cranianos. Fundoscopia direta sem alterações, mas de difícil 

execução técnica. 

Os exames laboratoriais não mostravam alterações relevantes. 

O EEG mostrava desorganização difusa da atividade elétrica cerebral, com 

surtos de ondas teta e paroxismos de ondas agudas de projeção temporal esquerda.  

Não foi realizada ENMG. 

 

5.1.11.2 Síndrome de Sjögren-Larsson – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio (Figura 20)  realizada aos 27 anos mostrava extenso 

hipersinal em T2/FLAIR na substância branca supratentorial, com predomínio nos 

lobos frontais e parietais. Havia envolvimento de corpo caloso, mas a fossa posterior 

era normal. Apresentava alguns focos de restrição à difusão na região subcortical e 

não houve impregnação contraste paramagnético. 

A espectroscopia mostrava picos de lipídios na substância branca e 

diminuição da relação NAA/creatina, sugerindo disfunção ou perda neuroaxonal. 

Havia ainda aumento das relações colina/creatina e mioinositol/creatina, sugerindo 

gliose. 

 

 
 

Figura 20 -  Paciente com síndrome de Sjögren-Larsson em fase avançada. Em A 

observa-se ictiose congênita e deformidades ósseas em pés. Axial 

FLAIR (B) mostra leucoencefalopatia difusa. A espectroscopia (C), 

com tempo de eco = 30ms e região de interesse colocada na substância 

branca parieto-occipital, mostrava pico de lipídios em 0,8-0,9ppm e em 

1,3ppm (setas). O pico de N-acetil-aspartato (NAA) estava diminuído, 

denotando perda ou disfunção neuroaxonal, e o pico de mioinositol 

(mI) estava aumentado, provavelmente relacionado à gliose 
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5.1.11.3 Síndrome de Sjögren-Larsson – aspectos genéticos  

A associação de deficiência intelectual, tetraplegia espástica, ictiose e 

leucoencefalopatia nos fez considerar a hipótese de síndrome de Sjögren-Larsson e 

pedir a pesquisa de mutação em ADHL3A2. Identificamos que o paciente era 

heterozigoto composto para duas mutações de sítios de reformatação já previamente 

descritas: c.798+5G>A de origem libanesa (materna) e c.1108-1G>C de origem 

brasileira (paterna). Ambas as variantes levam a perda de função do gene (Rizzo et 

al., 1999; Lossos et al., 2006).  

 

5.1.12  Deficiência intelectual autossômica recessiva 55 (relacionada a PUS3) 

 

Identificamos duas irmãs com deficiência intelectual heterozigotas compostas 

para PUS3.  

 

5.1.12.1  Deficiência intelectual autossômica recessiva 55 (relacionada a 

PUS3) – aspectos clínicos 

Filhas de pais não consanguíneos, pertenciam a uma prole de cinco: um irmão 

com quadro semelhante que faleceu aos 22 anos, uma irmã assintomática que faleceu 

aos 28 anos por hidrocefalia e uma irmã saudável. 

A paciente 22.1, com 44 anos em sua última avaliação, apresentou atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor e características dismórficas desde o nascimento. 

Apresentava baixa estatura e houve atraso de linguagem e motor para deambular. 

Sempre andou com dificuldades, mas sem apoio. Usou fraldas até sete anos de idade. 

Apresentava manchas azuladas em região lombar e na cabeça (manchas mongólicas), 

mas que desapareceram na idade adulta. Nunca aprendeu a ler ou escrever, tinha 

vocabulário bastante limitado e era independente para atividades básicas da vida 

diária, além de capaz de ajudar com pequenos afazeres domésticos.  

Apresentou duas crises epilépticas na vida, a primeira aos 18 anos e a 

segunda aos 23 anos, com eventos sugestivos de crise focal discognitiva seguida de 

generalização secundária. Fez uso de carbamazepina por alguns anos, sendo 

posteriormente suspenso.  
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Aos 35 anos teve fratura de bacia por queda da própria altura. A partir dos 37 

anos passou a apresentar proteinúria persistente e em níveis crescentes associada a 

leve declínio da função renal, sem repercussões clínicas.  

Até os 44 anos, nunca havia apresentado alterações comportamentais graves 

que requeressem intervenção. Porém, apresentou quadro psicótico persistente com 

alucinações auditivas e declínio na sua funcionalidade, sem alterações clínicas que o 

justifiquem. 

Ao exame apresentava altura de 158cm (percentil 10), peso 48kg (percentil 

10) perímetro cefálico 53cm (percentil 10), deficiência intelectual moderada a grave, 

riso imotivado e disartria leve. Equilíbrio estático, marcha, força, tônus, reflexos 

tendinosos profundos, reflexo cutâneo-plantar, coordenação, sensibilidades e nervos 

cranianos sem alterações. Reflexos axiais da face presentes e de fácil obtenção. 

Apresentava ainda fácies sindrômica, escleras acinzentadas e genu valgo. 

Os exames laboratoriais de rotina eram todos normais até os 37 anos de idade. 

A partir daí passou a apresentar proteinúria recorrente, até o máximo de 2,6g/L, mas 

com melhora espontânea. Houve concomitante perda de função renal (depuração de 

creatinina de 68 ml/min), porém assintomática. Apresentou também elevação 

persistente de LDL-colesterol. O exame do líquor foi normal. 

Já a irmã (paciente 22.2), com 37 anos na última avaliação, também 

apresentou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e aspectos dismórficos desde 

o nascimento (Figura 21). Aos 6 meses de vida, apresentou nefrite que foi tratada e 

teve recuperação completa.  

Após o período de aleitamento materno exclusivo, feito até os 6 meses de 

vida, passou a apresentar diarreia crônica. Evoluiu com baixa estatura e baixo peso. 

Tal diarreia perdurou até os 5 anos de idade, quando recebeu diagnóstico de doença 

celíaca baseada em biópsia de duodeno. Após a adequação da dieta, houve resolução 

da diarreia.  

Aos 5 anos de idade teve primeira crise convulsiva e desde então apresentou 

raras crises. Desde então, não apresentou involução ou novos eventos relevantes do 

ponto de vista neurológico. 

No entanto, a partir dos 20 anos, passou a apresentar síndrome nefrótica. A 

biópsia renal mostrou glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) com depósito 
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granular mesangial de IgM+ e C3+++ na imunofluorescência. O quadro renal foi 

pouco responsivo à corticoterapia e evoluiu com disfunção renal progressiva. Aos 36 

anos ingressou em programa de hemodiálise por insuficiência renal terminal não-

oligúrica.  

Apresentava ainda otite média recorrente; colesteatoma bilateral que foi 

operado aos 13 anos; hipotireoidismo; hipercolesterolemia; e osteoporose de início 

aos 32 anos, com fratura de fêmur não relacionada a trauma. 

Ao exame apresentava deficiência intelectual moderada a grave, perímetro 

cefálico de 52 cm (percentil 3), altura 142 cm (abaixo do percentil 3), cifose, 

escoliose, escleras acinzentadas, fácies sindrômica (Figura 21) e genu valgo 

bilateralmente. Não apresentava sinais focais ao exame neurológico, apenas disartria 

com voz anasalada.  

Os exames laboratoriais também só se alteraram após o início do quadro 

renal, com proteinúria maciça, elevação de LDL-colesterol e posterior evolução com 

aumento das escórias nitrogenadas. Por fim, quando já em hemodiálise, apresentava 

anemia de doença crônica e hiperparatireoidismo. 

Os traçados de EEG de ambas as pacientes mostraram desorganização difusa 

da atividade elétrica cerebral por aumento de ondas teta, sem atividade epileptiforme.  

Não foi realizada ENMG. 
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Figura 21 -  Pacientes com deficiência intelectual relacionada a PUS3. Em  A, 

heredograma da família das pacientes 22.1 e 22.2, mostrando como a 

mutação segregava na mesma. Fotografia da paciente 22.2 mostrando 

fácies sindrômica (B) e esclera acinzentada (C) 

 

 

5.1.12.2  Deficiência intelectual autossômica recessiva 55 (relacionada a 

PUS3) – aspectos neurorradiológicos 

A RM de crânio mostrou alterações da substância branca em ambas as 

pacientes. A paciente 22.1 em RM de crânio realizada aos 42 anos de idade, 

apresentava alguns pontos de hipersinal no T2/FLAIR da substância branca cerebral 

de predomínio periventricular e tênue hipossinal na sequência PRESTO T2 nos 

globos pálidos e núcleos denteados.  
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A RM de crânio da paciente 22.2 (Figura 22), realizada aos 39 anos, mostrou 

hipersinal difuso em T2/FLAIR em todos os lobos da substância branca cerebral, 

com acometimento se estendendo até as áreas subcorticais, bem como acometimento 

da substância branca cerebelar. Assim como a irmã, apresentava hipossinal na 

sequencia de suscetibilidade magnética (Ax 3D SWAN) em globos pálidos e núcleos 

denteados. Não havia acometimento de tronco encefálico.  

Não apresentavam impregnação pelo contraste ou áreas de restrição à difusão. 

 

 

Figura 22 –  RM de crânio da paciente 22.2 com diagnóstico de deficiência 

intelectual relacionada a PUS3. Axial T2 (A-B) da paciente 22.2 

mostrando extensa alteração de sinal de substância branca. Sequencia 

de suscetibilidade (C-D) mostrando hipossinal em globos pálidos (setas 

brancas) e núcleos denteados (setas azuis) 
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5.1.12.3  Deficiência intelectual autossômica recessiva 55 (relacionada a 

PUS3) – aspectos genéticos  

A avaliação molecular por WES mostrou que elas não demonstravam 

homozigose significativa – como esperado, pois não há consanguinidade –, mas ao 

filtrar os dados para variantes deletérias, ambas eram heterozigotas compostas para 

PUS3 (Arg166Gln, Leu366Pro). Sequenciamos a mãe das pacientes que era 

heterozigota para p.Arg166Gln e a irmã saudável, que era heterozigota para 

p.Leu366Pro (o pai faleceu antes do início do estudo, impossibilitando a análise). 

Ambas as variantes são muito raras e em resíduos conservados (Figura 23). Os 

modelos de predição apontaram que ambas são patogênicas. 

 

 
Figura 23 –  Eletroferogramas do sequenciamento Sanger mostrando as variantes 

patogênicas c.497G>A (p.Arg166Gln) e c.1097T>C (p.Leu366Pro) em 

PUS3 

 

 

5.1.13 Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 

 

Identificamos quatro pacientes pertencentes a mesma família portadores de 

variante patogênica em homozigose em FDX2, que tem como produto uma 
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ferrodoxina mitocondrial. O único fenótipo que havia sido associada a este gene era 

o de miopatia metabólica isolada (Spiegel et al., 2014).  

A mesmo tempo e de forma independente, a equipe da Prof. Dra Juliana 

Gurgel-Giannetti, do setor de Neurologia Infantil da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), identificou outros dois pacientes, procedentes da mesma região 

geográfica e que tinham o mesmo quadro clínico e a mesma variante patogênica em 

homozigose.  A partir disto, se deu início a uma colaboração com o grupo da UFMG, 

o que permitiu, com apoio de outras instituições nacionais e internacionais,  

investigar de forma mais detalhada esta condição e viabilizar sua publicação  

(Gurgel-Giannetti et al., 2018). 

A figura 24 mostra o heredograma desta família. A seguir detalhamos os 

achados dos quatro pacientes que avaliamos diretamente. 

 
Figura 24 –  Heredograma dos pacientes com diagnóstico de doença relacionada ao 

FDX2 

 

 

5.1.13.1 Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 – aspectos clínicos 

A paciente 12.1, filha de pais consanguíneos, com 29 anos à época da 

avaliação, apresentava baixa acuidade visual e nistagmo desde o primeiro ano de 

vida. Ela nunca foi capaz de correr e apresentava quedas frequentes e  marcha 

digitígrafa desde os 10 anos de idade. Não apresentou atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor e não apresentava queixas cognitivas ou psiquiátricas, exceto por 

ansiedade.  
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Relatava episódios recorrentes de mialgia difusa e fraqueza generalizada 

associada principalmente ao frio – pelo menos desde os 17 anos de idade. Durante 

estes episódios ela frequentemente precisava de ajuda para deambular e recuperava-

se progressivamente. Apresentava ainda dor lombar crônica, dor em queimação nos 

pés desde a adolescência, vômitos pós-prandiais recorrentes sem causa aparente, 

hipermenorréia e infecções recorrentes do trato urinário. Mais recentemente passou a 

apresentar disfagia orofaríngea.   

Ao exame neurológico apresentava: cognição normal; equilíbrio estático com 

base alargada e presença do sinal de Romberg; marcha anserina com componentes 

talonante e ceifante sobrepostos; tetraparesia de predomínio proximal (força grau III 

proximal em MMSS e IV distal, bem como grau IV  em MMII), com leve atrofia de 

deltoides; reflexos tendinosos profundos presentes e simétricos em MMSS e abolidos 

em MMII; leve espasticidade em MMII; sinal de Babinski bilateralmente; dismetria e 

disdiadococinesia leves; perda de sensibilidades superficial e profunda em MMII; 

baixa acuidade visual (contar dedos a 30cm); palidez de papila bilateral; ptose 

palpebral bilateral; nistagmo evocado pelo olhar; hipomimia facial com fraqueza do 

músculo orbicular da boca; fala anasalada e tosse fraca. Havia ainda pés cavos, 

escoliose e perda da pilificação normal em MMII. 

O paciente 12.2, com 34 anos à época da evolução, também apresentou baixa 

acuidade visual e nistagmo no primeiro ano de vida. Atingiu os marcos do 

desenvolvimento com pequeno atraso e apresentava quedas frequentes e certo 

desequilíbrio ao deambular, mas sem maiores limitações. Por volta dos 17
 
anos 

apresentou um episódio de dor lombar seguido de paraparesia crural que o deixou 

restrito ao leito por alguns meses e teve recuperação completa após cerca de um ano. 

Apresentava ainda queixa de cefaleia recorrente com características migranosas, 

epistaxe recorrente, dor lombar crônica e foi recentemente diagnosticado como 

portador de diabetes melito. 

Ao exame neurológico, não apresentava alterações cognitivas de equilíbrio, 

marcha ou força. Os reflexos tendinosos profundos eram hipoativos e havia sinal de 

Babinski bilateralmente. Apresentava ataxia sensitiva leve, de predomínio axial e em 

MMII, diminuição das sensibilidades superficial e profunda em MMII, baixa da 
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acuidade visual grave (contava dedos a 30cm), palidez de papila e nistagmo por 

incapacidade de fixação (“roving-eyes”). Havia ainda pés cavos. 

O paciente 12.3, com 6 anos à época da avaliação, também apresentou 

nistagmo e baixa da acuidade visual notada por volta de 14 meses de idade. Andou 

com 17 meses e falou com 12 meses. Seu desenvolvimento neuropsicomotor foi 

adequado, apenas com algumas dificuldades atribuídas ao déficit visual. Nos últimos 

três anos apresenta infecções respiratórias recorrentes.  

