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RRESUMO 

As ataxias espinocerebelares (AEC) englobam  cerca de 40 doenças 
neurodegenerativas autossômicas dominantes com características clínicas, radiológicas, 
patológicas e moleculares distintas. As AECs com maior prevalência no Brasil, em 
ordem, são 3, 7, 1, 2, 6, 8 e 10. Em Curitiba-PR, a AEC10 ocupa a segunda posição 
dentre as mais frequentes. 

Palavras-chave: Ataxia Espinocerebelar, Tomografia de Coerência Óptica, 



AABSTRACT 

Spinocerebellar ataxias (SCA) encompass about 40 dominant autosomal 
neurodegenerative diseases with distinct clinical, radiological, pathological and 
molecular aspects. The most prevalent SCA in Brazil, in order, are 3, 7, 1, 2, 6, 8 and 

In Curitiba-PR, SCA10 occupies the second position among the most frequent.

The retina is considered the only portion of the central nervous system visible to the 
unaided eye and may be affected in different proportions. Optical coherence 
tomography (OCT) is a non-invasive, non-contrasted, high-resolution test that allows in 
vivo visualization of the retina and assessment of its different layers’ thickness with
excellent definition. 

Keywords: Spinocerebellar Ataxia, Optical Coherence Tomography, Retina. 
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1 INTRODUÇÃO 

As doenças neurodegenerativas compõe um vasto grupo de enfermidades que 

podem ser classificadas quanto a sua apresentação clínica, laboratorial, radiológica, 

anatômica, patológica, fisiológica e, que tem em comum, de forma superficial, a 

característica de apresentarem perda neuronal progressiva. Superficial pois esta perda 

pode se dar em qualquer parte do sistema nervoso, em diferentes velocidades e padrões 

de agressividade e desenvolvimento, provocando assim o surgimento dos mais variados 

quadros clínicos. 

Um grupo específico de doenças neurodegenerativas é aquele das ataxias 

espinocerebelares, o qual é composto atualmente por quarenta e três doenças distintas e 

que tem como achado clínico comum a presença de ataxia e como achado 

radiológico/patológico a atrofia cerebelar. Além destas características, cada uma das 

ataxias espinocerebelares apresenta um conjunto semiológico e radio-patológico 

distintos.  

O encéfalo e especialmente suas estruturas mais internas continua sendo o local 

de mais difícil acesso para a visualização in vivo.  

A calota craniana constitui anteparo primoroso o qual só veio a ser superada pelo 

advento da tomografia computadorizada e posteriormente pela ressonância nuclear 

magnética. Porém a tomografia não tem a sensibilidade e definição adequada para a 

visualização das estruturas desejadas, enquanto a ressonância depende da transformação 

de um pulso eletro-magnético em uma imagem através de um algoritmo.  

Um método que possibilite a visualização de estruturas do sistema nervoso 

central in vivo utilizando-se de luz direta adquire importância admirável neste contexto.  

A retina humana é considerada a única porção do sistema nervoso central 

acessível a inspeção a beira de leito, não dispondo de instrumento mais complexo do 

que um oftalmoscópio. Alterações precoces de camadas retinianas podem ser vistas em 

estágios iniciais e finais de doenças neurodegenerativas, uma vez que a retina deriva 

embriologicamente do mesmo neuroderma que constituirá o encéfalo, tornando-a assim 

tanto um possível sinal para o diagnóstico como um marcador para a evolução e 
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progressão destas enfermidades. Vários métodos foram desenvolvidos para sua 

observação, desde o mais simples oftalmoscópio até a angiografia fluoresceínica. Todos 

com suas vantagens e limitações.  

Desde a década de 90, a incorporação da Tomografia de Coerência Óptica às 

ferramentas diagnósticas disponíveis no mercado permitiu grandes avanços na obtenção 

de imagens in vivo, por um método óptico e de forma não invasiva. Com o avanço 

tecnológico e matemático que se sucedeu nos vinte anos seguintes, as imagens obtidas 

por este método tornaram-se cada vez mais nítidas e ricas em detalhes. Isto de tal modo 

que hoje podemos comparar as imagens obtidas por Tomografia de Coerência Óptica 

àquelas obtidas pela visualização ao microscópio óptico. 

O escopo deste trabalho é mostrar as alterações retinianas detectáveis pela 

Tomografia de Coerência Óptica em um grupo de indivíduos com Ataxia 

Espinocerebelar do tipo 1, 2, 3 e 10 e comparar estes grupos entre si. 
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2 ATAXIA 

O termo ataxia deriva do grego A (negação)+TAXIS (ordem) e significa “sem 

ordem” ou “indisciplina”. Em medicina é usado como um sintoma para descrever as 

alterações que envolvem a organização do movimento muscular. Pode ser explicada por 

uma inabilidade para gerar uma trajetória de movimento voluntário normal ou esperada, 

não atribuída a fraqueza ou atividade muscular involuntária (SANGER et al., 2006). 

Envolve a incoordenação, alguns tremores e o comprometimento de movimentos 

alternados rápidos (diadococinesia). De modo clássico ela surge de alterações 

cerebelares mas pode estar presente devido a déficits de propriocepção (ataxia sensitiva) 

e em lesões que envolvem o lobo frontal (ataxia do lobo frontal). Nas lesões cerebelares 

normalmente a ataxia se associa a outros sintomas como o nistagmo, desequilíbrio e 

disbasia (CAMPBELL, 2007). 

Aquém este sentido semiológico, o termo também é usado para designar uma 

grande variedade de doenças as quais tem o sintoma “ataxia” como sua manifestação 

mais característica (CAMPBELL, 2007). 

2.1 Classificação atual das ataxias 

“It is impossible to base a classification on the pathological evidence alone; 

this is only part of the clinical picture. Any classification must be based on 

genealogic, clinical and pathologic manifestations.” (WAGGONER et al, 1938 

citado por HARDING, 1982)1 

As ataxias são classificadas quanto a sua hereditariedade em esporádicas e 

familiares. Dentre as esporádicas estão aquelas causadas por lesões estruturais (acidente 

vascular cerebral, tumores, má formações), por agentes tóxicos (ácool, drogas, metais 

pesados, solventes, pesticidas), endócrinas (hipotireoidismo), por má absorção (doença 

celíaca, deficiências de vitaminas), inflamatórias (doença de Whipple, pós-virais, 

imuno-mediadas), por doenças desmielinizantes, por síndromes paraneoplásticas, por 

Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS) e ainda aquelas de causa idiopática comumente 

chamadas pelo acrônimo inglês ILOCA (idiophatic late-onset cerebellar ataxia – 

Ataxia cerebelar de início tardio). (BRUSSE; MAAT-KIEVIT; VAN SWIETEN, 2006) 

                                                
11 “É impossível basear uma classificação na evidência patológica isoladamente; esta é apenas 

parte do quadro clínico. Qualquer classificação deve ser baseasda em manifestações genealógicas, 
clínicas e patológicas.” (WAGGONER et al, 1938 citado por HARDING, 1982) 
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As familiares são classificadas de acordo com a forma de transmissão em 

autossômicas dominantes (ataxias episódicas, ataxias espinocerebelares, atrofia dentato-

rubral-pálido-louysiana), autossômicas recessivas (ataxia de Friedreich, ataxia-

telangectasia, ataxia com apraxia oculomotora tipos 1 e 2, abetaliproteinemia, ataxia 

espástica de Charlevoix-Saguenay, ataxia espinocerebelar com neuropatia axonal), 

ligadas ao X (adrenoleucodistrofia, síndrome de tremor-ataxia ligada ao X-frágil, ataxia 

hereditária com anemia sideroblástica) e mitocondriais (Kearn-Sayres, MELAS, 

MERFF, NARP). (BRUSSE; MAAT-KIEVIT; VAN SWIETEN, 2006) 

Como relatado anteriormente, as ataxias dominantes podem ser divididas em 

Ataxias Episódicas (AE), Ataxias Espinocerebelares (AECs) e atrofia dentato-rubral-

pálido-louysiana (ADRPL). As AEs são canalopatias associadas a mutações em canais 

de potássio, cálcio ou sódio e por sua vez, são divididas em oito subtipos os quais 

recebem um número após o nome de acordo com a ordem em que foram historicamente 

descritas. A ADRPL ocorre por uma mutação no gene da proteína relacionada a 

atrofina-1 localizada no cromossomo 12p13.31 que leva a uma expansão de um 

nucleotídeo CAG e subsequente formação de tratos de poliglutamina. (BRUSSE; 

MAAT-KIEVIT; VAN SWIETEN, 2006; NAGAFUSHI et al., 1994) 
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2.2 As ataxias espinocerebelares 

“[...] Sophie C,. est atteinte d'ataxie locomotrice généralisée; sa grand'mère, sa 

mère et tous les parents de celle-ci, au nombre de huit, ont présenté le même 

ensemble de symptômes que celui que nous observons actuellement chez 

Sophie. Elle fait partie d'une famille de 12 enfants, dont 7 ont été atteints. 

Parmi ces derniers, 3 ont succombé, 2 garçons et une fille. Une soeur est à 

Montpellier, ataxique; deux frères à Aubenas. L'un se conduit encore avec un 

bâton; l'autre se traîne accroupi sur ses quatre membres, il est sourd. Sophie a 

encore un cousin qui a contracté la maladie à l'âge de 31 ans; il n'y voit pas du 

tout; il a conservé la force musculaire.” (D’AVIGNON, 1865, p. 248)2 

As AECs compõe um grupo heterogêneo de doenças autossômicas dominantes 

que á são reconhecidos pela comunidade médica há vários séculos como pode se avaliar 

na descrição precisa que o texto acima, de 1865, de uma família com síndrome atáxica e 

que apresenta claro padrão dominante. Mas foi apenas com a classificação de Harding 

em 1982 que ocorre a primeira tentativa de organização sistemática. Nesta, as ataxias 

hereditárias dominantes, que até então eram classificadas primariamente por seus 

achados histopatológicos, foram agrupadas em quatro grupos baseados em achados 

primariamente clínicos a saber: (1) com oftalmoplegia/atrofia 

óptica/demência/manifestações extrapiramidais/amiotrofia, (2) com degeneração 

pigmentar retiniana±oftalmoplegia, demência ou manifestações extrapiramidais, (3) 

síndrome cerebelar pura (sem manifestações oculares ou extrapiramidais ou demência) 

com início tardio (>60 anos) e (4) com mioclonia e surdez (HARDING, 1982). Mas foi 

só a partir da observação que a mutação do gene da Ataxina-1 estava localizada no 

cromossomo 6p23 que o processo de classificar as AECs pelo gene acometido se tornou 

difundido (BANFI et al., 1994). 

Atualmente existem 43 locus reservados para a definição das AECs que 

representam 36 doenças distintas. A diferença entre o número de AECs descritas e o 

real número de doenças diferente se dá pois a descrição semiológica de algumas delas, 

por pesquisadores distintos, antecedeu em vários anos a confirmação genética que 

apontava ambas para o mesmo locus, como o ocorrido com as AECs 15, 16 e 29 
                                                
2 [...] Sophie C,. tem ataxia locomotora generalizada; sua avó, sua mãe e todos os seus tios, oito 

em número, apresentaram o mesmo conjunto de sintomas que observamos agora em Sophie. Ela faz parte 
de uma família de 12 crianças, 7 das quais foram afetadas. Destes, 3 sucumbiram, 2 meninos e uma 
menina. Uma irmã está em Montpellier, atáxica; dois irmãos em Aubenas. Um ainda caminha com uma 
bengala; o outro apenas engatinha, ele é surdo. Sophie ainda tem um primo que contraiu a doença aos 31 
anos; ele não enxerga; ele mantém a força muscular.” (D’AVIGNON, 1865, p. 248) 
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(GARDNER, 2007). Esta diferença também é devida a não designação de uma doença 

para o locus da AEC9 (HIGGINS et al., 1997), não publicação (AEC33) e pela AEC24 

ter se mostrado em fato uma doença recessiva (LEIGH et al., 2002). O número de locus 

confirmando a existência de novas formas de AEC tende a aumentar a medida que 

técnicas mais avançadas de investigação molecular surgem e dão nova definição às 

ataxias até então classificadas como idiopáticas (PESTRONK, 2016). 

As AECs 1, 2, 3, 6 e 7 representam de 50 a 65% de todas as AECs globalmente. 

As demais AECs conhecidas representam menos de 1% dos casos e as outras ainda 

carecem de confirmação genética. (VAN DE WARRENBURG et al., 2014) 

No Brasil, dada as diferentes etnias que compõe nossa população temos as AECs 

1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10 como as mais prevalentes. A AEC3 (Doença de Machado-Joseph) é 

a mais comum representando cerca de 70% dos casos seguida pelas AECs 7, 1, 2, 6, 8 e 

10 as quais somadas representam pouco mais de 15% (CINTRA et al., 2014). No sul do 

Brasil, pelas características étnicas peculiares à região encontram-se algumas variações 

tendo a AEC10 uma maior representatividade e ocupando a segunda posição, logo atrás 

da AEC3, com 11,6% (TEIVE et al., 2012). 

O diagnóstico clínico entre as diversas AECs é difícil e na absoluta maioria das 

vezes é dependente da análise genética para sua confirmação. A antiga classificação de 

Harding fornece uma base para o desenvolvimento do raciocínio clínico e o 

conhecimento das características fenotípicas do indivíduo associado à investigação 

minuciosa da origem étnica de seus antepassados pode fornecer uma suspeita 

diagnóstica e ajudar na indicação mais precisa da testagem genética. Diversos modelos 

matemáticos preditivos para esta diferenciação foram criados, com especial atenção 

para o modelo usado por Maschke et al., planejado para a diferenciação clínica entre 

AEC1 a 8. Este prediz o subtipo de AEC em 78% dos casos e alcança valores de 

sensibilidade entre 60 e 100% e especificidade acima de 94% (MASCHKE et al., 2005). 

Um estudo baseado em imagens de ressonância magnética, morfometria baseada em 

Voxel e volumetria-3D entre AEC1, 3 e 6 alcançou uma possibilidade de predição 

diagnóstica alta para a AEC6, mas baixa para as demais (SCHULZ et al., 2010). Na 

prática diária, dada a raridade da apresentação de mais de uma AEC na mesma família e 

pela limitação financeira que se impõe frente ao custo elevado do exame genético, o 

diagnóstico clínico se dá muitas vezes pela história familiar de um parente com 
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confirmação genética. Até a presente data apenas dois relatos de sobreposição de ataxias 

espinocerebelares foram publicados. O primeiro apresentava um indivíduo com 

diagnóstico genético de AEC2 e AEC10 e outro apresentando dois irmãos com 

confirmação genética de AEC6 e AEC31 (KAPUR; GOLDMAN, 2012; OHMORI et 

al., 2015). 

Diversos mecanismo estão implicados na patogênese da AEC. As formas mais 

comuns (AEC1, 2, 3, 6 e 7, além da 17) são causadas por expansões exônicas de 

trinucleotídeos CAG nos genes afetados, da mesma forma que na ADRPL 

(NAGAFUSHI et al., 1994) e na doença de Huntington (MACDONALD et al., 1993) e 

são chamadas de distúrbios de expansão de poliglutamina. Na AEC8 ocorre expansão 

de um trinucleotídeo CTG intrônico no cromossomo 13q21. (KOOB et al., 1999) Na 

AEC10 ocorre a expansão de um pentanucleotídeo ATTCT intrônico ao cromossomo 

22q13 (MATSUURA et al., 2000) e na AEC12 a expansão de um trinucleotídeo CAG 

no segmento 5’-terminal do cromossomo 5q31-q33. (HOLMES et al., 1999) Nas demais 

AECs a patogênese esta relacionada a mutações ponto, duplicações, mutações de matriz 

de leitura (frameshift mutations) ou deleções. (SEIDEL et al., 2012) 

As alterações estruturais nas AECs apenas recentemente começam a ser melhor 

detalhadas. De forma geral, as AECs causadas pela expansão de poliglutaminas (1, 2, 3, 

6 e 7) possuem padrões de degeneração neuronal semelhantes. As AECs causadas por 

outros mecanismos, dado o pequeno número de pacientes avaliados e ao ainda menor 

número de cérebros avaliados patologicamente carecem de maiores detalhes 

anatômicos. O achado patológico mais comum é a atrofia olipontocerebelar (AOPC).  

Algumas das alterações descritas até o momento de forma mais específica são o 

comprometimento do prosencéfalo na AEC1 e 2, grave acometimento do pálido e 

núcleo subtalâmico na AEC3, acometimento difuso mas menos grave na AEC6, 

degeneração retiniana na AEC7, agregados de proteína Tau na AEC11, calcificação de 

núcleo denteado em AEC20, material amorfo circunjacente às células de Purkinje na 

AEC31 e alterações neurocutâenas na AEC34  (SEIDEL et al., 2012). 

Além das alterações estruturais, uma série de mecanismos diversos está 

implicada na perda neuronal ou disfunção de rede neuronal nas AECs. Podemos citar a 

degeneração de células escuras, agregação, ativação de caspase, autofagia, alteração da 

homeostase ou sinalização pelo  cálcio, interrupção do transporte axonal e tráfego de 
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vesículas, excitoxicidade pelo glutamato, interferência na transcrição, disfunção 

mitocondrial, estresse oxidativo, alterações da degradação de proteossomas, falha de 

neurotransmissão sináptica precoce, disfunção de canais de potássio, desregulação da 

fosforilação do Tau, defeitos na citoarquitetura da membrana neuronal, alteração de 

neuritos, desregulação de canais de sódio voltagem dependentes, interrupção 

proteostática, desregulação da atividade da proteína fosfatase 2A  e deficiência de 

atividade da proteína quinase C. (MATILLA-DUEÑAS et al., 2014) 

Nas sessões seguintes serão discutidas as AECs 1, 2, 3 e 10, escolhidas entre as 

demais haja vista a maior prevalência destas em nossa região. (TEIVE et al., 2012) 

2.3 AEC 1 

A Ataxia Espinocerebelar tipo 1 foi descrita como um dos protótipo de ataxia 

autossômica dominante a partir das observação de Harding em 1982 com sua 

classificação em quatro grupos (HARDING, 1982). O estudo genético sucessivo das 

famílias acometidas por esta doença levou a localização de uma alteração no braço curto 

do cromossomo 6 e posterior definição mais precisa ao alelo 6p23 (FRONTALI et al., 

1991; KEATS et al., 1991; NEMANI et al., 1994; RANUM et al., 1991; VOLZ; 

FONATSCH; ZIEGLER, 1992; WILKIE; SCHUT; RICH, 1991; ZOGHBI et al., 1980, 

1991) e ainda à caracterização da proteína Ataxina-1 como o resultado de sua expressão 

gênica (BANFI et al., 1994). Em 1993 o primeiro grande passo para a compreensão, 

ainda incompleta, do mecanismo que leva a esta doença neurodegenerativa foi dado 

quando da associação de uma expansão anormal de trinucleotídeos (CAG)n aos 

indivíduos afetados (ORR et al., 1993). 

Indivíduos normais possuem 6 a 39 repetições CAG enquanto os afetados 

possuem de 41 a 81. A transmissão paterna tem uma tendência a ser mais instável com 

expansão dos alelos a cada nova geração em até dois terços dos casos. Quando a 

transmissão do gene se dá pela via materna a chance de expansão é de cerca de 30 por 

cento e há até mesmo chance de encurtamento do alelo (CHUNG et al., 1993; 

MATILLA et al., 1993). Mais de um estudo mostrou que todas as expansões acima de 

54 repetições eram de origem paterna enquanto que as repetições abaixo deste valor são 

transmitidas de forma semelhante por ambos os pais (DUBOURG et al., 1995; JODICE 

et al., 1994). Há grande mosaicismo entre diversos tecidos de um mesmo indivíduo e 

mesmo dentro do mesmo tecido (CHONG et al., 1995). No esperma, o mosaicismo 
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parece ser mais a regra do que a exceção com cerca de três quartos das células 

apresentando número diferente de repetições quando comparado ao sangue periférico 

(KOEFOED et al., 1998). 

O número de repetições está associado de forma inversa com a idade de início 

dos sintomas de forma linear, o que é chamado antecipação (GOLDFARB et al., 1996; 

ORR et al., 1993), e cada geração sucessiva tende a apresentar os sintomas ao menos 

uma década mais cedo que seu progenitor. (DUBOURG et al., 1995) 

A idade de início dos sintomas pode ser predita matematicamente, porém os 

altos valores de desvio-médio desenvolvidos tornam a predição pouco útil na prática 

clínica (TEZENAS DU MONTCEL et al., 2014a). Além disso, estudos mostram que 

não apenas o tamanho da expansão é responsável pelo desenvolvimento da doenças, 

mas também alterações estruturais na conformação molecular como as interrupções por 

alças (hairpins). A presença destas interrupções estão associada a fenótipos mais 

brandos, mostrando que a patogenia é dependente não do tamanho da expansão, mas 

sim do tamanho da expansão não interrompida (CHUNG et al., 1993; MATSUYAMA 

et al., 1999; SOBCZAK; KRZYZOSIAK, 2004). A presença do tripleto expandido em 

ambos os alelos de um mesmo indivíduo não gera fenótipos mais graves e o fenótipo 

tende a seguir aquele relacionado ao alelo de maior expansão. (GOLDFARB et al., 

1996) 

O sexo do indivíduo, assim como o sexo do transmissor não interferem na idade 

de início dos sintomas, muito embora a origem paterna predisponha a uma expansão 

maior. De modo curioso, quanto maior o alelo não expandido, desde que ainda dentro 

dos valores normais, maior a idade de início (TEZENAS DU MONTCEL et al., 2014b; 

VAN DE WARRENBURG et al., 2005). A existência de reconhecidos fenômenos de 

antecipação sem a presença de expansões intergeracionais sugere fortemente que muitos 

outros fatores estão envolvidos na fisiopatologia da AEC1 (BAUER et al., 2005). O 

surgimento dos primeiros sinais que caracterizam a fase pré-sintomática, na qual 

pequenas alterações ao exame físico só são percebidas por um examinador atento e não 

há perda de funcionalidade ou diminuição da qualidade de vida, pode se estender por 

mais de uma década (JACOBI et al., 2013). 

A AEC1, descrita sob esta designação por Zoghbi apenas em 1980 (ZOGHBI et 

al., 1980) e classificada de forma sistemática por Harding em 1982 (HARDING, 1982), 
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tem uma de suas primeiras descrições nas observações de Menzel ainda no final do 

século 19 (MENZEL, 1891). Globalmente a prevalência da AEC1 entre as ataxias 

hereditárias dominantes se situa entre 3 e 7% (CAI et al., 1998; PUJANA et al., 1999; 

RANUM et al., 1995), porém, este número chega a 10% em um estudo português que 

excluiu os indivíduos com antepassados portugueses (SILVEIRA et al., 1996) e até 15% 

na Alemanha (SCHÖLS et al., 1995), e em algumas regiões específica, a prevalência é 

ainda maior, ultrapassando os 20% dos casos reportados. É o que se vê na Itália, que 

apresenta prevalência de 21% (BRUSCO et al., 2004) e também na região de Tohoku, 

no Japão, onde representa cerca de 25% de todas as AECs (ONODERA et al., 2000). 

Mais impressionante, com possibilidade inclusive de tornar um problema de saúde 

pública, a população Sahka, a qual migrou há mais de 500 anos para a Sibéria provinda 

da Ásia Central, parece ter a AEC1 como única forma de ataxia dominante no grupo e 

com aumento de prevalência ao longo dos anos devido ao isolamento geográfico e 

casamentos consanguíneos (GOLDFARB et al., 1996; LUNKES et al., 1994). 

A AEC1 foi primeiramente descrita no Brasil em 1996 por Lopes-Cendes e 

colaboradores, que estudaram um grupo de 10 indivíduos, a maioria com ascendência 

italiana, dos quais seis apresentaram um alelo com expansão de (CAG)n no gene da 

AEC1 (LOPES-CENDES et al., 1996). No ano seguinte, um estudo ampliado para 328 

indivíduos mostrou a AEC1 como representante de 6% dos casos de ataxias 

autossômicas dominantes no Brasil. Os casos foram registrados nos estados do Paraná, 

Minas Gerais e São Paulo (LOPES-CENDESI et al., 1997). Dois estudos mais recentes 

mostram um valor próximo ao encontrado em 1997 (CINTRA et al., 2014), porém com 

uma prevalência ligeiramente menor, 2,9%, em pacientes atendidos exclusivamente na 

cidade de Curitiba-PR (TEIVE et al., 2012).  

Em geral os sintomas tendem a surgir por volta dos 30 anos e dificilmente um 

membro carreador da expansão ultrapassa os 40 anos assintomático (DUBOURG et al., 

1995; ZOGHBI et al., 1980). O primeiro sintoma tende a ser a marcha atáxica, ao qual 

se associam a disartria, nistagmo, oftalmoparesia, hiperreflexia e atrofia muscular. Os 

distúrbios do movimento se mostram presente em 0 a até 20% dos indivíduos 

dependendo da fonte consultada. Os mais presentes são hipomímica facial/olhar fixo, 

bradicinesia, distonia e tremor postural (JHUNJHUNWALA et al., 2014; MORO et al., 

2014a). A progressão dos sintomas é mais acentuada na AEC1 quando comparada com 

AEC2 e AEC3 e tende a se agravar a um ritmo superior e próximo a dois pontos por ano 
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na Escala de Avaliação e Graduação de Ataxia (SARA – Scale for Assessment and 

Rating of Ataxia) (JACOBI et al., 2011, 2015). Alguns sintomas parecem estar 

presentes independente do tamanho da expansão do alelo, como a amiotrofia e a 

lentificação de sácades (KAMEYA et al., 1995). Neste mesmo estudo a presença de 

nistagmo se correlacionou com o número de tripletos, porém este resultado não se 

reproduziu em estudo posterior (BÜRK et al., 1999b). 

As alterações de sistema nervoso periférico (SNP) afetam a maioria dos 

indivíduos com AEC1 em algum momento ao longo da evolução da doença. Sua 

presença pode ser demonstrada em mais de 95% dos indivíduos e tende a se apresentar 

predominantemente como um neuropatia mista sensitivo motora e de forma menos 

comum como uma neuropatia sensitiva pura. A neuropatia motora pura é rara nestes 

indivíduos (YADAV et al., 2012). As alterações do SNP já estão presentes antes do 

surgimento dos primeiros sintomas e se mostram principalmente como alterações de 

potenciais evocados motores por estimulação magnética transcraniana (EMT) e também 

por formas subclínicas de neuropatia (RAGNO et al., 2005). Esta alteração de 

potenciais evocados motores por EMT e a polineuropatia desmielinizante são 

considerados os parâmetros eletrofisiológicos mais característicos da AEC1 (SCHÖLS 

et al., 1995; SCHÖLS; LINNEMANN; GLOBAS, 2008). 

As alterações de motilidade ocular são bem descritas na AEC1 e são a regra 

nestes indivíduos. O nistagmo tende a acometer mais da metade dos indivíduos 

enquanto que a lentificação de sácades está presente em três quartos deles. Já a 

perseguição ocular e o nistagmo optocinético estão reduzidos em mais de 90% dos 

indivíduos. Por fim a amplitude do reflexo vestíbulo-ocular está abaixo do normal em 

70% dos casos (BÜRK et al., 1999b). 

Há um pleiomorfismo bastante grande e apresentações atípicas da doença já 

foram reconhecidas. Assim, há relatos de caso e séries de caso de AEC1 associada a 

movimentos coreiformes (NAMEKAWA et al., 2001), blefaroespasmo, distonia 

oromandibular e retrocolo (WU et al., 2004) e espasticidade como manifestação inicial 

da doença (PEDROSO et al., 2015). 

Um único trabalho mostrou a presença de atrofia óptica em três indivíduos de 

uma mesma família, não relacionado com a evolução da doença, porém sem identificar 

a causa deste acometimento específico. (ILLARIOSHKIN et al., 1996) 
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Além dos sintomas motores originalmente descritos e daqueles classicamente 

relacionados à AEC1, chama a atenção a presença de alterações não-motoras, as quais 

parecem ser mais frequentes e limitantes do que inicialmente aferido. A síndrome das 

pernas inquietas acomete mais de 20% dos indivíduos, o que representa a grosso modo 

o dobro da prevalência em não portadores (ABELE et al., 2001). A avaliação 

neuropsicológica mostra disfunção nos domínios de memória verbal e função executiva 

com pouca ou nenhuma alteração dos domínios de memória visuo-espacial. Há 

resultados conflitantes sobre o comprometimento ou não da atenção (BÜRK et al., 

2001, 2003; MA et al., 2014). Já a depressão acomete um sexto dos indivíduos afetados 

e não difere em suas características e perfil de antidepressivos utilizados dos controles 

(SCHMITZ-HÜBSCH et al., 2011). A redução da acuidade visual está relacionada com 

o tempo de evolução da doença, mas não com o tamanho da expansão (ABE et al., 

2001). Há ainda um distúrbio na capacidade de secreção de insulina, assim como na 

sensibilidade à esta e aumento da resistência à insulina (LALIĆ et al., 2010). 

A ataxina-1 é um proteína predominantemente nuclear em neurônios mas que se 

localiza no citoplasma das demais células. A sua função ainda é desconhecida. A 

ataxina-1 mutante apresenta uma diminuição de sua degradação, a qual é inversamente 

proporcional ao número de repetições (CAG)n, o que leva ao seu acúmulo, na forma de 

agregados, especialmente nas células de Purkinje, mas também nos demais tecidos 

(SEIDEL et al., 2012). A toxicidade da ataxina-1 mutada pode ser explicada tanto pela 

formação dos agregados e a disrupção da matriz intranuclear como pela sua interação 

com outras proteínas levando a um ganho de função e dano oxidativo (KANG; HONG, 

2009; SKINNER et al., 1997). 

A avaliação patológica dos indivíduos afetados mostra atrofia macroscópica dos 

lobos frontal, temporal e parietal, cerebelo, pedúnculos cerebelares, tronco e da maioria 

dos nervos cranianos, a exceção do olfatório, oftálmico e trigêmeo. A avaliação 

microscópica ainda revela degeneração grave no córtex cerebral, telencéfalo basal, 

núcleos da base, tálamo, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo (RÜB et al., 2012; 

SEIDEL et al., 2012). 

A avaliação por RNM demonstra perda de volume em substância cinzenta nos 

hemisférios cerebelares, vermis, tronco, núcleo caudado e lobos temporais assim como 

perda de substância branca em tronco, ponte, pedúnculo cerebelar médio, hemisférios 
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cerebelares e mesencéfalo. A atrofia de tronco e ponte se relaciona com a gravidade da 

doença mensurada pelo SARA, enquanto que com o número de repetições (CAG)n 

apresenta apenas fraca correlação (GINESTRONI et al., 2008; GUERRINI et al., 2004; 

SCHULZ et al., 2010). Nas sequências ponderadas em difusão pode-se perceber a perda 

da diferenciação das fibras transversas da ponte (ADACHI et al., 2000). Como 

esperado, o metabolismo de glicose, visualizado pelo PET está reduzido em cerebelo e 

tronco (WÜLLNER et al., 2005). A espectroscopia de prótons por RNM mostra redução 

acentuada das relações N-acetilaspartato/creatinina e colina/creatinina na ponte e em 

menor grau nos hemisférios cerebelares e sugere uma perda de viabilidade neuronal 

nestas regiões. Os níveis reduzidos de N-acetilaspartato total e glutamato associados aos 

níveis aumentados de glutamina, mio-inositol e creatinina total também corroboram 

estas conclusões (MASCALCHI et al., 1998; ÖZ et al., 2010). A RNM funcional 

(RNMf) revela por sua vez uma ausência da atividade adicional em córtex contralateral 

nos indivíduos com AEC1 em comparação com a intricada rede de coativação 

envolvendo múltiplas áreas cerebrais de controles saudáveis o que nos remete à ideia da 

AEC1 como uma síndrome desconectiva (JAYAKUMAR et al., 2008; SOLODKIN et 

al., 2011). 