Ao exame físico apresentava perímetro cefálico superior ao percentil 90, peso 

e altura no percentil 50 e exame neurológico sem alterações, exceto por baixa 

acuidade visual, nistagmo pendular e reflexos tendinosos profundos globalmente 

hipoativos.  

Por fim, a paciente 12.4, com 13 anos à época da última avaliação, 

apresentava o fenótipo mais complexo, com atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor notado já nos primeiros dias de vida, inicialmente por dificuldade 

de sucção. Foi um bebê hipotônico que sentou com ajuda aos 18 meses, andou com 

24 meses, falou com 3 anos, reconheceu cores com 5 anos e foi capaz de escrever o 

próprio nome aos 8
 
anos. Por volta dos 3 anos, percebeu-se baixa da acuidade visual 

e avaliação oftalmológica documentou atrofia óptica bilateral. Apresenta infecções 

respiratórias e urinárias recorrentes, com piora da frequência nos últimos 3 anos.  

Ao exame físico, seu perímetro cefálico estava abaixo do percentil 3, sua 

altura no percentil 10 e seu peso no percentil 25. Apresentava as seguintes alterações 

dismórficas: pavilhão auricular anterovertido bilateralmente, diástases dentárias, 

retrognatia, micrognatia, palato ogival, olhos amendoados, ponte nasal alta, 

dolicocefalia, braquidactilia, “puffy fingers”, pés cavos e eritema pérnio em 

extremidades. Seu comportamento era bastante infantilizado, mas capaz de responder 

a perguntas simples do examinador.  

Não apresentava problemas de equilíbrio estático ou marcha, exceto por 

deambular com os joelhos levemente flexionados. Não apresentava alterações de 

força, coordenação ou sensibilidades. Seu reflexos tendinosos profundos eram 

globalmente hipoativos e o cutâneo-plantar em flexão bilateralmente. Apresentava 

baixa acuidade visual (20/70 com correção em ambos os olhos) e palidez de papila 
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bilateralmente, sem alterações de motricidade ocular extrínseca ou outras de nervos 

cranianos. 

 

5.1.13.2  Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 – aspectos 

neurorradiológicos 

A paciente 12.1 realizou somente uma RM de crânio que mostrou hipoplasia 

de ambos os nervos ópticos e do quiasma óptico e hipersinal em T2/FLAIR discreto, 

subcortical, multifocal na substância branca frontal, parietal e occipital. 

O paciente 12.2 também realizou apenas uma RM de crânio que que não 

mostrou alteração de sinal, apenas atrofia de nervos ópticos e quiasma óptico. 

Já a RM de crânio do paciente 12.3 realizada 1 ano e 8 meses de idade 

mostrou lesões multifocais com hipersinal em T2/FLAIR e hipossinal 

correspondente em T1 na substância branca supratentorial generalizado, com 

predomínio em lobos frontais, atingindo as fibras em “U”, na região peritrigonal e 

em quase todo o corpo caloso. Um ano depois, novo exame mostrou o mesmo padrão 

com lesões adicionais em tálamos anterior e mesial, região periaquedutal e ponte. Em 

ambos exames havia hipoplasia de nervos ópticos e quiasma óptico. Não houve 

captação pelo gadolínio e a espectroscopia realizada no segundo exame foi normal. 

Havia restrição à difusão no primeiro exame que no segundo exame deu lugar à 

facilitação. 

A primeira RM de crânio da paciente 12.4, aos 8 meses de idade, mostrava 

certo aumento dos ventrículos laterais e mielinização incompleta, compatível com a 

idade, sem alterações de sinal. Novo exame aos 5 anos mostrou acometimento de: 

substância branca subcortical, com predomínio posterior; tálamos (poupando os 

tratos mamilotalâmicos e com envolvimento dos núcleos anteriores e lâminas 

medulares internas); e tronco encefálico (poupando os tratos corticoespinhais na 

ponte). Havia hipersinal da difusão, mas o ADC não estava disponível para 

definirmos restrição. Apresentava ainda hipocampos mal-rodados e atrofia/hipoplasia 

de nervos ópticos e quiasma óptico. Novos exames aos 9 e 10 anos de idade 

mostraram que as lesões de substância branca praticamente desapareceram. Na 

espectroscopia do penúltimo exame apresentou elevação de lactato. A figura 25 

mostra os principais achados. 



124 Resultados 

  
 

 

continua 

Figura 25 -  RM de crânio de pacientes com diagnóstico de doença relacionada a 

FDX2. Imagens axiais ponderadas em T2 (A-C) da paciente 12.4 aos 8 

meses de vida sem alterações significativas. Nas imagens do paciente 

12.3 quando tinha 1 ano e 8 meses (D-F) observa-se hipersinal em T2 

na substância branca subcortical e em joelho e esplênio do corpo 

caloso, com restrição à difusão -  talvez relacionada a edema 

intramielínico. Já aos 3 anos de idade, imagens ponderadas em T2 do 

paciente 12.3 (G-I) mostram progressão das lesões e também 

acometimento de ponte, mas poupando os tratos corticoespinhais (setas 

em G). Havia também acometimento de núcleos anteriores de ambos os 

tálamos, mas poupando os tratos mamilotalâmicos, vistos como ponto 

de hipossinal no meio da alteração de sinal (setas em H). Havia também 

envolvimento de lâmina medular interna (setas em I) 
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Figura 25 (continuação) Imagens ponderadas em T2 (J-L) da paciente 12.4 aos 5 

anos mostram basicamente os mesmos achados  do paciente 6.1 aos 3 

anos, exceto pelo predomínio posterior 

 

 

5.1.13.3  Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 – aspectos 

neurofisiológicos 

A ENMG da paciente 12.1 mostrou uma polineuropatia periférica axonal 

motora crônica, com sinais de desnervação ativa, sem acometimento sensitivo ou 

miopático. Realizou também EEG que mostrou desorganização difusa da atividade 

elétrica cerebral por maior quantidade de ondas teta, carência de fusos do sono, e 

paroxismos de espícula-onda irregular nas regiões occipitais bilaterais, com difusão 

para áreas posteriores. 

A ENMG do paciente 12.2 mostrou polineuropatia sensitivo-motora axonal. 

Este paciente não realizou EEG. 

O paciente 12.3 foi submetido à ENMG que foi normal e não realizou EEG. 

A ENMG da paciente 12.4 realizada aos 13 anos de idade mostrou 

polineuropatia sensitivo-motora crônica axonal. Realizou também potencial evocado 

visual estava no limite inferior da normalidade. 

 

5.1.13.4  Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 – aspectos 

laboratoriais 

Os exames laboratoriais da paciente 12.1 mostravam anemia leve persistente, 

microcítica, com anisocitose, sem reticulocitose, sem evidências de ferropenia, 

associada a neutropenia grave. Uma biópsia de medula óssea mostrou série 
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granulocítica hipoplásica. Apresentava ainda TSH levemente elevado com T4 livre 

normal (hipotireoidismo subclínico). Espectroscopia para a pesquisa de ácidos 

orgânicos na urina mostrou grande aumento de ácido benzoico.  

Os exames laboratoriais do paciente 12.2 mostravam anemia leve persistente, 

microcítica, associada a neutropenia moderada. Foi diagnosticado como portador de 

diabetes melito tipo 2 aos 33 anos de idade.  

Os exames laboratoriais do paciente 12.3 mostraram anemia microcítica, 

neutropenia grave recorrente, TSH levemente aumentado com T4 livre normal, CPK, 

DHL, AST e lactato arterial levemente elevados. A anemia foi parcialmente 

responsiva à reposição de ferro. 

Exames laboratoriais da paciente 12.4 mostraram anemia microcítica leve e 

persistente, associada a trombocitopenia, sem neutropenia, TSH levemente elevado 

com T4 livre normal, leve hiperamonemia e CPK, aldolase e lactato levemente 

aumentados. O exame do líquor aos 9 anos de idade foi normal, exceto por lactato no 

limite superior da normalidade. Cromatografias de aminoácidos séricos e de ácidos 

orgânicos urinários  foram normais. 

 

5.1.13.5  Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 – aspectos da 

biópsia muscular 

Os pacientes 12.1 e 12.2 foram submetidos a biópsia de músculo, realizada e 

analisada pela Prof. Gurgel-Giannetti. Ambos apresentaram fibras vermelhas 

rasgadas, SDH e COX negativas. As alterações eram mais intensas na paciente 12.1, 

na qual as fibras SDH- e COX-negativas eram agrupadas em áreas “patch-like” 

(Figura 26). Coloração específica para ferro demonstrou acúmulos puntiforme de 

ferro nestas mesmas fibras. 

A microscopia eletrônica revelou inclusões paracristralinas mitocondriais em 

numerosas fibras. Nestas fibras inclusões irregulares eletron-densas frequentes foram 

identificadas e representam presumivelmente depósitos de ferro na mitocôndria.  

A análise imuno-histoquímica das subunidades dos complexos mitocondriais 

II e IV mostraram significativa redução da expressão nas fibras com baixa atividade 

enzimática SDH e COX, enquanto a massa mitocondrial estava aumentada, conforme 

revelado pelo amrcador mitocondrial VDAC1 
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Os pacientes 12.3 e 12.4 não foram submetidos à biópsia muscular. 

 

 
 

Figura 26 - Biópsia de músculo dos pacientes 12.1 e 12.4. Painéis A-B: amostras 

coradas com tricromo de Gomori demonstrando fibras vermelhas 

rasgadas; painéis C-D: coloração SDH-positivas; painéis E-F: fibras 

COX-negativas 

 

 

5.1.13.6 Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 – aspectos genéticos  

Foi realizado o mapeamento de homozigose em todo o genoma de todos os 

pacientes desta família, o que revelou duas regiões de homozigose, uma região de 

1Mb no cromossomo 19 (Chr19:9400194-10492040) e uma região de 500kb no 

cromossomo 2 (Chr2:89469319-89994709).  

Foi então realizado o WES, limitando a análise a variantes raras, em 

homozigose, que não eram sinônimas ou intrônicas, e que mapeavam dentro das 

regiões de homozigose previamente identificadas. Assim a única variante encontrada 

foi em FDX2 (NM_001031734 c.431C>T, p.Pro144Leu), previamente chamado de 

FDX1L. Esta variante não foi encontrada nas bases de dados ExAC ou 1000G, mas 

foi encontrada em heterozigose em um de 600 controles da base de dados brasileira 

ABraOM (Naslavsky et al., 2017). 
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Esta variante foi validada pelo sequenciamento Sanger, confirmando que 

todos os afetados eram homozigotos e os progenitores heterozigotos. A variante 

FDX2 p.Pro144Leu afeta um resíduo altamente conservado que é idêntico em todos 

os mamíferos com um gene ortólogo e em invertebrados. 

A validação funcional da variante encontrada foi feita por “real-time RT-

PCR” em amostras de músculo dos pacientes,  comparando com dois indivíduos 

normais. Não foram identificadas diferenças na expressão de RNAm entre pacientes 

e controles.  

Para determinar se a variante patogênica afetaria a estabilidade da proteína, 

foram examinados os níveis da proteína FDX2 no músculo da paciente 12.1 e de um 

controle. Esta avaliação revelou uma significativa redução dos níveis de FDX2 na 

paciente, promovendo evidência adicional de que a variante FDX2 p.Pro144Leu é 

patogênica.  

A paciente 12.4, que tinha atraso dos desenvolvimento neuropsicomotor e 

características dismórficas que não foram observadas nos outros pacientes, foi 

avaliada também por cariótipo. Este revelou uma tetrassomia do braço curto do 

cromossomo 9, cariótipo:46,XX,+i(9)(p10). O cariótipo de seus pais também foi 

analisado e era normal. 

 

5.1.13.7 Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 – um novo fenótipo 

Assim, podemos resumir o fenótipo como uma síndrome composta de: atrofia 

óptica congênita; episódios recorrentes de mialgia e fraqueza proximal 

desencadeados por frio, infecções ou exercícios físicos, sugerindo possível 

rabdomiólise; miopatia proximal tardia; polineuropatia sensitivo-motora axonal 

crônica de início por volta de 10 a 12 anos; sinais piramidais de surgimento tardio; 

leucoencefalopatia reversível ou parcialmente reversível; anemia microcítica com 

neutropenia ou trombocitopenia; e hipotireoidismo subclínico. Diabetes talvez seja 

parte do quadro clínico, de início na idade adulta e a biópsia muscular mostra fibras 

vermelhas rasgadas, SDH e COX negativas, com acúmulo de ferro (Figura 27). 
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Figura 27 -  Possível história natural da doença relacionada a FDX2: características 

clínicas respectivas idades de início inferidas a partir da observação de 

6 casos (os 4 descritas nesta tese e 2 avaliados pela equipe da UFMG). 

A leucoencefalopatia não foi incluída por considerarmos que a mesma é 

assintomática 
 

 

5.2 Pacientes sem diagnóstico 

 

Em nossa série três pacientes não relacionados permaneceram sem 

diagnóstico mesmo após minuciosa revisão da apresentação clínica, radiológica e dos 

dados do sequenciamento completo do exoma. 

A paciente 29.1, filha de pais não consanguíneos, nasceu com fenda palatina 

e passou a apresentar tremor de MMSS a partir dos três anos de idade. Após a 

menarca aos 12 anos, houve piora do tremor, que passou a ser também cefálico, e 

iniciou distúrbio de marcha (ebriosa). Após significativo estresse psicológico aos 16 

anos de idade, houve agravamento do quadro motor e mudança de comportamento, 

tornando-se mais apática e infantilizada. Houve lenta progressão do quadro motor e 

declínio cognitivo. Teve menopausa precoce aos 27
 
anos. 

Ao exame neurológico apresentava disfunção executiva, sinal de Romberg, 

marcha parieto-atáxica, paraparesia espástica com força grau IV, reflexos 

exacerbados em MMII, sinais de Babinski Hoffman e Tromner bilateralmente, 
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tremor cefálico em negação, ataxia cerebelar global com componente de ataxia 

sensitiva sobreposto, sensibilidades profundas diminuídas em MMII, baixa acuidade 

visual bilateral, sacadas hipométricas e seguimento sacádico. 

A RM de crânio mostrava um padrão de hipersinal da substância branca tênue 

em T2/FLAIR, difuso, com sinal preservado em T1 sugerindo hipomielinização. 

Inicialmente pensávamos que poderia se tratar de doença da substância 

branca evanescente, mas nenhuma variante patogênica patogênica foi encontrada no 

exoma. 

A paciente 30.1 era uma mulher hígida até 53 anos de idade quando iniciou 

quadro de alteração da marcha lentamente progressiva, com posterior acometimento 

de esfíncteres e declínio cognitivo. Tinha uma história muito sugestiva de herança 

autossômica dominante, com pelo menos três gerações de familiares acometidas.  

Ao ser examinada aos 65 anos (13 anos de evolução) apresentava síndrome 

cognitiva caracterizada por disfunção executiva, amnésia anterógrada e apraxia 

ideomotora, marcha em tesoura com necessidade de apoio unilateral, paraparesia 

espástica e leve ataxia cerebelar global. Notavelmente, não havia hipotensão 

postural. 

A RM de crânio mostrava hipersinal difuso em T2/FLAIR, periventricular e 

subcortical, sem captação de contraste ou restrição à difusão. 

Por fim, o paciente 31.1 era um senhor de 73 anos que desde os 55 anos 

apresentava disfagia orofaríngea leve a moderada, sem progressão até os 67 anos, 

como sintoma isolado. Aos 67 anos, apresentou três episódios de síncope em curto 

espaço de tempo e, em um destes eventos, sofreu graves queimaduras em tórax, 

necessitando de traqueostomia e gastrostomia. Desde então não teve novos episódios 

de síncope, mas evoluiu com distúrbio de marcha lentamente progressivo, hipoacusia 

e perda visual. Desconhecia casos semelhantes na família. 

Ao exame apresentava apenas ataxia cerebelar global leve, sacadas 

lentificadas e ausência do reflexo vestíbulo-ocular. A RM de crânio mostrava 

hipersinal em T2/FLAIR difuso, supra e infratentorial, com infartos e micro-

hemorragias. Os exames laboratoriais e o exame do líquor não apresentavam 

alterações significativas. O sequenciamento do exoma também não identificou 

variantes  patogênicas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi caracterizar uma população adulta de 

pacientes com doenças da substância branca de etiologia genética, acompanhados em 

um centro de referência para doenças neurogenéticas. Descrevemos os aspectos 

clínicos e neurorradiológicos enfatizando aqueles com maior valor diagnóstico e 

conseguimos definir o diagnóstico em 28 de 31 famílias. 

Este é um grupo de doenças raras bastante heterogêneo e nossa amostra 

confirma este aspecto, com 13 doenças diferentes sendo identificadas em 31 famílias. 

A doença mais frequentemente encontrada foi a ALD/AMN-X, diagnosticada em 

setes famílias. Tal achado está em consonância com a literatura, dado que é a LD/LG 

mais comum em crianças e adultos (Ayrignac et al., 2015; Waldman, 2018).  

No entanto, é interessante notar que este grupo de pacientes com ALD/AMN-

X continha três pacientes com início da doença antes dos 16
 
anos. Se considerarmos 

apenas pacientes com idade de início dos sintomas superior a 16 anos, o grupo de 

pacientes com VWM se torna o principal representante (com 5 pacientes 

provenientes de 4 famílias). 

Destas 13 doenças diagnosticadas, seis afetaram apenas um paciente – doença 

de Alexander, ADLD, síndrome de Sjögren-Larsson, LBSL, doença relacionada a 

PLP1 e síndrome de Gordon-Holmes. Duas doenças são marcadamente novas 

(relacionadas a PUS3 e FDX2) e serão discutidas com maior profundida nas sessões 

subsequentes.  

Dentre as 28 famílias com diagnóstico definitivo, metade tinha história 

familiar de outros acometidos e metade eram de casos esporádicos, o que está 

relativamente em linha com a literatura (Lynch et al., 2017), que afirma serem os 

casos esporádicos mais frequentes. 

Interessante notar que dentre os sete pacientes diagnosticados com doenças 

sabidamente autossômicas dominantes, quatro não apresentavam história de outros 

familiares acometidos (dois de três pacientes com HDLS, um de três com CADASIL 

e uma paciente com doença de Alexander). Isto pode se dever a três fatores: casos de 

mutação de novo, que é comum em casos de doença de Alexander; doença 
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autossômica dominante de penetrância incompleta, como acredita-se ser o caso da 

HDLS; ou não-paternidade.   

Os estudos de caracterização clínica, neurorradiológica e genética de LD/LG 

são bastante escassos na literatura, principalmente quando buscamos por estudos em 

adultos (Ayrignac et al, 2015; Vanderver et al, 2016; Lynch et al, 2017). Todos têm 

como ponto de partida uma avaliação minuciosa da apresentação clínica e dos 

achados de imagem, mas diferem nas etapas de avaliação subsequentes. 

Acreditamos que a escolha dos exames subsequentes nos referidos estudos foi 

largamente influenciada pela disponibilidade dos mesmos – como ocorreu com o 

nosso estudo. Assim, Ayrignac et al (2015), realizou testes bioquímicos e 

sequenciamento de genes específicos conforme a suspeita, mas não submeteu sua 

amostra à avaliação por NGS. Ainda assim, obteve diagnóstico definitivo em 98/154 

(64%) pacientes. 

Já Vanderver et al. (2016a), em sua amostra inicial de 191 pacientes, foi 

capaz de apontar um diagnóstico direto em 101 pacientes (52,8%). Para tal, além de 

testes bioquímicos, foi capaz de sequenciar diretamente vários genes candidatos, 

como EIF2B1-5, PLP1 ou GFAP. Assim, a amostra restante que foi encaminhada 

para NGS (71 pacientes) já tinha sido submetida a uma investigação mais ampla do 

que a nossa casuística. Destes 71, 25 obtiveram um diagnóstico final (35%). 

Estas diferenças no protocolo de investigação ajudam a explicar como 

obtivemos uma taxa de diagnósticos mais alta (28/31 ou 90% dos casos). Utilizamos 

o protocolo sugerido por Ahmed et al. (2014) e tínhamos um repertório limitado de 

genes a serem testados individualmente (apenas GFAP, LMNB1 e ALDH3A2). 

Assim, na etapa de avaliação por exoma clínico, obtivemos uma alta taxa de 

diagnósticos, 13/18 pacientes ou 72%.  

Destes 18 pacientes submetidos à avaliação por exoma clínico, 16 foram 

aninhados à coorte inglesa da University College London e estão publicados na 

revista Brain (Lynch et al., 2017). Onze dentre os 26 pacientes que obtiveram 

diagnóstico final presentes nesta publicação são nossos pacientes. São eles: três 

pacientes com CADASIL, quatro com VWM e um paciente com cada um dos 

seguintes diagnósticos: doença relacionada a PLP1, LBSL, HDLS e síndrome de 

Gordon-Holmes. Optamos por excluir desta publicação os pacientes com diagnóstico 
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bioquímico, em conformidade com os critérios adotados pela instituição inglesa. 

Dois pacientes (16.1 e 17.1) que foram submetidos à avaliação por exoma clínico e 

que tiveram diagnóstico final de HDLS não foram incluídos no referido artigo, pois 

foram avaliados após a publicação. 

Cinco probandos foram avaliados por sequenciamento completo do exoma e 

três continuaram sem diagnóstico. Dois destes tinham características que nos faziam 

suspeitar fortemente de uma etiologia genética – uma paciente com início precoce 

dos sintomas e uma paciente com mais familiares acometidos – e ainda assim 

permaneceram sem diagnóstico.  

Os motivos que podem explicar a incapacidade do exoma completo de 

diagnosticar estes pacientes são variados. Existem as limitações relacionadas ao 

próprio método – não avaliar regiões intrônicas ou variantes patogênicas por 

expansão de trinucleotídeos, e sua capacidade limitada de avaliação de variação no 

número de cópias. Podem se tratar de doenças adquiridas ou genéticas de origem 

poligênica ou mesmo de origem em variantes patogênicas de DNA mitocondrial (que 

não foi avaliado em nossos pacientes). Pode-se ainda especular que possuam 

variantes patogênicas ainda não relacionadas LD/LG. A avaliação de trios (DNA dos 

progenitores e do probando) poderia fornecer dados relevantes, mas infelizmente não 

foi possível para estes pacientes. Reavaliações futuras de seus dados ou a avaliação 

por sequenciamento completo  do genoma poderão ajudar a elucidar estes casos.  

As famílias que obtiveram diagnóstico por sequenciamento completo do 

exoma (as diagnosticadas com variante patogênica em FDX2 ou PUS3), foram 

excluídas do primeiro artigo que participamos  e foi publicado na revista Brain 

(Lynch et al. 2017) por motivos distintos. A família portadora da variante patogênica 

em homozigose em FDX2 foi propositalmente excluída para maior investigação do 

papel da variante suspeita no quadro, tendo em vista que é um fenótipo 

completamente diferente do descrito anteriormente relacionado ao mesmo gene. 

Naquele momento não tínhamos elementos suficientes (estudos funcionais) para 

afirmar que era aquele o gene responsável pelo quadro. 

Já a família posteriormente diagnosticada com a variantes patogênicas em 

PUS3 encontra-se publicada no suplemento do artigo de Lynch et al. (2017), na 

tabela com os casos sem diagnóstico final (são as pacientes N48 e N49 da referida 
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tabela). O diagnóstico só foi feito após reanálise do exoma completo, ao filtrar os 

dados por variantes deletérias heterozigotas compostas. Cumpre salientar que o 

primeiro artigo associando PUS3 a qualquer fenótipo em humanos data de 2016 

(Shaheen et al., 2016).   

O caso desta família com variantes patogênicas em PUS3 ilustra bem uma 

grande vantagem do sequenciamento completo do exoma sobre a avaliação por 

painéis de genes: a possibilidade de reanálises futuras dos dados. Os painéis de genes 

não oferecem esta possibilidade. Possuem ainda uma outra desvantagem: dado o 

crescente número de genes identificados relacionados às LD/LG, os painéis podem 

se tornar rapidamente obsoletos ou incompletos. 

Algumas doenças que frequentemente são citadas em artigos de revisão sobre 

LD/LG não foram identificadas na nossa casuística. Nos referimos especificamente 

sobre a ausência de pacientes com leucodistrofia metacromática ou doença de 

Krabbe – que também foram muito raras em populações de adultos com LD/LG 

(Ayrignac et al. 2015).  

Obviamente, são doenças muito raras em adultos e este não é um estudo 

populacional capaz de alcançar uma amostra significativa. Mas suspeitamos que 

talvez estas doenças estejam demasiadamente destacadas na literatura neurológica de 

pacientes adultos com LD/LG em detrimento de outras que foram mais frequentes 

nesta e em outras casuísticas, como VWM, HDLS e CADASIL.  

 

6.1 Doenças mais comuns em nossa casuística 

 

6.1.1 Adrenomieloneuropatia e adrenoleucodistrofia ligada ao X 

 

Identificamos cinco pacientes com AMN-X e três pacientes com ALD-X e 

seus aspectos clínicos e neurorradiológicos em larga medida corroboram o que já 

está bem descrito na literatura (Engelen et al., 2012 e kemp et al., 2016). Assim, o 

predomínio de sinais piramidais sobre os sinais neuropáticos e a presença de RM de 

crânio normais ou com discretas alterações de sinal em substância branca posterior 

em pacientes AMN-X, já eram esperados. O mesmo pode-se dizer dos sintomas 

iniciais de ALD-X semelhantes a TDAH e sua evolução catastrófica. 



Discussão 137 

  
 

No entanto, alguns aspectos clínicos merecem destaque. O primeiro deles foi 

a observação sintomas cognitivos em um dos pacientes com AMN-X, o que ocorre 

em menos de 20% dos pacientes (Moser, 1997). Ressalta-se que era o paciente com 

maior tempo de evolução da doença. 

A insuficiência adrenal estava presente em todos os pacientes, porém 

subclínica em dois. Isto mostra que esta valiosa síndrome clínica, capaz de direcionar 

o diagnóstico, deve ser ativamente investigada, por vezes com auxílio da 

Endocrinologia.  

Um paciente com AMN-X tinha achados laboratoriais compatíveis com 

insuficiência testicular, que também é uma síndrome clínica de alto valor 

diagnóstico, mas menos lembrada na prática. Talvez seja interessante incluir um 

espermograma como triagem em casos suspeitos. 

Não encontramos na literatura associação entre ependimoma e ALD/AMN-X 

e acreditamos que a associação observada em um dos nossos pacientes com AMN-X 

seja espúria. 

O caso mais desafiador foi, sem dúvida, o do paciente 1.2. A presença de 

lesão assimétrica na RM de crânio, a pobreza de sinais motores e a exuberância do 

quadro psiquiátrico o tornam um caso bastante atípico. Foi a história familiar, com 

um irmão acometido, que facilitou o diagnóstico.  

 

6.1.2 Doença da substância branca evanescente 

 

Identificamos cinco pacientes (4 famílias) com VWM, todos com a forma 

adulta da doença (início após os 16 anos). As manifestações clínicas com predomínio 

dos sintomas cognitivos, alteração da marcha e curso lentamente progressivo estão 

em linha com recente estudo publicado sobre a história natural de VWM (Hamilton 

et al., 2018). 

Destacamos que uma das duas mulheres acometidas não teve falência 

ovariana precoce, e teve início bastante tardio, aos 52 anos. No estudo de Hamilton 

et al. (2018), a idade de início mais avançada foi de 54 anos. Sua apresentação inicial 

foi também bastante peculiar, com sintomas de neuralgia do trigêmeo. Não 
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encontramos associação semelhante na literatura, embora a presença de cefaleia seja 

descrita – mas com características migranosas. 

Esta mesma paciente teve o diagnóstico inicial de esclerose múltipla e 

recebeu tratamento para tal por longo período. Tal equívoco diagnóstico não parece 

ser incomum, mas uma avaliação cuidadosa da RM de crânio pode fazer o 

diagnóstico correto. Segundo Ayrignac et al. (2016b), as principais diferenças são: 

somente pacientes com esclerose múltipla apresentam lesões ovoides perpendiculares 

ao ventrículo lateral e lesões puntiformes justacorticais (100% em esclerose múltipla 

e 0% em VWM); cerca de metade dos pacientes com VWM apresentam lesões 

infratentoriais simétricas, o que não foi observado em pacientes com esclerose 

múltipla. Na nossa paciente faltavam as características típicas de esclerose múltipla e 

existiam as cavitações e rarefação de substância branca supratentorial, assim como o 

acometimento simétrico de tronco, em tegmento da ponte. 

Outro aspecto clínico que nos chamou a atenção neste grupo de pacientes 

foram as pioras relacionadas a traumatismo cranioencefálico, relatado em quatro dos 

cinco pacientes, mas a ausência de relatos de agravamentos por febre. Segundo 

Hamilton et al. (2018), febre foi um fator agravante mais comum do que trauma.   

Com relação aos aspectos genéticos, identificamos uma família com variante 

patogênica em EIF2B4 e três famílias com variante patogênica em EIF2B5, o gene 

mais comumente implicado em VWM (Labauge et al., 2009 e Hamilton et al., 2018). 

Dois pacientes eram homozigotos para a variante mais comumente descrita 

(p.Arg113His), que tipicamente não causa doenças em crianças.  

No entanto, não podemos afirmar que os fenótipos produzidos por esta 

variante patogênica sejam brandos, pois ambos os pacientes apresentavam limitações 

funcionais significativas principalmente por seus sintomas cognitivos. Lei H et al. 