Os tratamentos disponíveis para AEC1 até o presente momento não obtiveram 

êxito, quer seja para o alívio dos sintomas, quer para a cura ou interrupção da 

progressão do processo neurodegenerativo. A acetyl-DL-Leucina foi aventada como 

uma possível alternativa para este problema tendo mostrado resultados promissores em 

um primeiro estudo, porém estes não foram reproduzidos posteriormente (PELZ et al., 

2015; STRUPP et al., 2013). De forma semelhante, a Coenzima Q10 se mostrou aquém 

do esperado até o momento (LO et al., 2015). 

Não obstante os resultados desanimadores até o presente momento, as 

perspectivas de tratamento atuais são muitas. A suplementação com carbonato de lítio 

resulta em melhora de coordenação motora, aprendizado e memória em ratos. Também 

atenua a degeneração da árvore dendrítica nos neurônios piramidais do hipocampo e 

reduz neurotoxicidade (WATASE et al., 2007). Estudos posteriores enfatizaram seu uso 

no tratamento da AEC3 apenas (SAUTE et al., 2015). A memantina parece ter algum 

efeito sobre as alterações neuropatológicas e induz menor perda de peso e aumento de 

sobrevida nos ratos com ela tratados (IIZUKA; NAKAMURA; HIRAI, 2015). O uso de 

Fator de Crescimento Semelhante a Insulina Tipo 1 (IGF-1) intranasal em ratos com 
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mutação AEC1 mostrou melhora dos sinais motores em relação aos controles assim 

como redução da expressão do gene da Ataxina-1 (ATXN1) (VIG et al., 2006). Este 

estudo foi transportado para um pequeno grupo de humanos em 2014 com resultados 

promissores e segurança, porém apenas foram incluídos indivíduos com AEC3, 6 e 7 

(SANZ-GALLEGO et al., 2014). O uso de múltiplas exposições a hipertermia induzida 

por luz através de laser com focalização cerebelar em ratos revelou-se eficaz em reduzir 

sintomas e diminuir neurodegeração em células de Purkinje (CP), possivelmente devido 

a um aumento de proteínas de choque térmico do tipo Hsp70 (HEARST et al., 2014). 

Não obstante, o uso de BIIB021, inibidor sintético de Hsp90 causa ativação do Fator de 

Choque Térmico-1 (heat shock factor 1 - HSF1) e suprime a acumulação anormal de 

ataxina-1 (DING et al., 2016). Em moscas do gênero Drosophila modelos para AEC1, o 

uso de Lipocalinas relacionadas a Lazarillo otimiza a degradação de agregados de 

proteínas e promove redução do dano causando por espécies reativas de oxigênio, dessa 

forma reduzindo o processo degenerativo (DEL CAÑO-ESPINEL et al., 2015). 

Abordagens mais invasivas como a terapia gênica tem se firmado na última 

década e se mostram de alguma forma mais promissoras que as até então estudadas. Em 

ratos, a inoculação de vetores lentivirais carregadores de siRNA (RNA de interferência 

pequenos) direcionados a várias sequências do gene da ATXN1 resultou em melhora 

clínica e patológica e redução das inclusões de ATXN1 em CP, dos níveis de mRNA da 

ataxina-1 em 80% e dos níveis de ataxina-1 em 50–60% (KOUTSILIERI; 

RETHWILM; SCHELLER, 2007). Em macacos Rhesus, a inoculação de um vetor 

adeno-vírus diretamente nos núcleos cerebelares provocou a redução de mRNA da 

ATXN1 maior do que 30% nos núcleos cerebelares profundos, córtex cerebelar, oliva 

inferior e tálamo (KEISER et al., 2015). Melhora semelhante foi obtida com o 

transplante de células precursoras neurais de adulto para a substância branca cerebelar 

de ratos, onde pode-se observar maior sobrevivência das CP (CHINTAWAR et al., 

2009). Por fim, a injeção intratecal de células tronco mesenquimais mostrou-se efetiva e 

segura em modelos animais reduzindo a desorganização de camadas celulares 

cerebelares, suprimindo a atrofia da árvore dendrítica das CP e promovendo supressão 

da degeneração da bainha de mielina e dos axônios de neurônios motores (BUSHART; 

MURPHY; SHAKKOTTAI, 2016; MATSUURA et al., 2014; MIEDA et al., 2016; 

NAKAMURA et al., 2014). Um estudo com células tronco mesenquimais em paralisia 

supranuclear progressiva (PSP) obteve sucesso em mostrar a segurança do método para 
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humanos e abre a porta para o desenvolvimento deste tipo de tratamento (CANESI et 

al., 2016). 

2.4 AEC 2 

A Ataxia Espinocerebelar tipo 2 (AEC2) foi reconhecida como pertencente ao 

grupo das ataxias dominantes hereditárias e diferenciada da AEC1 no final da década de 

80 e início da década de 90 por um grupo de pesquisadores Cubanos que perceberam a 

prevalência aumentada desta doença na província de Holguím (AUBURGER et al., 

1990; OROZCO et al., 1989). Duas décadas antes, um grupo hindu já havia descrito 

uma forma de ataxia familiar em nove famílias que compartilhavam várias das 

características atualmente relacionadas à AEC2 (WADIA; SWAMI, 1971). Nos 

primeiros anos da década de 90 o cromossomo 12q23-q24.1 foi designado para o locus 

da AEC2 (GISPERT et al., 1993) a qual passa a ser reconhecida como uma entidade 

distinta das demais formas de ataxia como a AEC1 e doença de Machado-Joseph 

(LAZZARINI et al., 1992). A partir de então a AEC2 é descrita em várias regiões do 

mundo como Tunísia (BELAL et al., 1994), Japão (IHARA et al., 1994), Martinica 

(DÜRR et al., 1995a), Itália (FILLA et al., 1995), Alemanha (BÜRK et al., 1997), EUA 

(LORENZETTI; BOHLEGA; ZOGHBI, 1997), Portugal (SILVEIRA et al., 1998), 

Brasil (LOPES-CENDESI et al., 1997), Índia (WADIA, 1998), Reino Unido (GIUNTI 

et al., 1998), China (ZHOU et al., 1998), Taiwan (HSIEH et al., 1999) e Austrália 

(STOREY et al., 1999). 

A prevalência da AEC2 nestas diferentes regiões varia de acordo com a presença 

ou não de um “efeito-fundador”. Por efeito-fundador entende-se a prevalência 

aumentada de determinado genótipo em uma região devido à introdução de um gene, 

seja por processo migratório ou por mutação nova, e a manutenção e disseminação deste 

ao longo de gerações normalmente pelo isolamento da região em questão. Assim, na 

província de Holguím e mais especificamente na cidade de Báguanos encontramos 

prevalência da AEC2 de 129,2/100000 habitantes e a AEC2 é responsável por 120 das 

125 famílias com ataxia espinocerebelar na região (VELÁZQUEZ-PÉREZ et al., 2001). 

Nesta região há evidências bem claras da presença de um efeito-fundador obtido por 

mapeamento genético (HERNÁNDEZ et al., 1995). Na Sicília, a AEC2 representa mais 

de 90% dos casos de ataxias dominantes (GIUFFRIDA et al., 1999b), enquanto que no 

México estima-se este valor em 45% (ALONSO et al., 2007) e 40% no Reino Unido 
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(GIUNTI et al., 1998). Nos demais países a prevalência varia de 4 a 14% dentre as 

ataxias dominantes (BÜRK et al., 1997; LOPES-CENDESI et al., 1997; RIESS et al., 

1997; SILVEIRA et al., 1998; STOREY et al., 1999; ZHOU et al., 1998). Quando 

avaliadas estas etnias como um todo, não é possível determinar a existência de um 

haplótipo único a ser reconhecido como fundador (GESCHWIND et al., 1997), muito 

embora um estudo ao menos mostrou um possível ancestral comum entre indivíduos 

afetados da Índia, Japão e Inglaterra (PANG et al., 1999). 

No Brasil a prevalência da AEC2 situa-se entre 2,7 e 7,25% (CINTRA et al., 

2014; LOPES-CENDESI et al., 1997; TEIVE et al., 2012). 

A AEC2 pertence ao grupo das poliglutaminopatias e como tal é causada por 

uma expansão de um tripleto (CAG)n no cromossomo 12q24.1 (PULST et al., 1996). A 

expansão normal varia de 15 a 24 repetições, enquanto que valores entre 35 e 59 

repetições são considerada patogênicas (SANPEI et al., 1996). São descritos casos com 

apresentações atípicas associados a expansões tão grandes quanto 200 repetições e tão 

curtas quanto 33 (BABOVIC-VUKSANOVIC et al., 1998; FERNANDEZ et al., 2000). 

A gravidade da doença está inversamente relacionada com o número de repetições e a 

instabilidade entre gerações contribui para o surgimento do fenômeno de antecipação. 

Pequenas variações deste número contribuem para uma redução de 12 anos na média na 

idade de surgimento dos sintomas entre cada geração, podendo chegar a 26 anos de 

antecipação (DÜRR et al., 1995a, 1995b) o que é mais pronunciado do que nas demais 

poliglutaminopatias (IMBERT et al., 1996). O número de repetições é bastante instável 

entre gerações (-8 a +12), com média de aumento de 2,2 repetições por geração. Esta 

instabilidade parece ocorrer durante a meiose, apresentando mosaicismo importante em 

gônadas de um mesmo indivíduo e de forma mais acentuada em homens (CANCEL et 

al., 1997; GIUFFRIDA et al., 1999b). Esse mesmo mosaicismo se apresenta em 

diferentes áreas do cérebro e medula, ademais no cerebelo o número de repetições tende 

a ser menor em três as oito tripletos do que nas demais áreas (MATSUURA et al., 

1999). 

Ao menos dois genes parecem interferir na idade de início dos sintomas de 

forma discreta. O gene RAI1 causa uma variação de 4,1% na idade de início, enquanto o 

gene CACNA1 é responsável por 5,8% (HAYES et al., 2000; PULST et al., 2005). Um 

número de repetições (CAG)n no gene da Ataxina-7 (ATXN7) maior do que 12, mas 
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ainda dentro do valor normal de repetições, se associa fracamente a diminuição da idade 

de início dos sintomas (TEZENAS DU MONTCEL et al., 2014b). 

A doença tende a apresentar seus primeiros sintomas entre os 20 e os 45 anos de 

idade, com a maioria dos casos iniciando-se na quarta década de vida (DÜRR et al., 

1995b; GIUFFRIDA et al., 1999b). Expansões até bem pouco tempo atrás consideradas 

não patogênicas, como as de 33 repetições, podem levar a um fenótipo mais tardio e 

oligossintomático com início após os 80 anos (FERNANDEZ et al., 2000). No outro 

extremo do espectro, expansões raras acima de 200 repetições manifestam-se 

clinicamente na primeira infância e se associam a sintomas mais acentuados e 

apresentações incomuns com repetições menores como a hipotonia neonatal, vômitos, 

microcefalia, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e retinite pigmentosa 

(BABOVIC-VUKSANOVIC et al., 1998). 

Classicamente se apresenta como uma ataxia espinocerebelar progressiva 

associada a disartria, dismetria, disdiadococinesia, câimbras, tremor, hipotonia, 

hiporreflexia e lentificação e limitação de sácades (OROZCO DIAZ et al., 1990). Esta 

descrição se aproxima muito daquela realizada por Wadia em 1971 na qual relata nove 

famílias com ataxia progressiva, sintomas cerebelares e alteração do movimento 

sacádico (WADIA; SWAMI, 1971). A descrição de um fenótipo central que une ataxia, 

movimentos oculares lentificados e hiporreflexia, com a presença ou não de sinais 

adicionais como o parkinsonismo, coreia e tremor foi descrita no Japão (SASAKI et al., 

1996). A presença de parkinsonismo foi relatada mais tardiamente e em alguns casos 

com resposta a levodopa e achados característicos de envolvimento do sistema 

dopaminérgico nigro-estriatal (INFANTE et al., 2004). Em alguns trabalhos o número 

de indivíduos com parkinsonismo chega a um quarto do total (PEDROSO et al., 2016). 

Os movimentos oculares lentificados e a limitação do movimento nos eixos 

horizontal e vertical são característicos da AEC2 e a ausência deles deve levar a 

suposição de um diagnóstico diferencial (BÜRK et al., 1999b; FILLA et al., 1996; 

WADIA, 1998). São comuns a oftalmoplegia supranuclear, lentificação de sácades e 

aumento de erros em antissácades. O nistagmo é incomum podendo estar presente em 

até 10% dos casos (CANCEL et al., 1997; RIVAUD-PECHOUX et al., 1998).  

O acometimento do sistema nervoso periférico é uma constante na AEC2 e 

atinge mais de 80% dos indivíduos. O principal achado eletrofisiológico é a redução de 
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amplitude dos potencias sensitivos, o que já estava presente mesmo em estágios pré 

sintomáticos da doença, predominando nos membros superiores, com desenervação 

crônica e difusa (VELÁZQUEZ PÉREZ; OROZCO DÍAZ, 1999). A eletromiografia 

mostra um padrão de contrações isoladas que é substituído por contrações muito 

isoladas com potenciais motores de amplitude >10μV nos indivíduos com mais de cinco 

anos de doença (VELÁZQUEZ-PÉREZ; MEDINA, 1998). Estes achados somados 

sugerem que o acometimento do sistema nervoso periférico se dá na forma de uma 

neuronopatia dada a distribuição difusa das alterações (BEZERRA et al., 2015). 

Outros achados comuns são coreia, mioclonia, distonia e mioquimia. Os três 

últimos aumentam linearmente com o aumento do número de (CAG)n enquanto que a 

disfagia, oftalmoplegia, demais sinais extrapiramidais, distúrbios esfincterianos, 

comprometimento cognitivo, disartria e neuropatia axonal estão relacionados com a 

duração da doença (CANCEL et al., 1997). 

A associação de AEC2 com esclerose lateral amiotrófica (ELA) é conhecida e 

depende da presença de um alelo intermediário de poliglutamina na faixa de 30 a 35 

repetições (GISPERT et al., 2012). O porque de apenas as expansões intermediárias se 

associarem a um maior risco de ELA não foi ainda desvendado mas pode estar 

relacionado a presença de interrupções das repetições (CAG)n por um tripleto CAA 

(YU et al., 2011).  

Além dos sintomas motores e oculares, chamam a atenção os sintomas 

designados não motores. Um quarto dos indivíduos evoluem com demência, a qual 

compromete especialmente os domínios de memória verbal, funções executivas, atenção 

e raciocínio conceitual (mensurado pelo Teste Wisconsin de Classificação de Cartas). A 

disfunção executiva chegou a ser relatada em até 83% dos casos (STOREY et al., 1999). 

Nos indivíduos não dementes é detectado precocemente algum comprometimento de 

memória verbal e função executiva (BÜRK et al., 1999a; GAMBARDELLA et al., 

1998; LE PIRA, 2002). Contradizendo estes resultados, um estudo mostrou uma taxa de 

retardo mental e demência que somados não alcançam oito por cento dos indivíduos. 

Este mesmo estudo avalia de forma mais abrangente a presença de transtornos 

psiquiátricos, os quais podem afetar mais de 80% dos indivíduos. Os transtornos mais 

comuns são os de adaptação, alterações do sono, transtornos de humor e sexuais 

(REYNALDO-ARMIÑÁN et al., 2002). Os transtornos do sono estão relacionados com 
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a gravidade da doença motora e são representados pelo Distúrbio do Sono REM em até 

metade dos indivíduos, sonolência diurna em 40% destes, Movimento Periódico dos 

Membros, em 37,5% e Síndrome das Pernas Inquietas em 18,8% (PEDROSO et al., 

2016; VELÁZQUEZ-PÉREZ et al., 2011a). A hiposmia foi relatada na AEC2 porém 

revelou-se mais relacionada com o declínio cognitivo do que com a gravidade da 

doença (MOSCOVICH et al., 2012). 

A heterogeneidade das apresentações clínicas parece ser uma constante e 

numerosos fenótipos são relatados em diferentes linhagens. Ao menos uma família foi 

descrita apresentando hiperreflexia ao invés do exposto anteriormente (ROSA et al., 

2006) e um estudo egípcio chama a atenção para a presença de polifagia e obesidade nas 

fases intermediárias da doença (ABDEL-ALEEM; ZAKI, 2008). 

Radiologicamente a AEC2 mostra atrofia olivo-ponto-cerebelar (AOPC) de 

forma mais pronunciada que na AEC1 e AEC3 (KLOCKGETHER et al., 1998) e que se 

correlaciona com o comprometimento clínico do indivíduo (YING et al., 2006). Muito 

embora as alterações infratentoriais tenham sido reconhecidas de formas mais precoce, 

hoje sabe-se que há comprometimento também das estruturas supratentoriais 

(GIUFFRIDA et al., 1999a). No cerebelo o comprometimento é de ambos os 

hemisférios e do vermis, de forma mais específica nos lóbulos anterior, posterior, 

semilunares superior e inferior, digástrico, úvula e corpus medullare e poupando lóbulo 

paramediano, tonsila/paraflóculo, flóculo, declive, túber/folium, pirâmide e nódulo, e 

extendendo-se para ponte, mesencéfalo e tálamo. Acima do tentório o 

comprometimento se dá nos córtex orbito-frontal e temporo-mesial direitos e córtex 

sensitivo-motor primário bilateral (BRENNEIS et al., 2003; JUNG et al., 2012). São 

descritas ainda alterações de substância branca em regiões frontais, temporais, 

pedúnculo cerebelar médio, tratos piramidais e colunas posteriores (BÜRK et al., 1997; 

SALVATORE et al., 2014). As alterações cerebelares e em ponte podem estar presentes 

muito antes do surgimento dos sintomas (INAGAKI et al., 2005). 

Há uma redução da concentração de transportadores de dopamina (DAT) nos 

sistema nigro-estriatal que é mais grave no putamem. Esta redução está relacionada 

diretamente com a gravidade da ataxia (VARRONE et al., 2004). 

O exame de rotina do líquor na AEC2 é normal, assim como nas demais ataxias, 

porém um estudo mostrou que as concentrações de proteína Tau estão elevadas, por 
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certo demonstrando o intenso dano neuroaxonal generalizado. De forma não 

significativa os níveis de alfa-sinucleína também se mostravam mais elevados do que os 

controles (BROUILLETTE; ÖZ; GOMEZ, 2015). 

Em estreita correlação com os achados radiológicos, o exame anatomo-

patológico mostra AOPC de forma precoce e acentuada nos pacientes com AEC2, 

poupando o núcleo denteado e progredindo para perda neuronal em substância negra, 

estriado, pálido e neocórtex (ESTRADA et al., 1999; SEIDEL et al., 2012). Um estudo 

posterior mostrou que, no cerebelo, há perda de neurônios na camada celular de 

Purkinje e também nos quatro núcleos profundos, incluindo o denteado (SCHERZED et 

al., 2012). No prosencéfalo percebe-se grave e consistente perda neuronal, acima de 

70%, em todos os núcleos colinérgicos como núcleo septal medial e núcleo basal de 

Meynert (RÜB et al., 2013). Praticamente todos os núcleos de nervos oculomotores, 

somatomotores, somatosensitivos, audititvos, vestibulares e autonômicos estão afetados, 

assim como há atrofia e perda de mielina em suas fibras e tratos (GIERGA et al., 2005). 

A medula também é afetada com atrofia das colunas dorsais e redução do número de 

neurônios no núcleo de Clarcke (PANG et al., 2002). 

Ao locus da AEC2, localizado no cromossomo 12q24.1, foi relacionada a 

produção de uma proteína de 140,1kD nomeada Ataxina-2 (ATXN2) em referência à 

ATXN1 da AEC1 (PULST et al., 1996). Em sua forma nativa ela se localiza 

predominantemente no complexo de Golgi (HUYNH et al., 2003) e está distribuída em 

grande parte das células corporais onde parece regular funções metabólicas básicas, ao 

ponto de seu polimorfismo, em camundongos e humanos, estar implicado no 

surgimento de esteatose hepática, obesidade, resistência a insulina, diabetes melitus e 

hipertensão arterial sistêmica (FITTSCHEN et al., 2015). No sistema nervoso central, a 

expressão aumentada desta proteína associada a presença de uma expansão de (CAG)n 

está relacionada à destruição prematura de células de Purkinje possivelmente como 

resultado final de sua interação anômala com proteínas ligantes de RNA, alterando 

assim o metabolismo destes (ORR; ZOGHBI, 2007). O mecanismo final que leva à 

morte neuronal não está completamente explicitado mas parece compreender a 

desregulação da sinalização de cálcio dependente de inositol trifosfato (KASUMU; 

BEZPROZVANNY, 2012; KASUMU et al., 2012). 
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O tratamento da AEC2 atualmente é limitado apenas ao controle dos sintomas e 

à melhora da qualidade de vida. Um estudo usando zinco 50mg/dia mostrou uma 

tendência de melhora mas esta se mostrou não significativa (VELÁZQUEZ-PÉREZ et 

al., 2011b). Um teste piloto com lítio está atualmente em fase II. No momento só há 

dados sobre o seu perfil de segurança, o qual não difere do já conhecido para o uso em 

doenças psiquiátricas (SACCÀ et al., 2015). Para a supressão de mioclonias o Piracetam 

na dose de 12 a 18mg se mostrou eficaz (DE ROSA et al., 2006)e há bons resultados 

com o uso de Lisurida 0,1mg para o alívio de Movimentos Periódicos das Pernas 

(VELÁZQUEZ-PÉREZ et al., 2012).  

Um estudo experimental em camundongos nocauteados para AEC2 sugere que a 

inibição parcial da sinalização de cálcio mediada pelo inositol trifosfato nas células de 

Purkinje (CP), através de um mecanismo de supressão do inositol por inoculação viral 

de um supressor deste, causa diminuição da disfunção do padrão de disparo das CP e 

posterior redução de morte neuronal e melhora da coordenação dos animais (KASUMU 

et al., 2012). 

2.5 AEC 3 

A Ataxia Espinocerebelar tipo 3 (AEC3) é a ataxia espinocerebelar de maior 

prevalência no mundo como um todo, (SILVEIRA et al., 1996) no Brasil (CINTRA et 

al., 2014) e de modo mais específico em sua região sul. (FREUND et al., 2009) Na 

década de 70 dois grupos de pesquisadores descreveram formas de ataxia distintas e que 

seriam chamadas de doença de Joseph (WOODS; SCHAUMBURG, 1972) e doença de 

Machado pelos anos seguintes. (NAKANO; DAWSON; SPENCE, 1972) Ambos os 

nomes foram atribuídos em virtude do nome dos patriarcas das famílias afetadas pela 

doença, William Machado e Antone Joseph. Quatro anos após estas descrições iniciais e 

pelos anos seguintes foi confirmado que tratavam-se da mesma doença porém com 

fenótipos bastante distintos (COUTINHO; ANDRADE, 1978; ROMANUL et al., 1977; 

ROSENBERG et al., 1976). Apenas na década de 90, ao se confirmar a presença de 

uma mutação no braço longo do cromossomo 14, no alelo 14q24.3-q32, (STEVANIN et 

al., 1995; TAKIYAMA et al., 1993a) que se pode definir a até então conhecida doença 

de Machado-Joseph (DMJ) como uma ataxia dominante a ocupar o locus da AEC 3 

(TWIST et al., 1994, 1995). O gene parece derivar de uma linhagem presente 
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originalmente na região de Açores. (COUTINHO; ANDRADE, 1978; ROMANUL et 

al., 1977; ROSENBERG et al., 1976) 

Da mesma forma que as AECs 1 e 2 descritas anteriormente, também a AEC3 é 

causada por uma expansão de um tripleto (CAG)n. A variação normal do número de 

repetições deste tripleto foi descrito originalmente como entre 13 e 36. Valores de 61 a 

84 eram considerados grandes expansões.(KAWAGUCHI et al., 1994; ORR; ZOGHBI, 

2007) Recentemente um grupo chinês sugeriu que os valores a serem considerados 

deveriam ser menor ou igual a 44 para expansões normais, 45 a 49 para expansões 

intermediárias e igual ou acima de 50 para grandes expansões. (GAN et al., 2015)  

A AEC 3 normalmente se apresenta clinicamente entre os 30 e os 50 anos com 

clara relação inversa entre a idade de início dos sintomas e o tamanho da expansão 

(GONZÁLEZ-ZALDÍVAR et al., 2015; SCHÖLS et al., 2004). Mulheres são 

ligeiramente mais afetadas do que os homens (TEIVE et al., 2012) e nelas parece haver 

uma maior probabilidade da existência de grandes expansões e início antes da 

adolescência (DONIS et al., 2016). A expansão do alelo ocorre durante a meiose nas 

células progenitoras, de forma mais agressiva e instável nos progenitores do sexo 

masculino (TAKIYAMA et al., 1995), mas de forma independente da idade de 

concepção (ZHONGMIN WANG; ARCE, 2010). Alguns genes relacionados a outras 

poligutaminopatias influenciam a expressão gênica na AEC3, assim alelos de tamanho 

intermediário no gene ATXN2 (AEC2) cursam com surgimento precoce da doença, o 

tamanho da repetição no gene ATN1 (ADRPL) está inversamente relacionado com a 

idade de início dos sintomas, e expansões pequenas no gene HTT (doença de 

Huntington) aumentam a idade de início da doença (TEZENAS DU MONTCEL et al., 

2014b). De forma similar, a presença do gene APOE2 pode reduzir a idade de início da 

AEC3 em até quatro anos, possivelmente por uma mudança na homeostase do colesterol 

cerebral (PENG et al., 2014). 

O fenótipo clássico da AEC3 inclui ataxia, oftalmoplegia, sinais piramidais, 

distonia, rigidez e atrofia distal (COUTINHO; ANDRADE, 1978). Além destes é 

esperado encontrar retração palpebral, fasciculações em face e diplopia (TEIVE et al., 

2012). A despeito destes sinais pode haver uma apresentação muito mais pleomórfica a 

ponto de termo a descrição de sete subtipos fenotípicos a saber: (1) ataxia e 

predominância de sinais extrapiramidais e distonia, (2) ataxia com sinais piramidais, (3) 
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ataxia com envolvimento de nervos periféricos, (4) parkinsonismo, (5) paraparesia 

espástica, (6) síndrome cerebelar pura e (7) mista (MORO et al., 2014b).  

A paraparesia espástica é bem descrita na AEC3. O seu padrão familiar por 

vezes pode suscitar dúvidas quanto ao diagnóstico diferencial com o grande grupo de 

Paraparesias Espásticas Hereditárias (PEH) (SONG et al., 2015; WANG et al., 2009). 

Os sintomas extrapiramidais, outros que a ataxia, podem afetar mais da metade 

dos indivíduos (JHUNJHUNWALA et al., 2014). Outro autor relatou valores menores 

numa coorte brasileira (MORO et al., 2014a). A presença de parkinsonismo na AEC3 

não é comum mas em ao menos uma série de casos, relacionados familiarmente, houve 

a presença de bradicinesia, rigidez e tremor com boa resposta a levodopa e início 

precoce (SCHÖLS et al., 2015; SOCAL et al., 2009). A despeito disso, a prevalência de 

bradicinesia isolada pode afetar um quarto dos indivíduos (JHUNJHUNWALA et al., 

2014) 

Além dos achados motores descritos acima, nos últimos anos foi acrescentado 

uma série de sinais e sintomas não motores os quais se mostram presentes durante a 

evolução da doença em diferentes momentos. Entram na lista os distúrbios do sono 

(síndrome das pernas inquietas, distúrbio comportamental do sono REM, movimentos 

periódicos durante o sono, apneia do sono, insônia e sonolência excessiva diurna), 

problemas psiquiátricos (ideação suicida, depressão, distimia e ansiedade), síndrome 

cognitivo-afetiva cerebelar, hiposmia, neuropatia periférica (sensitivo-motora e mista ou 

axonal), disautonomia (noctúria, incontinência urinária, intolerância ao frio, sudorese, 

constipação e disfunção sexual), dor crônica, câimbras e fadiga (LINNEMANN et al., 

2015; LO et al., 2016; PEDROSO et al., 2013; SILVA et al., 2015).  

Patologicamente há atrofia grave de cerebelo, tronco e tratos espinocerebelares e 

moderada de globo pálido interno, núcleo subtalâmico, substância negra, núcleos 

pontinos e núcleo denteado. Ainda há um comprometimento discreto do corno anterior e 

coluna posterior e em menor grau de células de Purkinje e trato córtico-espinhal 

(SEIDEL et al., 2012; STEVANIN; DÜRR; BRICE, 2000). Estudo recente mostra 

também acometimento de medula cervical com atrofia e achatamento ântero-posterior 

(FAHL et al., 2015). 
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Radiologicamente, além da atrofia cerebelar pode-se perceber atrofia cortical 

paracentral bilateral, de giros frontal médio caudal, temporal superior e transversal e de 

córtex occiptal lateral, redução volumétrica de núcleos da base e hipocampo e ainda 

correlação significativa entre a atrofia de giro precentral e de tronco com a severidade 

clínica da doença (DE REZENDE et al., 2015) 

Numerosos tratamentos experimentais têm sido desenvolvidos com graus 

variados de sucesso nos últimos anos. A vareniclina, um agonista parcial dos receptores 

nicotínicos α4b2 neuronais, foi apontada como uma medicação promissora com melhora 

de marcha e equilíbrio (VAN DE WARRENBURG et al., 2014; ZESIEWICZ et al., 

2012).  

O uso de Fator de Crescimento de Nervos (Nerve Growth Factor – NGF) causou 

redução significativa do SARA após 28 dias em uma pequena coorte chinesa. (XU et 

al., 2015) A injeção intravenosa de um vetor lentiviral carreando RNA encapsulado e 

direcionado para agir sobre a ataxina-3 mutante foi capaz de produzir melhora 

histopatológica e clínica em camundongos modelos para AEC3. (CONCEIÇÃO et al., 

2016) O uso de vetores lentivirais por inoculação direta já havia mostrado resultados 

promissores com manutenção destes mesmo após um ano da aplicação. (SAIDA et al., 

2014)  

Também em camundongos, o reestabelecimento dos níveis normais da proteína 

Ataxina-2 causa redução dos níveis de Ataxina-3 mutante e reduz a degeneração e 

disfunção neuronal induzidas por esta, com subsequente melhora motora e cerebelar. 

(NÓBREGA et al., 2015) Em moscas do gênero Drosophila a superexpressão de uma 

enzima central no metabolismo da cisteína, a cistationina γ-liase, foi neuroprotetora. 

(SNIJDER et al., 2015) Por último, a injeção intracerebelar de células tronco em 

camundongos causa melhora clínica e patológica significativa. Há menos perda de 

células de Purkinje, menor adelgaçamento das camadas do córtex cerebelar, menor 

número de agregados de Ataxina-3 mutante, redução do processo inflamatório e 

aumento de fatores neurotróficos. (MENDONCA et al., 2014) 

Em humanos o uso de agentes que levem à modulação do sinal serotoninérgico, 

como o citalopram, reduz a inclusão neuronal de Ataxina-3 e astrogliose, melhorando 

sintomas motores. (TEIXEIRA-CASTRO et al., 2015) Um estudo recente com ácido 

valpróico em doses variando de 800 a 1200mg mostrou segurança do uso e melhora do 
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equilíbrio e redução do SARA após doze semanas de tratamento (LEI et al., 2016). O 

uso de Coenzima Q10 em doses altas (acima de 1000mg/dia) está associado com melhor 

performance motora e qualidade de vida porém não parece interferir na velocidade de 

progressão da doença num período de até dois anos (LO et al., 2015). 