(2010) considerou os pacientes homozigotos para esta variante patogênica como 

portadores de fenótipos mais brandos baseando-se na idade de início dos sintomas e 

no tempo para tornar-se cadeirante. Dentre os nossos três pacientes com variante 

patogênica em EI2B5, foi a paciente heterozigota composta a que apresentou o 

fenótipo mais brando, com início mais tardio e sintomas mais leves (neuralgia do 

trigêmeo). 
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6.1.3 Acidúria L2-hidroxiglutárica 

 

Identificamos três famílias (quatro pacientes) com L2HGA. Os quatro 

pacientes tiveram início precoce e curso protraído da doença, conforme esperado 

nesta condição. Interessante notar que, ao contrário das demais acidopatias 

orgânicas, a L2GHA não apresenta descompensações agudas e os pacientes podem 

chegar à idade adulta sem diagnóstico. 

Dentre os aspectos clínicos, destacamos a presença de movimentos anormais 

em três pacientes. Duas irmãs apresentavam distonia em mãos e careteamento, 

achado raro, mas já descrito (Marcel et al, 2012). Uma delas apresentava tremor 

cefálico e o outro paciente apresentava hemidistonia e distonia cervical em retrocolo. 

Os movimentos anormais podem ser o sintoma a desencadear uma nova investigação 

na vida adulta e levar ao diagnóstico (Termsarasab e Frucht, 2014). 

Uma dentre quatro pacientes desenvolveu gliobastoma multiforme. Algumas 

particularidades deste caso incluem o fato de que a paciente não tinha diagnóstico de 

L2HGA até apresentar os sintomas decorrentes do tumor – afasia e hemiparesia –, e 

a idade avançada em que o tumor foi diagnosticado (45 anos). 

A maioria dos pacientes reportados com L2HGA que apresentaram tumor de 

SNC eram mais jovens quando do diagnóstico (Patay et al. 2012 e Patay et al, 2015). 

Este mesmo autor acredita que provavelmente a incidência de tumores em L2HGA 

seja alta – ao redor de 40%. A presença de um caso dentre quatro na nossa pequena 

série, reforça esta impressão. 

O tipo histológico encontrado é variável, nem sempre sendo gliomas de alto 

grau, mas outros pacientes já foram reportados com glioblastoma multiforme (Patay 

et al., 2012). 

O mecanismo pelo qual a L2HGA aumenta a incidência de tumores de SNC 

ainda não é conhecido, mas é interessante notar que a mesma doença é 

simultaneamente mielinotóxica e tumorigênica. Também não há associações 

formuladas na literatura entre o genótipo e o maior ou menor risco de tumores.      
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6.1.4 Leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides 

 

A HDLS faz parte do pequeno grupo das doenças relacionadas à micróglia 

(junto com a doença de Nasu-Hakola). Identificamos três pacientes com HDLS, 

cerca de 9% da nossa série, prevalência comparável às encontradas em por Guerreiro 

et al. (2013) e Lynch et al. (2015). Confirmamos, portanto, HDLS como uma das 

principais LD/LG do adulto. 

Embora a número de casos seja muito pequeno para qualquer inferência, 

destacamos que a paciente que teve início dos sintomas antes dos 40 anos teve 

progressão mais rápida da doença, evoluindo para óbito após 5 anos. A sobrevida 

média da HDLS é de 6,8 anos (Konno et al., 2017). 

Esta mesma paciente (18.1) foi a primeira paciente a receber o diagnóstico de 

HDLS em nosso serviço. Inicialmente pensávamos tratar-se de um caso de síndrome 

de Labrune, pela presença de cavitações e calcificações nos exames de imagem. No 

entanto, avaliando retrospectivamente, observamos que as cavitações e calcificações 

presentes em nossa paciente são pequenas e periventriculares, como tipicamente 

descrito em HDLS (Konno et al., 2017). Por outro lado, a síndrome de Labrune 

tipicamente apresenta calcificações grosseiras e cistos exuberantes (Labrune et al., 

1996).  

As outras duas pacientes apresentaram-se com quadro cognitivo-

comportamental que, num primeiro momento, lembram degeneração lobar 

frontotemporal, variante comportamental. No entanto, a RM de crânio com 

alterações da substância branca frontoparietal, bilateral e o acometimento de corpo 

caloso nos direcionaram para a hipótese diagnóstica correta. 

CSF1R codifica um receptor de superfície celular que é altamente expresso 

em células da linhagem mielóide, incluindo a micróglia do SNC (Stanley e Chitu, 

2014). Tal receptor possui domínios extracelular, transmembrana e intracelular, 

sendo este um domínio tirosina-quinase. A ativação deste receptor leva à ativação de 

uma série de vias secundárias, essenciais para a sobrevivência, diferenciação e 

proliferação da micróglia. A maioria das variantes patogênicas descritas até hoje, são 

mutações por trocas simples de aminoácido no domínio tirosina-quinase do CSF1R 

(exons 12-21) (Konno et al., 2017). 
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Encontramos três novas variantes patogênicas, todas no domínio tirosina-

quinase (entre os exons 12-22), mas curiosamente apenas uma por troca simples de 

aminoácido (paciente 18.1, c2570C>T; p.Pro857Leu). Esta paciente está reportada 

na nossa publicação com o grupo da Queen Square (Lynch et al., 2017). A paciente 

16.1 apresentava mutação por mudança do sítio de formatação (“frameshift 

mutation”) no exon 18, levando a perda de função. Já a paciente 17.1 apresentava 

mutação em sítio de “splicing” no exon 20, com consequência desconhecida sobre a 

proteína, mas presumimos também perda de função. Todas as variantes identificadas 

presumivelmente levam à formação de proteínas truncadas e à haploinsuficiência de 

CSF1R, como ocorre nas variantes  patogênicas já previamente associadas à doença 

(Stabile et al., 2016).  

 

6.1.5  CADASIL  

 

Identificamos três pacientes com CADASIL, sendo este um dos diagnósticos 

mais frequentes. Acreditamos que sua prevalência possa ser ainda maior, pois sendo 

um diagnóstico relativamente mais conhecido dos neurologistas gerais, podem existir 

casos que não nos foram referenciados e continuam em seguimento nos ambulatórios 

de cefaleia ou neurologia vascular ou cognitiva.  

Com relação aos aspectos clínicos, uma paciente não tinha história familiar, o 

que possivelmente se deve ao fato de ser ela portadora de mutação de novo ou de 

imprecisões na história familiar. Um paciente recebeu diagnóstico prévio de acidente 

vascular encefálico isquêmico secundário a forame oval patente e foi submetido a 

fechamento do mesmo. Isto ocorreu mesmo com uma história familiar claramente 

sugestiva de doença autossômica dominante.  

O paciente 19.1 apresentava uma enxaqueca particularmente grave, com 

dores muito intensas e frequentes. Apresentava também aura complexa, com 

manifestações motoras e sensitivas graves, por vezes prolongadas – muitas vezes 

difícil de distinguir de um novo evento isquêmico. Foi refratário a todos os 

tratamentos profiláticos medicamentosos para enxaqueca disponíveis à época. 

Importante ainda ressaltar que este é o único grupo de pacientes em que há 

hipersinal em T2 e FLAIR em polos temporais. No entanto, este não é um achado 
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universal, pois o paciente 19.1, mesmo após dez anos de doença, não apresentava 

esta alteração (Lynch et al., 2017).  

 

6.2 Doenças com apenas um paciente diagnosticado 

 

6.2.1 Doença de Alexander  

 

A paciente que diagnosticamos com doença de Alexander do adulto é um 

exemplo de correlação genótipo-fenótipo levando ao diagnóstico correto. 

Obviamente a raridade da condição a torna mais difícil de ser lembrada pelo 

neurologista geral. A apresentação assimétrica e a ausência de uma clara história 

familiar podem atrasar a hipótese de uma doença genética, mas a avaliação 

meticulosa particularmente da RM de crânio permitiu o diagnóstico correto (Graff-

Radford et al., 2014; Leite et al., 2014). 

A história de uso de tabaco e bebidas alcoólicas poderia também induzir ao 

diagnóstico equivocado de síndrome de Marchiafava-Bignami, embora esta tenha um 

padrão de acometimento de substância branca diferente, com predomínio parieto-

occipital e lesão de corpo caloso (Lucato et al., 2015). Conforme comentamos na 

revisão de literatura da presente tese, a presença de tremor palatal poderia sugerir o 

diagnóstico, mas sua ausência não exclui a possibilidade de doença de Alexander, 

como comprova o caso da nossa paciente. 

Ressaltamos ainda que encontramos uma variante patogênica nova que 

(p.Arg270Pro), como a maioria das mutações previamente descritas, é por troca 

simples de aminoácido. O mecanismo patogênico de todas as variantes patogênicas 

descritas até o momento parece ser por ganho tóxico de função da proteína 

filamentar glial ácida, a principal proteína filamentar intermediária de astrócitos 

maduros (Prust et al., 2011). No entanto, o mecanismo exato que leva à doença ainda 

não é completamente compreendido. Infelizmente não tivemos oportunidade de 

realizar estudos funcionais. Também não tivemos acesso a amostras do DNA dos 

pais, para averiguar se a paciente era portadora de fato de evento mutacional de novo, 

como a maioria dos pacientes com doença de Alexander, ou não. 
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Como dicas para prática clínica, podemos deduzir deste caso que a doença de 

Alexander do adulto deve figurar nas listas de diagnóstico diferencial das LD/LG, 

bem como nas de paraparesias espásticas e ataxias-espásticas (de Bot et al., 2012). 

 

6.2.2  Leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e medula e 

elevação de lactato – LBSL   

 

A paciente que diagnosticamos como portadora de LBSL também figura entre 

aqueles pacientes em que a apresentação clínica e particularmente a imagem de RM 

de crânio permitem a formulação de hipótese diagnóstica antes da testagem genética.  

O início precoce e a evolução lenta, chegando à vida adulta ainda 

deambulando, mesmo que com apoio, estão em consonância com a descrição original 

da doença (van der Knaap et al., 2003). Os achados de RM de crânio em fossa 

posterior são muito característicos, principalmente o acometimento bilateral e 

simétrico dos tratos intraparenquimatosos do nervo trigêmeo. Tal achado associado a 

leucoencefalopatia supratentorial difusa, acometimento de pirâmides bulbares, 

colunas posteriores da medula espinhal, núcleos denteados do cerebelo e pico de 

lactato na espectroscopia praticamente selam o diagnóstico (van der Knaap et al., 

2003).  

Curiosamente, não é comum o achado de elevação de lactato medido no 

líquor (Labauge et al., 2007), assim como não havia em nossa paciente. Esta também 

não apresentava elevação de lactato na espectroscopia – o que não afasta o 

diagnóstico. Outro aspecto interessante do presente caso é que, apesar de os pais 

referirem consanguinidade, a variante  encontrada foi em heterozigose composta, 

como ocorre na maioria dos casos descritos até o momento. Acredita-se que as 

variantes patogênicas em homozigose possam ser letais ou gerarem fenótipos mais 

graves (Köhler et al., 2015).  

 

6.2.3  Síndrome de Sjögren-Larsson  

 

Identificamos um paciente adulto com síndrome de Sjögren-Larsson com o 

fenótipo típico desta doença, uma síndrome neurocutânea de início precoce. Apesar 
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de se apresentar com a tríade clássica da doença de deficiência intelectual, diplegia 

espástica e ictiose congênita, o diagnóstico só foi concluído tardiamente. Isto nos 

motivou a escrever um breve relato para lembrar a comunidade médica deste 

diagnóstico (Paiva et al., 2018). 

Vale ressaltar que o diagnóstico na vida adulta é facilitado por estar a 

síndrome já completamente manifesta. Na criança, há uma sequência característica 

de surgimento dos sintomas: parto prematuro de criança com ictiose congênita, com 

atraso do desenvolvimento neuropsicomotor antes de 30 meses e alterações 

retinianas após os 3 anos de idade (Willemsen et al., 2001 e Fuijkschot et al., 2012). 

Esta apresentação associada a leucoencefalopatia com presença de picos lipídicos na 

espectroscopia ajudam a orientar o diagnóstico. 

A ictiose na síndrome de Sjögren-Larsson predomina em regiões flexoras e 

tende a ter aspecto liquenificado, com coloração amarelada, como vista em nosso 

paciente. Pode ser acompanhada por hipo-hidrose e intolerância ao calor, mas nosso 

paciente não apresentava estes dois últimos sintomas. Como diagnóstico diferencial 

de ictiose congênita podemos citar tricotiodistrofia, doença de depósito lipídico 

neutro, síndrome de Conradi-Hünermann-Happle, doença de Gaucher, síndrome 

ceratite-ictiose-surdez e síndrome de Netherton (Nagappa et al., 2017). 

Nosso paciente chegou a atingir alguns marcos do desenvolvimento 

neuropsicomotor, com posterior regressão. Os pais não foram capazes de lembrar 

com exatidão sobre prematuridade e sintomas visuais na infância, o que nos leva a 

acreditar que talvez não fossem muito intensos. Infelizmente, o paciente não foi 

submetido a uma avaliação neuro-oftalmológica pormenorizada que permitisse 

definir a presença de maculopatia, presente na maioria dos pacientes.  

As alterações retinianas típicas são depósitos cristalinos brilhantes 

perifoveolares associados a microcistos em fóvea e marcada redução do pigmento 

macular. Assim, além da baixa acuidade visual, há fotofobia (Fuijkschot et al. 2012). 

Alguns achados clínicos de nosso paciente são pouco usuais, embora já 

tenham sido descritos: anartria, disfagia grave e crise febril na infância (Fuijkschot et 

al. 2012). 

Os achados de RM de crânio também eram bastante característicos, com 

lesões em substância branca confluentes, hiperintensas em T2 e FLAIR, difusas, 
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afetando também o corpo caloso e poupando fibras subcorticais e região 

infratentorial (Willemsen et al., 2004). No entanto, a presença de alguns pontos de 

restrição à difusão foram um achado inesperado, para o qual não temos uma boa 

explicação. Já os achados de espectroscopia, deram a pista definitiva para o 

diagnóstico. 

Salientamos que a presença de picos lipídicos anormais na espectroscopia 

podem ocorrer em esclerose múltipla, doença de Niemann-Pick tipo C, deficiência de 

dihidroxiacetona fosfato aciltransferase e algumas doenças peroxissomais. No 

entanto, nestas condições os picos lipídicos são menos intensos do que os observados 

na síndrome de Sjögren-Larsson (Nagappa et al., 2017).   

Uma grande variedade de variantes patogênicas em ALDH3A2 é descrita em 

homozigose e heterozigose composta, resultando em perda de atividade enzimática 

(Willemsen et al., 2001). A variante c.1108-1G>C, de origem paterna, foi a mais 

frequentemente identificada em uma coorte brasileira prévia com nove pacientes. Tal 

variante também foi encontrada em pelo menos um paciente espanhol e especula-se 

sobre possível origem comum (Auada et al., 2006). Já a variante c.798+5G>A foi 

descrita por Rizzo et al. (1999), em uma família de origem libanesa. Ambas variantes 

presumivelmente levam a proteínas anormais por deleção de aminoácidos, sendo 

incapazes de exercer função catalítica e consequentemente reduzindo a atividade de 

FALDH (De Laurenzi et al., 1996).   