2.6 AEC 10 

A AEC10 é uma doença neurodegenerativa autossômica dominante causada por 

uma mutação no cromossomo 22q13-qter, mas que diferente das demais AECs descritas 

até o momento é caracterizada pela expansão intrônica de um pentanucleotídeo ATTCT 

(MATSUURA et al., 2000). O número normal de repetições varia entre 10 e 29 

pentanucleotídeos (FUJIGASAKI et al., 2002) enquanto nos pacientes afetados este 

número varia de 800 a 4500. Há evidências de que expansões de até 850 repetições 

podem estar associadas à penetração incompleta em membros de uma mesma família 

levando ao diagnóstico errôneo de uma doença autossômica recessiva ou esporádica 

(RASKIN et al., 2007). Assim como nas doenças descritas anteriormente, causadas por 

expansão de poliglutaminas, também há uma correlação negativa entre o tamanho da 

expansão de ATTCT e a idade de início dos sintomas (GREWAL et al., 2002; 

MATSUURA et al., 2000).  

Um fator que chama a atenção é a presença de interrupções nas repetições 

ATTCT (MCFARLAND et al., 2015). Estas interrupções estão relacionadas a alterações 

fenotípicas sendo a presença ou não de epilepsia a mais marcante. A presença daquelas 

aumenta o risco de desenvolver epilepsia em 6,3 vezes e a chance de haver uma história 

familiar positiva para epilepsia em 13,7 vezes (MCFARLAND et al., 2014). Além 

disso, nos indivíduos em que se detecta estas interrupções, a expansão tende a ser maior, 

não guardar relação inversa com idade de início dos sintomas e possuir contrações 

paradoxais entre gerações (MCFARLAND et al., 2013).   

O alelo expandido tende a não se alterar em um mesmo indivíduo com o passar 

do tempo,  apresenta instabilidade maior na transmissão paterna e pode ser detectado, as 

vezes com mosaicismo, em leucócitos, células linfoblastóides, células bucais e esperma 

(MATSUURA et al., 2004).  

A primeira descrição da AEC 10 foi realizada em 1998 em famílias de origem 

mista entre americanos e mexicanos como uma síndrome cerebelar associada a presença 
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de epilepsia (GREWAL et al., 1998). Estudos posteriores sugeriram que a doença 

parece provir de populações ameríndias, tendo se disseminado nos continentes 

americanos através de correntes migratórias, especialmente para o México e sul do 

Brasil (ALMEIDA et al., 2009). Na Europa, Ásia e África a AEC10 é rara e 

normalmente encontrada em imigrantes dos países latino americanos (FUJIGASAKI et 

al., 2002; LEONARDI et al., 2014; MATSUURA et al., 2002). Diferente do restante do 

mundo, no sul do Brasil ela ocupa a segunda posição em prevalência, atrás apenas da 

AEC 3 e representando cerca de 12% dos indivíduos com ataxias espinocerebelares 

dominantes (TEIVE et al., 2012). Nas demais regiões brasileiras a prevalência entre as 

ataxias está abaixo de 1% (CINTRA et al., 2014). 

Muito embora nas famílias mexicanas exista uma alta prevalência de epilepsia 

(GREWAL et al., 2002), o que também é visto em duas famílias de nacionalidade 

argentina (GATTO et al., 2007) e no Peru (LEONARDI et al., 2014), nas famílias 

brasileiras não foi relatada qualquer associação entre estas condições  (TEIVE et al., 

2010, 2004). Nestas, a prevalência de epilepsia se aproxima da população normal 

(3,75%) (TEIVE et al., 2010) quando comparado às populações mexicanas (até 60%)  

(GREWAL et al., 2002). 

Além disso, quando comparados aos indivíduos afetados de origem brasileiro, os 

mexicanos apresentam ainda maior prevalência de polineuropatia, problemas 

hematológicos, cardíacos e hepáticos (TEIVE; ASHIZAWA, 2013). 

A idade de início dos sintomas se situa na metade da terceira década de vida (14 

a 44 anos). Além da ataxia cerebelar e da presença de epilepsia, os pacientes podem 

apresentar sinais piramidais leves, discinesia ocular, comprometimento cognitivo, 

distúrbios comportamentais (RASMUSSEN et al., 2001) e um relato de alterações 

extrapiramidais (GATTO et al., 2007). As crises epilépticas são em sua maioria de 

início generalizada motoras tônico-clônicas, mas podem assumir a forma de crises 

focais disperceptivas, crises focais para tônico-clônico bilateral ou status epilepticus 

(GREWAL et al., 2002). Alguns indivíduos podem ter os sintomas desencadeados ou 

exacerbados por situações diversas como uso de corticosteroides (MORO et al., 2013), 

gravidez e puerpério (TEIVE et al., 2011) ou consumo de álcool (TEIVE; MUNHOZ; 

ASHIZAWA, 2011).  
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Os exames de imagem mostram atrofia cerebelar (RASMUSSEN et al., 2001), 

enquanto o anatomopatológico mostra que esta atrofia é causada por perda intensa de 

CP de forma simétrica nos hemisférios e menos pronunciada no vermis cerebelar. As 

CP sobreviventes se mostram dismórficas e com arborização dendrítica pobre. O córtex 

cerebral, hipocampo, mesencéfalo e ponte tendem a ser preservados (XIA et al., 2013). 

O eletroencefalograma pode mostrar disfunção cortical difusa com atividade lenta e 

desorganizada ou irritabilidade cortical e alentecimento focais (RASMUSSEN et al., 

2001). 

 Não há medicamentos ou procedimentos específicos para o tratamento da AEC 

10. Orienta-se a manutenção de fisioterapia, fonoterapia e controle das crises 

epilépticas, quando presentes, além do aconselhamento genético. O uso de ansiolíticos 

leves por vezes pode minimizar os sintomas motores nos pacientes que apresentem 

perfil ansioso (MATSUURA; ASHIZAWA, 1993). 
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3 O SISTEMA VISUAL 

O olho é uma estrutura complexa que tem por finalidade primária converter 

energia luminosa (fótons) em um impulso elétrico e dessa forma ser interpretado pelo 

cérebro como visão. Essa transformação ocorre na retina. 

Ao olharmos para um objeto, a luz refletida por este alcança nossos olhos e 

atravessará diferentes estruturas com graus de refração diferentes a fim de convergir a 

imagem sobre a retina. São atravessadas a córnea, a qual possui alta capacidade de 

convergência; o humor aquoso, essencialmente transparente; o cristalino, que com sua 

forma ligeiramente biconvexa, transparente e com capacidade de acomodação permite 

mudanças em seu poder de convergência e adaptação da visão a diferentes distâncias; e 

o humor vítreo, ou corpo vítreo, o qual preenche internamente o globo ocular.  

(MARTIN, 2013) 

3.1 A retina 

Uma vez atravessadas estas estruturas, a luz incide finalmente sobre a retina. A 

retina é uma estrutura dependente da coróide para a nutrição de sua face externa e de 

vasos provindos da artéria oftálmica para a parte interna. A coroide, assim se situa 

imediatamente externa à retina. Esta pode ser dividida em diversos extratos ou camadas, 

mas essencialmente apresenta três camadas celulares distintas. Da porção externa para a 

interna da retina apresentam-se o extrato nuclear externo, o extrato limitante interno e o 

extrato ganglionar. (MARTIN, 2013) 

A luz que incide sobre a retina atravessa todas as camadas desta até atingir a 

camada nuclear externa (CNE) onde se localizam os fotorreceptores, cones e bastonetes. 

Entre a camada de fotorreceptores e a coroide ainda existe uma camada chamada de 

epitélio pigmentar da retina (EPR) a qual tem por função filtrar a luz que não atinge os 

fotorreceptores impedindo a formação de reflexão dentro da própria retina. (MARTIN, 

2013) 

Os cones se distribuem de forma desigual na retina estando mais concentrados 

sobre a mácula, que é o local onde é concentrada a imagem pelo cristalino. Eles se 

dividem em três tipos de acordo com o pico de faixa de comprimento de onda 

absorvido, a saber: azuis (419nm), verdes (531nm) e vermelhos (559nm). Já os 
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bastonetes são absoluta minoria na região macular tendo sua maior concentração nas 

adjacências desta e se distribuindo até a periferia da retina. Eles são mais apropriados 

para ambientes com baixa iluminação e para a percepção de movimento. (PURVES et 

al., 2001) 

FIGURA 1 – CAMADAS DA RETINA 

 
À esquerda, uma seção transversal da retina vista na histologia e seu correspondente gráifco 

estilizado à direita. CCG= camada de células ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CNI= 
camada nuclear interna, CPE= camada plexifome externa, CNE= camada nuclear externa 

Fonte: Modificado de (CHAKRABORTY; PARDUE, 2015) 
 

Internamente ao extrato de cones e bastonetes identifica-se a membrana 

limitante externa (MLE), as terminações de cones e bastonetes e a camada plexiforme 

externa (CPE).  A informação provinda dos fotorreceptores é então transmitida para a 

camada nuclear interna (CNI) que é formada por células bipolares, horizontais e 

amácrinas. As células bipolares se dividem em cones bipolares, que recebe poucos 

influxos convergentes, e bastonetes bipolares, que recebem muitos influxos 

convergentes, de acordo com a célula pré-sináptica correspondente. Esta diferença entre 

quantidade de influxo é adequada para a maior definição da informação percebida pelos 

cones e para a maior sensibilidade a baixos estímulos luminosos presente nos 

CNE 

CPE 

CNI 

CPI

CCG
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bastonetes. As células horizontais, mais externas, e as amácrinas, mais internas, agem 

como interneurônios inibitórios a fim de aumentar o contraste espacial dos impulsos  

transmitidos pelas células bipolares. (MARTIN, 2013) 

As células bipolares alcançam a camada de células ganglionares (CCG) 

atravessando a camada plexiforme interna (CPI). Lá fazem sinapse com dois tipos de 

células ganglionares, as magnocelulares e parvocelulares. A primeira possui grande 

árvore dendrítica e através da integração da informação provinda de grandes áreas da 

retina realiza a análise do movimento do estímulo ao longo do campo visual. A célula 

parvocelular apresenta pequena árvore dendrítica e está diretamente relacionada a 

aspectos discriminatórios da visão como cor e forma. Estas células emitem seus axônios 

em direção ao disco óptico formando assim uma camada não mielinizada posta 

internamente a CCG a qual chamamos de camada de fibras nervosas da retina (CFNR). 

A CFNR tem um trajeto paralelo à superfície e suas fibras convergem para o disco 

óptico. Na região nasal esta convergência se dá de forma radial, enquanto que na região 

temporal o trajeto de dá de forma arqueada passando ao largo da fóvea. Estas fibras pois 

se unirão para formar o nervo óptico. (MARTIN, 2013) 

Sobre a CFNR ainda podemos observar a membrana limitante interna (MLI) 

formada pela união das plataformas das células de Muller, a qual separa as demais 

estruturas do vítreo. (AAO, 2006; MARTIN, 2013) 

Por esta disposição das células nervosas, a retina e o disco óptico são 

consideradas as únicas porções acessíveis do sistema nervoso central (SNC) por 

métodos diretos e não invasivos. (MOORE; DALLEY, 2001) As alterações presentes 

nos diversos estratos podem estar relacionadas a outras alterações de tecido nervoso em 

diferentes regiões do SNC. (ALEMAN et al., 2002; CAMPOS-ROMO et al., 2017; LE 

PIRA, 2002; NOVAL et al., 2012; REBOLLEDA et al., 2015; SEYER et al., 2013) 

3.2 As vias aferentes 

Os axônios das células parvocelulares e magnocelulares provenientes da CCG 

formam o nervo óptico. Este atravessa o forame óptico e converge no quiasma óptico 

com o nervo contralateral. As fibras nervosas mantém uma disposição retinotópica de 

forma que ocorra uma decussação parcial no quiasma. As fibras provenientes da porção 

temporal da retina de cada lado (campo visual nasal) permanecem ipsilaterais, enquanto 
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as fibras provindas da porção nasal da retina (campo visual temporal) sofrem 

decussação. Desta forma, o trato óptico de cada lado formado a partir deste ponto 

carrega todas as fibras referentes ao campo visual do lado oposto. (MARTIN, 2013) 

Os neurônios do trato óptico dirigem-se e fazem sinapse no núcleo dorsal do 

corpo geniculado lateral do tálamo. Neste ponto, as fibras de dispõe de forma que a 

parte medial superior do núcleo representa o campo visual inferior, enquanto a parte 

lateral inferior representa o campo visual superior. A partir daí projetam-se as radiações 

ópticas, ou vias geniculo-calcarinas, as quais alcançarão o córtex visual primário. A 

radiação óptica se divide em uma porção superior, a qual se dirige caudalmente para a 

porção superior do sulco calcarino, e uma inferior, que realiza um percurso inicial 

rostral dentro do lobo temporal, Alça de Meyer, para então se virar caudalmente e 

alcançar a porção inferior do mesmo sulco. (CAMPBELL, 2007; MARTIN, 2013) 

A região do sulco calcarino é conhecida como área visual primária, ou área 17 

de Brodmann. Da mesma forma que a retinotopia foi mantida nas vias até esse ponto, 

mantém-se aqui. Porém, difere no fato que a região da fóvea, a qual é um porção 

pequena da retina, tem uma representação espacial muito maior e desproporcional às 

demais áreas (CAMPBELL, 2007; MARTIN, 2013). 

3.3 Degeneração axonal nas vias ópticas 

A degeneração axonal retrógrada foi primeiramente descrita por Waller já no 

século dezenove em seus experimentos de secção de nervos glossofaríngeo e hipoglosso 

de sapos (WALLER, 1850). Muito embora a degeneração axonal retrógrada em nervos 

e tratos ópticos (vias pré-geniculadas) sabidamente ocorre em virtude de doenças que 

comprometam a visão, restam dúvidas quanto à relação entre a degeneração axonal 

retrógrada e o comprometimento das radiações ópticas. Um estudo envolvendo 

pacientes cegos devido a múltiplas causas demonstrou a integridade das radiações 

ópticas através da tractografia (ZHANG et al., 2012). Porém, quando avaliado um grupo 

específico de pacientes com neuropatia óptica hereditária de Leber, a qual acomete a 

CCG, e distrofia cone-bastão, a qual acomete a camada de fotorreceptores, percebe-se 

acometimento também das radiações ópticas, na forma de um aumento da difusividade 

radial na tractografia (OGAWA et al., 2014). Outros dois estudos mostraram que, em 

pacientes com cegueira adquirida, assim como congênita, a privação visual incorre em 

mudanças na fração de anisotropia das radiações ópticas, de modo a sugerir múltiplos 
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mecanismos envolvidos em sua degeneração, como a plasticidade, deaferentação e 

degeneração axonal (REISLEV et al., 2016; WANG et al., 2013). 

A relação inversa também já foi descrita. Lesões nas radiações ópticas podem 

gerar uma perda neuronal transináptica retrógrada. Esta relação foi vista em paciente 

com acidente vascular cerebral acometendo todas as artérias cerebrais (PARK; PARK; 

CHO, 2012), mas especialmente naqueles acometendo a artéria cerebral posterior 

(ANJOS et al., 2016; GOTO et al., 2016; HERRO; LAM, 2015) 

3.4 Embriologia da retina 

O grande motivo do estudo da retina em doenças neurodegenerativas reside, em 

suma, na embriogênese daquela. A retina se desenvolve a partir do neuroectoderma em 

uma sucessão de etapas regulada de forma precisa por uma série de genes. No ser 

humano este desenvolvimento se inicia por volta da vigésima segunda semana de 

gestação quando, a partir da linha mediana do telencéfalo se projeta a vesícula óptica 

em direção ao ectoderma de superfície. Após o contato entre estas estruturas, na 

trigésima segunda semana segue-se uma invaginação da vésicula óptica com formação 

do cálice óptico e da vesícula lenticular. Uma semana após, o cálice óptico, formado por 

duas lâminas, forma em sua lâmina mais distal a retina neural enquanto a mais proximal 

evolui para a formação do epitélio retiniano pigmentar. Por fim, a retina neural sofre 

diferenciação nas camadas finais da retina como especificado acima (ZAGOZEWSKI; 

ZHANG; EISENSTAT, 2014). 

A última etapa do processo gera tanto os diferentes neurônios que compõe cada 

camada como também as células gliais que darão o suporte e nutrição à estrutura.  Esta 

diferenciação segue três princípios principais, o terceiro ainda não demonstrado em 

humanos, a saber: (1) os neurônios se desenvolvem em ondas superpostas cuja ordem 

mantém-se relativamente conservada entre espécies com a camada de células 

ganglionares se desenvolvendo primeiro, bastonetes em algum ponto central e as células 

gliais (de Müller) por último; (2) as células tendem a seguir uma organização espacial 

de forma centrípeta ao redor do que será a cabeça do nervo óptico e; (3) migração 

nuclear intercinética, a qual consiste na migração do núcleo para a porção apical da 

célula logo antes da mitose o que leva a alteração do padrão de clivagem da célula e 

interfere na diferenciação da célula filha (STENKAMP, 2015). 
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4 OCT 

A Tomografia de Coerência Óptica (Optical Coherence Tomography – OCT) foi 

desenvolvida em 1991 por Huang e colaboradores (HUANG et al., 1991) e largamente 

embasada em trabalhos anteriores que descreviam de forma precisa a possiblidade de 

uso das propriedades reflexivas da luz para a geração de imagens in vivo. 

(DAVIDOVITS; EGGER, 1971; WEBB; HUGHES; DELORI, 1987) Ao longo de 25 

anos a OCT obteve melhorias significativas de resolução, passando dos iniciais 12 a 

15μm dos primeiros modelos (time-domain OCT –TD-OCT) para os atuais 3 a 5μm nos 

aparelhos conhecidos como de domínio espectral ou de domínio de Fourier (SD-OCT). 

(SAKATA et al., 2009) 

4.1 Técnica 

A OCT (FIGURA 2) utiliza-se de um diodo super luminiscente para emitir 

feixes de luz com comprimento de onda próximo ao infravermelho (843nm). Este feixe 

é projetado através de um interferômetro de Michelson que têm a função de dividi-lo 

para atingir ao mesmo tempo um anteparo de referência e o objeto a ser estudado. Se 

este objeto for um segundo espelho posicionado equidistante do ponto de divisão do 

feixe em relação ao primeiro, então ambos os feixes retornam ao mesmo ponto ao 

mesmo tempo. Diz-se então que as ondas estão em fase e o feixe resultante será uma 

onda reforçada. Porém, quando utilizamos qualquer objeto que não um espelho, dada a 

refração causada pela penetração da luz no material analisado, a luz refletida pelo objeto 

retornará em um tempo diferente, fora de fase. A soma de duas ondas em fases distintas 

causa uma interferência na frequência do feixe resultante que pode ser captada pelo 

equipamento. (FEYNMAN; LEIGHTON; SANDS, 2008) 

Sem o interferômetro não haveria a possibilidade de captar a diferença no tempo 

de chegada dos feixes luminosos pois esta diferença está na ordem de femtosegundos 

(10-15s).  A movimentação do feixe de forma longitudinal gera uma série de imagens de 

forma análoga àquela obtida pela ultrassonografia em modo-B. Por fim, a 

movimentação em um eixo perpendicular ao primeiro gera uma série de novas imagens 

as quais podem ser agrupadas para análise de áreas sequenciais ou para a formação de 

uma imagem tridimensional. (HRYNCHAK; SIMPSON, 2000; HUANG et al., 1991) 
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O feixe de luz com comprimento de onda próximo ao infravermelho tem uma 

capacidade de penetração no tecido de até 2000μm (FARAH, 2006). 

FIGURA 2 – MECANISMO FUNCIONAL DA TOMOGRAFIA DE 
COERÊNCIA ÓPTICA DE DOMÍNIO TEMPORAL 

 
A luz emitida pelo diodo superluminiscente (SLD) é dividida para um espelho de referência e para a 

amostra. A soma das ondas refletidas por ambos é analizada por um interferômetro de Michelson que 

permite posterior codificação digital. PZT= crital piezoelétrico. 

Fonte: (HUANG et al., 1991) 

 

FIGURA 3 – MECANISMO FUNCIONAL DA TOMOGRAFIA DE 
COERÊNCIA ÓPTICA DE DOMÍNIO ESPECTRAL 

 
Ao utilizar-se de um gradiente de difração e através da aplicação da transfomada de Fourier, a OCT-SD 

aumenta a velocidade de aquisição de imagens por não precisar mais da movimentação física do espelho 

de referência. 

Fonte: (FERCHER et al., 2003) 
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Os aparelhos que se utilizam de sistemas TD-OCT realizam cerca de 400 

escaneamentos por segundo com resolução de 8 a 10μm e são muito suscetíveis a 

movimentação ocular.  Tal fato leva à necessidade de realização de amostragem da área 

analisada com posterior interpolação dos valores intermediários.  

Já os aparelhos SD-OCT (FIGURA 3) são equipados com um espectrômetro de 

alta velocidade o qual permite a captura simultânea de diferentes ecos gerados pela 

amostra. Isto permite a realização de 20000 a 52000 escaneamentos por segundo com 

resolução de 5 a 7μm. Matematicamente estes sinais são processados através da 

transformada de Fourier, a qual, de forma análoga ao que acontece no processamento de 

imagens da ressonância magnética, converte estes sinais em uma imagem bidimensional 

(DUKER; ADHI, 2013; FERCHER et al., 2003). 

A OCT não restringe seu uso apenas ao campo da medicina. A sua capacidade 

de avaliar diferentes matérias sem a necessidade da destruição do mesmo a torna útil por 

exemplo para a mensuração de espessura de diversos materiais, (WALECKI; VAN, 

2006) para avaliação de danos ou fissuras (GUSS et al., 2007; WALECKI; SZONDY, 

2008) a estes e ainda encontra lugar dentro do campo de desenvolvimento de produtos 

microeletrônicos (WALECKI et al., 2005) e na indústria farmacêutica. (MARKL et al., 

2014) 

4.2 A OCT e a medicina 

A OCT se torna cada vez mais útil no campo da neuroftalmologia e na 

oftalmologia como um todo a medida que a avaliação das diferentes camadas da retina 

através da fundoscopia realizada em consultório carece de especificidade e sensibilidade 

suficientes para a confirmação diagnóstica. (ALEMAN et al., 2014) 

Doenças como a degeneração macular (ALMEIDA et al., 2015), edema macular 

diabético (NISIC et al., 2014; PANOZZO et al., 2001) e glaucoma (MWANZA; 

BUDENZ, 2016) podem ser monitoradas através deste método. A OCT também se 

mostrou útil para avaliar alterações de espessura de camada de fibras nervosas da retina 

(CFNR) em pacientes com migrânea (FENG et al., 2015) e de espessura coroidal 

durante as crises destes (KARALEZLI et al., 2014). Vale a pena ressaltar ainda o uso da 

OCT para a devida caracterização de estruturas oculares na síndrome de tração 
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vítreomacular, buraco macular, retinopatia solar, coriorretinopatia traumática, tumores 

da coroide, retina e nervo óptico, neurorretinites, vasculites retinianas, entre outras 

(FARAH, 2006). 

As principais vantagens da OCT são a possibilidade de realização de imagens 

em escala próxima a microscopia óptica, in vivo e com alta resolução, velocidade da 

aquisição e interpretação das imagens, ausência da necessidade de qualquer preparo do 

paciente para sua realização e a não utilização de radiação ionizante ou de qualquer 

forma de contraste. Além disso, os resultados podem ser replicados por outros 

examinadores com razoável confiabilidade entre as mensurações. 

(OBERWAHRENBROCK et al., 2015) 

FIGURA 4 - CORTE TRANSVERSAL DE RETINA ATRAVÉS DA MÁCULA 
PELO OCT 

 
Na figura consegue-se definir as camadas da retina. 11= camada de fibras nervosas da retina, 10= camada 

de células ganglionares, 9= camada plexiforme interna, 8= camada nuclear interna, 7= camada plexiforme 

interna, 6= camada nuclear externa, 5= membrana limitante externa, 4= junção dos fotorreceptore, 3 = 

Membrana de Verhoeff, 2=  complexo epitélio pigmentar da retina/membrana de Bruch e 1= Coroide. Na 

fóvea as camadas mais internas se afunilam promovendo menor interferência na passagem da luz até os 

fotorreceptores. 

Fonte: Dr. Mário Teruo Sato 

 

Os aparelhos que usam a tecnologia SD-OCT conseguem discriminar 

normalmente até onze camadas retinianas, (FIGURA 4) a saber: membrana limitante 

interna (MLI), camada de fibras nervosas da retina (CFNR), camada de células 

ganglionares (CCG), camada lexiforme interna (CPI), camada nuclear interna (CNI), 

camada plexiforme externa (CPE), camada nuclear externa (CNE), membrana limitante 
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externa (MLE), Membrana de Verhoeff , epitélio pigmentar retiniano (EPR), membrana 

de Bruch (MB) e Coróide.. (HANSON et al., 2016) 

A maior desvantagem é a baixa penetração nos tecidos devido à perda de 

qualidade da imagem refletida em virtude da perda por refração. Muito embora não haja 

necessidade de contato do aparelho com a superfície a ser estudada, a distância entre 

ambos também é reduzida. Os erros que podem surgir na aquisição dos dados de OCT 

podem se dar basicamente por três motivos: opacidade do meio de propagação do laser, 

condições anatômicas desfavoráveis e adversidades durante a aquisição da imagem 

(nistagmos e tremores). Ainda, falhas de software podem levar a erros de identificação e 

segmentação interna e externa da retina, independente da qualidade da imagem obtida. 

A presença de nistagmo constitui um problema para a obtenção de imagens quando se 

utiliza aparelhos do tipo TD-OCT. Nos aparelhos que usam a tecnologia SD-OCT a 

velocidade de aquisição das imagens garante a confiabilidade do resultado na grande 

maioria dos exames (SINNEMA; ROTHOVA; STILMA, 2009; YANG et al., 2011). 

Ainda mais, a adição de um oftalmoscópio laser de varredura para fixar o aparelho em 

relação à retina e programas que detectam e corrigem movimentos oculares durante a 

realização do exame e na produção final da imagem minimizam os demais artefatos 

provindos de microssácades, piscamentos e nistagmo (BRAAF et al., 2013). 
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5 A OCT NAS ATAXIAS E OUTRAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS 

As doenças degenerativas do SNC podem se revelar como alterações estruturais 

em toda sua extensão e a retina e disco óptico, como partes integrantes deste, não são 

exceções. Ao se buscar um caminho para a visualização in vivo do processo 

degenerativo, a retina se revela como uma janela de fácil visualização quando dispomos 

de uma ferramenta como a OCT (GUPTA et al., 2016). 

A doença neurológica onde a aplicabilidade da OCT foi melhor estudada é a 

Esclerose Múltipla (EM) e em uma de suas manifestações usuais, a neurite óptica (NO). 

Nestas a espessura peripapilar da CFNR apresenta-se cronicamente diminuída, o que 

reflete a perda neuronal imposta por esta condição. Já na fase aguda da NO, dada a 

inflamação da cabeça do nervo óptico e edema papilar, a CFNR apresenta-se 

temporariamente espessada mascarando a atrofia real. Nas fases mais tardias da doença 

é observada uma estabilização da espessura de CFNR a qual deixa de acompanhar a 

piora clínica (BALK et al., 2016; HANSON et al., 2016). Também é usada para a 

monitorização de alterações retinianas, especialmente o edema macular cístoide, 

induzidas pelo Fingolimode, o qual é uma das medicações usadas no tratamento da EM 

(HANSON et al., 2016). Por último, a OCT pode ser usada para triagem de lesões em 

nervo óptico subclínicas e anteriores ao diagnóstico de EM (XU et al., 2016). 

A Doença de Alzheimer (DA), a qual apresenta em sua evolução 

comprometimento significativo de várias estruturas corticais e subcorticais também 

pode ser avaliada, de maneira singular, através da OCT. Esta se mostra como um 

possível biomarcador a ser somado às ferramentas para diagnóstico e acompanhamento 

da progressão da doença (BAMBO et al., 2014). A diminuição da espessura da CCG e 

camada plexiforme interna é preditiva de lesão axonal e estão inversamente 

relacionadas à duração e gravidade da doença (GARCIA-MARTIN et al., 2016). Além 

disso, um estudo demonstrou que, na DA e também pacientes com comprometimento 

cognitivo leve, as alterações de espessura da CCG estão relacionadas com o grau de 

atrofia cortical em lobos temporal e occiptal (ONG et al., 2015). 

Na Doença de Parkinson Idiopática, desde 2001, através de um estudo 

preliminar que avaliava espessura de CFNR e demonstrava sua correlação com a 

pontuação obtida no Mini exame do estado mental (MEEM) foi constatado que as 

alterações do SNC também nesta doença se estendiam de alguma forma à retina 
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(MARTÍN et al., 2011). Muita embora a espessura da CFNR não esteja alterada em 

relação a controles sadios, parece haver uma relação inversa entre esta e a progressão da 

doença aferida pelo UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale) (JIMÉNEZ et al., 

2014; MAILANKODY et al., 2015), assim como uma relação inversa entre a espessura 

e a prevalência de alucinações. (LEE et al., 2014) Há redução da espessura da CCG 

macular e esta alteração se apresenta de forma mais expressiva no olho ipsilateral ao 

lado mais afetado pela DPI em cada indivíduo (BAYHAN et al., 2014). Já na Atrofia de 

Múltiplos Sistemas (AMS)  a espessura da região macular se apresenta reduzida (PULA 

et al., 2011), assim como a CFNR e CCG as quais são reduzidas anualmente a uma taxa 

de 3,7μm e 1,8μm respectivamente (MENDOZA-SANTIESTEBAN et al., 2015). Da 

mesma forma, na Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), a retina tende a acompanhar 

o processo degenerativo encefálico. Porém, enquanto que na AMS a atrofia tende a 

acometer mais acentuadamente a camada plexiforme externa, na PSP a atrofia é mais 

presente na camada nuclear externa. (SCHNEIDER et al., 2014) 

Na doença de Wilson, o processo neurodegenerativo pode ser acessado através 

da  OCT que demonstra redução da espessura da CFNR, assim como da CCG. Dado o 

pequeno número de pacientes submetidos a esta avaliação ainda não é possível utilizar 

esta ferramente como um marcador de doença (ALBRECHT et al., 2012; 

LANGWINSKA-WOSKO et al., 2015). 

Na esclerose lateral amiotrófica os achados até o presente momento não 

permitem uma definição clara de alteração da CFNR entre os afetados e controles, 

existindo estudos que mostram tanto haver diferença (HÜBERS et al., 2016) como sua 

não significância (ROTH et al., 2013). 

Nas PEH a atrofia retiniana parece se apresentar apenas naquelas formas 

consideradas complexas, isto é, cujo quadro clínico não se restringe à espasticidade, e 

tende a acometer a CFNR de forma assimétrica com maior perda de espessura nas 

regiões temporal e temporal inferior. Nos casos avaliados não houve relação entre 

tempo de evolução, idade ou gravidade dos sintomas (WIETHOFF et al., 2012). 
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5.1 OCT nas ataxias 

Como discutido previamente, uma grande quantidade de doenças com etiologia e 

patologia completamente diferentes se agrupam sob a definição de ataxia. Muitas delas 

apresentam alterações oculares importantes quando avaliadas pela OCT. 

Nas ataxias recessivas pode haver adelgaçamento da CFNR como na ataxia de 

Friedreich (FDRA) na qual se mostra correlacionada com a severidade do 

comprometimento neurológico e comprometimento visual (NOVAL et al., 2012; 

SEYER et al., 2013), ou espessamento, visto na ataxia de Charlevoix-Saguenay e 

ARSACS (GARCIA-MARTIN et al., 2013; GAZULLA et al., 2012; PABLO et al., 

2011). 

Nas ataxias causadas por doenças mitocondriais (NARP) notou-se 

adelgaçamento da CFNR e também da camada de células gangliônicas (GELFAND et 

al., 2011). 

5.2 OCT nas AECs 

A primeira associação de ataxias hereditárias dominantes com alterações 

oftalmológicas não motoras foi compilada por Harding em 1982. Através da observação 

da associação de ataxia e retinite pigmentar em uma família e comparando estes dados 

com os achados anteriores de Boudin em 1952 e outros pesquisadores classificou este 

grupo com Ataxia Hereditária Dominante tipo 2 (HARDING, 1982). Posteriormente, 

este grupo viria a ser reconhecido como portador da mutação no gene ATXN7 no 

cromossomo 3p21.1-p12 e receberia a alcunha de AEC7 (GIUNTI et al., 1999). A 

AEC7 é associada a perda visual precoce por retinite pigmentosa. A presença de 

discromatopsia e baixa acuidade visual podem preceder em vários anos o início dos 

sintomas motores. A OCT na AEC7 pode ser usada para aferir o afilamento da CFNR 

nas regiões foveais e parafoveais (HUGOSSON et al., 2009) assim como perda do 

volume macular, o qual representa histologicamente a perda progressiva e total dos 

fotorreceptores, grave perda de neurônios na CCG e afilamento das camadas nucleares e 

plexiformes (CAMPOS-ROMO et al., 2017; KERSTEN; ROXBURGH; DANESH-

MEYER, 2014). 

A exceção da AEC7, descrita acima, as demais AECs não tem as alterações de 

nervo óptico como sintoma clássico ou ao menos frequente dentre suas manifestações 
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clínico-patológicas. Não obstante, alguns estudos já demonstraram alterações 

significativas e não frequentemente desapercebidas ao longo de toda a evolução da 

doença. Na AEC1 um estudo com  nove indivíduos mostrou um padrão de afilamento 

da CFNR dependente do SARA e do tempo de evolução da doença. Além disso houve 

maior perda neuronal nos setores temporal sugerindo o envolvimento do feixe papilo-

macular (STRICKER et al., 2011). Em contrapartida, um estudo do mesmo ano 

demonstrou afilamento inespecífico da CFNR em sete indivíduos, sem correlação com 

gravidade ou tempo de evolução da doença e descreveu diminuição da espessura ao 

redor da fóvea (PULA et al., 2011). Um estudo menor posterior com apenas quatro 

indivíduos mostrou apresentações variadas como desorganização da camada de 

fotorreceptores macular, afilamento global ou focal da CFNR, atrofia macular e 

cavitação foveal (LEBRANCHU et al., 2013). Um relato de caso de  dois indivíduos 

sem parentesco entre si mostrou cavidades foveias hiporreflectivas bilaterais 

correspondendo a perda da junção entre os segmentos interno e externo da camada 

nuclear externa, o que corresponde a perda de células fotorreceptoras (VACLAVIK et 

al., 2013). Um segundo relato de caso sugeriu também a presença de uma distrofia de 

fotorreceptores em um único indivíduo, porém não realizou esta avaliação através de 

OCT (THURTELL; BIOUSSE; NEWMAN, 2011). 

Tal qual na AEC1, as alterações retinianas não fazem parte do espectro comum 

de sinais e sintomas asociados à AEC2. Um estudo avaliando espessura de CFNR em 

sete indivíduos com diagnóstico de AEC2 mostrou um afilamento desta camada na 

região peripapilar, mas sem significância em relação à espessura macular. A espessura 

da CFNR ainda se correlacionou inversamente com a gravidade da doença aferida pelo 

SARA (PULA et al., 2011). Rufa e colaboradores descreveram um caso de retinite 

pigmentar típica com atrofia óptica e alterações maculares em uma mulher de 48 anos 

cujos sintomas visuais iniciaram antes do surgimento da ataxia. Neste relato, porém não 

foi realizado OCT (RUFA et al., 2002). Um caso de retinite pigmentosa também foi 

descrito em uma criança com expansão (CAG)n acima de 200 repetições antes de um 

ano complete de idade (BABOVIC-VUKSANOVIC et al., 1998).  

Na Doença de Machado-Joseph (AEC3), dois artigos avaliaram as alterações 

retininas desta doença através do uso da OCT. O primeiro aferiu a espessura da CFNR 

em nove indivíduos (18 olhos) e constatou redução da espessura no setor superior em 10 

olhos, no inferior em oito e no nasal em quatro, poupando o setor temporal em todos. 
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Uma correlação negativa entre a espessura média e o SARA foi obtida (ALVAREZ et 

al., 2013). O segundo estudo avaliou cinco indivíduos e demonstrou, além desta mesma 

correlação negativa entre espessura e SARA, uma redução mais acentuada da CFNR nas 

regiões nasal e inferior e redução da espessura na região macular, a 3mm da fóvea 

(PULA et al., 2011). Além destes, Jardim e colaboradores, em uma coorte  de 64 

indivíduos com AEC3, revelou atrofia óptica em 13 dos 57 indivíduos avaliados 

(22,8%), porém não há referência sobre o método usado para este diagnóstico (JARDIM 

et al., 2001). No mesmo ano, um relato de caso de AEC3 com início mais tardio, aos 57 

anos, mostrou a presença de maculopatia atrófica (ISASHIKI et al., 2001). 

A espessura da CFNR na região macular, distando 3mm da fovea, e perimacular, 

a 6mm, está reduzida de forma significativa também na AEC6, porém estes dados foram 

coletados em um único estudo realizado com cinco indivíduos (PULA et al., 2011). 

Na AEC10, até o presente momento, não há quaisquer estudos avaliando o papel 

da OCT como ferramenta diagnóstica ou biomarcador, seja nas populações com 

fenótipo de ataxia cerebelar pura como as encontradas no Brasil, seja naquelas 

associadas a epilepsia como as Mexicanas e Argentinas.  

Da mesma forma que para a AEC10, não são encontrados dados na literature 

sobre o uso da OCT em indivíduos acometidos tanto por outras formas de AEC como 

por ADRPL. 

5.3 Aplicação da OCT em doenças neurológicas 

A CFNR é a camada mais estudada através da OCT, por ser a camada de mais 

fácil acesso, obtenção de imagens e, por isso, menos suscetível aos erros de difração que 

podem surgir pelo método. As demais camadas, menos estudadas, por vezes ainda 

apresentam divergências quanto ao método de aferição das mesmas, as vezes sendo 

mensuradas unidas às camadas adjacentes. Com excessão de um único estudo que 

avaliou todas as camadas retinianas em pacientes com AEC1, (STRICKER et al., 2011) 

nenhuma das camadas descritas nesse tópico já foram avaliadas em pacientes com 

ataxia. A discussão que se segue tem por objetivo compreender as alterações destas 

camadas, visualizadas na OCT, em outras doenças neurológicas a fim de poder se 

estabelecer um paralelo com os resultados deste trabalho. Foram selecionados os 
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trabalhos realizados sobre três grandes doenças: Doença de Parkinson, Doença de 

Alzheimer e Esclerose Múltipla. 

5.3.1 Camada de células ganglionares (CCG) e plexiforme interna (CPI) 
Estas duas camadas serão discutidas em conjunto, uma vez que grande parte dos 

trabalhos utilizam a medida somada destas camadas ao invés de separadamente. 

No estudo de Stricker et al. houve redução da espessura do conjunto CCG/CPI 

apenas na porção nasal superior dos pacientes com AEC1. (STRICKER et al., 2011)  

Na doença de Parkinson, ao menos três autores descreveram o afilamento do 

conjunto CCG/CPI, porém, discordando quanto a correlação deste alteração com a 

gravidade ou evolução da doença. Como o estudo que mostrou essa correlação (KAUR 

et al., 2015) apresenta um número de pacientes significativamente menor que os dois 

que o sucederam, apoia-se o hipótese que não há correlação da espessura do conjunto 

CCG/CPI com a evolução da doença. (UCAK et al., 2016; ŽIVKOVIĆ et al., 2017) 

Em pacientes em risco de desenvolverem DA foi observado um espessamento da 

CPI creditado a um possível efeito inflamatório precoce associado à destruição de 

sinapses colinérgicas nos pacientes com altos níveis de beta-amilóide 

cerebral.(SNYDER et al., 2016) Já naqueles com DA e comprometimento cognitivo 

leve percebe-se a redução da espessura do conjunto CCG/CPI. (YIM et al., 2015) Ao 

mesmo tempo a espessura combinada de CCG/CPI foi associada a um menor volume de 

massa cinzenta em distintas áreas do cérebro em pacientes com cognição normal, mas 

não naqueles com DA. O mesmo estudo mostrou ainda que o afilamento de CCG/CPI 

está correlacionado a uma redução específica no volume de matéria cinzenta apenas no 

fórnice em pacientes com DA. (LIU et al., 2016) 

Nos pacientes com EM observa-se que a mensuração da espessura do complexo 

CCG/CPI é sensível para a detecção de alterações retinianas e está relacionada com 

progressão da doença, qualidade da visão e qualidade de vida, servindo como marcador 

de progressão da doença. (GONZÁLEZ-LÓPEZ et al., 2014; NARAYANAN et al., 

2014; SAIDHA et al., 2015; WALTER et al., 2012) Nos pacientes com EM primária 

progressiva a espessura da CCG/CPI está reduzida em relação àqueles com a forma 

remitente recorrente. (BEHBEHANI et al., 2017) 
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5.3.2 Camada nuclear interna (CNI) 
A CNI pode ter sua função alterada nas degenerações cerebelares, entre elas a 

AEC1. Em três pacientes com degeneração cerebelar foi percebido um padrão de 

eletrorretinografia negativo, o qual está relacionado com disfunção entre os 

fotorreceptores e células bipolares, limitando a possível lesão à CNI. (KIMURA et al., 

2004) Porém, a aferição da espessura desta camada em nove pacientes não demonstrou 

alteração significativa. (STRICKER et al., 2011) 

Já na DPI percebeu-se, de forma contraditória em dois estudos, tanto uma maior 

espessura da CNI quando comparada aos controles (GARCIA-MARTIN et al., 2014), 

quanto uma dminuição da espessura da região parafoveal da CNI nos pacientes com 

DPI em relação aos controles saudáveis. (LEE et al., 2014) Um terceiro mostrou não 

haver diferença significativa entre pacientes e controles. (SCHNEIDER et al., 2014) 

Na esclerose múltipla, assim como nas diversas doenças inflamatórias que 

cursam com neurite óptica, a CNI se correlaciona de forma inversa com a progressão e 

atividade da doença, servindo como marcador confiável destes. (KAUFHOLD et al., 

2013; KAUSHIK et al., 2013) Ainda mais, a redução da espessura da CNI após o início 

da terapia está correlacionada ao controle adequado da EM e ausência de recidivas. 

(KNIER et al., 2016)  

Não há estudos sobre a espessura da CNI em DA. 

5.3.3 Camada plexiforme externa (CPE) 
Na AEC1 não se percebeu alteração da espessura desta camada quando 

avaliados nove pacientes geneticamente testados. (STRICKER et al., 2011) 

Um estudo comparativo entre  65 pacientes com DPI, dezesseis com paralisia 

supranuclear progressiva, doze com atrofia de múltiplos sistemas e 41 controles a CPE 

já descrita como normal nos pacientes com DPI quando comparada aos controles. 

Apenas nos pacientes com PSP e MSA houve adelgaçamento. (SCHNEIDER et al., 

2014) Um estudo posterior com 25 pacientes com DPI, porém demonstrou um 

espessamento da CPE em relação aos controles. (PILAT et al., 2016) 

Nas neurites ópticas secundárias a EM observa-se também um espessamento do 

conjunto CNI+CPE quando comparado aos controles após quatro meses do evento. 

(AL-LOUZI et al., 2016) Porém este mesmo achado não foi percebido em estudo 
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posterior com pacientes com EM, muito embora os pacientes com a forma primária 

progressiva tenham a espessura reduzida em relação àqueles com a forma remitente 

recorrente. (BEHBEHANI et al., 2017) 

5.3.4 Camada nuclar externa (CNE) 
A CNE parece estar inalterada nos pacientes com AEC1. (STRICKER et al., 

2011) 

Na EM percebe-se uma redução da espessura da CNE correlacionada com o 

tempo de progressão da doença. (BEHBEHANI et al., 2017) Além disso, a presença do 

afilamento desta camada é sugestivo de patologia mais grave com desfecho pior do que 

o visto nos pacientes sem este achado. (SAIDHA et al., 2011) 

Na DPI, apesar de uma tendência ao afilamento da CNE em relação aos 

controles, em um único estudo não foi verificada difereneça significativa. Este mesmo 

estudo mostrou apenas um discreto aumento da CNE em pacientes com AMS quando 

comparados àqueles com PSP. (SCHNEIDER et al., 2014) 

Um estudo comparando 150 olhos de pacientes com DA mostrou redução da 

CNE quando comparada  75 controles, porém não se estabeleceu correlação entre 

duração da doença ou gravidade desta. (GARCIA-MARTIN et al., 2016) 
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6 ENTRE O CEREBELO E A RETINA 

Das quatro AECs descritas neste trabalho, três delas apresentam alterações 

clínicas, radiológicas ou patológicas que vão além do acometimento isolado do 

cerebelo. Mais do que isso, podemos afirmar que este acometimento vai além do 

próprio SNC. Tanto na AEC1, quanto na AEC2 e AEC3 o SNP é acometido de forma 

consistente e, por vezes, de modo mais precoce que o SNC.  (MORO et al., 2014b; 

SCHÖLS et al., 1995; SCHÖLS; LINNEMANN; GLOBAS, 2008; VELÁZQUEZ 

PÉREZ; OROZCO DÍAZ, 1999).  Além disso, muito embora os pacientes com AEC10 

provenientes da região do estudo se apresentem basicamente com uma síndrome 

cerebelar pura, (TEIVE et al., 2010) deve-se lembrar que a descrição original em 

famílias mexicanas englobava epilepsia e alterações somáticas não neurológicas. 

(RASMUSSEN et al., 2001) 

Ao se referir à AEC1 como uma síndrome desconectiva, Solodkin e 

colaboradores reforçam a ideia de que os processos degenerativos em áreas diferentes 

do cérebro podem gerar consequências em sistemas e circuitos bastante distintos 

daqueles acometidos. (SOLODKIN et al., 2011) Muito embora este conceito não seja 

novo, Waller em 1850 estabelecia as bases da degeneração axonal retrógrada, 

(WALLER, 1850)  a sua aplicação para circuitos mais complexos é menos 

compreendida.  

Além de avaliar esta dependência causal entre diversas áreas do encéfalo, vale 

considerar a hipótese de um mesmo proesso poder gerar dano em diversos locais ao 

mesmo tempo. É sabido que diversas proteínas são expressas de forma similar em 

células do cerebelo e da retina. (FUJITA et al., 2014) Entre elas, a Aldolase C, também 

conhecida como Zebrina II, merece algumas considerações. Esta proteína é expressada 

em células de Purkinje, assim como na camada de fotorreceptores e, de forma menos 

pronunciada, em outras camadas da retina. (CAFFÉ et al., 1994) Uma redução da 

atividade da Aldolase C leva a uma vulnerabilidade das CP a excitotoxidade. 

(FRIEDRICH et al., 2012) Não surpreende que um estudo em AEC7, a qual tem como 

característica um maciço dano em células da camada de fotorreceptores, mostrou esta 

redução de atividade em CP. (ALEMAN et al., 2002; FRIEDRICH et al., 2012) 
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Por fim, devemos lembrar que embora as AECs 1, 2, 3 e 10 sejam causadas por 

alterações em único gene, existe um enorme pleiomorfismo fenotípico, (MORO et al., 

2014b) causado não apenas pelo tamanho da expansão (CAG ou ATTCG), mas também 

pela ação de genes distintos com mecanismos de regulação ainda não bem 

compreendidos. (HAYES et al., 2000; PENG et al., 2014; PULST et al., 2005; 

TEZENAS DU MONTCEL et al., 2014b) 

Tomados em conjunto, estes argumentos nos levam ao questionamento principal 

deste trabalho: a retina é acometida nestas AECs específicas? E se é acometida, de que 

forma isso se dá e em que grau? 
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7 Objetivos 

1. Descrever as alterações estruturais das diversas camadas da retina, por meio da 

OCT, em pacientes diagnosticados com AECs tipos 1, 2, 3 e 10; 

2. Comparar a espessura das camadas retinianas entre estes grupos e com um grupo 

controle; 

3. Correlacionar a espessura das camadas retinianas com a gravidade da doença 

usando-se como critério a Escala para Avaliação e Classificação das Ataxias 

(SARA) 

  



65 
 

8 Materiais e Métodos 

O delinemento do projeto foi definido como um estudo observacional, 

transversal, caso controle, não randomizado, aberto.  

Os participantes do projeto foram selecionados dentre aqueles com diagnóstico 

de AEC1, AEC2, AEC3 ou AEC10 provindos do ambulatório de Ataxias do HC-UFPR 

e captados de forma sequencial no período de abril de 2014 a dezembro de 2016. Todos 

os indivíduos assinaram termo de consentimento informado e esclarecido. 

 Estes indivíduos tiveram o diagnóstico de AEC definido de duas formas 

distintas:  

1.  Por estudo genético prévio confirmatório, conforme a TABELA 1. 

2. De modo epidemiológico naqueles pacientes que cumpram todos os três 

requisitos seguintes: (1) tenham ao menos um familiar com doença 

confirmada geneticamente de uma das ataxias acima, (2) apresente clínica 

compatível com a ataxia em questão e (3) não tenha outro diagnóstico mais 

provável que possa ser confundido com AEC.  

 

TABELA 1 – DIAGNÓSTICO GENÉTICO DAS ATAXIAS 
ESPINOCEREBELARES 

 Expansão Valor Gene Localização Referência 

AEC1 CAG >40 ATXN1 6p23 (ZOGHBI et al., 1991) 

AEC2 CAG >32 ATXN2 12q24 (GISPERT et al., 1993) 

AEC3 CAG >51 ATXN3 14q24.3-q31 (TAKIYAMA et al., 1993b) 

AEC10 ATTCT >29 ATXN10 22q13 (MATSUURA et al., 2000) 
As referências citadas acima dizem respeito à descoberta da localização do gene afetado. AEC= Aaxia 
Espinocerebelar 

 

Foram excluídos os pacientes com doenças oftalmológicas outras que o 

adelgaçamento da camada de fibras nervosas da retina, tais como edema macular 

cistóide, degeneração macular senil, maculopatia tóxica por cloroquina, neuropatias 

ópticas, glaucoma, e aqueles com  miopia grave (maior que -6 dioptrias), uma vez que 

com este grau de refração há perda de sensibilidade para a realização da OCT, bem 
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como opacidades vítreas ou catarata que impossibilitam a adequada visualização da 

retina. 

O grupo controle consistiu de 15 pessoas sem ataxia ou outras doenças 

neurológicas conhecidas, pareados por sexo e idade e também sem doenças 

oftalmológicas ou miopia grave. Este grupo foi selecionado de forma aleatória em uma 

base de dados do OCT.  

Todos os indivíduos foram avaliados pelo autor. Além dos dados demográficos 

(sexo, idade, idade de início da doença, tempo de evolução da doença) foi aplicada a 

escala para avaliação e graduação de ataxia (SARA – Scale for Assessment and Rating 

of Ataxia) a qual faz uma mensuração linear dos sintomas relacionados a ataxia em uma 

escala que varia de zero, que representa um indivíduo assintomático, até 40 que 

representa um indivíduo incapaz de deambular, falar e executar atividades com os 

quatro membros em um função da ataxia. São avaliadas capacidade de 

deambulação/marcha, equilíbrio estático, equilíbrio sentado/postura, distúrbios de 

fala/disartria, metria de membros superiores (através do testes de Perseguição do Dedo e 

Índex-Naso), diadococinesia (movimentos alternados rápidos das mãos) e metria de 

membros inferiores (teste Calcanhar-Joelho).  

8.1 Avaliação oftalmológica 

Os indivíduos e grupo-controle foram submetidos à avaliação oftalmológica 

consistindo de mensuração da acuidade visual e visão em cores. A acuidade visual foi 

aferida com o uso de placas de Lea, enquanto a visão em cores foi mensurada através de 

placas de Hardy-Rand-Rittler (HRR).  

A escolha das placas de HRR para a avaliação da visão em cores e da presença 

ou não de discromatopsia foi preferida em relação às clássicas placas de Ishihara em 

virtude de sua maior sensibilidade e especificidade para a detecção de defeitos 

adquiridos. (BAILEY et al., 2004; HUNA-BARON; GLOVINSKY; HABOT-

WILNER, 2013) As placas de HRR foram desenhadas de forma a detectar defeitos no 

espectro verde-vermelho, tal qual Ishihara, e também no espectro azul-amarelo. 

Considerando-se a deficiência para determinada cor a partir de dois erros na 

visualização das placas a sensibilidade do teste se aproxima de 100% com 

especificidade de 97,5%. Se considerarmos o ponte de corte em 3 erros a sensibilidade é 
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reduzida para 98% mas com especificidade próxima a  100%. (COLE, 2007; COLE; 

LIAN; LAKKIS, 2006) Ainda, a simplicidade das formas apresentadas no teste (círculo, 

triângulo e xis) permite sua utilização em pacientes com baixa acuidade visual. 

(MCCULLEY et al., 2006) 

A acuidade visual aferida pelos símbolos de Lea foi projetada originalmente para 

uso pediátrico, (GRÄF; BECKER, 1999) porém mostra-se da mesma forma eficaz para 

a avaliação de adultos. (CANDY et al., 2011) Sua simplicidade de aplicação e fácil 

entendimento pelo examinado a torna uma ferramenta útil para a mensuração preliminar 

da acuidade visual em indivíduos com doenças neurológicas.  (CIOCLER FROIMAN; 

DANTAS, 2013) 

Finalmente, os indivíduos e controles foram submetidos a OCT (Spectralis OCT, 

software version 5.1; Heidelberg Engineering, Vista, CA, USA) para mensuração das 

camadas retinianas pelo oftalmologista Dr. Naoye Shiokawa, o qual é experiente na 

técnica aplicada. Não foi realizada dilatação química das pupilas e não foi utilizado 

quaisquer soluções tópica, oftálmica ou endovenosa para aquisição das imagens. 

O protocolo para escaneamento de CFNR centra a imagem ao redor do nervo 

óptico em um círculo de 6mm de raio. A partir daí as medições percorrem um arco de 

360 graus e divide a retina em seis setores, a saber: temporal (T), temporal superior 

(TS), temporal inferior (TI), nasal (N), nasal superior (NS) e nasal inferior (NI). 

Também é calculada a média da espessura entre esses setores (G). 

As imagens de tomografia foram reconstruídas através da captura de 

escaneamentos axiais (A-scan) com profundidade de até 1,8mm. A espessura da CFNR 

é então calculada pelo processamento de um algoritmo que detecta em cada A-scan 

variações abruptas de reflectividade. O limite posterior da CFNR é então detectado 

como a segunda variação abrupta de reflectividade e sua espessura é medida no sentido 

anterior até seu limite pelo algoritmo. A espessura da CCG é aferida de forma 

semelhante tendo como referência externa a terceira variação de reflectividade e a 

interna como sendo o limite externo da CFNR. A aferição da espessura das camadas 

subsequentes (CPI, CNI, CPE e CNE) segue esta mesma lógica. 

A espessura da CFNR é obtida em cada uma das seis áreas descritas acima e 

comparada com os valores normatizados para sexo e idade. (FIGURA 5) A espessura 
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total da retina e da CCG foram aferidas, de forma manual,  nos dois pontos de maior 

espessura acima e abaixo da mácula, assim como nos dois pontos de maior espessura 

temporal e nasal em relação àquela. A espessura das camadas plexifome interna, nuclear 

interna e plexifome externa, assim como a espessura composta das camadas internas da 

retina foram aferidas de forma manual nos pontos de maior espessura nasal e temporal 

em relação à mácula. A camada nuclear externa foi aferida de forma manual no ponto 

de inflexão da concavidade da mácula. (AGARWAL et al., 2014; 

GOPALAKRISHNAN et al., 2014; ROUGIER et al., 2015; TARIQ et al., 2012). 
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FIGURA 5 – EXAME DE OCT REALIZADO NO ESTUDO 

 
(A) Fotografia retiniana executada pela OCT e seus principais achados. O círculo verde define a região a 
ser estudada. (B) A área delimitada em A é mostrada em corte perpendicular a retina e representada em 
um único plano. As linhas vermelhas delimitam a CFNR. (C) A espessura aferida em B é comparada 

ponto a ponto com um gráfico normatizado para sexo e idade. A faixa verde indica normalidade, a 
amarela espessura limítrofe e a vermelha alteração definitiva da espessura. (D) A retina é dividida em 

quatro e sete setores e a espessura média de cada setor é representada sobre este. Os setores são definidos 
no olho direito como temporal (315º a 45º), nasal (135º a 225º), superior (45º a 135º) e inferior (225º a 

315º). No olho esquerdo temos os ângulos de forma espelhada de tal forma que obtemos quadrante 
temporal (135º a 225º) e nasal (315º a 45º). O quadrante superior ainda é dividido em temporal superior 
(45º a 90º  a direita; 90º a 135º a esquerda) e nasal superior (90º a 135º a direita; 45º a 90º a esquerda) 

enquanto o inferior se divide em temporal inferior (270º a 315º a direita; 225º a 270º a esquerda) e nasal 
inferior (225º a 270º a direita; 270º a 315º a esquerda). A área representada por G refere-se a média das 

espessuras para aquele olho.  
Fonte: o autor 
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8.2 Análise estatística 

Para comparação da espessura das diferentes camadas da retina entre os 

diferentes grupo foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis seguido do teste 

de Conover para múltiplas comparações de amostras independente. Em seguida aplicou-

se o teste não paramétrico de Spearman para aferir a correlação entre olhos direito e 

esquerdo de cada sujeito. 

Para aferição da normalidade das variaveis foi aplicado o teste de Shapiro-

Wilk, seguido do teste de Grubb para detecção de pontos fora da curva (outlayers), os 

quais foram definidos como os pontos que excedem a distância de Q3 + três vezes a 

distância inter-quartil.  

A avaliação da correlação entre o SARA e espessura de retina, haja visto 

tratarem-se de dados ordinais (SARA) e haver a presença de dados fora da curva 

(outlyers) foi calculado com o coeficiente de Spearman, o qual é robusto para este fim, 

especialmente se tratando de amostras pequenas. (MUKAKA, 2012) 

Foram utilizados os softwares Excel, R3.4.3 e Statistica (versão 7) para as 

análises estatísticas e foi utilizado o nível de significância de 5% para as interpretações 

(p<0,05). 
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9 RESULTADOS 

9.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Foram avaliados um total de 51 indivíduos entre os anos de 2014 e 2015 dos 

quais quatro com AEC1, doze com AEC2, vinte com AEC3 e 15 com AEC10. Desse 

total não foi possível completar a avaliação oftalmológica com OCT em 19 deles devido 

a dificuldade de deslocamento dos sujeitos ao local de realização do exame, sendo 

quatro AEC2, nove AEC3 e cinco AEC10. Em um caso de AEC10 houve erro na 

aquisição dos dados de OCT e este indivíduo também foi excluído. Completaram a 

avaliação, por fim, quatro indivíduos com AEC1, oito com AEC2, onze com AEC3 e 

nove com AEC10. 

Os dados demográficos dos pacientes estão compilados na TABELA 2. 

TABELA 2- DADOS DEMOGRÁFICOS 

 AEC1 AEC2 AEC3 AEC10 Controle 

N 4 8 11 9 15 

Idade 47,8±8,1 47,1±11,8 53,9±13,6 52,0±8,9 53,3±10,5 

Gênero (feminino) 50% 50% 63% 44% 60% 

Idade de Início 39,0±11,0 33,8±59 40,5±10,0 28,9±11,5 - 

Tempo de Evolução 7,5±4,1 12,0±7,8 11,6±6,2 21,2±12,0* - 

AEC= Ataxia Espinocerebelar 
*p<0,05 

9.1.1 AEC1 
Dos quatro indivíduos com AEC1 (oito olhos), 50% eram mulheres e a média 

das idades foi de 46,5±8,7 anos. A média da idade de início da doença foi de 39,0±10,5 

anos e o tempo de evolução médio foi de 7,5±4,1 anos. Todos os pacientes são 

provenientes de famílias diferentes. 

O valor do SARA médio foi de 14,13±7,19, com valor mínimo de oito e máximo 

de 23,5. Os valores de cada subitem do SARA com os respectivos desvios padrão estão 

compilados na TABELA 3 e visualizados no GRÁFICO 1. 

Os valores da espessura da CFNR em cada um dos sete setores descritos acima 

estão compilados na TABELA 4 e mostrados no GRÁFICO 2. Os valores médios e 

seus respectivos desvios padrão são referentes a média dos dois olhos.  
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TABELA 3 – MÉDIA E DESVIO PADRÃO DO SARA. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

AEC1 4,5±1,9 2,8±1,7 0,8±1,0 2,5±1,3 1,0±0,4 1,0±0,0 1,1±0,6 0,5±0,6 14,1±7,2 

AEC2 4,0±2,0 3,0±1,3 1,1±1,4 2,8±1,6 1,6±1,3 1,2±0,9 1,3±1,0 1,1±0,9 16,0±9,1 

AEC3 5,2±2,7 3,1±2,0 1,1±0,8 2,5±1,2 1,0±0,8 0,5±0,7 1,6±0,8 1,2±0,8 16,2±8,2 

AEC10 3,1±1,4 1,7±1,1 0,2±0,4 1,8±1,1 1,2±0,7 1,1±0,8 1,2±0,6 0,8±0,9 11,1±5,3 

KW-H 5,63 4,95 5,26 3,85 1,31 3,28 2,35 3,97 2,91 

p 0,131 0,175 0,153 0,279 0,726 0,350 0,501 0,264 0,405 

Não houve diferença significativa no valor do SARA e nem em seus subitens de forma isolada. 

AEC= Ataxia espinocerebelar, SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= deambulação, 2= 
equilíbrio estático, 3= postura, 4= fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 7= diadococinesia, 
8= metria em membros inferiores; KW-H= KruskalWallis test 

GRÁFICO 1 – COMPARAÇÃO DO SARA ENTRE GRUPOS 

 
Todos os valores de p>0,05 
AEC= Ataxia espinocerebelar, SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= deambulação, 2= 
equilíbrio estático, 3= postura, 4= fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 7= diadococinesia, 
8= metria em membros inferiores 

Os valores da espessura total da retina, espessura da camadas interna da retina e 

espessura das demais camadas individualmente estão compilados na TABELA 5 e 

demonstrados no GRÁFICO 3, GRÁFICO 4 e GRÁFICO 5. Os valores médios e 

seus respectivos desvios padrão são referentes a média dos dois olhos. 

Metade dos indivíduos tinham a avaliação de CFNR normal. Um indivíduo 

apresentou alterações limítrofes e outro alterações graves em quase todos os setores. 
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A acuidade visual, aferida pelos símbolos de Lea variou entre 20/25 e 20/50. 

Nenhum dos indivíduos apresentou resultado compatível com discromatopsia, porém, 

três dos quatro apresentaram dois ou mais erros nas placas de triagem (placas de número 

5 a 10). 

9.1.2 AEC2 
Dos oito indivíduos com AEC2 (15 olhos), 50% eram mulheres e a média das 

idades foi de 47,1±11,8 anos. A média da idade de início da doença foi de 33,8±5,9 

anos e o tempo de evolução médio foi de 12,0±7,8 anos. Cinco destes pacientes 

pertencem a uma mesma família e provêm da mesma região. 

O valor do SARA médio foi de 16,0±9,1 com valor mínimo de seis e máximo de 

32,5. Os valores de cada subitem do SARA com os respectivos desvios padrão estão 

compilados na TABELA 3 e visualizados no GRÁFICO 1. 

Os valores da espessura da CFNR em cada um dos sete setores descritos acima 

estão compilados na TABELA 4 e mostrados no GRÁFICO 2. 

Os valores da espessura total da retina, espessura da camadas interna da retina e 

espessura das demais camadas individualmente estão compilados na TABELA 5 e 

demonstrados no GRÁFICO 3, GRÁFICO 4 e GRÁFICO 5. Os valores médios e 

seus respectivos desvios padrão são referentes a média dos dois olhos em sete 

indivíduos. O oitavo apresentava uma lesão traumática em retina de olho esquerdo e 

neste caso foram computados apenas os valores do outro olho. 