 

6.2.4  Leucodistrofia desmielinizante autossômica dominante de início no 

adulto – ADLD  

 

Identificamos um paciente com ADLD por meio da revisão da apresentação 

clínica e da imagem. A presença de disautonomia e história familiar sugestiva de 

herança autossômica dominante foram particularmente úteis para o diagnóstico 

correto neste caso. 

A idade de início, a sequencia de surgimento dos sintomas, com a 

disautonomia precoce e o declínio cognitivo tardio, bem como a evolução lenta do 

nosso paciente podem ser consideradas típicas (Finnsson et al., 2015). No entanto, 

uma característica clínica que não havia sido previamente relatada é a polineuropatia 
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desmielinizante sensitiva crônica. Não encontramos outra etiologia capaz de explicar 

melhor este achado em nosso paciente, tornando-se tentador especular que tal 

neuropatia periférica seja secundária à ADLD. 

Do ponto de vista neurorradiológico, podemos considerar os achados de RM 

de crânio, coluna cervical e torácica também sugestivos da doença. Destacamos que 

o acometimento de medula, particularmente cervical, é um valioso achado, capaz de 

restringir as hipóteses diagnósticas a três principais: ADLD, LBSL e doença de 

Alexander. 

Com relação aos aspectos genéticos é importante salientar que a variação no 

número de cópias (CNV) pode não ser identificada por NGS. Assim, idealmente 

todos os casos suspeitos de ADLD devem primeiro ser submetido a pesquisa de 

duplicação ou deleção em LMNB1 por array-CGH ou MLPA.  

De qualquer modo, vale mencionar que Pedroso et al. (2017) diagnosticaram 

um caso atípico de uma paciente heterozigota para variante patogênica de LMNB1 

por troca simples de aminoácido por meio de sequenciamento completo do exoma.  

 

6.2.5 – Síndrome de Gordon-Holmes  

 

Identificamos um paciente com a combinação incomum de declínio 

cognitivo, ataxia cerebelar, coréia, hipogonadismo hipogonadotrópico e 

leucoencefalopatia difusa que teve diagnóstico de doença neurodegenerativa 

relacionada a RNF216 por meio do exoma clínico. 

A característica clínica de maior valor diagnóstico neste caso é sem dúvida a 

presença de hipogonadismo hipogonadotrófico. Até o momento, apenas quatro genes 

foram relacionados a associação de ataxia e hipogonadismo hipogonadotrófico: 

RNF216, POLR3A, PLOR3B e PNPLA6 (Margolin et al., 2013; Wolf et al., 2014; 

Synofzik et al, 2014). No entanto, o hipogonadismo pode ser subclínico e merece ser 

ativamente pesquisado em pacientes com ataxia ou coréia ou demência ou 

leucoencefalopatia difusa de etiologia indeterminada (Santes et al., 2015).  

A associação de hipogonadismo hipogonadotrófico e coréia é ainda mais rara, 

sendo relacionada a apenas dois genes: RNF216 e NKX2-1 (Balicza et al., 2018). Já a 

associação de demência e coréia, além da doença de Huntington, tem um diagnóstico 
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diferencial mais amplo, podendo ser causada por variantes patogênicas em C9orf72, 

TBP (SCA17 ou “Huntington-like disease” (HDL) 4), PRNP (HDL1), JPH3 

(HDL1), ATN1 (atrofia dentatorubropalidoluysiana - DRPLA), entre outros. A 

DRPLA seria um diagnóstico diferencial importante para o nosso caso, pois também 

causa leucoencefalopatia difusa. 

Salientamos a ocorrência simultânea de ataxia cerebelar e coréia em nosso 

paciente, que já havia sido notada previamente em outros casos, embora nem sempre 

destacada (Santes et al., 2015). 

Variantes patogênicas em RNF216 já foram relacionadas à síndrome 4H 

(Ganos et al., 2015), mas com achados de RM de crânio distintos. No nosso paciente 

não encontramos alterações de dentição, nem alterações de imagem sugestivas de 

hipomielinização. 

Os achados de RM de crânio de nosso paciente em muito se assemelham aos 

descritos na literatura (Santes et al., 2015; Ganos et al., 2015), com 

leucoencefalopatia difusa confluente, acometimento de ponte, cerebelo e núcleos da 

base, bem como atrofia cortical e cerebelar.  

 

6.2.6 Doença relacionada a PLP1 

 

Identificamos um paciente com uma nova variante patogênica em PLP1. 

Tratava-se de um adulto jovem, sem história familiar e com apresentação bastante 

incomum, cujo o diagnóstico só foi possível pelo exoma clínico. 

Cumpre salientar que o isossinal da substância branca em T1 pode facilmente 

passar despercebido e a hipótese de uma LD/LG hipomielinizante não ser cogitada. 

Neste caso isto ocorreu e desviou nossa atenção para possíveis etiologias tóxicas 

(Filley, 2015). O acometimento difuso em T2 nos fez considerar intoxicação por 

tolueno, mas não havia história de exposição. 

A identificação da hipomielinização é muito importante, pois pode orientar a 

pesquisa genética para os seguintes genes: PLP1, GJC2, TUBB4A, POLR3A, 

PLOR3B, CLCN2, NKX6-2 (Lynch et al., 2018). O aspecto tigróide da substância 

branca por vezes observado em crianças com PMD não parece ser específico de 

PMD nem tampouco comum em adultos (Rubegni et al., 2017).  
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Pouco se sabe sobre outras características distintivas de RM de crânio 

capazes de reduzir ainda mais a lista de diagnósticos diferenciais de LD/LG 

hipomielinizante, principalmente em adultos. Exceção apenas para doença 

relacionada a TUBB4A que, além da hipomielinização, pode apresentar atrofia de 

cerebelo e gânglios da base (síndrome H-ABC). Entretanto, há relatos de adultos 

com hipomielinização sem alterações de cerebelo e gânglios da base (Lu et al., 

2017).  

Clinicamente, a associação de paraparesia espástica, ataxia cerebelar e 

demência em um homem adulto poderia ser melhor enquadrada no diagnóstico 

diferencial das paraplegias espásticas hereditárias (“hereditary spastic paraplegia” – 

HSP) complicadas. No entanto, nos chamou a atenção o nistagmo evocado pelo olhar 

e o tremor cefálico em negação, semelhante ao titubeio descrito na forma clássica da 

doença de Pelizaeus-Merzbacher.  

Assim, concordamos com a observação feita por Hobson e Kamholz (2013) 

sobre a dificuldade de distinguir uma forma tardia de PMD de uma forma 

complicada de SPG2. Acreditamos que casos como este geram argumentos para uma 

revisão de nomenclatura, talvez tendo o genótipo como base, conforme discutimos 

na revisão de literatura desta tese.   

 

6.3 Novas contribuições  

 

6.3.1 Deficiência intelectual autossômica recessiva 55 (relacionada a PUS3) 

 

Identificamos duas irmãs com uma forma sindrômica de deficiência 

intelectual (DI) relacionada a PUS3, que estavam em acompanhamento em nosso 

serviço desde a primeira infância, mas que obtiveram diagnóstico definitivo somente 

na idade adulta. 

DI pode ser causada por variantes patogênicas em diversos genes, que afetam 

diversos grupos proteicos. Isto sugere que numerosos processos biológicos críticos e 

não-redundantes desempenham funções na cognição normal. Um dos processos 

envolvidos parece ser o da modificação do RNAt, pois há uma lista crescente de 
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genes humanos implicados em DI que atuam neste processo: FTSJ1, TRMT1, 

NSUN2, WDR4, ADAT3 e PUS3 (Torres et al., 2014). 

PUS3 codifica uma enzima altamente conservada da família das 

pseudouridilases que catalisa a formação de pseudouridina em resíduos específicos 

de uridina no RNAt. Tal modificação ocorre após a transcrição e é considerada 

crítica para estrutura, função e estabilidade do RNAt (Hur e Stroud, 2007).  

A primeira família descrita por Shaheen et al (2016) com DI relacionada a 

PUS3 era composta por três indivíduos sauditas de 3 a 15 anos com DI grave e 

alterações difusas da substância branca. Um paciente apresentava epilepsia e nenhum 

apresentava nefropatia. O sequenciamento completo do exoma detectou variante 

“nonsense” em homozigose (p.Arg435*), que levava a perda de função da proteína.  

Nossas pacientes apresentavam uma forma mais leve de DI, se comparada à 

família saudita, e proteinúria/síndrome nefrótica de início após os 20 anos. Já os 

aspectos dismórficos descritos são bem semelhantes nas duas famílias. Sem dúvida, 

será muito interessante acompanhar se os pacientes da família original irão 

desenvolver alterações renais. Entramos em contato com o Prof. Fowzan S. 

Alkuraya, coautor da descrição original, e o mesmo afirmou que até o momento 

nenhuma anormalidade renal havia sido detectada.  

Assim, acreditamos que o acometimento renal tardio observado em nossas 

pacientes amplia o fenótipo da doença relacionada a PUS3. Interessante notar que há 

raros relatos de associação de glomerulopatia (GEFS) resistente a corticoesteróides e 

variantes patogênicas em RNAt mitocondrial (Hotta et al., 2001; Guéry et al., 2003; 

Scaglia et al., 2003; Dinour et al., 2004). Também tubulopatia já foi relacionada a 

enzima envolvida na modificação do RNAt pós-transcrição (Edvardson et al., 2017).  

Nossas observações ampliam o espectro fenotípico e alélico da doença 

relacionada a PUS3, bem como geram evidência adicional do papel da modificação 

pós-transcricional do RNAt nas doenças neurológicas, especialmente DI e LG.  
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6.3.2 Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 

 

Identificamos uma família com uma condição nova, de início na infância, 

com características clínicas, radiológicas e patológicas incomuns. O sequenciamento 

completo do exoma permitiu identificar como causa uma variante patogênica em 

FDX2. Este achado foi validado pela análise de segregação e pela demonstração de 

quase completa ausência da proteína FDX2 no tecido muscular dos pacientes 

afetados. 

Por meio da avaliação conjunta desta família e da família estudada pela 

equipe da UFMG com apresentação semelhante, dada e presença de crianças e 

adultos acometidos, podemos inferir a história natural da doença. Clinicamente 

caracteriza-se por atrofia óptica e nistagmo de início precoce, antes dos três anos de 

idade. Na primeira ou na segunda década de vida, iniciam-se episódios recorrentes de 

mialgia e fraqueza muscular proximal desencadeada por infecções ou frio, com 

miopatia proximal progressiva. Polineuropatia axonal sensitivo-motora surge na 

segunda década ou na vida adulta, levando a fraqueza distal.  

Uma leucoencefalopatia assintomática reversível ou parcialmente reversível 

surge na primeira infância e desaparece ao fim da primeira década. Anemia 

microcítica pode estar presente desde a primeira década, acompanhada ou não de 

leucopenia por neutropenia ou plaquetopenia. Na idade adulta surgem complicações 

endocrinológicas – hipotireoidismo subclínico e diabetes melito.  

Curiosamente, existem pelo menos mais dois relatos de pacientes com 

variante patogênica em FDX2, ambos com fenótipo mais brando de rabdomiólise 

recorrente e miopatia mitocondrial, com a mesma variante  em códon de início 

(c.1A>T), mas sem os demais achados que encontramos em nossos pacientes 

(Spiegel et al., 2014 e Lebigot et al., 2017). Presume-se que tal variante  levaria a 

perda de expressão de FDX2. Em nossos pacientes demonstramos uma significativa 

redução da expressão de proteína no tecido muscular, apesar da quantidade normal 

de RNAm. Tal redução sugere instabilidade ou excesso de degradação da proteína 

anormal decorrente da variante  que encontramos.  

A leucoencefalopatia é encontrada em outros distúrbios da biogênese [Fe-

S], como em variantes patogênicas de NFU1 e NUBPL. Alguns portadores de 
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variante patogênica em NUBPL apresentam melhora progressiva das alterações em 

corpo caloso e substância branca cerebral, mas com concomitante piora clínica 

(Kevelam et al., 2013). Em nossos pacientes observamos melhora progressiva das 

alterações em substância branca, tálamos e tronco encefálico, sugerindo uma 

leucoencefalopatia reversível ou ao menos parcialmente reversível.  

Uma explicação possível para tal reversibilidade é a presença de edema 

intramielínico (hipersinal em T2 associada a restrição à difusão) presente em nossos 

pacientes e também encontrado em outras leucoencefalopatias reversíveis, como 

MLC1, HEPACAM e CLCN2 (Depienne et al., 2013). 

Interessante notar que tal leucoencefalopatia foi assintomática, pois nenhuma 

criança apresentou sinais de acometimento de SNC (além da atrofia óptica) enquanto 

apresentavam lesões na RM de crânio. Entretanto, dois pacientes adultos 

apresentavam sinais piramidais leves, sem alterações de imagem que os 

justificassem. Tais sinais permanecem inexplicados e esperamos que o seguimento 

destes pacientes nos ajude a elucida-los. 

Os achados anatomo-patológicos de biópsia muscular de nossos pacientes são 

também bastante incomuns. Tipicamente, pacientes portadores de miopatias 

mitocondriais apresentam fibras vermelhas rasgadas que na coloração por tricromo 

de Gomori são SDH-positivas e COX-negativas (Di Mauro e Gurgel-Giannetti, 

2005). No entanto, nossos pacientes apresentavam alterações focais de fibras SDH- e 

COX-negativas. Tal achado é consistente com a função da proteína FDX2 na 

formação dos complexos respiratórios I-III e produção do heme A para o complexo 

respiratório IV (Sheftel et al., 2010). 

Já a coloração para depósitos de ferro e a microscopia eletrônica mostraram 

inclusões mitocondriais que presumivelmente continham ferro. Esta combinação de 

acúmulo de ferro e fibras SDH- e COX-negativas também é encontrada em pacientes 

com miopatia por variante patogênica em ISCU (Olsson et al., 2008 e Kollberg et al., 

2009). Tais semelhanças sugerem que ISCU e FDX2 são importantes para a 

homeostase do ferro celular (Paul e Lill, 2015). 

Cumpre destacar que a paciente 12.4 apresentava deficiência intelectual e 

características dismórficas que acreditamos ser devidas a síndrome de tetrassomia do 
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9p. Tais achados também foram encontrados em uma série de casos desta doença (El 

Khattabi et al., 2015). 

Defeitos na biogênese do “cluster” [Fe-S] vêm sendo reconhecidos como 

causadores de doenças neurológicas. Seu papel crítico na função mitocondrial é 

exemplificado pela variedade de sinais e sintomas neurológicos, afetando SNC e 

SNP nestes pacientes. O estudo desta família permitiu comprovar o papel importante 

de FDX2 para a mitocôndria e as características da síndrome relacionada a sua 

variante patogênica. 