Quatro indivíduos tinham a avaliação de CFNR normal, incluindo dois com 

valor de SARA acima da média do grupo. Os outros quatro indivíduos apesentaram 

alterações limítrofes e graves em pelo menos um setor. 

A acuidade visual, aferida pelos símbolos de Lea variou entre 20/20 e 20/200. 

Um indivíduo, o qual possuía o maior valor de SARA, apresentou discromatopsia leve 

no espectro verde-vermelho (Protan), cinco erraram itens apenas nas placas de triagem  

(placas de número 5 a 10) e três não cometeram qualquer erro. 

  



74 
 

TABELA 4 - ESPESSURA DA CAMADA DE FIBRAS NERVOSAS DA RETINA 
NOS QUATRO GRUPOS (EM MICRÔMETROS) 

AEC= Ataxia espinocerebelar, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= temporal superior, NS= 
nasal superior, T= temporal, G= central, N= nasal, TI= temporal inferior, NI= nasal inferior 

TABELA 5 - ESPESSURA TOTAL DA RETINA E DAS DEMAIS CAMADAS 
(EM MICRÔMETROS) 

 AEC1 AEC2 AEC3 AEC10 Controles 

Retina Superior 344,8±18,3 347,9±10,3 361,0±15,7 364,6±11,3 357,2±13,8 

Retina Inferior 340,2±16,2 340,1±13,0 353,4±15,0 357,6±13,3 354,3±16,4 

Retina Nasal 341,3±23,4 345,1±12,6 354,7±14,7 358,7±21,7 355,0±16,7 

Retina temporal 318,9±16,7 322,3±10,5 332,2±14,0 345,8±15,1 335,6±15,3 

CCG Superior 50,8±6,3 53,6±3,3 59,6±3,8 55,9 ±6,1 56,9±4,8 

CCG Inferior 49,8±4,9 52,4±5,0 58,2±5,0 54,4±5,8 58,0±3,7 

CCG nasal 54,3±9,2 55,5±4,0 57,8±10,5 56,5±9,5 58,2±4,7 

CCG temporal 43,4±6,2 42,4±5,7 51,2±5,9 48,3±5,1 49,8±5,3 

CPI nasal 42,8±7,6 47,7±4,6 47,7±2,7 47,4±3,5 48,5±5,0 

CPI temporal 41,5±6,0 5,9±3,4 48,9±4,6 51,3±5,0 199±4,7 

CNI nasal 43,0±4,5 37,6±3,5 44,5±5,7 47,7±6,9 43,2±3,4 

CNI temporal 39,9±3,2 38,4±5,2 38,2±3,4 40,8±3,7 39,4±4,1 

CPE nasal 35,5±6,1 37,4±5,6 40,3±11,8 34,6±11,0 40,7±7,9 

CPE temporal 39,3±6,9 37,6±4,4 38,1±6,8 35,7±4,8 38,3±,5 

CNE fóvea 76,3±13,7 100,6±8,3 94,0±11,2 102,6±10,5 110,3±16,8 

CIR nasal 257,3±23,6 246,5±5,5 272,8±12,5 278,3±14,8 272,7±15,3 

CIR temporal 236,9±14,7 239,6±7,6 2505±11,0 260,8±13,9 254,3±13,9 

AEC= Ataxia espinocerebelar; CCG= camada de células ganglionares; CPI= camada plexiforme interna; 
CNI= camada nuclear interna; CPE= camada plexiforme externa; CNE= camada nuclear externa; CIR= 
camada interna da retina 

 AEC1 AEC2 AEC3 AEC10 Controle 

TS 120,8±28,2 113,5±21,4 136,0±23,8 139,8±18,5 136,1±13,7 

NS 90,8±24,9 87,0±12,5 96,5±24,8 110,5±21,1 104,1±10,7 

T 63,8±15,2 62,6±10,4 71,2±13,1 68,0±14,2 63,0±5,2 

G 83,2±19,3 83,2±11,4 97,4±15,6 100,0±12,5 96,6±6,5 

N 56,4±10,7 59,0±12,5 70,2±18,5 73,2±13,6 77,3±8,2 

TI 124,0±34,3 125,2±21,0 143,8±22,9 146,0±13,3 143,5±14,1 

NI 94,6±31,3 97,6±20,2 114,6±24,8 121,1±28,5 114,0±22,3 
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GRÁFICO 2 - ESPESSURA DA CAMADA DE FIBRAS NERVOSAS DA 

RETINA 

 

AEC= ataxia espinocerebelar, CFNR= camada de fibras nervosas da retina , TS= temporal superior, NS= 
nasal superior, T= temporal, G= central, N= nasal, TI= temporal inferior, NI= nasal inferior. Os valores 
dos dados estão listados na Tabela 4. 

 

GRÁFICO 3 - ESPESURA DA RETINA EM QUATRO QUADRANTES ENTRE 
GRUPOS

 
AEC= Ataxia espinocerebelar, Os valores dos dados estão listados na Tabela 5. 
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GRÁFICO 4 - ESPESSURA DA CAMADA DE CÉLULAS GANGLIONARES 
EM QUATRO QUADRANTES ENTRE GRUPOS

 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CCG= camada de células ganglionares. Os valores dos dados estão 

listados na Tabela 5. 

GRÁFICO 5 - ESPESSURA DAS CAMADAS INTERNAS DA RETINA ENTRE 
GRUPOS 

 

AEC= ataxia espinocerebelar, CPI= camada plexiforme interna; CNI= camada nuclear interna; CPE= 
camada plexiforme externa; CNE= camada nuclear externa. Os valores dos dados estão listados na Tabela 
5. 
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9.1.3 AEC3 
Dos 11 indivíduos com AEC3 (22 olhos), sete (63%) eram mulheres e a média 

das idades foi de 53,9±13,6 anos. A média da idade de início da doença foi de 

40,5±10,0 anos e o tempo de evolução médio foi de 11,6±6,2 anos. Os onze pacientes 

são provenientes de dez famílias distintas. 

O valor do SARA médio foi de 16,2±8,2, com valor mínimo de um e máximo de 

26. Os valores de cada subitem do SARA com os respectivos desvios padrão estão 

compilados na TABELA 3 e visualizados no GRÁFICO 1. 

Os valores da espessura da CFNR em cada um dos sete setores descritos acima 

estão compilados na TABELA 4 e mostrados no GRÁFICO 2. Os valores da espessura 

total da retina, espessura da camadas interna da retina espessura das demais camadas 

individualmente estão compilados na TABELA 5 e demonstrados no GRÁFICO 3, 

GRÁFICO 4 e GRÁFICO 5. Os valores médios e seus respectivos desvios padrão são 

referentes a média dos dois olhos em todos os indivíduos.  

Oito indivíduos tinham avaliação da CFNR normal, incluindo três indivíduos 

com valor de SARA acima da média do grupo. Um indivíduo apresentou apenas 

alterações limítrofes em dois setores e os outros dois apresentaram alterações limítrofes 

e graves.  

A acuidade visual, aferida pelos símbolos de Lea variou entre 20/20 e 20/200. 

Seis indivíduos não cometeram nenhum erro na avaliação de cores. Quatro não 

identificaram a placa de número sete e um não identificou as placas sete e dez. 

Nenhuma forma de discromatopsia, no entanto, foi identificada. 

9.1.4 AEC10 
Dos nove indivíduos com AEC10 (18 olhos), quatro (44%) eram mulheres e 

média das idades foi de 52,0±8,9 anos. A média da idade de início da doença foi de 

28,9±11,5 anos e o tempo de evolução médio foi de 21,2±12,0 anos. Os nove pacientes 

são provindos de cinco famílias distintas. 

O valor do SARA médio foi de 11,1±5,3 com valor mínimo de quatro e máximo 

de 20. Os valores de cada subitem do SARA com os respectivos desvios padrão estão 

compilados na TABELA 3 e visualizados no GRÁFICO 1. 
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Os valores da espessura da CFNR em cada um dos sete setores descritos acima 

estão compilados na TABELA 4 e mostrados no GRÁFICO 2.  Os valores da 

espessura total da retina, espessura da camadas interna da retina espessura das demais 

camadas individualmente estão compilados na TABELA 5 e demonstrados no 

GRÁFICO 3, GRÁFICO 4 e GRÁFICO 5. Os valores médios e seus respectivos 

desvios padrão são referentes a média dos dois olhos em todos os indivíduos. Em um 

dos indivíduos, não foi possível aferir a espessura da CCG e retina. 

Cinco indivíduos tinham avaliação de CFNR normal, incluindo um com valor de 

SARA acima da média do grupo. Dois indivíduos apresentaram alterações limítrofes em 

ao menos um setor e o último apresentou lesão grave em apenas um setor. 

A acuidade visual, aferida pelos símbolos de Lea variou entre 20/20 e 20/200. 

Seis indivíduos não cometeram nenhum erro na avaliação de cores e os demais apenas 

não identificaram corretamente a placa de numero sete. Nenhuma forma de 

discromatopsia foi identificada. 
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9.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA COMPARATIVA 

A análise comparativa foi realizada tanto em relação à média da espessura entre  

olho direito e esquerdo, quanto em relação ao número total de olhos. Para a avaliação da 

média dos olhos, primeiramente foi realizada a correlação entre ambos, afim de excluir 

da análise aquelas camadas que não mantinham correlação adequada entre os lados. 

Dito isto, foram excluídas desta análise as seguintes camadas: camada NS e N da 

CFNR, CCG inferior e temporal, CPI nasal, CNI nasal e temporal e CPI nasal e 

temporal. Os valores da correlação podem ser vistos na TABELA 6. 

TABELA 6 - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE OLHOS DE UM 
MESMO SUJEITO 

n 
Controle 
coef. Rô Valor-p n 

AEC 
coef. Rô Valor-p 

CFNR - TS 15 0,57 0,03 30 0,83 <0,01 
CFNR - NS 15 0,33 0,22* 30 0,80 <0,01 
CFNR - T 15 0,58 0,02 30 0,93 <0,01 
CFNR - G 15 0,79 <0,01 30 0,95 <0,01 
CFNR - N 15 0,34 0,21* 30 0,78 <0,01 
CFNR - TI 15 0,80 <0,01 30 0,71 <0,01 
CFNR - NI 15 0,92 <0,01 30 0,85 <0,01 
Retina - superior 15 0,84 <0,01 28 0,75 <0,01 
Retina - inferior 15 0,90 <0,01 28 0,74 <0,01 
Retina - nasal 15 0,84 <0,01 31 0,77 <0,01 
Retina -  temporal 15 0,84 <0,01 31 0,92 <0,01 
CCG - superior 15 0,56 0,03 28 0,68 <0,01 
CCG - inferior 15 0,09 0,75* 28 0,71 <0,01 
CCG - nasal 15 0,53 0,04 31 0,75 <0,01 
CCG - temporal 15 0,40 0,14* 31 0,48 0,01 
CPI - nasal 15 0,51 0,05* 31 0,14 0,45* 
CPI - temporal 15 0,68 <0,01 31 0,45 0,01 
CNI - nasal 15 -0,10 0,73* 31 0,55 <0,01 
CNI - temporal 15 0,23 0,40* 31 0,27 0,14* 
CPE - nasal 15 -0,14 0,61* 31 0,50 <0,01 
CPE - temporal 15 0,16 0,58* 31 0,16 0,39* 
CNE - Fóvea 15 0,69 <0,01 31 0,32 0,08* 
CIR - nasal 14 0,88 <0,01 31 0,88 <0,01 
CIR - temporal 15 0,83 <0,01 31 0,85 <0,01 
Os valores marcados com asterisco não apresentaram correlação entre a medida aferida entre olho direito 
e olho equerdo e por isso foram excluídos da avaliação de média da espessura entre olhos. 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= temporal superior, NS= 
nasal superior, T= temporal, G= geral, TI= temporal inferior, N= nasal NI= nasal inferior, CCG= camada 
de células ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CNI= camada nuclear interna, CPE= camada 
plexifome externa, CNE= camada nuclear externa, CIR= camada interna da retina. 
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9.2.1 Comparação entre média das espessuras de ambos os olhos 
A comparação dos diversos setores da CFNR não mostrou afilamento 

significativo em nenhum setor como mostrado na FIGURA 6. 

FIGURA 6 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DA CFNR ENTRE OS GRUPOS 
– MÉDIA DOS OLHOS 

TS T 

TI G 

NI 

 

Todos os valores de p>0,05. 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= temporal superior, T= 
temporal, G= central, TI= temporal inferior, NI= nasal inferior 

Quando se avalia a espessura da retina, pode-se perceber um afilamento de sua 

região superior no grupo AEC1 quando comparado ao grupo AEC10 e no grupo AEC2 

quando comparado ao grupo AEC3 e AEC10. Este afilamento também se percebe na 

região temporal entre AEC1 e controle, AEC1 e AEC10 e entre AEC2 e controle e 

AEC2 e AEC10. (FIGURA 7) 
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FIGURA 7 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA TOTAL DA RETINA ENTRE 
OS GRUPOS – MÉDIA DOS OLHOS 

Retina superior* Retina Nasal 

Retina inferior Retina Temporal** 

*= AEC1xAEC10 (p=0,015), AEC2xAEC3 (p=0,039), AEC2xAEC10 (p=0,009) 
**= AEC1xControle (p=0,0286), AEC1xAEC10 (p=0,0057), AEC2xControle (p=0,0125), AEC2xAEC10 
(p=0,0019). 
AEC= Ataxia espinocerebelar 
 

FIGURA 8 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DA CCG ENTRE OS GRUPOS – 
MÉDIA DOS OLHOS 

CCG superior* CCG Nasal 

*= AEC1x AEC3 (p=0,0077), AEC2xAEC3 (p-0,0095) 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CCG= camada de células ganglionares 

 

A CCG mostrou afilamento significativo nos grupos AEC1 e AEC2 apenas no 

quadrante superior entre AEC1 e AEC3 e entre  AEC2 e AEC3. (FIGURA 8) 
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A CPI temporal está afilada no grupo AEC1 em relação ao controle, AEC3 e 

AEC10 e no grupo AEC2 em relação ao grupo AEC10. (FIGURA 9) 

A aferição da CNE mostrou afilamento no grupo AEC1 em relação aos 

controles, AEC2 e AEC10 e no grupo AEC3 quando comparado aos controles. 

(FIGURA 9) 

A medida das camadas internas da retina mostrou afilamento significativo no 

setor temporal no grupo AEC1 quando comparado ao controle e ao grupo AEC10 e no 

grupo AEC2 quando comparado ao controle, AEC3 e AEC10. Não houve afilamento 

significativo no setor nasal. (FIGURA 10) 

FIGURA 9 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DAS CAMADAS RETINIANAS 
ENTRE OS GRUPOS – MÉDIA DOS OLHOS 

CPI temporal* CNE fóvea** 

*= AEC1xControle (p=0,0151), AEC1xAEC3 (p=0,0262), AEC1xAEC10 (p=0,0072), AEC2xAEC10 
(p=0,028) 
**= AEC1xControles (p<0,0001), AEC1xAEC2 (p=0,0091), AEC1xAEC10 (p=0,008), AEC3xControles 
(p=0,0018). 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CPI= camada plexiforme interna; CNE= camada nuclear externa 
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FIGURA 10 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DA CIR ENTRE OS GRUPOS – 
MÉDIA DOS OLHOS 

CIR nasal CIR temporal* 

*= AEC1xControle (p=0,0162), AEC1x AEC10 (p=0,0059), AEC2xControle (p=0,0033), AEC2xAEC3 
(p=0,0477) e AEC2xAEC10 (p=0,0011). 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CIR= camada interna da retina 
 

9.2.2 Comparação entre espessuras de ambos os olhos 
A comparação dos diversos setores da CFNR mostrou afilamento significativo 

dos setores nasal superior, nasal, nasal inferior e temporal superior, assim como 

afilamento geral. O setor temporal superior se mostrou afetado apenas no grupo AEC2 

em relação aos controles, AEC3 e AEC10.  O setor NS se mostrou afilado no grupo 

AEC2 em relação aos controles e AEC10. O setor N se mostrou afilado no grupo AEC1 

em relação aos controles, AEC3 e AEC10, no grupo AEC2 em relação ao controles, 

AEC3 e AEC10. O setor NI está afilado no grupo AEC1 em relação a AEC10 e no 

grupo AEC2 em relação aos controles, AEC3 e AEC10. A espessura geral está afilada 

nos grupos AEC1 e AEC2 em relação aos controles, AEC3 e AEC10. (FIGURA 11) 

Não foi percebido afilamento significativo nos setores temporal e temporal 

inferior da CFNR. (FIGURA 12) 

O quadrante superior da retina se mostrou afilado nos grupos AEC1 em relação a 

AEC3 e AEC10 e AEC2 em relção aos controles, AEC3 e AEC10. Mostrou-se ainda 

espessada no grupo AEC10 quando comparada ao controle. O quadrante inferior estava 

afilado no grupo AEC1 em relação ao controle e AEC10 e no grupo AEC2 em relação 

ao controle, AEC3 e AEC10. No quadrante nasal houve afilamento no grupo AEC1 em 

relação ao AEC10 e no grupo AEC2 em relação ao controle e AEC10. Por fim, no 

quadrante temporal o afilamento foi percebido no grupo AEC1 em relação ao controle, 

AEC3 e AEC10 e no grupo AEC2 em relação ao controle, AEC3 e AEC10. (FIGURA 

13)  
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FIGURA 11 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DA CFNR ENTRE OS 
GRUPOS – AMBOS OS OLHOS 

TS* G** 

 

NS*** NI† 

N†† 

 

*= AEC2xControle (p=0,0022), AEC2xAEC3 (p=0,0031) e AEC2xAEC10 ( p=0,0014) 
**= AEC1xControles (p=0,02834), AEC1xAEC3 (p=0,01864), AEC1xAEC10 (p=0,012), 
AEC2xControle (p=0,00072),, AEC2xAEC3 (p=0,0005), AEC2xAEC10 (p=0,00037). 
***= AEC2xControles (p=0,0170) e AEC2xAEC10 (p=0,0054) 
†= AEC1x AEC10 (p=0,026), AEC2xControles (p=0,036), AEC2xAEC3 (p=0,026) e AEC2xAEC10 
(p=0,012) 
††= AEC1xControles (p=0,0011), AEC1xAEC3 (p=0,0071), AEC1xAEC10 (p=0,0043), 
AEC2xControles (p<0,00001), AEC2xAEC3 (p=0,00343) e AEC2xAEC10 (p=0,00213) 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= temporal superior, NS= 
nasal superior,  G= central, NI= nasal inferior, N= nasal. 
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FIGURA 12 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DA CFNR ENTRE OS 
GRUPOS – AMBOS OS OLHOS 

T TI 

Todos os valores de p>0,05. 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= temporal superior, TI= 
temporal inferior. 

A CCG mostrou afilamento significativo do quadrante superior no grupos AEC1 

em relação ao controle, AEC3 e AEC10 e no grupo AEC2 em relação ao controle e 

AEC3. No quadrante inferior a afilamento do grupo AEC1 em relação ao controle, 

AEC3 e AEC10 e do grupo AEC2 em relação ao controle e AEC3. No quadrante 

temporal o afilamento é significativo no grupo AEC1 em relação ao controle e AEC3 e  

no grupo AEC2 em relação ao controle, AEC3 e AEC10. Não houve afilamento 

significativo no setor nasal. (FIGURA 14) 

A CPI temporal está afilada no AEC1 em relação ao controle, AEC3 e AEC10 e 

no grupo AEC2 em relação ao controle, AEC3 e AEC10. Não houve afilamento 

significativo da CPI nasal. (FIGURA 16) 

A CNI nasal está afilada no grupo AEC2 em relação ao controle, AEC3 e 

AEC10. Não houve afilamento significativo da CNI temporal. (FIGURA 16) 

A aferição da CPE não mostrou quaisquer dferenças significativas entre os 

grupos, enquanto que a CNE mostrou-se afilada no grupo AEC1 em relação aos 

controles, AEC2, AEC3 e AEC10, no grupo AEC3 em relação ao  controle e no grupo 

AEC10 em relação ao controle. (FIGURA 16) 

A medida da CIR mostrou afilamento significativo em sua porção temporal no 

grupo AEC1 em relação ao controle, AEC3 e AEC10, no grupo AEC2 em relação ao 

controle, AEC3 e AEC10 e no grupo AEC3 em relação ao AEC10. Não houve 

afilamento significativo em sua porção nasal em nenhum dos grupos. (FIGURA 15) 
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FIGURA 13 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA TOTAL DA RETINA ENTRE 
OS GRUPOS – AMBOS OS OLHOS 

Retina superior* Retina Nasal** 

Retina inferior*** Retina Temporal† 

*= AEC1xAEC3 (p=0,03131), AEC1xAEC10 (p=0,00231), AEC2xControles (p=0,02604), AEC2xAEC3 
(p=0,01078) e AEC2xAEC10 (p=0,00042). Controle xAEC10 (p=0,04824) 
**= AEC1xAEC10 (p=0,0187), AEC2xControle (p=0,0303) e AEC2xAEC10 (p=0,0019) 
***= AEC1xControle (p=0,0244), AEC1xAEC10 (p=0,0105), AEC2xControle (p=0,0021), AEC2xAEC3 
(p=0,0252) e AEC2xAEC10 (p=0,0011) 
†= AEC1xControle (p=0,00199), AEC1xAEC3 (p=0,04688), AEC1xAEC10 (p<0,00001), 
AEC2xControle (p=0,00023), AEC2xAEC3 (p=0,02229) e AEC2xAEC10 (p<0,00001). 
AEC= Ataxia espinocerebelar 
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FIGURA 14 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DA CCG ENTRE OS GRUPOS 
– AMBOS OS OLHOS 

CCG superior* CCG Nasal 

CCG inferior** CCG Temporal*** 

*= AEC1xControle (p=0,0114), AEC1xAEC3 (p=0,00079), AEC1xAEC10 (p=0,0318), AEC2xControle 
(p=0,01579) e AEC2xAEC3 (p=0,00065) 
**= AEC1xControle (p=0,0002), AEC1xAEC3 (p=0,00032), AEC1xAEC10 (p=0,0362), AEC2xControle 
(p=0,00104) e AEC2xAEC3 (p=0,00185) 
***= AEC1xControle (p=0,0134), AEC1xAEC3 (p=0,0082), AEC2xControle (p<0,0001), AEC2xAEC3 
(p<0,0001) e AEC2xAEC10 (p=0,0045) 
 AEC= Ataxia espinocerebelar, CCG= camada de células ganglionares 
 

 

FIGURA 15 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DA CIR ENTRE OS GRUPOS – 
AMBOS OS OLHOS 

CIR nasal CIR temporal* 

*= AEC1xControle (p=0,00067), AEC1xAEC3 (p=0,01785), AEC1xAEC10 (p<0,0001), AEC2xControle 
(p<0,0001), AEC2xAEC3 (p=0,00215), AEC2xAEC10 (p<0,0001) e AEC3xAEC10 (p=0,01756). 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CIR= camada interna da retina 
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FIGURA 16 - COMPARAÇÃO DA ESPESSURA DAS CAMADAS RETINIANAS 
ENTRE OS GRUPOS – AMBOS OS OLHOS 

CPI nasal CPI temporal* 

 

CNI nasal** CNI temporal 

 

CPE nasal CPE temporal 

CNE fóvea*** 

 

*= AEC1xControle (p= 0,00091), AEC1xAEC3 (p=0,00403), AEC1xAEC10 (p=0,0004), 
AEC2xControle (p=0,00992), AEC2xAEC3 (p=0,04314) e AEC2xAEC10 (p=0,00406) 
**= AEC2xControle (p=0,0034), AEC2xAEC3 (p=0,0037) e AEC2xAEC10 (p<0,0001) 
***= AEC1xControle (p<0,0001), AEC1xAEC2 (p=0,0024), AEC1xAEC3 (p=0,0441), AEC1xAEC10 
(p=0,0033), AEC3xControle (p=0,0002) e AEC10xControle (p=0,032). 
AEC= Ataxia espinocerebelar, CPI= camada plexiforme interna; CNI= camada nuclear interna; CPE= 
camada plexiforme externa; CNE= camada nuclear externa 
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9.3 Correlação das espessuras aferidas e evolução da doença 

9.3.1 Todos os grupos 
As correlações calculadas entre a espessura de cada camada e o SARA e os 

valores de correlação estão elencados de forma detalhada no APÊNDICE 3 – 

TABELAS DE CORRELAÇÃO. 

Em relação à CFNR não se percebeu qualquer correlação com o valor total do 

SARA, porém, uma correlação negativa fraca entre espessura no setor nasal (rho= -

0,42) e temporal inferior (rho= -0,45) com a disartria (ítem 4 do SARA) e no setor nasal 

(rho= -0,48) e temporal superior (rho= -0,49) com o tremor (ítem 6 do SARA) foi 

aferida. (FIGURA 17) 

FIGURA 17 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CFNR - TODOS OS GRUPOS 

  

  
CFNR= camada de fibras nervosas da retina, SARA= Scale for assesment and rating of ataxia. 
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FIGURA 18 - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E ESPESSURA 
DE SETOR INFERIOR DA RETINA - TODOS OS GRUPOS 

  

  

  
SARA= Scale for assesment and rating of ataxia. 
A espessura do setor inferior da retina apresentou a correlação mais abrangente com os valores de SARA 

individualmente dentre as medidas aferidas. Há correlação negativa da espessura com os itens 

deambulação, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, disartria, metria de membros superiores e 

diadococinesia. 
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A medida da retina em seu quadrante inferior apresenta correlação negativa 

moderada com o valor total do SARA (rho= -0,54) e, excetuando-se os ítens 5, 6 e 8, 

apresenta correlação negativa com cada outro ítem  individualmente (rho entre -0,56 e -

0,40). Já os demais quadrantes apresentam apenas correlações negativas fracas com 

alguns dos ítens do SARA, sem se correlacionar com o valor total. (FIGURA 18) 

O quadrante  nasal da CCG foi o único a se correlacionar negativamente com o 

valor do SARA total, embora de forma fraca (rho= -0,46). Este quadrante se 

correlaciona ainda de forma fraca com os itens  4 e 7 do SARA. O quadrante inferior da 

CCG apresentou um correlação negativa moderada com o item 6 do SARA (rho= -

0,51). (FIGURA 19) Os quadrantes temporal e superior apresentaram apenas 

correlações fracas como mostrado no Apêndice 3. 

. 

FIGURA 19 - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CCG - TODOS OS GRUPOS 

CCG= camada de células ganglionares, SARA= Scale for assesment and rating of ataxia. 
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Das demais camadas, apenas a porção nasal da CPI mostrou fraca correlação 

negativa com o item 6 do SARA (rho= -0,35). (FIGURA 20) 

A aferição do conjunto das camadas internas da retina mostrou correlação 

negativa fraca tanto em sua porção temporal quanto nasal, mas apenas com os ítens 2 e 

4 do SARA. (FIGURA 20) 

Não se percebeu correlação entre a espessura das diversas camadas da retina e 

idade ou  tempo de evolução da doença. 

FIGURA 20 - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CPI E CIR - TODOS OS GRUPOS 

CIR= camada interna da retina, CPI= camada plexiforme interna, SARA= Scale for assesment and rating 
of ataxia. 

9.3.2 AEC 1 
O pequeno número de pacientes avaliados no grupo AEC1 não permitiu a 

realização de correlação estatística entre os valores de SARA aferidos e as espessuras 

das diferentes camadas da retina. 
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9.3.3 AEC 2 
As correlações calculadas entre a espessura de cada camada e o SARA e os 

valores de correlação para o grupo AEC2 se encontram no APÊNDICE 3 – TABELAS 

DE CORRELAÇÃO. 

Não houve correlação entre o valor total do SARA, ou de seus subítens, com a 

espessura da CFNR em todos os setores aferidos. 

Já a espessura da porção inferior da retina apresentou correlação negativa forte 

com os ítens diadococinesia (rho= -0,90)  e metria de membros inferiores (rho= -0,80). 

(FIGURA 21) A espessura dos quadrantes inferior e nasal da CCG apresentaram 

correlação negativa forte com o item 7 do SARA, enquanto que a espessura do 

quadrante temporal se correlacionou com o ítem 8 de modo negativo forte (rho= -0,80). 

(FIGURA 22) 

A espessura da CPI em sua porção nasal mostrou correlação negativa moderada 

com os itens deambulação (rho= -0,80) e correlação negativa forte com o ítem tremor 

(rho= -0,95). Por fim, a espessura da porção nasal da CNI se correlacionou de forma 

positiva forte com o tremor (rho= - 0,93). (FIGURA 23) 

FIGURA 21 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE RETINA - AEC2 

AEC2= ataxia espinocerebelar tipo 2, SARA= Scale for assesment and rating of ataxia. 
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FIGURA 22 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CCG - AEC2 

AEC2= ataxia espinocerebelar tipo 2, CCG= camada de células ganglionares, SARA= Scale for 
assesment and rating of ataxia. 

FIGURA 23 - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CPI E CNI - AEC2 

AEC2= ataxia espinocerebelar tipo 2, CPI= camada plexiforme interna, CNI= camada nuclear interna, 
SARA= Scale for assesment and rating of ataxia. 



95 

9.3.4 AEC 3 
As correlações calculadas entre a espessura de cada camada e o SARA e os 

valores de correlação para o grupo AEC3 se encontram no APÊNDICE 3 – TABELAS 

DE CORRELAÇÃO. 

Não houve correlação do valor do SARA total com a espesura da CFNR, porém 

uma correlação negativa moderada pode ser percebida entre a a espessura da região 

nasal com o tremor de MMSS (rho= -0,71) e entre a espessura da região nasal inferior 

com com a fala (rho= -0,70). (FIGURA 24) 

FIGURA 24 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CFNR - AEC3 

AEC3= ataxia espinocerebelar tipo 3, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, SARA= Scale for 
assesment and rating of ataxia. 

A espessura total da retina se correlacionou negativamente e de forma moderada 

em sua porção inferior com a diadococinesia (rho= -0,65) e em sua porção temporal 

com o tremor de MMSS (rho= -0,63). (FIGURA 25) 

A espessura da porção nasal da CCG correlacionou-se negativamente  com os 

ítens diadocinesia (rho= -0,81) e metria de MMII (rho= -0,71). Já a espessura da porção 

temporal se correlacionou com os itens equilíbrio estático (rho= -0,70), diadocinesia 

(rho= -0,62) e metria de MMII (rho= -0,68), enquanto que a da porção inferior mostrou 

correlação com o tremor de MMSS (rho= -0,63). (FIGURA 6) 

O afilamento da porção nasal da CNI se correlacionou negativamente de forma 

moderada com o valor total do SARA (rho= -0,66) e também com os itens deambulação 

(rho= -0,63), postura (rho= -0,65), fala (rho= -0,85) e metria de MMII (rho= -0,67). 

(FIGURA 27) 
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Por fim, a espessura da CIR em sua porção temporal correlacionou-se de forma 

negativa com o valor total do SARA de forma moderada (rho= -0,61) e com os itens 

equilíbrio estático (rho = -0,64), tremor (rho= -0,65), diadococinesia (rho= -0,60) e 

metria de MMII (rho= -0,63). FIGURA 28) 

FIGURA 25 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE RETINA - AEC3 

  
AEC3= ataxia espinocerebelar tipo 3,  SARA= Scale for assesment and rating of ataxia. 
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FIGURA 26 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CCG - AEC3 

  

  

  
AEC3= ataxia espinocerebelar tipo 3, CCG= camada de células ganglionares, SARA= Scale for 
assesment and rating of ataxia. 
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FIGURA 27 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CNI - AEC3 

  

  

 
AEC3= ataxia espinocerebelar tipo 3, CNI= camada nuclear interna, SARA= Scale for assesment and 
rating of ataxia. 
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FIGURA 28 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE CIR - AEC3 

  

  

 
AEC3= ataxia espinocerebelar tipo 3, CIR= camada interna da retina, SARA= Scale for assesment and 
rating of ataxia. 
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9.3.5 AEC 10 
As correlações calculadas entre a espessura de cada camada e o SARA e os 

valores de correlação para o grupo AEC10 estão elencados de forma detalhada no 

APÊNDICE 3 – TABELAS DE CORRELAÇÃO. 