 

6.4  Painel de genes, exoma clínico e exoma completo 

 

Na próxima sessão discutiremos uma proposta de algoritmo de investigação 

dos casos suspeitos de LD/LG, mas antes cumpre discutir as vantagens e 

desvantagens de cada método de investigação genética.  

No presente estudo, utilizamos sequenciamento pelo método Sanger ou 

“array-CGH” quando havia um único gene candidato, sequenciamento do exoma 

clínico e sequenciamento completo do exoma. Existem ainda os painéis diagnósticos 

que utilizam NGS que, embora não tenham sido utilizados neste estudo e dada a sua 

crescente popularidade, merecem uma breve consideração. 

O tradicional sequenciamento pelo método Sanger é amplamente disponível 

para uso clínico. Utiliza a técnica de reação da polimerase em cadeia (“polymerase 

chain reaction” - PCR) para amplificação da região gênica de interesse e seu 

posterior sequenciamento. Os íntrons distantes dos éxons e as regiões promotoras 

não são rotineiramente avaliadas. É uma técnica de alta acurácia e interpretação 

clara, porém só possibilita testar um gene por vez e não é nem custo nem tempo-

eficiente se a probabilidade pré-teste de um resultado positivo for baixa. Caso sejam 

pedidos testes de forma sequencial, seu custo pode rapidamente ultrapassar os custos 

dos exames que utilizam a técnica de NGS. 

No presente estudo realizamos o sequenciamento Sanger de gene suspeito ou 

“array-CGH” em quatro casos e, conforme esperado, naqueles em que a 

probabilidade pré-teste era alta, ou seja, com apresentação clínica muito sugestiva, 

confirmamos o diagnóstico. Foram três pacientes, com as seguintes suspeitas: doença 
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de Alexander e síndrome de Sjögren-Larsson confirmados por sequenciamento 

sanger e ADLD confirmado por “array-CGH”. Já na paciente em que não obtivemos 

diagnóstico, a suspeita de ADLD era baixa, mas mesmo assim realizamos o “array-

CGH” em busca da duplicação ou deleção em LMNB1, que foi negativa. 

Os painéis de genes, o sequenciamento do exoma clínico e o sequenciamento 

do exoma completo são exames baseados na técnica de NGS. Esta técnica consiste 

em fragmentar o DNA, ampliá-lo e selecionar os exons de múltiplos genes de 

interesse para sequenciamento.  

Os painéis de genes estão se tornando rapidamente mais disponíveis e a 

custos acessíveis para uso clínico em todo o mundo, sendo em geral o exame por 

NGS mais barato. São uma boa opção quando estamos diante de fenótipos 

superponíveis, sendo bastante acurados e de fácil interpretação. No entanto, é 

importante observar quais genes serão examinados por determinado painel, pois 

podem diferir de um serviço para o outro. Ainda, tais painéis não permitem reanálise 

em busca de novos genes e têm outra limitação importante – saber se o painel 

solicitado foi o painel correto.  

Assim, os painéis podem ser muito úteis em alguns casos. Por exemplo, casos 

suspeitos de VWM, doença na qual cinco genes podem estar implicados e o 

sequenciamento Sanger seria custoso e demorado. Também em casos suspeitos de 

CADASIL, mas sem história familiar, pois haveria o diagnóstico diferencial com 

CARASIL ou CARASAL. Neste caso, deve-se averiguar previamente se os genes 

HTRA1 e CTSA constam no painel. No entanto, talvez com uma história familiar 

fortemente sugestiva de doença autossômica dominante, a pesquisa direta de 

mutação em NOTCH3 possa ser mais custo-efetiva. 

Alguns casos do presente estudo, se tivessem sido considerados para a 

realização de painel de genes, poderiam gerar dúvidas, principalmente por não terem 

uma boa hipótese clínica pré-teste. Por exemplo, que painel seria mais apropriado 

para os pacientes com HDLS – painel de leucodistrofias ou de demências? E para o 

paciente que teve como diagnóstico final doença relacionada a PLP1 – painel de 

paraplegias espásticas ou de leucodistrofias? Obviamente pode-se argumentar que 

chegaríamos ao diagnóstico final independentemente do painel escolhido. Bastaria 
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que os genes identificados figurassem em ambos os painéis – fato que depende da 

montagem do painel.  

Já o exoma clínico é uma técnica de NGS também limitada, que avalia os 

exons dos genes que já foram previamente implicados em doenças humanas ou 

considerados potencialmente patogênicos. Para tal, utiliza bases de dados como 

HGMD, OMIM e ClinVar. Os genes incluídos na análise dependem do fabricante do 

kit para o exame. No presente estudo, foi utilizado “The Agilent SureSelect Focused 

Exome Technique” que avalia um total de 6110 genes (12Mb de sequências 

exônicas).  

Tal técnica é obviamente muito mais abrangente do que a utilização de 

painéis, eliminando o problema da escolha do painel. É uma excelente opção quando 

estamos diante de casos com fenótipos atípicos ou de difícil caracterização e é um 

exame que possui excelente relação custo-benefício. Em casos de LD/LG tem 

desempenho semelhante ao do sequenciamento completo do exoma, obtendo 

diagnóstico em quase 30% dos casos (Vanderver et al., 2016; Lynch et al., 2017). 

No presente estudo, 18 pacientes foram avaliados por exoma clínico e 13 

obtiveram diagnóstico definitivo nesta etapa (72%). Esta taxa mais alta de 

diagnósticos na nossa casuística em comparação com os estudos internacionais pode 

ser atribuída ao fato de muitos dos nossos pacientes não terem sido submetidos a 

nenhum teste genético antes do sequenciamento do exoma clínico. No estudo 

realizado por Vanderver et al (2016) e mesmo nos casos da coorte inglesa da UCL 

(comunicação pessoal), vários pacientes tinham sido previamente submetidos a 

várias pesquisas genéticas, com sequenciamento Sanger de NOTCH3, EIF2B1-5, 

DARS2 entre outros. 

No entanto, o exoma clínico apresenta a mesma limitação de reanálise em 

busca de novos genes, como ocorre com os painéis. Seu custo tende a ser superior ao 

dos painéis e inferior ao do sequenciamento completo do exoma. 

Para aqueles casos em que não houve um diagnóstico após a realização de 

painel de genes ou sequenciamento do exoma clínico, a próxima etapa é o 

sequenciamento completo do exoma. Esta é uma técnica que permite a avaliação de 

todos os exons de todos os cerca de 20.000 genes humanos. É excelente para 

pacientes com fenótipos atípicos ou indeterminados, permite a identificação de novos 
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genes patogênicos, tem uma boa correlação custo-benefício e permite reanálises 

futuras à luz de novos conhecimentos.  

Esta análise mais abrangente  gera uma questão ética relevante, que é a 

ocorrência de achados incidentais não correlacionados com a clínica. Assim, um 

paciente que realiza o sequenciamento completo do exoma por LD/LG, por exemplo,  

e tem o achado incidental de uma variante patogênica de APOE4, que aumenta o 

risco de doença de Alzheimer, pode gerar um debate se é correto ou não revelar este 

achado. Em geral, tal discussão deve ocorrer no aconselhamento pré-teste e, 

habitualmente só são revelados ao paciente as variantes que têm potencial correlação 

com seu quadro clínico – este é o procedimento adotado na maioria dos laboratórios 

de genética e foi o procedimento adotado neste estudo. Assim, a comunicação entre o 

clínico, com uma minuciosa caracterização do fenótipo, e o geneticista é 

fundamental, para definir quais variantes são relevantes para cada caso.  

A interpretação do exoma completo pode ser difícil e nosso estudo traz dois 

exemplos desta dificuldade. O primeiro exemplo é das irmãs diagnosticadas como 

portadoras de doença relacionada a PUS3, que não obtiveram diagnóstico em uma 

primeira análise. Ao filtrar as variantes por presumível herança autossômica 

recessiva, as pacientes não apresentavam homozigose significativa, o que era 

esperado, dado que não havia história de consanguinidade. No entanto, ao serem 

usados filtros para variantes heterozigotas compostas raras e patogênicas, foram 

identificadas as variantes patogênicas em PUS3. 

Já na família diagnosticada com doença relacionada a FDX2, a dificuldade foi 

demonstrar que a variante  identificada como patogênica era a real responsável pelo 

fenótipo encontrado, tendo em vista que era um fenótipo totalmente novo se 

comparado ao que se conhecia do fenótipo previamente relacionado ao FDX2. 

Assim,  primeiramente demonstramos que a variante patogênica que encontramos 

segregava em duas famílias não aparentadas de acordo com um padrão de herança 

autossômico recessivo. Posteriormente conseguimos validação funcional ao 

demonstrar a redução dos níveis da proteína FDX2 no músculo dos pacientes 

afetados (Gurgel-Giannetti et al., 2018). 

Por fim, casos que permanecem sem diagnóstico após sequenciamento 

completo do exoma continuam a ser um grande desafio. Para estes, os testes 
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genéticos adicionais a serem considerados são o sequenciamento do exoma ou 

genoma mitocondrial ou o sequenciamento completo do genoma. A avaliação de 

DNA mitocondrial é muito difícil por meio do sequenciamento completo do exoma e 

não é habitualmente oferecida na forma de painéis. Já o sequenciamento completo do 

genoma é uma opção interessante para avaliação de variantes patogênicas intrônicas, 

em regiões promotoras e não-codificantes, bem como por variação no número de 

cópias. No entanto, trata-se de um exame de maior custo do que o sequenciamento 

completo do exoma, e principalmente de interpretação mais difícil, em geral restrito 

aos centros de pesquisa. 

 

6.5 Proposta  de algoritmo diagnóstico 

 

Apresentamos agora uma sugestão de algoritmo diagnóstico para casos 

suspeitos de LD/LG, baseado no que realizamos e aprendemos com o presente 

estudo. Acreditamos que ele possa ser adaptado à realidade de cada serviço, a 

depender dos recursos disponíveis (Figura 28). 
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Figura 28 - Fluxograma de abordagem diagnóstica de pacientes com suspeita de 

leucodistrofia ou leucoencefalopatia genética. ADLD: leucodistrofia 

autossômica dominante desmielinizante do adulto; AGCML: ácidos 

graxos de cadeia muito longa; ALD/AMN-X: adrenoleucodistrofia/ 

adrenomieloneuropatia ligada ao X; AxD: doença de Alexander; 

CADASIL: “Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with 

Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy” – Arteriopatia cerebral 

autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia; 

FXTAS: “Fragile X Tremor/Ataxia Syndrome” – Síndrome tremor-

ataxia ligada ao X; HDLS: “Hereditary Diffuse Leukoencephalopathy 

with Spheroids” – Leucoencefalopatia difusa hereditária com 

esferoides; L2HGA: “L-2-Hydroxyglutaric Aciduria” – Acidúria L2-

hidroxiglutárica;  LBSL: “Leukoencephalopathy with Brainstem and 

Spinal cord involvement and Lactate elevation” – Leucoencefalopatia 

com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e elevação 

de lactato; LEMP: leucoencefalopatia multifocal progressiva; VWM: 

“Vanishing Whitte Matter Disease” – doença da substância branca 

evanescente; XCT: xantomatose cerebrotendínea.     
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6.5.1  Quando suspeitar de uma LD/LG genética 

 

Pacientes com algum dos seguintes sintomas: 

- síndrome cognitivo-comportamental  

- síndrome piramidal (principalmente se bilateral e simétrica) 

- ataxia cerebelar ou sensitiva 

- movimentos anormais 

 

Associados a alterações bilaterais, simétricas e confluentes ou difusas da 

substância branca cerebral ou cerebelar, com acometimento ou não de tronco 

encefálico. 

 

6.5.2  Excluir doenças adquiridas 

 

Verificar exposição a possíveis agentes tóxicos  

- metotrexate (principalmente intratecal) 

- 5-fluoracil 

- heroína (“chasing the dragon”)  

- metanfetamina 

- metanol 

- álcool e tabaco (doença de Marchiafava-Bignami) 

 

Considerar esclerose múltipla se: 

- história de surto-remissão 

- múltiplas lesões de substância branca 

- impregnação pelo contraste 

- dedos de Dawson 

- acometimento de fibras em “U” 

- acometimento medula espinhal 

- presença de bandas oligoclonais 
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Considerar doença de pequenos vasos cerebrais se: 

- maiores de 60 anos 

- fatores de risco cardiovascular  

- lacunas 

- microhemorragias 

- alteração de sinal significativa da ponte ou núcleos da base 

 

Solicitar para todos os pacientes:  

- hemograma 

- função renal e eletrólitos  

- perfil hepático 

- perfil tireoidiano 

- perfil lipídico 

- vitamina B12, homocisteína, ácido metilmalônico 

- cobre, ceruloplasmina 

- ácido fólico 

- amônia 

- lactato 

- vitamina E 

- sorologias para HIV, hepatites B e C, sífilis 

- VHS, PCR, complemento 

- FAN, fator reumatoide, anti-DNA, anti-SSA, anti-SSB, ANCA, anticorpo 

antifosfolípide, anticardiolipina, anticoagulante lúpico 

- Enzima conversora da angiotensina sérica 

- Imunoeletroforese de proteínas plasmáticas e urinárias 

 

Considerar: 

- pesquisa de anticorpos antineuronais e investigação de neoplasia oculta 

(na suspeita de síndrome paraneoplástica) 

- possibilidade de imunossupressão e eventual pesquisa de vírus JC no 

líquor 

- possibilidade de linfoma primário do SNC ou gliomatose cerebrii 
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- possibilidade de leucoencefalopatia posterior reversível 

 

6.5.3  Rever história familiar: 

 

Padrão sugestivo de herança autossômica dominante: 

- CADASIL 

- HDLS  

- ADLD 

- Doença de Alexander 

- Doença relacionada ao colágeno tipo IV (COL4A1) 

- Vasculopatia retiniana com leucodistrofia cerebral (TREX1) 

 

Padrão sugestivo de herança ligada ao X: 

- ALD/AMN-X 

- PMD/SPG2 

- FXTAS 

- Doença de Fabry 

 

Padrão sugestivo de herança recessiva ou consanguinidade explícita ou 

implícita:  

- todas as demais condições 

 

Caso esporádico: manter todas as possibilidades em aberto 

 

6.5.4 Rever sintomas e sinais neurológicos 

 

Aqueles de maior valor diagnóstico: 

- tremor palatal (Alexander) 

- disautonomia (ADLD) 

- enxaqueca (CADASIL, doenças mitocondriais) 
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6.5.5  Rever achados extra-neurológicos 

 

Aqueles de maior valor diagnóstico em adultos: 

- insuficiência adrenal (ABCD1, POLR3A, POLR3B) 

- menopausa precoce (EIF2B1-5, FMR1, AARS2) 

- hipogonadismo hipogonadotrófico (RNF216, PNPLA6, POLR3A, 

POLR3B) 

- diarreia crônica (CYP27A1) 

- dismotilidade grastrointestinal grave (TYMP) 

- alterações esqueléticas (doença de Nasu-Hakola) 

 

6.5.6 Rever achados neurorradiológicos 

 

Em busca de um padrão de imagem capaz de direcionar a um teste gênico 

específico ou grupo de genes.  

Padrão de acometimento da substância branca: 

- parieto-occipital (ALD/AMN-X; Krabbe) 

- frontal (ALD-X; Alexander; HDLS) 

- periventricular (inespecífico) 

- subcortical (L2HGA) 

- tronco encefálico (Alexander, LBSL, ADLD) 

- cerebelo (XCT, Alexander, LBSL, ADLD, FXTAS) 

Reconhecer características distintivas: 

- cistos ou cavitações (VWM, HDLS, Labrune) 

- lacunas (CADASIL, CARASIL, CARASAL) 

- calcificações (HDLS, Labrune) 

- impregnação pelo gadolínio (ADL-X, Alexander, Labrune) 

- acometimento de medula (ADLD, LBSL, Alexander) 

- alterações na espectroscopia (síndrome de Sjögren-Larsson, XCT, LBSL) 
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6.6.7  Investigação metabólica ou genética: 

 

Cumpridas as etapas anteriores, deve-se tentar formular uma hipótese 

diagnóstica ou pelo menos tentar definir um subgrupo de LD/LG para então definir 

que exame pedir – tendo em mente a realidade local e as considerações feitas na 

discussão sobre painel de genes, exoma clínico e exoma completo. 

Assim, uma forte suspeita de ALD-X deve ser seguida da dosagem sérica dos 

AGCML ou do sequenciamento de ABCD1 ou até mesmo da realização de um painel 

para LD/LG. Já uma suspeita de uma LD hipomielinizante pode ser seguida do 

pedido de um painel de genes ou do sequenciamento completo do exoma.  

O uso indiscriminado de uma “segunda rodada” de exames laboratoriais, 

incluindo pesquisa bioquímica de LD/LG que são mais comuns na infância, mas bem 

raras em adultos, como o sugerido por Ahmed et al (2014), não nos parece adequado 

à nossa realidade. Deve-se considerar a dificuldade enfrentada em vários locais do 

Brasil para se ter acesso a exames como pesquisa de ácidos orgânicos na urina ou 

pesquisa da atividade enzimática da arilsulfatase, bem como o tempo que tais 

pesquisas podem adicionar na odisseia diagnóstica enfrentada por estes pacientes. 

Assim, com a progressiva e rápida queda nos custos dos exames baseados nas 

técnicas de NGS, acreditamos que o melhor caminho em termos de relação custo-

benefício após avaliação clínica e neurorradiológica minuciosa depende da suspeita 

clínica e da disponibilidade de exames em cada serviço.  

Sugerimos que somente uma suspeita muito forte deve desencadear um 

pedido de sequenciamento Sanger ou de exame bioquímico. Caso contrário, a 

realização de painéis ou do sequenciamento completo do exoma deve ser discutida. 

Dada a raridade destas doenças, acreditamos que o encaminhamento precoce destes 

pacientes para centros de referência pode beneficiá-los sobremaneira, com 

aconselhamento, investigação e eventual tratamento adequados. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho de caracterização clínica, molecular e de neuroimagem de 

38 pacientes (31 famílias)  com leucodistrofias ou leucoencefalopatias genéticas 

permitiu concluir que: 

1. O quadro clínico e neurorradiológico das LD/LG é muito heterogêneo e 

depende da etiologia subjacente.  

2. O quadro clínico e neurorradiológico para cada etiologia encontrada 

tende a ser relativamente homogêneo.  

3. As doenças mais comumente diagnosticadas foram ALD/AMN-X, 

VWM, CADASIL e  HDLS. 

4. A avaliação clínica e neurorradiológica minuciosas permitiram formular 

uma hipótese diagnosticada correta antes de teste confirmatório 

(bioquímico ou genético) em 23 das 31 famílias (74%). 

5. A avaliação genética não eviesada, seja por sequenciamento do exoma 

clínico ou sequenciamento completo do exoma, foi determinante para o 

diagnóstico correto em grande parte da nossa amostra. 

6. A avaliação por sequenciamento completo do exoma permitiu a 

identificação de uma condição muito rara (doença relacionada ao PUS3), 

ampliando seu fenótipo, e um novo fenótipo associado a FDX2. 
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8 ANEXOS 
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Anexo A – Tabela 1 – Caracterização clínica 
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  Adrenomieloneuropatia / Adrenoleucodistrofia ligada ao X 

1.1 M 29 19a   + alopécia   + +   + + +     síndrome de Addison, alopécia 

1.2 M 30 28a 
 

+ crise epiléptica + + 
    

+ 
  

síndrome de Addison subclínica 

2.1 M 26 23a     alopécia     +   + +       síndrome de Addison, alopécia 

3.1 M 55 30a 
 

+ alteração da marcha + + + 
 

+ 
    

síndrome de Addison 

4.1 M 37 2a     alteração da marcha   + +   + + +     síndrome de Addison subclínica, azospermia, oligospermia 

5.1 M 23 8a 
  

dores articulares em MMII 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
  

síndrome de Addison 

6.1 M 29 10a   + alteração da marcha + + + + +   + +   síndrome de Addison, alopécia 

7.1 M 19 8a 
  

défcit de atenção + + + 
 

+ + + + + síndrome de Addison 

  Doença da substância branca evanescente 

8.1 M 33 26a     coma + + +     c         

9.1 M 30 29a + 
 

hemiparesia + + + D 
 

c 
 

SH 
  

10.1 F 43 20a   + crise epiléptica + + +     c + PP/N   menopausa precoce 

10.2 M 51 46a 
 

+ quedas + + + 
  

c + 
   

11.1 F 64 52a     neuralgia do trigêmeo + + +     c + BAV/PP     

continua  
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Anexo A – Tabela 1 – Caracterização clínica (continuação) 
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  Encefalomioneuropatia relacionada a FDX2 

12.1 F 29 1a + + BAV 
 

+ + 
 

+ m 
 

BAV/PP 
 

bicitopenia, hipotireiodismo 

12.2 M 34 1a + + BAV   + +   + s   BAV/PP   bicitopenia, hipotireoidismo, diabetes 

12.3 M 6 14m 
 

+ BAV 
 

+ 
     

BAV/PP 
 

bicitopenia, hipotireoidismo 

12.4 F 14 <1a   + dificuldade de sucção +       +     BAV/PP + bicitopenia, hipotireoidismo 

  Acidúria L2-hidroxiglutárica 

13.1 M 34 1a + 
 

postura anormal do pescoço + + 
 

D 
 

c + N + 
 

14.1 F 34 <1a   + ADNPM + + +     c +       

14.2 F 35 <1a 
 

+ ADNPM + + + TC/D 
 

c + 
 

+ 
 

15.1 F 45 <1a   + ADNPM + + + D   c         

  Leucoencefalopatia com esferóides axonais e glia pigmentada 

16.1 F 48 47a 
 

+ amnésia anterógrada + + + 
      

perda ponderal 

17.1 F 53 50a     alteração comportamental + +                 

18.1 F 43 38a     dor em MID + + + TP/D   *   PP/N   baqueteamento digital e distrofia ungeal 

continua  
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Anexo A – Tabela 1 – Caracterização clínica (continuação) 
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  CADASIL 

19.1 M 40 30a   + cefaléia + + +     s         

20.1 M 49 37a 
 

+ hemiataxia súbita + + + D 
      

21.1 F 48 36a     cefaléia + + +     s   VIII     

  Deficiência intelectual autossômica recessiva 55 (PUS3) 

22.1 F 41 <1a 
 

+ ADNPM + + 
    

+ 
 

+ proteinúria 

22.2 F 37 <1a   + ADNPM + +         +   + síndrome nefrótica, doença celíaca 

  Leucoencefalopatia desmielinizante autossômica dominante de início no adulto (ADLD)  

23.1 M 59 38a 
 

+ disfunção erétil + 
 

+ 
 

+ c 
 

RN/N 
  

  Doença de Alexander 

24.1 F 39 27a     quedas     +     *   RN/N     

  Síndrome de Gordon-Holmes (RNF216) 

25.1 M 41 31a 
 

+ hipogonadismo + + 
 

C 
 

c 
   

hipogonadismo hipogonadotrófico 

continua  
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Anexo A – Tabela 1 – Caracterização clínica (conclusão) 
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  Leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e elevação de lactato 

26.1 F 23 5a +   alteração da marcha + + + T/D + m         

  Doença relacionada a PLP1                         

27.1 M 40 30a 
  

tremor cefálico + + + TC 
 

c 
 

n 
  

  Síndrome de Sjögren-Larsson 

28.1 M 27 <1a     ADNPM + + +     * +   + ictiose 

  Pacientes sem diagnóstico 

29.1 F 44 3a 
  

tremor em MMSS + + + T/D + c 
 

BAV/RN + menopausa precoce, osteoporose 

30.1 F 65 53a   + dor em MMII + + +     c   BAV     

31.1 M 73 55a     disfagia orofaríngea   +     + c   VIII/RN   sincope 

Pacientes 1.1-7.1: adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatia ligada ao X; 8.1-11.1: doença da substância branca evanescente; 12.1-12.4: doença relacionada a FDX2; 13.1-15.1: 

acidúria L2-hidroxiglutárica; 16.1-18.1: leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides; 19.1-21.1: CADASIL; 22.1-22.2: deficiência intelectual autossômica recessiva relacionada 

a PUS3; 23.1: leucoencefalopatia desmielinizante autossômica dominante de início no adulto; 24.1: doença de Alexander; 25.1: síndrome de Gordon-Holmes; 26.1: leucoencefalopatia 

com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e elevação de lactato; 27.1: doença relacionada a PLP1; 28.1: síndrome de Sjögren-Larsson; 29.1-31.1: sem diagnóstico  

Legenda: sexo M= masculino, F = feminino. + = presente. * = avaliação prejudicada pela gravidade da síndrome piramidal; c = ataxia cerebelar, s = ataxia sensitiva, m = ataxia mista. D 

= distonia. TC = tremor cervical. TP = tremor palatal. T = tremor. C = coréia. SH = sacadas hipométricas. PP = palidez de papila. N = nistagmo. BAV = baixa acuidade visual. VIII = 

nervo vestíbulo-coclear. RN = reflexo nauseoso.    
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Anexo B – Tabela 2 – Caracterização genética 
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8.1 EIF2B5 Hom c.[388G>A];[388G>A] p.[Arg113His];[Arg113His] sim EC + 

9.1 EIF2B5 Hom c.[388G>A];[388G>A] p.[Arg113His];[Arg113His] sim EC + 

10.1 EIF2B4 Het C c.[495 + 3delA (; )623G>A] p.[? (;) Arg208Gln] 
não (mutação 1 nova variante; mutação 

2 muito rara 
EC + 

10.2 EIF2B4 * * * * * + 

11.1 EIF2B5 Het C c.[388G>A];[913A>T] p.[Arg113His];[Met305Leu] mutação 1 sim; mutação 2 não EC + 

12.1 FDX2 Hom c.[431C>T];[431C>T] p.[Pro144Leu];[Pro144Leu] não SCE 
 

12.2 FDX2 Hom c.[431C>T];[431C>T] p.[Pro144Leu];[Pro144Leu] não SCE   

12.3 FDX2 Hom c.[431C>T];[431C>T] p.[Pro144Leu];[Pro144Leu] não SCE 
 

12.4 FDX2 Hom c.[431C>T];[431C>T] p.[Pro144Leu];[Pro144Leu] não SCE   

13.1 L2HGDH Hom c.[530delC];[530delC] p.Pro177fs sim EC + 

14.1 L2HGDH Hom c.[G632T];[G632T] p.Gly211Val sim EC + 

14.2 L2HGDH * * * * * + 

15.1 L2HGDH Hom c.[530delC];[530delC] p.Pro177fs sim EC + 

16.1 CSF1R Het c.2427_2428delCA p.Ile810fs*19 não EC + 

17.1 CSF1R Het c.2654+1G>T ? não SCE + 

18.1 CSF1R Het c.2570C>T p.Pro857Leu não EC # 

continua  
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Anexo B – Tabela 2 – Caracterização genética (conclusão) 
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19.1 NOTCH3 Het c.505C>T p.Arg169Cys sim EC + 

20.1 NOTCH3 Het c.994C>T p.Arg332Cys sim EC + 

21.1 NOTCH3 Het c.397C>T p.Arg133Cys sim EC + 

22.1 PUS3 Het C c.[G497A];[T1097C] p.[Arg166Gln];[Leu366Pro] não SCE 
 

22.2 PUS3 Het C c.[G497A];[T1097C] p.[Arg166Gln];[Leu366Pro] não SCE   

23.1 LMNB1 Het Dup 212Kb em Chr5q23.2 ? sim array-CGH + 

24.1 GFAP Het c.809G>C p.Arg270Pro não Sanger + 

25.1 RNF216 Hom c.[1482C>A];[1482C>A] p.[Tyr494*];[Tyr494*] não EC # 

26.1 DARS2 Het C c.[228-20_-21delTTinsC];[1456C>T] p.[Arg76Serfs*5];[Leu486Phe] mutação 1 sim; mutação 2 não EC + 

27.1 PLP1 Het c.355dupG p.Gly121Profs*83 não EC   

28.1 ALDH3A2 Het C c.[798+5G>A];[1108-1G>C] ? sim Sanger + 

29.1 
     

SCE # 

30.1           SCE # 

31.1 
     

SCE 
 

Pacientes 8.1-11.1: doença da substância branca evanescente; 12.1-12.4: doença relacionada a FDX2; 13.1-15.1: acidúria L2-hidroxiglutárica; 16.1-18.1: leucoencefalopatia difusa 

hereditária com esferóides; 19.1-21.1: CADASIL; 22.1-22.2: deficiência intelectual autossômica recessiva relacionada a PUS3; 23.1: leucoencefalopatia desmielinizante autossômica 

dominante de início no adulto; 24.1: doença de Alexander; 25.1: síndrome de Gordon-Holmes; 26.1: leucoencefalopatia com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e 

elevação de lactato; 27.1: doença relacionada a PLP1; 28.1: síndrome de Sjögren-Larsson; 29.1-31.1: sem diagnóstico                              
Legenda: Hom = homozigoto. Het = heterozigoto. Het C = heterozigoto composto. EC = exoma clínico. SCE = sequenciamento completo do exoma. CGH = comparative genomic 

hybridisation. * = não testado. # = hipótese clínica incorreta. Dup = duplicação. 
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Anexo C – Tabela 3 – Caracterização neurorradiológica 
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1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - o ND 

1.2  M + - + + + + - - + - + - - - + + - ndn 

2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - o ND 

3.1  C - - - + - + - - - - - - - - - - - ND 

4.1  C + - + + - + - - - + - - - - - - x ND 

5.1  C - - - + - + - - - - - - - - - - - ND 

6.1  C + - - + + + - - - + - - - - - - b, f, r ND 

7.1  C + - - + + + - - - + - - - - - - b, f ND 

8.1  C + - + + - + - - - + + - + - - - - ND 

9.1  C + - + + - + - - - + + - + - - - - ND 

10.1  C + - + + + + - - - + + - + - - - - ND 

10.2  C + - + + + + + + - + + - + - - - -  NAA 

continua  
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Anexo C – Tabela 3 – Caracterização neurorradiológica (continuação) 
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11.1  C + - + + + + + - - + + - + - - - - ndn 