No grupo AEC10 não foi percebida correlação entre o valor total do SARA e 

nenhuma das camadas aferidas. 

A espessura total da retina, tanto em sua porção superior como inferior, se 

correlacionou de forma negativa moderada com o ítem disartria (rho= -0,79). 

A espessura da CCG se mostrou correlacionada em sua porção nasal com o item 

deambulação (rho= - 0,90). As demais camadas não apresentaram correlações 

significativas. 

FIGURA 29 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE SARA E 
ESPESSURA DE RETINA E CCG - AEC10 

  

 
AEC10= ataxia espinocerebelar tipo 10, CCG= camada de células ganglionares, SARA= Scale for 
assesment and rating of ataxia.  
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10 DISCUSSÃO 

Os quatro grupos analisados não difereriram estatisticamente em relação à 

gravidade da doença aferida pelo SARA, muito embora o tempo de evolução da doença 

no grupo AEC10 tenha sido superior aos demais. Como as ataxias espinocerebelares são 

doenças progressivas neurodegenerativas, sem tratamento eficaz, seja curativo ou 

neuroprotetor, dada esta diferença de tempo de evolução maior do grupo AEC10, 

mantendo valores de SARA semelhantes aos demais grupos é coerente sugerirmos que 

esta ataxia apresenta uma evolução mais branda, e até certo ponto benigna, que as 

demais ataxias avaliadas. Um estudo prévio, o qual avaliou esta mesma população de 

indivíduos com AEC10 mostrou estes como livres de epilepsia e alterações 

hematológica e hepáticas quando comparadas à população de AEC10 do México, 

(TEIVE et al., 2004) com menor lesão estrutural aferida por tractografia  e manutenção 

de independência funcional quando comparados à AEC3. (TEIVE, 2017, comunicação 

pessoal) (FIGURA 30) 

FIGURA 30 - COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS 

 
A grosso modo, ao se avaliar o padrão de lesão retiniano aferido pela OCT, se percebe uma maior 

gravidade da doença nos grupos AEC2 e AEC1 quando comparados aos grupos AEC3 e AEC10 

Fonte: O autor 

10.1 Alterações retinianas nas AECs 

Pelo ineditismo, optou-se por discutir primeiro os dados compilados a respeito 

da AEC10, seguindo-se à AEC3, pela sua importância, dada a maior prevalência dentre 

as AECs nesta região, para então discutir, respectivamente, os dados referentes à AEC2 

e AEC1. 
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10.1.1 AEC 10 
De posse dos dados levantados nesta pesquisa, pode-se afirmar que a avaliação 

da retina, com uso da OCT, nos sujeitos com AEC10 é geralmente normal. De forma 

quantitativa, não se identificou qualquer anormalidade nas diversas camadas aferidas, 

salvo por um discreto afilamento foveal. Mais ainda, na avaliação qualitativa, percebe-

se que mais da metade dos indivíduos tinham a CFNR completamente normal, 

independente da progressão da doença. 

A avaliação das camadas da retina através da OCT em pacientes com AEC10 

não foi realizada anteriormente a este trabalho. A comparação de cada uma das camadas 

com as demais formas de ataxia aqui avaliadas será feita nas seções seguintes. 

Uma vez que todos os pacientes avaliados neste estudo provém de uma amostra 

a qual já se mostrou livre de outras alterações neurológicas e sistêmicas encontradas em 

pacientes com AEC10, (TEIVE et al., 2010) a presente normalidade dos resultados é 

coerente com o esperado para esta população. 

10.1.2 AEC 3 
A espessura das camadas retinianas na AEC3, assim como na AEC10, tende à 

normalidade. Quando comparado com o grupo controle, apenas percebe-se afilamento 

foveal. Muito embora, as camadas retinianas não difiram em espessura do que foi 

encontrado na AEC10, a aferição da camada interna da retina, a qual representa a soma 

das camadas internas à CCG, está afilada em relação ao grupo AEC10. Isto sugere que a 

degeneração no grupo AEC3 pode ser maior, ou mais agressiva, que no grupo AEC10, 

porém só sendo percebida quando avaliada de forma mais abrangente. 

Ao se avaliar pacientes com AEC3 deve-se ter em mente a grande variabilidade 

fenotípica que eles apresentam (MORO et al., 2014b). Muita embora esta variabilidade 

tenha sido descrita em termos de achados semiológicos, ao menos um estudo 

anatomopatológico mostrou que a neurodegeneração, embora acometa de forma 

inequívoca o cerebelo e o tronco encefálico, afeta outras regiões de forma não tão 

regular. (SCHERZED et al., 2012) Dito isto, não seria incongruente considerar que 

diferentes padrões de neurodegeneração possam estar presentes nessa amostra e que 

diferentes padrões de acometimento de retina podem existir dentro de uma mesma 

doença. Se for verdade, pode explicar a aparente normalidade dos dados. 
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10.1.3 AEC 2 
Diferente das AECs 3 e 10, a AEC2 apresenta alterações significativas em 

diversas camadas retinianas. A retina está difusamente afilada,o que se percebe pela 

diferença significativa da espessura total da retina nos quatro quadrantes. Há perda 

significativa de espessura de quase toda a CFNR e CCG, assim como da porção 

temporal da CPI e nasal da CNI. As áreas que não alcançaram diferença estatisticamente 

significativa, ainda assim apresentam tendência a estarem mais afiladas em relação aos 

controles (valores de espessura médios menores). 

A AEC2 é uma doença com grave acometimento do sistema nervoso central e 

cuja patologia abrange não apenas o cerebelo (ESTRADA et al., 1999), mas diversas 

áreas do encéfalo, (RÜB et al., 2003, 2013) medula (PANG et al., 2002) e mesmo 

sistema nervoso perférico. (BEZERRA et al., 2015) Um estudo prévio, porém restrito à 

CFNR e CCG, já mostrava afilamento retiniano nestes pacientes. (PULA et al., 2011) 

Neste contexto, a alteração pronunciada das camadas retinianas, como visto neste 

trabalho, amplia a abrangência do acometimento neurodegenerativo da AEC2. Como 

parte do SNC, a retina não é poupada pelos mecanismos que levam à morte neuronal 

nesta ataxia. 

Muita embora as opções terapêuticas e mecanismos de neuroproteção 

disponíveis atualmente sejam praticamente nulos, o conhecimento de que há um 

acometimento retiniano difuso pode mudar a abordagem oftalmológica, tanto 

diagnóstica quanto prognóstica, nestes pacientes. 

10.1.4 AEC 1 
O afilamento das camadas retinianas, tal qual na AEC2, é visto na AEC1. Muito 

embora o pequeno número de pacientes neste grupo possa ter reduzido a significância 

destes achados. A espessura média de cada camada tende a ser menor do que aquela 

aferida no grupo controle, porém, a confirmação desta diferença só possa ser deduzida 

na região nasal da CNFR e CPI e temporal da CCG. A aferição da espessura total da 

retina mostrou essa diferença nos quadrantes temporal e inferior, enquanto que a CIR se 

mostrou afilada em sua porção temporal. 

A redução da espessura das diversas camadas retinianas vai ao encontro da 

neurodegeneração significativa e abrangente relatada em estudos anatomopatológicos, 

os quais mostram, na AEC1, atrofia não apenas restritas aos elementos cerebelares e 
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correlatos, mas também atrofia de elementos da função visual como o corpo geniculado 

talâmico lateral. (RÜB et al., 2012) 

Muito embora o número de indivíduos neste grupo seja pequeno, da mesma 

forma que na AEC2, o conhecimento do acometimento retiniano difuso pode mudar a 

abordagem oftalmológica nestes pacientes. 

10.2 Avaliação por Camada Retiniana 

10.2.1 CFNR 
Nesse estudo só foi percebida uma alteração significativa da espessura da CFNR 

em sua porção nasal nos grupos AEC1 e AEC2 em relação aos demais. Esse dado difere 

do que foi descrito por Pula (2011), o qual mostrou uma redução global da espessura da 

CFNR nos pacientes com AEC2 e AEC3 quando comparados a AEC1, AEC6 e Atrofia 

de Múltiplos Sistemas tipo cerebelar. Essa diferença pode ter ocorrido em parte pelo 

fato dos pacientes com AEC1 do citado estudo terem uma duração média de doença de 

apenas 8,25 anos quando comparados a aos demais grupos, com cerca de 18 anos de 

evolução. (PULA et al., 2011) Em nossa amostra o tempo de evolução da doença pros 

pacientes com AEC1 foi bastante semelhante (7,5 anos), porém os grupos de AEC2 e 

AEC3 tiveram cerca de seis anos a menos de evolução em relação ao outro.  Difere 

também do padrão mostado por Stricker em nove pacientes com AEC1, os quais 

mantinham a CFNR nasal intacta e a temporal significativamente afilada. Estes 

pacientes diferiam dos nossos principalmente em relação ao tempo de evolução da 

doença de cerca de 13 anos. (STRICKER et al., 2011) 

Já um estudo que avaliou apenas pacientes com AEC3 mostrou o setor temporal 

da CFNR preservado em todos os nove indivíduos avaliados, enquanto que os demais 

setores mostravam-se afilados em relação aos controles. (ALVAREZ et al., 2013) Muito 

embora este dado difira do que foi visto em nosso estudo, pois não houve afilamento 

considerável da CFNR nos pacientes com AEC3, o padrão de afilamento nasal, 

poupando a região temporal, se aproxima do que vimos nos grupos AEC1 e AEC2. 

Também este é o mesmo padrão percebido na degeneração retiniana da AEC7, a qual 

mostra afilamento tardio da CFNR  poupando a região temporal. (MANRIQUE et al., 

2009) 
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Chama à atenção a preservação da espessura desta camada nos pacientes com 

AEC10. Na maioria destes houve preservação de toda a CFNR e dos três pacientes que 

apresentaram algum setor comprometido, dois deles mostraram apenas alterações 

límitrofes, mais uma vez sugerindo um padrão de relativa benignidade desta doença em 

relação às demais. 

10.2.2 CCG e CPI 
Tanto na CCG como na CPI se percebeu afilamento destas camadas no setor 

temporal nos grupos AEC1 e AEC2, poupando o setor nasal. A avaliação da CCG ainda 

mostra acometimento dos setores superior e inferior desta camada nos grupos referidos 

anteriormete. Já nos grupos AEC3 e AEC10 não se percebeu estas alteraçõe em ambas 

as camadas.  

Estes achados são opostos ao que foi descrito em trabalho anterior que avaliou a 

espessura do conjunto CCG/CPI em AEC1, o qual mostrou afilamento apenas no setor 

nasal superior. (STRICKER et al., 2011) Também diferem do padrão de 

neurodegeneração que acomete todos os setores de forma inespecífica como  o visto na 

doença de Parkinosn, (KAUR et al., 2015; ŽIVKOVIĆ et al., 2017) e doença de 

Alzheimer. (YIM et al., 2015) Não há como comparar estes achados com o que é visto 

na Esclerose Múltipla uma vez que os estudos publicados sobre o assunto aferiram 

apenas a espessura média da CCG/CPI, sem se preocupar com a setorização desta. 

A correlação entre a diminuição da espessura na CCG e na CPI se dá pelo fato 

desta ser formada pelos axônios das células ganglionares. Na avaliação de doenças 

neurodegenerativas como a DA percebe-se que, não apenas há diminuição de número de 

células, mas também há alterações de morfologia dendrítica (LIU et al., 2011) o que 

pode ser um dos motivos desta alteração.  

10.2.3 CNI 
Em nosso estudo, apenas a porção nasal da CNI mostrou alteração significativa e 

apenas no grupo AEC2. Este achado não encontra correspondente na literatura já que é 

este o primeiro trabalho a avaliar camadas mais profundas da retina em AEC2, AEC3 e 

AEC10.  

A normalidade da CNI nos pacientes com AEC1, porém, está de acordo com a 

única aferição desta na literatura, (STRICKER et al., 2011) muito embora um estudo 

prévio sugerisse a presença de lesão nesta camada devido a presença de um padrão de 
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eletrorretinografia negativo. Tal achado sugere disfunção entre fotorreceptores e células 

bipolares, as quais são os principais componentes desta camada. (KIMURA et al., 2004) 

Quando comparada a uma doença de cunho inflamatório, como a EM, o 

resultado visto na AEC2 é diametralmente oposto, já que na EM percebe-se o aumento 

da espessura desta camada na presença de neurite óptica (KAUFHOLD et al., 2013; 

KAUSHIK et al., 2013) e a regressão deste aumento uma vez obtido o controle 

adequado dos surtos. (KNIER et al., 2016) Nestes estudos, a área mais espessada da 

CNI foi eaxtamente aquela mais afilada nos pacientes com AEC2, a nasal. 

Já a comparação com outras doenças neurodegenerativas é de difícil execução já 

que faltam dados na literatura sobre estas alterações na DA e aquelas achadas na DPI 

são extremamente contraditórias. (GARCIA-MARTIN et al., 2014; LEE et al., 2014; 

SCHNEIDER et al., 2014)  

10.2.4 CPE 
O presente estudo não demonstrou quaisquer alterações significativas na CPE 

em qualquer um dos grupos. No que tange a AEC1, está de acordo com o único artigo 

que avaliou esta camada e que também não demonstrou afilamento significativo. 

(STRICKER et al., 2011) 

Tanto em uma doença neurodegenerativa como a DPI, quanto em uma 

inflamatória como a EM, foi percebido, ora manutenção da espessura da CPE, 

(BEHBEHANI et al., 2017; SCHNEIDER et al., 2014) ora espessamento desta. (AL-

LOUZI et al., 2016; PILAT et al., 2016) 

Como a CPE é formada pelos axônios dos cones e bastonetes, mas também dos 

axônios das células bipolares, seria estranho, dada a aparente normalidade das aferições 

de espessura da CNI, se houvesse um afilamento percebido aqui. Assim, mais do que 

afirmar que a CNI está íntegra (exceto pela área nasal do grupo AEC2), podemos 

sugerir que todo o complexo CNI/CPE não é afetado.  

10.2.5 CNE 
Este estudo difere da literatura quanto a aferição da espessura da CNE em 

pacientes com AEC1. Enquanto aqui mostramos um afilamento significativo em relação 

a todos os demais grupos, este não foi percebido por estudo anterior. Porém, vale 

ressalvar que o local de aferição nos dois estudos foi diferente, uma vez que o estudo de 
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Stricker aferiu a média da espessura da CNE em um setor circular ao redor da fóvea, 

enquanto que nosso estudo fez esta aferição em um ponto central daquela. (STRICKER 

et al., 2011) 

Chama a atenção o fato de que tanto no grupo AEC3, como no grupo AEC10, 

exista um afilamento significativo desta camada em relação aos controles, diferindo do 

observado até o momento nas demais camadas da retina. Não há aferições prévias na 

literatura nestes pacientes para e traçar um paralelo. Este padrão de afilamento, 

classicamente é visto no grupo de ataxias cerebelares autossômicas dominantes com 

degeneração retiniana descrito por Harding (HARDING, 1892) e que hoje engloba 

especificamente a AEC7, a qual mostra afilamento foveal característico. (CAMPOS-

ROMO et al., 2017) Porém, a despeito deste afilamento, os pacientes com AEC3 e 

AEC10 não mostram a diminuição de acuidade visual ou acuidade para cores 

significativa que seria esperada com a perda de fotorreceptores. 

É interessante perceber que a redução da espessura foveal é uma característica 

clássica encontrada na AEC7, a qual apresenta distrofia de cones e bastões levando ao 

afilamento muito mais pronunciado desta camada em relação às demais, por vezes com 

total desaparecimento das células fotorreceptoras. (ALEMAN et al., 2002; MANRIQUE 

et al., 2009; MARTIN et al., 1994) 

10.2.6 CIR 
A aferição da camada interna da retina não é comum nos estudos. Ela contempla 

as camadas CPI, CNI, CPE e CNE e foi aferida no ponto de sua maor espessura 

imediatamente nasal e temporal à fóvea. O objetivo principal de trazer esta aferição, 

assim como a aferição da espessura total da retina, é, após avaliar as camadas 

separadamente, conseguir compreender como toda a rede neural retiniana se comporta 

nestas doenças neurodegenerativas. 

Percebeu-se que quando tomadas estas camadas como um todo não houve 

afilamento significativo em nenhum grupo na porção nasal da CIR. Já na porção 

temporal os grupos AEC1 e AEC2 mostram-se claramente mais afilados. Muito embora 

este afilamento encontre correspondência no afilamento observado na camada mais 

externa aferida (CFNR) e na CNI, é de se notar que a CCG e a CPI nestes mesmos 

grupos apresentaram afilamento apenas nas regiões temporais, poupando a região nasal.  
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Aqui também pudemos perceber que a CIR temporal nos grupos AEC1, AEC2 e 

AEC3 mostra-se afilada em relação ao grupo AEC10.  

10.3 A Evolução Clínica e a Retina 

Ao avaliar a evolução da degeneração retiniana comparada com o aparecimento 

dos sintomas clínicos/cerebelares da ataxia, optamos por realizar duas análises distintas. 

A primeira engloba todos os pacientes em um único grupo a despeito do tipo de 

AEC. Muito embora não se deva considerar diferentes ataxias espinocerebelares como 

doenças idênticas, já que se tratam de doenças genéticamente distintas e que envolvem 

mecanismos de neurodegeneração distintas, tomamos esta liberdade pelo instrumento 

usado para avaliação destas ser o mesmo. O SARA nos fornece um panorama da 

evolução da doença que independe do mecanismo patológico em si. O viés criado por 

este agrupamento é que não se considera as particularidades de cada grupo como a 

possibilidade de parkinsonismo, demência ou neuropatia periférica, entre outros 

sintomas que podem prejudicar marcha, equilíbrio e realização de tarefas de forma 

independente das alteraçoes cerebelares. 

A segunda análise foi realizada com cada grupo de forma independente, o que 

retira o viés da análise anterior. 

10.3.1 Todos os grupos 
A espessura total da retina em seu quadrante inferior parece ter a melhor 

correlação com a evolução da doença, muito embora esta correlação seja apenas 

moderada.  Essa correlação se perde quando se avalia apenas a CIR. 

O valor total do SARA não se relacionou com espessura da CFNR, CCG, CPI, 

CNI, CPE ou CNE. Da mesma forma não parece haver correlações fortes entre cada 

item do SARA individualmente e estas camadas. 

Tal falta de correlação pode ser atribuída à vários motivos. Pode ser que 

realmente não haja relação entre a evolução clínica e retiniana da doença e que a perda 

neuronal se dê de forma errática ao longo dos anos, possivelmente afetada por outros 

fatores não abordados neste estudo. Também é possível que ao se avaliar todos os 

grupos como um, as características de cada grupo sejam suprimidas pelos demais. 
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Como veremos nas sessões seguintes, os grupos isoladamente mostraram correlações 

mais fortes do que estas. 

Os ítens disartria e tremor estão correlacionados com a espessura em ao menos 

três setores ou camadas distintas, e todas nos setores nasal ou inferior. Estes sintomas 

parecem ser mais sensíveis que os demais para se correlacionar com o processo 

degenerativo retiniano. 

Ainda, a espessura das diversas camadas nos setores temporal e superior 

carecem de correlações significativas (o temporal carece de qualquer correlação), o que 

sugere que, embora haja redução de espessura nas camadas CCG e CPI nestes setores, 

esta perda se dá de forma mais errática do que aquela ocorrida na porção nasal da CFNR 

como visto no capítulo anterior. 

10.3.2 AEC1 
Como o número de pacientes com AEC1 recrutados para este estudo fora muito 

pequeno, não foi possível realizar uma inferência adequada sobre a evolução da doença, 

aferida pelo SARA, e a espessura de cada camada retiniana. Muito embora os achados 

sugiram que a AEC1 apresenta um padrão de degeneração retiniana mais agressiva que 

as demais, como visto pela avaliação comparada no ítem anterior, seria necessário a 

avaliação de um grupo  maior e mais homogêneo para avaliar esta degeneração à luz da 

evolução clínica dos pacientes. 

O baixo número de indivíduos com AEC1 incluídos na pesquisa se deve em 

grande parte à pequena incidência desta doença na região do estudo (TEIVE et al., 

2012) a qual é muito menor que a dos demais grupos. 

10.3.3 AEC2 
Nenhuma medida se apresentou com correlação ao valor total do SARA que 

permita uma inferência sobre a gravidade da doença através destes dados.  

A CFNR isoladamente não pareceu ser um bom preditor de gravidade de doença 

na AEC2, assim como CPE, CNE e CIR.  

Ao analisar os dados de espessura total da retina, CCG e CPI percebemos que 

existem correlações significativas especialmente nas porções inferior e nasal destas 

camadas. Chama a atenção a relação da presença e gravidade da disdiadocinesia com a 

porção inferior de retina total e porções nasal e inferior da CCG.  
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Assim como na análise com todos os grupos, a aferição da espessura do setor 

superior não guarda quaisquer corelações significativas com a SARA. 

A presença de uma correlação forte positiva entre a quantidade de tremor e 

espessura da CNI em sua porção nasal parece ir de encontro aos demais resultados 

vistos ate o momento, haja visto a diminuiçao da espessura desta camada no grupo 

AEC2 de modo significativo em relação a todos os demais grupos. Uma explicação 

possível residiria no fato de que os pacientes com AEC2 apresentam como sintoma 

característico a presença indiscutível de limitação de movimento sacádico e 

oftalmoparesia progressiva, por vezes grave. (RIVAUD-PECHOUX et al., 1998; 

WADIA; SWAMI, 1971) Sabendo-se que (1) a CNI é formada em maior parte por 

interneurônios inibitórios, cuja função é filtrar os estímulos recebidos e processados 

pelos fotorreceptores, (2) que a ausência de controle sacádico adequado e da presença 

de oftalmoparesia obriga o SNC a transferir o controle de fxação do olhar para a 

msculatura cervical e que (3) a presença de tremor dificulta a fixação do olhar, podemos 

supor que a comunhão destes fatores causa hiperestimulação dos interneurônios da CNI, 

levando a uma hipertrofia relativa local a despeito da perda neuronal que se aferiu. Não 

há na literatura estudos mostrando a espessura da CNI em pacientes com oftalmoplegia 

ou mesmo com outras situações que levem à dificuldade de fixação como, por exemplo, 

aqueles com nistagmo congênito ou adquirido. Um único estudo que avaliou a presença 

de microcistos maculares em neuropatias ópticas mitocondriais, a saber Atrofia Óptica 

Dominante e Neuropatia Óptica Hereditária de Leber, mostrou espessamento da CNI 

como um todo, mas não fez qualquer inferência à presença ou não de oftalmoplegia. 

(CARBONELLI et al., 2015) 

Ainda, a presença de tremor se associou a uma redução da espessura da CPI logo 

acima da área espessada da CNI. Com base nisso podemos supor que a 

disfuncionalidade da CNI espessada leva a atrofia da rede neural a jusante daquela. 

10.3.4 AEC3 
Aqui também a CFNR não parece ser um bom preditor da evolução da doença. 

A correlação encontrada  foi apenas moderada e relacionando a região nasal como 

tremor de MMII e a nasal inferior com a fala, mas nenhum setor se corelacionou de 

forma significativa com o valor total do SARA. 
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Muito embora tanto a CCG e a CNI tenham apresentado espessura equivalente à 

dos controles, pode-se perceber que a evolução da doença, avaliada pelo SARA total, se 

correlaciona com afilamento das camadas celulares da retina (CCG e CNI) em sua 

porção nasal. O afilamento desta porção nestas duas camadas se correlaciona de forma 

congruente com a metria dos MMII destes pacientes, e também isoladamente em 

relação a diadococinesia de MMSS (CCG) e em relação a deambulação, postura e fala 

(CNI).  

O afilamento das camadas celulares e sua associação com a gravidade da doença 

vai ao encontro do que é percebido em outras regiões. Estudos com metodologia distinta 

mostraram que a perda neuronal em diferentes regiões do encéfalo está associada com a 

gravidade da doença. De Rezende et al. ao fazer avaliação volumétrica cerebral com 

RNM num grupo de 47 pacientes com AEC3, relatou atrofia difusa cortical e 

subcortical, a qual se relaciona com a graviade da doença. (DE REZENDE et al., 2015) 

Um estudo com SPECT revelou baixos níveis de N-acetil-aspartato total e glutamato, 

além de aumento de mioinositol, relacionados fortemente com o valor do SARA. 

(ADANYEGUH et al., 2015) 

Outra correlação com o valor total do SARA foi a espessura do setor temporal 

da CIR, o qual não encontrou correlato com a espessura total da retina,mas sim com a 

região temporal da CCG. Embora estas duas camadas não se apresentem afiladas em 

relação aos demais grupos, tanto a espessura da CIR temporal como a da CCG temporal 

se correlacionam com o equilíbrio estático, a diadococinesia e a metria de MMII nos 

pacientes com AEC3. 

10.3.5 AEC10 
No grupo AEC10 a progressão da ataxia e sua mensuração pelo SARA (SARA 

total) não encontra correlação com os achados de OCT. 

Uma inferência que se pode arguir a partir dos dados levantados é a correlação 

entre quadrantes superior e inferior da retina e a disartria.  

Os itens deambulação, disartria e metria de MMSS tem alguma relação com o 

processo neurodegenerativo aferido pela OCT, porém não seguem um padrão 

determinado. 
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A irregularidade das correlações apresentadas não permite uma conclusão 

definitiva sobre o real processo que ocorre na retina dos pacientes com AEC10. É 

possível, que com o aumento da amostra muitas destas correlações venham a convergir 

para um padrão mais regular de acometimento da retina, ou mesmo desapareçam.  

10.4 Considerações finais 

Este trabalho teve como principais limitações o pequeno número de pacientes 

avaliados, especialmente no grupo AEC1. Estudos posteriores com maior número de 

pacientes, poderão corroborar ou negar os dados e correlações aqui apresentados. Houve 

ainda perda de seguimento de uma parcela importante dos pacientes, devido 

principalmente, ao baixo perfil sócio-econômico e necessidade de deslocamento até o 

local de realização do OCT. 

Apesar destes, este trabalho inova ao avaliar as camadas mais profundas da 

retina na população com AEC1, 2, 3 e 10. A definição do real acometimento retiniano 

nas ataxias dominantes, excetuando-se os referentes à AEC7, ainda é assunto com 

pouco embasamento na literatura e com grandes possibilidades de linhas de pesquisa.  

Ao se avaliar um paciente com AEC3 ou AEC10, espera-se que a retina deste 

seja normal ou muito próxima disso. Alterações retinianas significativas sugerem uma a 

presença de uma comorbidade ou, no caso da AEC3, da possibilidade de um fenótipo 

específico. 

Já na avaliação da retina nos pacientes com AEC1 ou AEC2 as alterações na 

OCT tendem a ser a regra, especialmente aquelas acometendo diversos setores da 

CFNR. 

De modo geral, a porção superior da retina parece se manter mais preservada e 

ter menor correlação com a evolução da doença, enquanto que os setores nasal e inferior 

tendem a ser mais acometidos. 
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11 CONCLUSÃO  

1. Em relação às principais alterrações estruturais retinianas encontradas 

neste estudo pode-se afirmar que: na AEC1 há afilamento significativo na região nasal 

da CNFR e CPI e temporal da CCG, assim como redução da espessura total da retina 

nos quadrantes temporal e inferior, da CIR em sua porção temporal e da CNE; na AEC2 

há redução significativa da espessura de quase toda a CFNR e CCG, assim como da 

porção temporal da CPI e nasal da CNI; na AEC3 e AEC10 apenas se percebe 

afilamento foveal, sem comprometimento das demais estruturas. 

2. A comparação entre os grupos mostra um padrão de gravidade, 

mensurado pelo grau de afilamento encontrado nas diversas camadas, no qual a AEC2 

se mostra mais grave que as demais. Segue-se a AEC1 ainda com alterações 

significativas em relação à AEC3 e 10 e controles. Os grupos AEC3, AEC10 e Controle 

apresentam padrão muito semelhante entre si, sendo o afilamento na AEC3 mais 

significativo do que na AEC10.  

3. A correlação da severidade da doença com os achados retinianos 

mostrou: na AEC2, muito embora não haja relação de qualquer medida com o SARA, a 

quantidade de tremor se correlacionou com a espessura da CNI em sua porção nasal e 

presença e gravidade da disdiadocinesia com a espessura da porção inferior de retina 

total e CCG; na AEC3 o SARA total se correlaciona com afilamento de CCG e CNI em 

sua porção nasal e do setor temporal da CIR; na AEC10 não há correlação da severidade 

da doença com os achados de OCT. 

  



114 
 

12 BIBLIOGRAFIA 

AAO. Fundamentals and Principles of Ophtalmology. [s.l.] American 

Academy of Ophtalmology, 2006.  

ABDEL-ALEEM, A.; ZAKI, M. S. Spinocerebellar ataxia type 2 (AEC2) in an 

Egyptian family presenting with polyphagia and marked CAG expansion in infancy. 

Journal of Neurology, v. 255, n. 3, p. 413–419, 2008.  

ABE, T. et al. Ophthalmological findings in patients with spinocerebellar ataxia 

type 1 are not correlated with neurological anticipation. Graefe’s Archive for Clinical 

and Experimental Ophthalmology, v. 239, n. 10, p. 722–728, 2001.  

ABELE, M. et al. Restless legs syndrome in spinocerebellar ataxia types 1, 2, 

and 3. Journal of neurology, v. 248, n. 4, p. 311–4, abr. 2001.  

ADACHI, M. et al. Diffusion-and T2-weighted MRI of the transverse pontine 

fibres in spinocerebellar degeneration. Neuroradiology, v. 42, n. 11, p. 803–809, 2000.  

ADANYEGUH, I. M. et al. In vivo neurometabolic profiling in patients with 

spinocerebellar ataxia types 1, 2, 3, and 7. Movement Disorders, v. 30, n. 5, p. 662–

670, 15 abr. 2015.  

AGARWAL, P. et al. Evaluation of Central Macular Thickness and Retinal 

Nerve Fiber Layer Thickness using Spectral Domain Optical Coherence Tomography in 

a Tertiary Care Hospital. Current Journal of Glaucoma Practice with DVD, v. 8, n. 

August, p. 75–81, 2014.  

AL-LOUZI, O. A. et al. Outer retinal changes following acute optic neuritis. 

Mult Scler, v. 22, n. 3, p. 362–372, 2016.  

ALBRECHT, P. et al. Retinal neurodegeneration in Wilson’s disease revealed 

by spectral domain optical coherence tomography. PloS one, v. 7, n. 11, p. e49825, 

2012.  

ALEMAN, T. S. et al. Spinocerebellar ataxia type 7 (SCA7) shows a cone-rod 

dystrophy phenotype. Experimental eye research, v. 74, n. 6, p. 737–745, 2002.  

ALEMAN, T. S. et al. Relationship Between Optic Nerve Appearance and 

Retinal Nerve Fiber Layer Thickness as Explored with Spectral Domain Optical 

Coherence Tomography. Translational Vision Science & Technology, v. 3, n. 6, p. 4, 

out. 2014.  

ALMEIDA, T. et al. Ancestral Origin of the ATTCT Repeat Expansion in 

Spinocerebellar Ataxia Type 10 (SCA10). PLoS ONE, v. 4, n. 2, p. e4553, 23 fev. 



115 
 

2009.  

ALMEIDA, I. N. F. DE et al. Optical coherence tomography and multifocal 

electroretinography of patients with advanced neovascular age-related macular 

degeneration before, during, and after treatment with ranibizumab. Arquivos 

Brasileiros de Oftalmologia, v. 78, n. 2, p. 105–109, 2015.  