12.1  M - + + + - + - - - + - - - - - - a ndn 

12.2  M - - - - - - - - - - - - - - - - a ND 

12.3  M - + + + + + + - + + - - - - - - a, b, c ndn 

12.4  M - + - - - + + - - + - - - - - - d ndn 

13.1  M - + + + + + - + - - - - - - - - e ND 

14.1  M - + + + + + - + - - - - - - - - e, f, g ND 

14.2  M - + + + + + - + - - - - - - - - e, g  mI; NAA; * 

15.1  M - + + + + + - + - - + - - - - - GBM ND 

16.1  M + + + + - - - - - - - - - - - - b ND 

17.1  M + + + + - - - - + - - + - - - - b, h, i ND 

18.1  C + + + + + + + + + + - + + - - - f, j ND 

19.1  M + - + + + + + - + - - - - + - - f ND 

20.1  M + - + + + + + + + - - - - + - - b, g, k, l ND 

21.1  M + + + + + + + + + - - + - + + - b, g, k, l ND 

continua  
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Anexo C – Tabela 3 – Caracterização neurorradiológica (conclusão) 
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22.1  M + - - - - - - - - - - - - - - - - ndn 

22.2  C + + + + + + - + - - - + - - - - - ndn 

23.1  C - + + + + + + + - + - - - - - - f, m, n, o ND 

24.1  C + - + + + + + + - - - - - - - - e, m, n, o, p, q colina; NAA; mI 

25.1  C + + + + + + + + - - - - - - - - c, e, l, n, r, s colina/NAA 

26.1  C + - + + + + + + + - - - - - - - f, m, t, u, v NAA/creatina 

27.1  C + - + + + + + - - - - - - - - - n ND 

28.1  C + - + + + + - - + - - - - - - - b picos de lipídios 

29.1  C + + + + + + - - - - - - - - - - - NAA 

30.1  C + - + + + + - - - - - - - - - - - ND 

31.1  C + - + + + + + + - - - - - + + - - ND 

Pacientes 1.1-7.1: adrenoleucodistrofia/adrenomieloneuropatia ligada ao X; 8.1-11.1: doença da substância branca evanescente; 12.1-12.4: doença relacionada a FDX2; 13.1-15.1: 

acidúria L2-hidroxiglutárica; 16.1-18.1: leucoencefalopatia difusa hereditária com esferóides; 19.1-21.1: CADASIL; 22.1-22.2: deficiência intelectual autossômica recessiva relacionada 

a PUS3; 23.1: leucoencefalopatia desmielinizante autossômica dominante de início no adulto; 24.1: doença de Alexander; 25.1: síndrome de Gordon-Holmes; 26.1: leucoencefalopatia 

com acometimento de tronco encefálico e medula espinhal e elevação de lactato; 27.1: doença relacionada a PLP1; 28.1: síndrome de Sjögren-Larsson; 29.1-31.1: sem diagnóstico  

Legenda: (+) = presente; (-) = ausente. ND = não disponível. ndn = nada digno de nota. GBM = glioblastoma multiforme. SSBB = substância branca. 

a = afilamento de nervo óptico e de quiasma óptico; b - hipersinal em corpo caloso; c = hipersinal em tálamos; d = rotação incompleta de hipocampo; e = hipersinal em núcleos 

denteados; f = hipersinal em trato corticoespinhal; g = hipersinal em núcleos da base; h = atrofia de lobos frontais; i = atrofia de corpos estriados;  j = ventrículos assimétricos; k = 

hipersinal em polos temporais; l = hipersinal em cápsulas externas; m = acometimento de pedúnculos cerebelares superiores; n = acometimento de pedúnculos cerebelares médios; o = 

atrofia de medula; p = atrofia de bulbo; q = malformação cortical frontal; r = pedúnculos cerebrais; s = substância negra; t = pedúnculos cerebelares inferiores; u = tratos 

espinocerebelares; v = tratos dos nervos trigêmeos; x = ependimoma em IV ventrículo; * = pico em 2,5ppm, correspondente ao ácido hidroxiglutárico 
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10.2 Apêndice B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO .................................................................................. Nº............ APTO: ............ ................... 

BAIRRO:................................................................ CIDADE  .................................................. .................. 

CEP:....................................  TELEFONE: DDD (............) ......................................... ............................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................................... ............. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................ Nº ................. APTO: ............................... 

BAIRRO: ............................................................................ CIDADE: ................................ ...................... 

CEP: .............................TELEFONE: DDD (............)................................................................................. 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : LEUCOENCEFALOPATIAS 

GENETICAMENTE DETERMINADAS DE INÍCIO NA IDADE ADULTA: 

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, ELETROFISIOLÓGICA E DE NEUROIMAGEM.  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Prof.Dr. Fernando Kok 

CARGO/FUNÇÃO: Médico Supervisor  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL N
o
 32.255 

PESQUISADOR EXECUTANTE: Anderson Rodrigues Brandão de Paiva 

CARGO/FUNÇÃO: Médico    INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 126.690 (CREMESP) 

UNIDADE DO HCFMUSP: Neurologia Clínica – Divisão de Clínica Neurológica 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

   RISCO BAIXO x  RISCO MAIOR □ 

 4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 3 anos 
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1 – Estamos fornecendo estas informações com o intuito de solicitar que o senhor(a) ou seu dependente 

participe voluntariamente de um estudo descritivo que visa melhorar o entendimento de um grupo de 

doenças raras que se caracterizam pela presença de desmielinização.  A mielina é uma substância que 

contribui para o funcionamento dos nervos e atua como o revestimento de um fio elétrico. O objetivo do 

estudo é investigar as manifestações clínicas desse grupo de doenças e de como os exames 

complementares podem contribuir para o seu diagnóstico.  

2 – Serão realizados alguns exames de sangue, urina e liquido cefalorraquiano; procedimentos que 

avaliam o funcionamento elétrico dos nervos (eletromiografia) e do cérebro (eletroencefalograma e 

potenciais evocados) e exames para estudar a imagem do cérebro (ressonância magnética).   

3 – Para estudar as manifestações clínicas o médico coletará informações a respeito da história da 

doença e fará perguntas além de o examinar cuidadosamente, como é feito habitualmente em consultas 

médicas mas com especial atenção a parte neurológica. 

As amostras de sangue serão obtidas por meio de coleta de sangue de veia periférica. A urina será 

obtida por meio de coleta em frasco estéril. O liquido cefalorraquiano será obtido por punção lombar, 

que será realizada por profissional medico.  

Para estudar o funcionamento do cérebro e dos nervos, poderão ser realizados eletroencefalograma, 

eletroneuromiografia, potencial evocado visual e potencial evocado auditivo. A escolha dos exames que 

serão realizados depende dos sintomas que o(a) senhor(a) ou dependente apresenta e da hipótese 

diagnóstica que foi realizada. Esses exames precisam de uma colaboração mínima e por isso serão 

realizados sem sedação.   

O eletroencefalograma é um exame que estuda as correntes elétricas geradas pelo cérebro através de um 

registro gráfico. Consiste em fixar pequenos fios no couro cabeludo para detectar a atividade elétrica do 

cérebro. O exame deve ser realizado durante o sono e com a pessoa acordada.   

A eletroneuromiografia é um exame que avalia a função dos nervos e dos músculos. É dividida em duas 

partes: o estudo de condução nervosa e a eletromiografia de agulha. O estudo de condução nervosa 

estuda a função dos nervos. Consiste na aplicação de impulsos ou choques elétricos de baixa 

intensidade nos nervos periféricos com o objetivo de estimulá-los e produzir uma resposta. A segunda 

etapa é representada pela eletromiografia de agulha. Nessa fase, pequenas agulhas descartáveis são 

introduzidas nos músculos para a análise da atividade do músculo em repouso e durante a contração. 

Uma sensação de picada é sentida quando a agulha é inserida no músculo. Apesar de o exame ser 

composto por choques elétricos e introdução de agulhas nos músculos, a maioria dos pacientes tolera o 

procedimento muito bem.  

Os potenciais evocados são exames que medem as respostas elétricas do cérebro a estímulos sensoriais 

externos como visão (potencial evocado visual) ou audição (potencial evocado auditivo). Os potenciais 

evocados visuais (PEV) são testados colocando-se pequenos fios na parte de trás da cabeça e 

estimulando a visão de cada olho separadamente por meio de uma tela quadriculada que passa em uma 

tela de computador. Cada olho é estimulado por duas vezes, sendo que a duração total do procedimento 

pode ser de 45 – 60 minutos.  

Os potenciais evocados auditivos são testados colocando-se fios na região lateral do couro cabeludo e 

estimulando a audição de cada ouvido separadamente através de um fone que emite um click sonoro. 

Cada ouvido é estimulado por duas vezes e o procedimento pode demorar entre 30 a 45 minutos.  

A ressonância magnética é um exame que fornece uma imagem detalhada do cérebro. Para sua 

realização, o (a) senhor(a) deverá entrar no aparelho da ressonância que tem formato de túnel. O exame 

tem duração de 20 a 30 minutos e durante sua realização, deverá ficar imóvel e escutará um barulho alto 

para o qual usará um protetor de ouvido. Por esse motivo algumas pessoas não conseguem cooperar e 

precisam de sedação. Caso ela seja necessária, será feita por anestesista.  

Todos os exames serão realizados no Hospital das Clínicas e com horário previamente marcado.  

4 – Não haverá inicialmente nenhum benefício direto para o (a) senhor(a). Como vantagem, terá acesso 

a exames de maior complexidade e a uma revisão de todos os exames. A possibilidade de definir um 

diagnóstico poderá ter implicações futuras, uma vez que as doenças estudadas nesta investigação têm 

origem genética e desta forma apresentam risco de se repetir na família. Além disto, o diagnóstico 

poderá contribuir para o planejamento do tratamento e da reabilitação. . 

http://www.emglab.com.br/html/emg_de_agulha.html
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6 – Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são Prof.Dr. Fernando Kok / Dr. 

Anderson Rodrigues Brandão de Paiva que podem ser encontrados na Avenida Dr. Enéas de Carvalho 

Aguiar, 255,5º. Andar, Divisão de Clínica Neurológica - Cerqueira César – 05403-000, Telefone(s) 

3069-6401 / (71) 9924-9888 .  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 

17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

7 – É garantida a liberdade, a qualquer momento, da retirada deste consentimento e da saída do estudo, 

sem qualquer prejuízo à continuidade do tratamento na Instituição; 

09 – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as informações de outros pacientes do 

estudo e não será divulgada a identificação de nenhum paciente; 

10 – Pais e responsáveis terão direito a acesso aos resultados do estudo que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

11 – Não haverá despesas pessoais para os participantes em qualquer fase do estudo, incluindo 

consultas e exames. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação.  

12 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste 

estudo (com relação causal comprovada), você terá direito a tratamento médico na Instituição, bem 

como às indenizações legalmente estabelecidas. 

13 – Os pesquisadores têm o compromisso de utilizar o material coletado somente para esta pesquisa. 

Os dados obtidos no estudo, de interesse científico, poderão ser submetidos a publicação em revistas ou 

jornais da área médica. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “Leucoencefalopatias geneticamente determinadas de início na idade 

adulta: caracterização clínica, eletrofisiológica e de neuroimagem” 

Eu discuti com o Dr. Anderson Rodrigues Brandão de Paiva sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

____________________________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

____________________________________________________________________________ 

AssinatuAssinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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10.3 Apêndice C –  Endereços eletrônicos dos artigos científicos relacionados a 

esta tese publicados em revistas indexadas  

 

 

Artigos como primeiro autor ou coautor (em ordem cronológica): 

  

Leite CC, Lucato LT, Santos GT, Kok F, Brandão AR, Castillo M. Imaging of adult 

leukodystrophies. Arq Neuropsiquiatr 2014;72(8):625-632.  

https://doi.org/10.1590/0004-282X20140095  

 

Freua F, Parmera JB, Doria DO, Paiva AR, Macedo-Souza LI, Kok F. 

Leukodystrophy with premature ovarian failure: think on white matter disease. Arq 

Neuropsiquiatr 2015;73(1):65. 

https://doi.org/10.1590/0004-282X20140183 

 

Paiva ARB, Freua F, Lucato LT, Parmera J, Dória D, Nóbrega PR, Olávio TR, 

Macedo-Souza LI, Kok F. A novel GFAP mutation in a type II (late-onset) 

Alexander disease patient. J Neurol 2016;263(4):821–822. 

https://doi.org/10.1007/s00415-016-8065-8 

  

Lynch DS, Paiva ARB, Zhang WJ, Bugiardini E, Freua F, Lucato LT, Macedo-

Souza LI, Lakshmanan R, Kinsella JA, Merwick A, Rossor AM, Bajaj N, Herron B, 

McMonagle P, Morrison PJ, Hughes D, Pittman A, Laurà M, Reilly MM, Warren 

JD, Mummery CJ, Schott JM, Adams M, Fox NC, Murphy E, Davagnanam I, Kok F, 

Chataway J, Houlden H. Clinical and genetic characterization of 

leukoencephalopathies in adults. Brain 2017;140(5):1204-1211.  
https://doi.org/10.1093/brain/awx045 

 

Paiva ARB, Pucci Filho CR, Porto AM, Feltrin FS, Kok F, Camargo CHF. When 

multiple sclerosis and X-linked adrenoleukodystrophy are tangled. Neurol Clin Pract 

2018;8(2):156–158. 

https://doi.org/10.1212/CPJ.0000000000000431  

 

 

Paiva ARB, Melo US, Freua F, Dória D, Cabral KSS, Macedo-Souza LI, Lucato LT, 

Kok F. Typical clinical and neuroimaging features in Sjögren-Larsson syndrome. 

Arq Neuropsiquiatr 2018;76(4):283. 

http://dx.doi.org/10.1590/0004-282x20180024   

 

Gurgel-Giannetti J, Lynch DS, Paiva ARB, Lucato LT, Yamamoto G, Thomsen C, 

Basu S, Freua F, Giannetti AV, de Assis BDR, Ribeiro MDO, Barcelos I, Sayão 

Souza K, Monti F, Melo US, Amorim S, Silva LGL, Macedo-Souza LI, Vianna-

Morgante AM, Hirano M, Van der Knaap MS, Lill R, Vainzof M, Oldfors A, 

Houlden H, Kok F. A novel complex neurological phenotype due to a homozygous 

mutation in FDX2. Brain 2018;141(8):2289-2298. 

https://doi.org/10.1093/brain/awy172 
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https://doi.org/10.1590/0004-282X20140183
https://doi.org/10.1007/s00415-016-8065-8
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Davagnanam I, Murphy E, Chataway J. Practical approach to the diagnosis of adult-
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