ALONSO, E. et al. Distinct distribution of autosomal dominant spinocerebellar 

ataxia in the Mexican population. Movement Disorders, v. 22, n. 7, p. 1050–1053, 11 

abr. 2007.  

ALVAREZ, G. et al. Optical coherence tomography findings in spinocerebellar 

ataxia-3. Eye, v. 27, n. 12, p. 1376–1381, 13 dez. 2013.  

ANJOS, R. et al. Macular Ganglion Cell Layer and Peripapillary Retinal Nerve 

Fibre Layer Thickness in Patients with Unilateral Posterior Cerebral Artery Ischaemic 

Lesion : An Optical Coherence Tomography Study. Neuro-Ophthalmology, v. 40, n. 1, 

p. 8–15, 2016.  

AUBURGER, G. et al. Autosomal dominant ataxia: genetic evidence for locus 

heterogeneity from a Cuban founder-effect population. American journal of human 

genetics, v. 46, n. 6, p. 1163–77, 1990.  

BABOVIC-VUKSANOVIC, D. et al. Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA 2) in 

an infant with extreme CAG repeat expansion. American journal of medical genetics, 

v. 79, n. 5, p. 383–7, 12 out. 1998.  

BAILEY, J. E. et al. Evaluation of an updated HRR color vision test. Visual 

neuroscience, v. 21, n. 3, p. 431–436, 2004.  

BALK, L. J. et al. Timing of retinal neuronal and axonal loss in MS: a 

longitudinal OCT study. Journal of Neurology, v. 263, n. 7, p. 1323–1331, 3 jul. 2016.  

BAMBO, M. P. et al. Detection of retinal nerve fiber layer degeneration in 

patients with Alzheimer’s disease using optical coherence tomography: searching new 

biomarkers. Acta ophthalmologica, v. 92, n. 7, p. e581–e582, 2014.  

BANFI, S. et al. Identification and characterization of the gene causing type 1 

spinocerebellar ataxia. Nature Genetics, v. 7, n. 4, p. 513–520, ago. 1994.  

BAUER, P. O. et al. Genotype/phenotype correlation in a SCA1 family: 

anticipation without CAG expansion. Journal of applied genetics, v. 46, n. 3, p. 325–8, 

2005.  

BAYHAN, H. A. et al. The Association of Spectral-Domain Optical Coherence 

Tomography Determined Ganglion Cell Complex Parameters and Disease Severity in 



116 
 

Parkinson’s Disease. Current eye research, v. 3683, n. November 2013, p. 1–6, 2014.  

BEHBEHANI, R. et al. Optical coherence tomography segmentation analysis in 

relapsing remitting versus progressive multiple sclerosis. PLoS ONE, v. 12, n. 2, p. 1–

12, 2017.  

BELAL, S. et al. Clinical and genetic analysis of a Tunisian family with 

autosomal dominant cerebellar ataxia type 1 linked to the SCA2 locus. Neurology, v. 

44, n. 8, p. 1423–6, ago. 1994.  

BEZERRA, M. L. E. et al. Pattern of Peripheral Nerve Involvement in 

Spinocerebellar Ataxia Type 2: a Neurophysiological Assessment. Cerebellum 

(London, England), 26 dez. 2015.  

BRAAF, B. et al. Real-time eye motion correction in phase-resolved OCT 

angiography with tracking SLO. Biomedical Optics Express, v. 4, n. 1, p. 51, 1 jan. 

2013.  

BRENNEIS, C. et al. Atrophy pattern in SCA2 determined by voxel-based 

morphometry. Neuroreport, v. 14, n. 14, p. 1799–802, 6 out. 2003.  

BROUILLETTE, A. M.; ÖZ, G.; GOMEZ, C. M. Cerebrospinal Fluid 

Biomarkers in Spinocerebellar Ataxia: A Pilot Study. Disease markers, v. 2015, p. 

413098, 2015.  

BRUSCO, A. et al. Molecular genetics of hereditary spinocerebellar ataxia: 

mutation analysis of spinocerebellar ataxia genes and CAG/CTG repeat expansion 

detection in 225 Italian families. Archives of neurology, v. 61, n. 5, p. 727–33, maio 

2004.  

BRUSSE, E.; MAAT-KIEVIT, J.; VAN SWIETEN, J. Diagnosis and 

management of early- and late-onset cerebellar ataxia. Clinical Genetics, v. 71, n. 1, p. 

12–24, 28 nov. 2006.  

BÜRK, K. et al. Clinical and genetic analysis of three German kindreds with 

autosomal dominant cerebellar ataxia type I linked to the SCA2 locus. Journal of 

neurology, v. 244, n. 4, p. 256–61, abr. 1997.  

BÜRK, K. et al. Cognitive deficits in spinocerebellar ataxia 2. Brain : a journal 

of neurology, v. 122 ( Pt 4, n. 0006–8950, p. 769–77, abr. 1999a.  

BÜRK, K. et al. Autosomal dominant cerebellar ataxia type I: oculomotor 

abnormalities in families with SCA1, SCA2, and SCA3. Journal of neurology, v. 246, 

n. 9, p. 789–97, set. 1999b.  

BÜRK, K. et al. Executive dysfunction in spinocerebellar ataxia type 1. 



117 
 

European Neurolology, v. 46, n. 1, p. 43–48, 2001.  

BÜRK, K. et al. Cognitive deficits in spinocerebellar ataxia type 1, 2, and 3. 

Journal of Neurology, v. 250, n. 2, p. 207–211, 1 fev. 2003.  

BUSHART, D. D.; MURPHY, G. G.; SHAKKOTTAI, V. G. Precision medicine 

in spinocerebellar ataxias: treatment based on common mechanisms of disease. Annals 

of translational medicine, v. 4, n. 2, p. 25, jan. 2016.  

CAFFÉ, A. R. et al. Distribution of Purkinje cell specific Zebrin II/aldolase C 

immunoreactivity in the mouse, rat, rabbit, and human retina. Journal of Comparative 

Neurology, v. 348, n. 2, p. 291–297, 1994.  

CAI, T. et al. Trinucleotide repeat expansion of spinocerebellar ataxia (SCA1) 

found in a Chinese family. Chinese medical journal, v. 111, n. 2, p. 160–2, fev. 1998.  

CAMPBELL, W. W. DeJong, o exame neurológico. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Guanabara Koogan, 2007.  

CAMPOS-ROMO, A. et al. Ophthalmic features of spinocerebellar ataxia type 

7. Eye, v. 29, n. 3, p. 174–179, 11 ago. 2017.  

CANCEL, G. et al. Molecular and clinical correlations in spinocerebellar ataxia 

2: a study of 32 families. Human molecular genetics, v. 6, n. 5, p. 709–15, 1997.  

CANDY, T. R. et al. Adult Discrimination Performance for Pediatric Acuity 

Test Optotypes. Investigative Opthalmology & Visual Science, v. 52, n. 7, p. 4307, 16 

jun. 2011.  

CANESI, M. et al. Finding a new therapeutic approach for no-option 

Parkinsonisms: mesenchymal stromal cells for progressive supranuclear palsy. Journal 

of Translational Medicine, v. 14, n. 1, p. 127, 2016.  

CHAKRABORTY, R.; PARDUE, M. T. Molecular and Biochemical Aspects of 

the Retina on Refraction. Prog Mol Biol Transl Sci, n. 134, p. 249–267, 2015.  

CHINTAWAR, S. et al. Grafting neural precursor cells promotes functional 

recovery in an SCA1 mouse model. The Journal of neuroscience : the official journal 

of the Society for Neuroscience, v. 29, n. 42, p. 13126–13135, 2009.  

CHONG, S. et al. Gametic and somatic tissue−specific heterogeneity of the 

expanded SCA1 CAG repeat in spinocerebellar ataxia type 1. Nature genetics, v. 10, p. 

344–350, 1995.  

CHUNG, M. Y. et al. Evidence for a mechanism predisposing to 

intergenerational CAG repeat instability in spinocerebellar ataxia type I. Nature 

genetics, v. 5, n. 3, p. 254–258, 1993.  



118 
 

CINTRA, V. P. et al. Mutational screening of 320 Brazilian patients with 

autosomal dominant spinocerebellar ataxia. Journal of the neurological sciences, v. 

347, n. 1–2, p. 375–9, 15 dez. 2014.  

CIOCLER FROIMAN, P.; DANTAS, P. E. C. Assessment of Visual Acuity in 

Patients with Dementia using Teller Acuity Cards. Strabismus, v. 21, n. 2, p. 93–97, 29 

jun. 2013.  

COLE, B. L. Assessment of inherited colour vision defects in clinical practice. 

Clinical and Experimental Optometry, v. 90, n. 3, p. 157–175, maio 2007.  

COLE, B. L.; LIAN, K.-Y.; LAKKIS, C. The new Richmond HRR 

pseudoisochromatic test for colour vision is better than the Ishihara test. Clinical and 

Experimental Optometry, v. 89, n. 2, p. 73–80, 2006.  

CONCEIÇÃO, M. et al. Intravenous administration of brain-targeted stable 

nucleic acid lipid particles alleviates Machado-Joseph disease neurological phenotype. 

Biomaterials, v. 82, n. 2016, p. 124–137, 2016.  

COUTINHO, P.; ANDRADE, C. Autosomal dominant system degeneration in 

Portuguese families of the Azores Islands: A new genetic disorder involving cerebellar, 

pyramidal, extrapyramidal and spinal cord motor functions. Neurology, v. 28, n. July, 

p. 703–709, 1978.  

D’AVIGNON, M. C. L’Ataxie Locomotrice Progressive. [s.l: s.n.]. 

DAVIDOVITS, P.; EGGER, M. D. Scanning Laser Microscope for Biological 

Investigations. Applied Optics, v. 10, n. 7, p. 1615–1619, 1971.  

DE REZENDE, T. J. R. et al. Cerebral cortex involvement in Machado−Joseph 

disease. European Journal of Neurology, v. 22, n. 2, p. 277-e24, fev. 2015.  

DE ROSA, A. et al. Suppression of myoclonus in SCA2 by piracetam. 

Movement Disorders, v. 21, n. 1, p. 116–118, jan. 2006.  

DEL CAÑO-ESPINEL, M. et al. Lazarillo-related Lipocalins confer long-term 

protection against type I Spinocerebellar Ataxia degeneration contributing to optimize 

selective autophagy. Molecular neurodegeneration, v. 10, p. 11, 2015.  

DING, Y. et al. BIIB021, a synthetic Hsp90 inhibitor, induces mutant ataxin-1 

degradation through the activation of heat shock factor 1. Neuroscience, v. 327, p. 20–

31, 2016.  

DONIS, K. C. et al. Spinocerebellar ataxia type 3/Machado-Joseph disease 

starting before adolescence. Neurogenetics, 2016.  

DUBOURG, O. et al. Analysis of the SCA1 CAG repeat in a large number of 



119 
 

families with dominant ataxia: clinical and molecular correlations. Annals of 

neurology, v. 37, n. 2, p. 176–80, fev. 1995.  

DUKER, J. S.; ADHI, M. Optical coherence tomography -- current and future 

applications. Curr Opin Ophthalmol., v. 24, n. 3, p. 213–221, 2013.  

DÜRR, A. et al. Autosomal dominant cerebellar ataxia type I linked to 

chromosome 12q (SCA2: spinocerebellar ataxia type 2). Clinical neuroscience (New 

York, N.Y.), v. 3, n. 1, p. 12–6, 1995a.  

DÜRR, A. et al. Autosomal dominant cerebellar ataxia type I in Martinique 

(French West Indies). Clinical and neuropathological analysis of 53 patients from three 

unrelated SCA2 families. Brain : a journal of neurology, v. 118 ( Pt 6, n. 6, p. 1573–

81, dez. 1995b.  

ESTRADA, R. et al. Spinocerebellar ataxia 2 (SCA2): Morphometric analyses in 

11 autopsies. Acta Neuropathologica, v. 97, n. 3, p. 306–310, 1999.  

FAHL, C. N. et al. Spinal Cord Damage in Machado-Joseph Disease. 

Cerebellum, v. 14, n. 2, p. 128–132, 2015.  

FARAH, M. E. Tomografia de coerência óptica: OCT. Rio de Janeiro: Cultura 

Médica, 2006.  

FENG, Y.-F. et al. Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Changes in Migraine: A 

Meta-Analysis of Case-Control Studies. Current eye research, p. 1–9, 13 ago. 2015.  

FERCHER, A. F. et al. Optical coherence tomography - principles and 

applications. Reports on Progress in Physics, v. 66, n. 2, p. 239–303, 1 fev. 2003.  

FERNANDEZ, M. et al. Late-onset SCA2: 33 CAG repeats are sufficient to 

cause disease 242. Neurology, v. 55, n. 0028–3878, p. 569–572, 2000.  

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Lições de física de 

Feynman: edição definitiva. Porto Alegre: Bookman, 2008.  

FILLA, A. et al. Has spinocerebellar ataxia type 2 a distinct phenotype? Genetic 

and clinical study of an Italian family. Neurology, v. 45, n. 4, p. 793–6, abr. 1995.  

FILLA, A. et al. Autosomal dominant cerebellar ataxia type I. Clinical and 

molecular study in 36 Italian families including a comparison between SCA1 and SCA2 

phenotypes. Journal of the Neurological Sciences, v. 142, n. 1–2, p. 140–147, 1996.  

FITTSCHEN, M. et al. Genetic ablation of ataxin-2 increases several global 

translation factors in their transcript abundance but decreases translation rate. 

Neurogenetics, p. 181–192, 2015.  

FREUND, A. A. et al. Spinocerebellar ataxias: Microsatellite and allele 



120 
 

frequency in unaffected and affected individuals. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 

67, n. August, p. 1124–1132, 2009.  

FRIEDRICH, B. et al. Comparative analyses of Purkinje cell gene expression 

profiles reveal shared molecular abnormalities in models of different polyglutamine 

diseases. Brain Research, v. 1481, p. 37–48, 2012.  

FRONTALI, M. et al. Spinocerebellar ataxia (SCA1) in two large Italian 

kindreds: evidence in favour of a locus position distal to GLO1 and the HLA cluster. 

Ann.Hum.Genet., v. 55 ( Pt 1), n. 0003–4800, p. 7–15, 1991.  

FUJIGASAKI, H. et al. Spinocerebellar ataxia type 10 in the French population. 

Annals of Neurology, v. 51, n. 3, p. 408–408, mar. 2002.  

FUJITA, H. et al. Detailed expression pattern of Aldolase C (Aldoc) in the 

cerebellum, retina and other areas of the CNS studied in Aldoc-Venus knock-in mice. 

PLoS ONE, v. 9, n. 1, p. 22–27, 2014.  

GAMBARDELLA,  A et al. CAG repeat length and clinical features in three 

Italian families with spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2): early impairment of 

Wisconsin Card Sorting Test and saccade velocity. Journal of neurology, v. 245, n. 10, 

p. 647–52, out. 1998.  

GAN, S. R. et al. Population genetics and new insight into range of CAG repeats 

of spinocerebellar ataxia type 3 in the han Chinese population. PLoS ONE, v. 10, n. 8, 

p. 1–12, 2015.  

GARCIA-MARTIN, E. et al. Retinal nerve fibre layer thickness in ARSACS: 

myelination or hypertrophy? British Journal of Ophthalmology, v. 97, n. 2, p. 238–

241, 1 fev. 2013.  

GARCIA-MARTIN, E. et al. Distribution of retinal layer atrophy in patients 

with parkinson disease and association with disease severity and duration. American 

Journal of Ophthalmology, v. 157, n. 2, p. 470–478.e2, 2014.  

GARCIA-MARTIN, E. et al. Ganglion cell layer measurements correlate with 

disease severity in patients with Alzheimer’s disease. Acta Ophthalmologica, v. 94, n. 

6, p. e454–e459, set. 2016.  

GARDNER, R. J. M. “SCA16” is really SCA15. Journal of Medical Genetics, 

v. 45, n. 3, p. 192–192, 22 out. 2007.  

GATTO, E. M. et al. Ethnic origin and extrapyramidal signs in an Argentinean 

spinocerebellar ataxia type 10 family. Neurology, v. 69, n. 2, p. 216–8, 10 jul. 2007.  

GAZULLA, J. et al. New findings in the ataxia of charlevoix-saguenay. Journal 



121 
 

of Neurology, v. 259, p. 869–878, 2012.  

GELFAND, J. M. et al. Heterogeneous patterns of tissue injury in NARP 

syndrome. J Neurol, v. 258, n. 3, p. 440–448, 2011.  

GESCHWIND, D. H. et al. The prevalence and wide clinical spectrum of the 

spinocerebellar ataxia type 2 trinucleotide repeat in patients with autosomal dominant 

cerebellar ataxia. American journal of human genetics, v. 60, n. 4, p. 842–50, 1997.  

GIERGA, K. et al. Involvement of the cranial nerves and their nuclei in 

spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). Acta Neuropathologica, v. 109, n. 6, p. 617–

631, 19 jun. 2005.  

GINESTRONI, A. et al. Brain structural damage in spinocerebellar ataxia type 

1 : a VBM study. Journal of neurology, v. 255, n. 8, p. 1153–8, 30 ago. 2008.  

GISPERT, S. et al. Chromosomal assignment of the second locus for autosomal 

dominant cerebellar ataxia (SCA2) to chromosome 12q23-24.1. Nature genetics, v. 4, 

n. 3, p. 295–9, jul. 1993.  

GISPERT, S. et al. The modulation of Amyotrophic Lateral Sclerosis risk by 

Ataxin-2 intermediate polyglutamine expansions is a specific effect. Neurobiology of 

Disease, v. 45, n. 1, p. 356–361, 2012.  

GIUFFRIDA, S. et al. Supratentorial atrophy in spinocerebellar ataxia type 2: 

MRI study of 20 patients. Journal of neurology, v. 246, n. 5, p. 383–8, 1999a.  

GIUFFRIDA, S. et al. Clinical and molecular analysis of 11 Sicilian SCA2 

families: influence of gender on age at onset. European journal of neurology, v. 6, n. 

3, p. 301–7, maio 1999b.  

GIUNTI, P. et al. The role of the SCA2 trinucleotide repeat expansion in 89 

autosomal dominant cerebellar ataxia families: Frequency, clinical and genetic 

correlates. Brain, v. 121, n. 3, p. 459–467, 1998.  

GIUNTI, P. et al. Molecular and Clinical Study of 18 Families with ADCA Type 

II: Evidence for Genetic Heterogeneity and De Novo Mutation. The American Journal 

of Human Genetics, v. 64, n. 6, p. 1594–1603, jun. 1999.  

GOLDFARB, L. G. et al. Unstable triplet repeat and phenotypic variability of 

spinocerebellar ataxia type 1. Annals of Neurology, v. 39, n. 4, p. 500–506, 1996.  

GONZÁLEZ-LÓPEZ, J. J. et al. Comparative Diagnostic Accuracy of Ganglion 

Cell-Inner Plexiform and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measures by Cirrus and 

Spectralis Optical Coherence Tomography in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. 

BioMed Research International, v. 2014, p. 1–10, 2014.  



122 
 

GONZÁLEZ-ZALDÍVAR, Y. et al. Epidemiological, clinical, and molecular 

characterization of Cuban families with spinocerebellar ataxia type 3/Machado-Joseph 

disease. Cerebellum & Ataxias, v. 2, n. 1, p. 1, 2015.  

GOPALAKRISHNAN, M. et al. Normative spectral domain optical coherence 

tomography data on macular and retinal nerve fiber layer thickness in Indians. Indian 

Journal of Ophthalmology, v. 62, n. 3, p. 316, 2014.  

GOTO, K. et al. Sectoral analysis of the retinal nerve fiber layer thinning and its 

association with visual field loss in homonymous hemianopia caused by post-geniculate 

lesions using spectral-domain optical coherence tomography. Graefe’s Archive for 

Clinical and Experimental Ophthalmology, v. 254, n. 4, p. 745–756, 7 abr. 2016.  

GRÄF, M.; BECKER, R. [Determining visual acuity with LH symbols and 

Landolt rings]. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, v. 215, n. 2, p. 86–90, 

ago. 1999.  

GREWAL, R. P. et al. Clinical and genetic analysis of a distinct autosomal 

dominant spinocerebellar ataxia. Neurology, v. 51, n. 5, p. 1423–6, nov. 1998.  

GREWAL, R. P. et al. Clinical features and ATTCT repeat expansion in 

spinocerebellar ataxia type 10. Archives of Neurology, v. 59, n. 8, p. 1285–1290, 2002.  

GUERRINI, L. et al. Brainstem neurodegeneration correlates with clinical 

dysfunction in SCA1 but not in SCA2. A quantitative volumetric, diffusion and proton 

spectroscopy MR study. Brain, v. 127, n. 8, p. 1785–1795, 2004.  

GUPTA, S. et al. Optical coherence tomography and neurodegeneration: are 

eyes the windows to the brain? Expert Review of Neurotherapeutics, v. 7175, n. May, 

p. 1–11, 2016.  

GUSS, G. et al. High-resolution 3D imaging of surface damage sites in fused 

silica with optical coherence tomography. SPIE Boulder Damage Symposium, p. 

67201F–67201F–10, 2007.  

HANSON, J. et al. Optical Coherence Tomography in Multiple Sclerosis. 

Seminars in Neurology, v. 36, n. 2, p. 177–184, 26 abr. 2016.  

HARDING, A. E. The clinical features and classification of the late onset 

autosomal dominant cerebellar ataxias. A study of 11 families, including descendants of 

the “the Drew family of Walworth”. Brain : a journal of neurology, v. 105, n. Pt 1, p. 

1–28, mar. 1982.  

HAYES, S. et al. CAG repeat length in RAI1 is associated with age at onset 

variability in spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). Human molecular genetics, v. 9, n. 



123 
 

12, p. 1753–1758, 2000.  

HEARST, S. M. et al. Focused cerebellar laser light induced hyperthermia 

improves symptoms and pathology of polyglutamine disease SCA1 in a mouse model. 

Cerebellum (London, England), v. 13, n. 5, p. 596–606, 2014.  

HERNÁNDEZ, A. et al. Genetic mapping of the spinocerebellar ataxia 2 

(SCA2) locus on chromosome 12q23-q24.1. Genomics, v. 25, n. 2, p. 433–435, 1995.  

HERRO, A. M.; LAM, B. L. Retrograde degeneration of retinal ganglion cells in 

homonymous hemianopsia. Clinical Ophtalmology, v. 9, p. 1057–1064, 2015.  

HIGGINS, J. J. et al. Evidence for a new spinocerebellar ataxia locus. 

Movement Disorders, v. 12, n. 3, p. 412–417, 1997.  

HOLMES, S. E. et al. Expansion of a novel CAG trinucleotide repeat in the 5’ 

region of PPP2R2B is associated with SCA12. Nature genetics, v. 23, n. 4, p. 391–2, 1 

dez. 1999.  

HRYNCHAK, P.; SIMPSON, T. Optical coherence tomography: an introduction 

to the technique and its use. Optometry and vision science : official publication of the 

American Academy of Optometry, v. 77, n. 7, p. 347–56, 2000.  

HSIEH, M. et al. Identification of five spinocerebellar ataxia type 2 pedigrees in 

patients with autosomal dominant cerebellar ataxia in Taiwan. Acta neurologica 

Scandinavica, v. 100, n. 3, p. 189–94, set. 1999.  

HUANG, D. et al. Optical coherence tomography. Science (New York, N.Y.), 

v. 254, n. 5035, p. 1178–81, 22 nov. 1991.  

HÜBERS, A. et al. Retinal involvement in amyotrophic lateral sclerosis: a study 

with optical coherence tomography and diffusion tensor imaging. Journal of Neural 

Transmission, v. 123, n. 3, p. 281–287, 18 mar. 2016.  

HUGOSSON, T. et al. Macular dysfunction and morphology in spinocerebellar 

ataxia type 7 (SCA 7). Ophthalmic genetics, v. 30, n. 1, p. 1–6, 2009.  

HUNA-BARON, R.; GLOVINSKY, Y.; HABOT-WILNER, Z. Comparison 

between Hardy-Rand-Rittler 4th edition and Ishihara color plate tests for detection of 

dyschromatopsia in optic neuropathy. Graefe’s Archive for Clinical and 

Experimental Ophthalmology, v. 251, n. 2, p. 585–589, 2013.  

HUYNH, D. P. et al. Expansion of the polyQ repeat in ataxin-2 alters its Golgi 

localization, disrupts the Golgi complex and causes cell death. Human Molecular 

Genetics, v. 12, n. 13, p. 1485–1496, 2003.  

IHARA, T. et al. Genetic heterogeneity of dominantly inherited 



124 
 

olivopontocerebellar atrophy (OPCA) in the Japanese: Linkage study of two pedigrees 

and evidence for the disease locus on chromosome 12q (SCA2). The Japanese Journal 

of Human Genetics, v. 39, n. 3, p. 305–313, 1994.  

IIZUKA, A.; NAKAMURA, K.; HIRAI, H. Long-term oral administration of 

the NMDA receptor antagonist memantine extends life span in spinocerebellar ataxia 

type 1 knock-in mice. Neuroscience Letters, v. 592, p. 37–41, 2015.  

ILLARIOSHKIN, S. N. et al. Spinocerebellar ataxia type 1 in Russia. Journal 

of neurology, v. 243, n. 7, p. 506–10, jul. 1996.  

IMBERT, G. et al. Cloning of the gene for spinocerebellar ataxia 2 reveals a 

locus with high sensitivity to expanded CAG/glutamine repeats. Nature genetics, v. 14, 

n. 3, p. 285–91, nov. 1996.  

INAGAKI, A. et al. Positron emission tomography and magnetic resonance 

imaging in spinocerebellar ataxia type 2: a study of symptomatic and asymptomatic 

individuals. Eur.J Neurol, v. 12, n. 1351–5101 (Print), p. 725–728, 2005.  

INFANTE, J. et al. Spinocerebellar ataxia type 2 with levodopa-responsive 

parkinsonism culminating in motor neuron disease. Movement Disorders, v. 19, n. 7, 

p. 848–852, 17 mar. 2004.  

ISASHIKI, Y. et al. Retinopathy associated with Machado--Joseph disease 

(spinocerebellar ataxia 3) with CAG trinucleotide repeat expansion. American journal 

of ophthalmology, v. 131, n. 6, p. 808–10, 2001.  

JACOBI, H. et al. The natural history of spinocerebellar ataxia type 1, 2, 3 and 

6: a 2-year foolow-up study. Neurology, v. 77, n. sep-13, p. 1035–1041, 2011.  

JACOBI, H. et al. Biological and clinical characteristics of individuals at risk for 

spinocerebellar ataxia types 1, 2, 3, and 6 in the longitudinal RISCA study: analysis of 

baseline data. The Lancet Neurology, v. 12, n. 7, p. 650–658, jul. 2013.  

JACOBI, H. et al. Long-term disease progression in spinocerebellar ataxia types 

1, 2, 3, and 6: a longitudinal cohort study. The Lancet Neurology, v. 14, n. 11, p. 

1101–1108, 2015.  

JARDIM, L. B. et al. Neurologic Findings in Machado-Joseph Disease. 

Archives of Neurology, v. 58, n. 6, p. 899, 2001.  

JAYAKUMAR, P. N. et al. Functional correlates of incoordination in patients 

with spinocerebellar ataxia 1: A preliminary fMRI study. Journal of Clinical 

Neuroscience, v. 15, n. 3, p. 269–277, 2008.  

JHUNJHUNWALA, K. et al. Profile of extrapyramidal manifestations in 85 



125 
 

patients with spinocerebellar ataxia type 1, 2 and 3. Journal of Clinical Neuroscience, 

v. 21, n. 6, p. 1002–1006, jun. 2014.  

JIMÉNEZ, B. et al. Development of a prediction formula of Parkinson disease 

severity by optical coherence tomography. Movement Disorders, v. 29, n. 1, p. 68–74, 

jan. 2014.  

JODICE, C. et al. Effect of trinucleotide repeat length and parental sex on 

phenotypic variation in spinocerebellar ataxia I. American journal of human genetics, 

v. 54, n. 6, p. 959–65, 1994.  

JUNG, B. C. et al. MRI Shows a Region-Specific Pattern of Atrophy in 

Spinocerebellar Ataxia Type 2. The Cerebellum, v. 11, n. 1, p. 272–279, 18 mar. 2012.  

KAMEYA, T. et al. A family with mild clinical manifestations of 

spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1): correlation with smaller CAG repeats. European 

Journal of Neurology, v. 2, n. 4, p. 349–355, set. 1995.  

KANG, S.; HONG, S. Molecular pathogenesis of spinocerebellar ataxia type 1 

disease. Molecules and Cells, v. 27, n. 6, p. 621–627, 2009.  

KAPUR, S. S.; GOLDMAN, J. G. Two in One. Archives of Neurology, v. 69, 

n. 9, 1 set. 2012.  

KARALEZLI, A. et al. Evaluation of choroidal thickness using spectral-domain 

optical coherence tomography in migraine patients during acute migraine attacks: a 

comparative study. Eye, v. 28, n. 12, p. 1477–1481, 26 dez. 2014.  

KASUMU, A.; BEZPROZVANNY, I. Deranged Calcium Signaling in Purkinje 

Cells and Pathogenesis in Spinocerebellar Ataxia 2 (SCA2) and Other Ataxias. The 

Cerebellum, v. 11, n. 3, p. 630–639, 18 set. 2012.  

KASUMU, A. W. et al. Chronic suppression of inositol 1,4,5-triphosphate 

receptor-mediated calcium signaling in cerebellar purkinje cells alleviates pathological 

phenotype in spinocerebellar ataxia 2 mice. The Journal of neuroscience : the official 

journal of the Society for Neuroscience, v. 32, n. 37, p. 12786–96, 2012.  

KAUFHOLD, F. et al. Optic neuritis is associated with inner nuclear layer 

thickening and microcystic macular edema independently of multiple sclerosis. PloS 

one, v. 8, n. 8, p. e71145, 2013.  

KAUR, M. et al. Correlation Between Structural and Functional Retinal Changes 

in Parkinson Disease. Journal of Neuro-Ophthalmology, v. 35, n. 3, p. 254–258, set. 

2015.  

KAUSHIK, M. et al. Inner Nuclear Layer Thickening Is Inversley Proportional 



126 
 

to Retinal Ganglion Cell Loss in Optic Neuritis. PLoS ONE, v. 8, n. 10, p. 4–11, 2013.  

KAWAGUCHI, Y. et al. CAG expansions in a novel gene for Machado-Joseph 

Disease at chromosome 14q32.1. Nature genetics, v. 8, p. 221–228, 1994.  

KEATS, B. J. et al. Tight linkage of the gene for spinocerebellar ataxia to 

D6S89 on the short arm of chromosome 6 in a kindred for which close linkage to both 

HLA and F13A1 is excluded. American journal of human genetics, v. 49, n. 5, p. 

972–7, 1991.  

KEISER, M. S. et al. Broad distribution of ataxin 1 silencing in rhesus cerebella 

for spinocerebellar ataxia type 1 therapy. Brain, v. 138, n. 12, p. 3555–3566, 2015.  

KERSTEN, H. M.; ROXBURGH, R. H.; DANESH-MEYER, H. V. Ophthalmic 

manifestations of inherited neurodegenerative disorders. Nature reviews. Neurology, 

v. 10, n. 6, p. 349–62, 2014.  

KIMURA, A. et al. Spinocerebellar degeneration with negative 

electroretinogram: Dysfunction of the bipolar cells. Documenta Ophthalmologica, v. 

108, n. 3, p. 241–247, 2004.  

KLOCKGETHER, T. et al. Autosomal dominant cerebellar ataxia type I. MRI-

based volumetry of posterior fossa structures and basal ganglia in spinocerebellar ataxia 

types 1, 2 and 3. Brain, v. 121, n. 9, p. 1687–1693, 1998.  

KNIER, B. et al. Retinal inner nuclear layer volume reflects response to 

immunotherapy in multiple sclerosis. Brain, v. 139, n. 11, p. 2855–2863, 2016.  

KOEFOED, P. et al. Mitotic and meiotic instability of the CAG trinucleotide 

repeat in spinocerebellar ataxia type 1. Human Genetics, v. 103, n. 5, p. 564–569, 

1998.  

KOOB, M. D. et al. An untranslated CTG expansion causes a novel form of 

spinocerebellar ataxia (SCA8). Nature genetics, v. 21, n. 4, p. 379–84, 1999.  

KOUTSILIERI, E.; RETHWILM, A.; SCHELLER, C. The therapeutic potential 

of siRNA in gene therapy of neurodegenerative disorders. Journal of Neural 

Transmission, Supplementa, n. 72, p. 43–49, 2007.  

LALIĆ, N. M. et al. Impaired insulin sensitivity and secretion in normoglycemic 

patients with spinocerebellar ataxia type 1. Movement Disorders, v. 25, n. 12, p. 1976–

1980, 15 set. 2010.  

LANGWINSKA-WOSKO, E. et al. Optical coherence tomography and 

electrophysiology of retinal and visual pathways in Wilson’s disease. Metabolic brain 

disease, p. 405–415, 2015.  



127 
 

LAZZARINI, A. et al. A 17th-century founder gives rise to a large north 

American pedigree of autosomal dominant spinocerebellar ataxia not linked to the 

SCA1 locus on chromosome 6. Neurology, v. 42, n. 11, p. 2118–24, nov. 1992.  

LE PIRA, F. Cognitive findings in spinocerebellar ataxia type 2: relationship to 

genetic and clinical variables. Journal of the neurological sciences, v. 201, n. 1–2, p. 

53–7, 2002.  

LEBRANCHU, P. et al. Maculopathy and spinocerebellar ataxia type 1: a new 

association? Journal of neuro-ophthalmology : the official journal of the North 

American Neuro-Ophthalmology Society, v. 33, n. 3, p. 225–31, 2013.  

LEE, J.-Y. et al. Retinal nerve fiber layer thickness and visual hallucinations in 

Parkinson’s Disease. Mov Disord, v. 29, n. 1, p. 61–7, 2014.  

LEI, L.-F. et al. Safety and efficacy of valproic acid treatment in SCA3/MJD 

patients. Parkinsonism & Related Disorders, p. 1–7, mar. 2016.  

LEIGH, R. J. et al. A form of inherited cerebellar ataxia with saccadic 

intrusions, increased saccadic speed, sensory neuropathy, and myoclonus. Ann N Y 

Acad Sci, v. 956, p. 441–4, 2002.  

LEONARDI, L. et al. Spinocerebellar ataxia type 10 in Peru: the missing link in 

the Amerindian origin of the disease. Journal of Neurology, v. 261, n. 9, p. 1691–

1694, 17 set. 2014.  

LINNEMANN, C. et al. Peripheral Neuropathy in Spinocerebellar Ataxia Type 

1, 2, 3, and 6. Cerebellum, 2015.  

LIU, S. et al. The Association between Retinal Neuronal Layer and Brain 

Structure is Disrupted in Patients with Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease. 

Journal of Alzheimer’s Disease, v. 54, n. 2, p. 585–595, 2016.  

LO, R. Y. et al. Coenzyme Q10 and spinocerebellar ataxias. Movement 

Disorders, v. 30, n. 2, p. 214–220, 4 fev. 2015.  

LO, R. Y. et al. Depression and clinical progression in spinocerebellar ataxias. 

Parkinsonism and Related Disorders, v. 22, p. 87–92, 2016.  

LOPES-CENDES, I. et al. Clinical and molecular characteristics of a Brazilian 

family with spinocerebellar ataxia type 1. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 54, n. 3, 

p. 412–8, set. 1996.  

LOPES-CENDESI, I. et al. Frequency of the different mutations causing 

spinocerebellar ataxia (SCA1, SCA2, MJD/SCA3 and DRPLA) in a large group of 

Brazilian patients. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 55, n. 3B, p. 519–529, set. 1997.  



128 
 

LORENZETTI, D.; BOHLEGA, S.; ZOGHBI, H. Y. The expansion of the CAG 

repeat in ataxin-2 is a frequent cause of autosomal dominant spinocerebellar ataxia. 

Neurology, v. 49, p. 1009–1013, 1997.  

LUNKES, A. et al. Autosomal dominant spinocerebellar ataxia (SCA) in a 

Siberian founder population: assignment to the SCA1 locusExp.Neurol., 1994.  

MA, J. et al. Cognitive impairments in patients with spinocerebellar ataxia types 

1, 2 and 3 are positively correlated to the clinical severity of ataxia symptoms. 

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, v. 7, n. 12, p. 5765–

5771, 2014.  

MACDONALD, M. E. et al. A novel gene containing a trinucleotide repeat that 

is expanded and unstable on Huntington’s disease chromosomes. Cell, v. 72, n. 6, p. 

971–983, 1993.  

MAILANKODY, P. et al. Optical coherence tomography as a tool to evaluate 

retinal changes in Parkinson’s disease. Parkinsonism and Related Disorders, v. 21, n. 

10, p. 1164–1169, 2015.  

MARKL, D. et al. A device and a method for monitoring a property of a 

coating of a solid dosage form during a coating process forming the coating of the 

solid dosage formDeutschland, 2014.  

MARTÍN, E. G. et al. Utilidad de los nuevos dispositivos de tomografía de 

coherencia óptica de dominio espectral para el estudio de las demencias degenerativas. 

Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, v. 86, n. 11, p. 347–350, nov. 

2011.  

MARTIN, J. H. Neuroanatomia: Texto e Atlas. 4. ed. [2013].  

MASCALCHI, M. et al. Proton magnetic resonance spectroscopy in an Italian 

family with spinocerebellar ataxia type 1. Ann.Neurol, v. 43, n. 0364–5134 (Print), p. 

244–252, 1998.  

MASCHKE, M. et al. Clinical feature profile of spinocerebellar ataxia type 1-8 

predicts genetically defined subtypes. Movement Disorders, v. 20, n. 11, p. 1405–

1412, 2005.  

MATILLA-DUEÑAS, A. et al. Consensus Paper: Pathological Mechanisms 

Underlying Neurodegeneration in Spinocerebellar Ataxias. The Cerebellum, v. 13, n. 

2, p. 269–302, 5 abr. 2014.  

MATILLA, T. et al. Presymptomatic analysis of spinocerebellar ataxia type 1 

(SCA1) via the expansion of the SCA1 CAG-repeat in a large pedigree displaying 



129 
 

anticipation and parental male bias. Human molecular genetics, v. 2, n. 12, p. 2123–8, 

dez. 1993.  

MATSUURA, S. et al. Mesenchymal stem cells ameliorate cerebellar pathology 

in a mouse model of spinocerebellar ataxia type 1. Cerebellum (London, England), v. 

13, n. 3, p. 323–30, 2014.  

MATSUURA, T. et al. Mosaicism of unstable CAG repeats in the brain of 

spinocerebellar ataxia type 2. Journal of Neurology, v. 246, n. 9, p. 835–839, 1999.  

MATSUURA, T. et al. Large expansion of the ATTCT pentanucleotide repeat in 

spinocerebellar ataxia type 10. Nature Genetics, v. 26, n. 2, p. 191–194, out. 2000.  

MATSUURA, T. et al. Spinocerebellar ataxia type 10 is rare in populations 

other than Mexicans. Neurology, v. 58, n. 6, p. 983–983, 2002.  

MATSUURA, T. et al. Somatic and germline instability of the ATTCT repeat in 

spinocerebellar ataxia type 10. American journal of human genetics, v. 74, n. 6, p. 

1216–1224, 2004.  

MATSUURA, T.; ASHIZAWA, T. Spinocerebellar Ataxia Type 10. [s.l: s.n.].  

MATSUYAMA, Z. et al. The effect of CAT trinucleotide interruptions on the 

age at onset of spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1). Journal of medical genetics, v. 

36, n. 7, p. 546–548, 1999.  

MCCULLEY, T. J. et al. The effect of decreased visual acuity on clinical color 

vision testing. American Journal of Ophthalmology, v. 141, n. 1, p. 194–196, 2006.  

MCFARLAND, K. N. et al. Paradoxical effects of repeat interruptions on 

spinocerebellar ataxia type 10 expansions and repeat instability. European Journal of 

Human Genetics, v. 21, n. 11, p. 1272–1276, 27 nov. 2013.  

MCFARLAND, K. N. et al. Repeat interruptions in spinocerebellar ataxia type 

10 expansions are strongly associated with epileptic seizures. neurogenetics, v. 15, n. 1, 

p. 59–64, 7 mar. 2014.  

MCFARLAND, K. N. et al. SMRT Sequencing of Long Tandem Nucleotide 

Repeats in SCA10 Reveals Unique Insight of Repeat Expansion Structure. PLOS ONE, 

v. 10, n. 8, p. e0135906, 21 ago. 2015.  

MENDONCA, L. S. et al. Transplantation of cerebellar neural stem cells 

improves motor coordination and neuropathology in Machado-Joseph disease mice. 

Brain, v. 138, n. 2, p. 320–335, 2014.  

MENDOZA-SANTIESTEBAN, C. E. et al. Progressive retinal structure 

abnormalities in multiple system atrophy. Movement Disorders, v. 30, n. 14, p. 1944–



130 
 

1953, dez. 2015.  

MENZEL, P. Beitrag zur Kenntnis der hereditären Ataxie und 

Kleinhirnatrophie. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, v. 22, p. 60–90, 

1891.  

MIEDA, T. et al. Mesenchymal stem cells attenuate peripheral neuronal 

degeneration in spinocerebellar ataxia type 1 knockin mice. Journal of Neuroscience 

Research, v. 94, n. 3, p. 246–252, mar. 2016.  

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2001.  

MORO, A. et al. Acute onset of cerebellar ataxia in a spinocerebellar ataxia type 

10 patient after use of steroids. Arquivos de neuro-psiquiatria, v. 71, n. 1, p. 66, 2013.  

MORO, A. et al. Movement Disorders in Spinocerebellar Ataxias in a Cohort of 

Brazilian Patients. European Neurology, v. 72, n. 5–6, p. 360–362, 2014a.  

MORO, A. et al. Spinocerebellar ataxia type 3: subphenotypes in a cohort of 

brazilian patients. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 72, n. 9, p. 659–662, set. 2014b.  

MOSCOVICH, M. et al. Olfactory impairment in familial ataxias. Journal of 

Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, v. 83, n. 10, p. 970–974, out. 2012.  

MUKAKA, M. M. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation 

coefficient in medical research. Malawi Medical Journal, v. 24, n. 3, p. 69–71, 2012.  

MWANZA, J.-C.; BUDENZ, D. L. Optical coherence tomography platforms 

and parameters for glaucoma diagnosis and progression. Current opinion in 

ophthalmology, v. 27, n. 2, p. 102–10, mar. 2016.  

NAGAFUSHI, S. et al. Dentatorubral and pallidoluysian atrophy expansion of 

an unstable CAG trinucleotide on chromosome 12p. Nature genetics, v. 6, n. 1, p. 14–

18, 1994.  

NAKAMURA, K. et al. Mesenchymal Stem Cells as a Potential Therapeutic 

Tool for Spinocerebellar Ataxia. The Cerebellum, v. 14, n. 2, p. 165–170, 2014.  

NAKANO, K. K.; DAWSON, D. M.; SPENCE, A. Machado disease. A 

hereditary ataxia in Portuguese emigrants to Massachusetts. Neurology, v. 22, n. 1, p. 

49–55, jan. 1972.  

NAMEKAWA, M. et al. Choreiform movements in spinocerebellar ataxia type 

1. Journal of the Neurological Sciences, v. 187, n. 1–2, p. 103–106, 2001.  

NARAYANAN, D. et al. Tracking changes over time in retinal nerve fiber layer 

and ganglion cell-inner plexiform layer thickness in multiple sclerosis. Multiple 



131 
 

Sclerosis Journal, v. 20, n. 10, p. 1331–1341, set. 2014.  

NEMANI, M. et al. A YAC contig in 6p23 based on sequence tagged 

sitesGenomics, 1994.  

NISIC, F. et al. Correlation between the findings of optical coherent retinal 

tomography (OCT), stereo biomicroscopic images from fundus of an eye and values 

from visual acuity of diabetic macular edema. Acta Informatica Medica, v. 22, n. 4, p. 

232–236, 2014.  

NÓBREGA, C. et al. Re-establishing ataxin-2 downregulates translation of 

mutant ataxin-3 and alleviates Machado-Joseph disease. Brain, v. 138, n. 12, p. 3537–

3554, 2015.  

NOVAL, S. et al. Ophthalmic features of Friedreich ataxia. Eye, v. 26, n. 2, p. 

315–320, 18 fev. 2012.  

OBERWAHRENBROCK, T. et al. Reliability of intra-retinal layer thickness 

estimates. PLoS ONE, v. 10, n. 9, p. 1–16, 2015.  

OGAWA, S. et al. White matter consequences of retinal receptor and ganglion 

cell damage. Investigative ophthalmology & visual science, v. 55, n. 10, p. 6976–

6986, 2014.  

OHMORI, H. et al. Clinical characteristics of combined cases of spinocerebellar 

ataxia types 6 and 31. Journal of Neurogenetics, v. 29, n. 2–3, p. 80–84, 2015.  

ONG, Y. T. et al. Retinal neurodegeneration on optical coherence tomography 

and cerebral atrophy. Neuroscience Letters, v. 584, p. 12–16, 2015.  

ONODERA, Y. et al. High prevalence of spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1) 

in an isolated region of Japan. J Neurol Sci, v. 178, n. 0022–510X (Print), p. 153–158, 

2000.  

OROZCO, G. et al. Dominantly inherited olivopontocerebellar atrophy from 

eastern Cuba. Clinical, neuropathological, and biochemical findings. Journal of the 

Neurological Sciences, v. 93, n. 1, p. 37–50, 1989.  

OROZCO DIAZ, G. et al. Autosomal dominant cerebellar ataxia: clinical 

analysis of 263 patients from a homogeneous population in Holguín, Cuba. Neurology, 

v. 40, n. 9, p. 1369–75, set. 1990.  

ORR, H. T. et al. Expansion of an unstable trinucleotide CAG repeat in 

spinocerebellar ataxia type 1. Nature genetics, v. 4, n. 3, p. 221–226, 1993.  

ORR, H. T.; ZOGHBI, H. Y. Trinucleotide Repeat Disorders. Annual Review 

of Neuroscience, v. 30, n. 1, p. 575–621, jul. 2007.  



132 
 

ÖZ, G. et al. Neurochemical alterations in spinocerebellar ataxia type 1 and their 

correlations with clinical status. Movement Disorders, v. 25, n. 9, p. 1253–1261, 15 

jul. 2010.  

PABLO, L. E. et al. Retinal nerve fiber hypertrophy in ataxia of Charlevoix-

Saguenay patients. Molecular vision, v. 17, n. July, p. 1871–6, 2011.  

PANG, J. et al. A common disease haplotype segregating in spinocerebellar 

ataxia 2 (SCA2) pedigrees of diverse ethnic origin 280. Eur.J.Hum.Genet., v. 7, n. 

1018–4813, p. 841–845, 1999.  

PANG, J. T. et al. Neuronal intranuclear inclusions in SCA2: a genetic, 

morphological and immunohistochemical study of two cases. Brain, v. 125, n. 3, p. 

656–663, 1 mar. 2002.  

PANOZZO, G. et al. Diabetic macular edema: an OCT-based classification. 

Seminars in ophthalmology, v. 19, n. 1–2, p. 13–20, 2001.  

PARK, H. L.; PARK, Y. G.; CHO, A. Transneuronal Retrograde Degeneration 

of the Retinal Ganglion Cells in Patients with. OPHTHA, n. 1, p. 1–8, 2012.  

PEDROSO, J. L. et al. Nonmotor and extracerebellar features in Machado-

Joseph disease: A review. Movement Disorders, v. 28, n. 9, p. 1200–1208, ago. 2013.  

PEDROSO, J. L. et al. SCA1 patients may present as hereditary spastic 

paraplegia and must be included in spastic-ataxias group. Parkinsonism & Related 

Disorders, v. 21, n. 10, p. 1243–1246, 2015.  

PEDROSO, J. L. et al. Non-motor and Extracerebellar Features in 

Spinocerebellar Ataxia Type 2. Cerebellum (London, England), 29 jan. 2016.  

PELZ, J. O. et al. Failure to confirm benefit of acetyl-dl-leucine in degenerative 

cerebellar ataxia: a case series. Journal of Neurology, v. 262, n. 5, p. 1373–1375, 2015.  

PENG, H. et al. The APOE ε2 allele may decrease the age at onset in patients 

with spinocerebellar ataxia type 3 or Machado-Joseph disease from the Chinese Han 

population. Neurobiology of Aging, v. 35, n. 9, p. 2179.e15-2179.e18, set. 2014.  

PESTRONK, A. Hereditary Ataxies: Dominant. Disponível em: 

<http://neuromuscular.wustl.edu/ataxia/domatax.html>. Acesso em: 16 maio. 2016.  

PILAT, A. et al. In Vivo Morphology of the Optic Nerve and Retina in Patients 

With Parkinson’s Disease. Investigative Opthalmology & Visual Science, v. 57, n. 10, 

p. 4420, 29 ago. 2016.  

PUJANA, M. A. et al. Spinocerebellar ataxias in Spanish patients: Genetic 

analysis of familial and sporadic cases. Human Genetics, v. 104, n. 6, p. 516–522, 



133 
 

1999.  

PULA, J. H. et al. Retinal Nerve Fibre Layer and Macular Thinning in 

Spinocerebellar Ataxia and Cerebellar Multisystem Atrophy. Neuro-Ophthalmology, 

v. 35, n. 3, p. 108–114, jun. 2011.  

PULST, S. M. et al. Moderate expansion of a normally biallelic trinucleotide 

repeat in spinocerebellar ataxia type 2. Nature genetics, v. 14, n. 3, p. 269–76, nov. 

1996.  

PULST, S. M. et al. Spinocerebellar ataxia type 2: PolyQ repeat variation in the 

CACNAIA calcium channel modifies age of onset. Brain, v. 128, n. 10, p. 2297–2303, 

2005.  

PURVES, D. et al. Anatomical Distribution of Rods and Cones. In: 

ASSOCIATES, S. (Ed.). . Neuroscience. 2. ed. [s.l: s.n.].  

RAGNO, M. et al. Multimodal electrophysiologic follow-up study in 3 mutated 

but presymptomatic members of a spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1) family. 

Neurological Sciences, v. 26, n. 2, p. 67–71, 2005.  

RANUM, L. P. et al. Localization of the autosomal dominant HLA-linked 

spinocerebellar ataxia (SCA1) locus, in two kindreds, within an 8-cM subregion of 

chromosome 6p. American journal of human genetics, v. 49, n. 1, p. 31–41, 1991.  

RANUM, L. P. et al. Spinocerebellar ataxia type 1 and Machado-Joseph disease: 

incidence of CAG expansions among adult-onset ataxia patients from 311 families with 

dominant, recessive, or sporadic ataxia. American journal of human genetics, v. 57, n. 

3, p. 603–608, 1995.  

RASKIN, S. et al. Reduced penetrance in a Brazilian family with spinocerebellar 

ataxia type 10. Archives of Neurology, v. 64, n. 4, p. 591–594, 2007.  

RASMUSSEN, A. et al. Clinical and genetic analysis of four Mexican families 

with spinocerebellar ataxia type 10. Annals of Neurology, v. 50, n. 2, p. 234–239, 

2001.  

REBOLLEDA, G. et al. OCT: New perspectives in neuro-ophthalmology. Saudi 

Journal of Ophthalmology, v. 29, n. 1, p. 9–25, jan. 2015.  

REISLEV, N. L. et al. Simultaneous Assessment of White Matter Changes in 

Microstructure and Connectedness in the Blind Brain. Neural Plasticity, v. 2016, 2016.  

REYNALDO-ARMIÑÁN, R. D. et al. [Mental disorders in patients with 

spinocerebellar ataxia type 2 in Cuba]. Revista de neurologia, v. 35, n. 9, p. 818–21, 

2002.  



134 
 

RIESS, O. et al. SCA2 trinucleotide expansion in German SCA patients. 

Neurogenetics, v. 1, n. 1, p. 59–64, maio 1997.  

RIVAUD-PECHOUX, S. et al. Eye movement abnormalities correlate with 

genotype in autosomal dominant cerebellar ataxia type I. Annals of Neurology, v. 43, 

n. 3, p. 297–302, 1998.  

ROMANUL, F. C. et al. Azorean disease of the nervous system. The New 

England Journal of Medicine, v. 296, p. 1505–1508, 1977.  

ROSA, A. L. et al. Brisk deep-tendon reflexes as a distinctive phenotype in an 

Argentinean spinocerebellar ataxia type 2 pedigree. Movement Disorders, v. 21, n. 1, 

p. 66–68, 2006.  

ROSENBERG, R. N. et al. Autosomal dominant striatonigral degeneration: A 

clinical, pathologic, and biochemical study of a new genetic disorder. Neurology, v. 26, 

p. 703–714, 1976.  

ROTH, N. M. et al. Optical coherence tomography does not support optic nerve 

involvement in amyotrophic lateral sclerosis. European Journal of Neurology, v. 20, 

n. 8, p. 1170–1176, 2013.  

ROUGIER, M.-B. et al. Retinal nerve fibre layer thickness measured with SD-

OCT in a population-based study of French elderly subjects: the Alienor study. Acta 

ophthalmologica, p. 1–7, 2015.  

RÜB, U. et al. Spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1): New pathoanatomical and 

clinico-pathological insights. Neuropathology and Applied Neurobiology, v. 38, n. 7, 

p. 665–680, 2012.  

RÜB, U. et al. Involvement of the cholinergic basal forebrain nuclei in 

spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). Neuropathology and Applied Neurobiology, v. 

39, n. 6, p. 634–643, 2013.  

RUFA, A. et al. Spinocerebellar ataxia type 2 (Sca2) associated with retinal 

pigmentary degeneration. European Neurology, v. 47, n. 2, p. 128–129, 2002.  

SACCÀ, F. et al. A randomized controlled pilot trial of lithium in 

spinocerebellar ataxia type 2. Journal of Neurology, v. 262, n. 1, p. 149–153, 28 jan. 

2015.  

SAIDA, H. et al. One-year follow-up of transgene expression by integrase-

defective lentiviral vectors and their therapeutic potential in spinocerebellar ataxia 

model mice. Gene therapy, v. 21, n. 9, p. 820–7, 2014.  

SAIDHA, S. et al. Primary retinal pathology in multiple sclerosis as detected by 



135 
 

optical coherence tomography. Brain, v. 134, n. 2, p. 518–533, 2011.  

SAIDHA, S. et al. Optical coherence tomography reflects brain atrophy in 

multiple sclerosis: A four-year study. Annals of Neurology, v. 78, n. 5, p. 801–813, 

nov. 2015.  

SAKATA, L. M. et al. Optical coherence tomography of the retina and optic 

nerve - a review. Clinical & experimental ophthalmology, v. 37, n. 1, p. 90–9, 2009.  

SALVATORE, E. et al. Supratentorial and infratentorial damage in 

spinocerebellar ataxia 2: A diffusion-weighted MRI study. Movement Disorders, v. 29, 

n. 6, p. 780–786, maio 2014.  

SANGER, T. D. et al. Definition and classification of negative motor signs in 

childhood. Pediatrics, v. 118, n. 5, p. 2159–2167, 2006.  

SANPEI, K. et al. Identification of the spinocerebellar ataxia type 2 gene using a 

direct identification of repeat expansion and cloning technique, DIRECT. Nature 

genetics, v. 14, n. 3, p. 277–84, 1996.  

SANZ-GALLEGO, I. et al. IGF-1 in autosomal dominant cerebellar ataxia - 

open-label trial. Cerebellum & Ataxias, v. 1, p. 13, 2014.  

SASAKI, H. et al. Central phenotype and related varieties of spinocerebellar 

ataxia 2 (SCA2): A clinical and genetic study with a pedigree in the Japanese. Journal 

of the Neurological Sciences, v. 144, n. 1–2, p. 176–181, 1996.  

SAUTE, J. A. M. et al. Planning future clinical trials in Machado Joseph disease: 

Lessons from a phase 2 trial. Journal of the Neurological Sciences, 2015.  

SCHERZED, W. et al. Pathoanatomy of cerebellar degeneration in 

spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) and type 3 (SCA3). Cerebellum, v. 11, n. 3, p. 

749–760, 2012.  

SCHMITZ-HÜBSCH, T. et al. Depression comorbidity in spinocerebellar 

ataxia. Movement Disorders, v. 26, n. 5, p. 870–876, abr. 2011.  

SCHNEIDER, M. et al. Retinal single-layer analysis in Parkinsonian syndromes: 

an optical coherence tomography study. Journal of Neural Transmission, v. 121, n. 1, 

p. 41–47, 2 jan. 2014.  

SCHÖLS, L. et al. Spinocerebellar ataxia type 1: Clinical and 

neurophysiological characteristics in German kindreds. Acta neurologica 

Scandinavica, v. 92, n. 6, p. 478–85, dez. 1995.  

SCHÖLS, L. et al. Autosomal dominant cerebellar ataxias: clinical features, 

genetics, and pathogenesis. The Lancet. Neurology, v. 3, n. May, p. 291–304, 2004.  



136 
 

SCHÖLS, L. et al. No parkinsonism in SCA2 and SCA3 despite severe 

neurodegeneration of the dopaminergic substantia nigra. Brain, v. 138, n. 11, p. 3316–

3326, 2015.  

SCHÖLS, L.; LINNEMANN, C.; GLOBAS, C. Electrophysiology in 

spinocerebellar ataxias: Spread of disease and characteristic findings. The Cerebellum, 

v. 7, n. 2, p. 198–203, 12 jun. 2008.  

SCHULZ, J. B. et al. Visualization, quantification and correlation of brain 

atrophy with clinical symptoms in spinocerebellar ataxia types 1, 3 and 6. NeuroImage, 

v. 49, n. 1, p. 158–68, 1 jan. 2010.  

SEIDEL, K. et al. Brain pathology of spinocerebellar ataxias. Acta 

Neuropathologica, v. 124, n. 1, p. 1–21, 9 jul. 2012.  

SEYER, L. A et al. Analysis of the visual system in Friedreich ataxia. Journal 

of neurology, v. 260, n. 9, p. 2362–9, 2013.  

SILVA, U. C. A. et al. Psychiatric disorders, spinocerebellar ataxia type 3 and 

CAG expansion. Journal of Neurology, v. 262, n. 7, p. 1777–1779, 2015.  

SILVEIRA, I. et al. Frequency of spinocerebellar ataxia type 1, 

dentatorubropallidoluysian atrophy, and Machado-Joseph disease mutations in a large 

group of spinocerebellar ataxia patients. Neurology, v. 46, n. 1, p. 214–218, 1996.  

SILVEIRA, I. et al. Analysis of SCA1, DRPLA, MJD, SCA2, and SCA6 CAG 

repeats in 48 Portuguese ataxia families. American journal of medical genetics, v. 81, 

n. 2, p. 134–8, 28 mar. 1998.  

SINNEMA, N.; ROTHOVA, A.; STILMA, J. Retinal imaging with high-

resolution high-speed optical coherence tomography in patients with nystagmus. 

Retinal Cases & Brief Reports, v. 3, n. 4, p. 400–402, 2009.  

SKINNER, P. J. et al. Ataxin-1 with an expanded glutamine tract alters nuclear 

matrix-associated structures. Nature, v. 389, n. 6654, p. 971–974, 1997.  

SNIJDER, P. M. et al. Overexpression of cystathionine γ-lyase suppresses 

detrimental effects of spinocerebellar ataxia type 3. Molecular medicine (Cambridge, 

Mass.), 13 out. 2015.  

SNYDER, P. J. et al. Nonvascular retinal imaging markers of preclinical 

Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia: Diagnosis, Assessment and Disease 

Monitoring, v. 4, p. 169–178, 2016.  

SOBCZAK, K.; KRZYZOSIAK, W. J. Imperfect CAG repeats form diverse 

structures in SCA1 transcripts. Journal of Biological Chemistry, v. 279, n. 40, p. 



137 
 

41563–41572, 2004.  

SOCAL, M. P. et al. Intrafamilial variability of Parkinson phenotype in SCAs: 

Novel cases due to SCA2 and SCA3 expansions. Parkinsonism and Related 

Disorders, v. 15, n. 5, p. 374–378, 2009.  

SOLODKIN, A. et al. Loss of Intrinsic Organization of Cerebellar Networks in 

Spinocerebellar Ataxia Type 1: Correlates with Disease Severity and Duration. The 

Cerebellum, v. 10, n. 2, p. 218–232, 1 jun. 2011.  

SONG, Y. et al. Spinocerebellar ataxia type 3 / Machado-Joseph disease 

manifested as spastic paraplegia : A clinical and genetic study. Experimental and 

Therapeutic Medicine, p. 417–420, 2015.  

STENKAMP, D. L. Development of the Vertebrate Eye and Retina. 1. ed. 

[s.l.] Elsevier Inc., 2015. v. 134 

STEVANIN, G. et al. The gene for spinal cerebellar ataxia 3 (SCA3) is located 

in a region of approximately 3 cM on chromosome 14q24.3-q32.2. American journal 

of human genetics, v. 56, n. 1, p. 193–201, 1995.  

STEVANIN, G.; DÜRR,  A; BRICE,  A. Clinical and molecular advances in 

autosomal dominant cerebellar ataxias: from genotype to phenotype and 

physiopathology. European journal of human genetics : EJHG, v. 8, n. 1, p. 4–18, 

2000.  

STOREY, E. et al. Spinocerebellar ataxia type 2: clinical features of a pedigree 

displaying prominent frontal-executive dysfunction. Archives of neurology, v. 56, n. 1, 

p. 43–50, jan. 1999.  

STRICKER, S. et al. Temporal retinal nerve fiber loss in patients with 

spinocerebellar ataxia type 1. PLoS ONE, v. 6, n. 7, p. 1–8, 2011.  

STRUPP, M. et al. Effects of acetyl-dl-leucine in patients with cerebellar ataxia: 

A case series. Journal of Neurology, v. 260, n. 10, p. 2556–2561, 2013.  

TAKIYAMA, Y. et al. The gene for Machado-JOseph disease maps to human 

chromosome 14q. Nature genetics, v. 4, n. 3, p. 300–304, jul. 1993a.  

TAKIYAMA, Y. et al. The gene for Machado–Joseph disease maps to human 

chromosome 14q. Nature Genetics, v. 4, n. 3, p. 300–304, 1 jul. 1993b.  

TAKIYAMA, Y. et al. Evidence for inter-generational instability in the CAG 

repeat in the MJD1 gene and for conserved haplotypes at flanking markers amongst 

japanese and caucasian subjects with machado-joseph disease. Human Molecular 

Genetics, v. 4, n. 7, p. 1137–1146, 1995.  



138 
 

TARIQ, Y. M. et al. Retinal nerve fiber layer and optic disc measurements by 

spectral domain OCT: normative values and associations in young adults. Eye, n. 

October, p. 1563–1570, 2012.  

TEIVE, H. A. G. et al. Spinocerebellar ataxia type 10: Frequency of epilepsy in 

a large sample of Brazilian patients. Movement Disorders, v. 25, n. 16, p. 2875–2878, 

15 dez. 2010.  

TEIVE, H. A. G. et al. Symptom onset of spinocerebellar ataxia type 10 in 

pregnancy and puerperium. Journal of Clinical Neuroscience, v. 18, n. 3, p. 437–438, 

mar. 2011.  

TEIVE, H. A. G. et al. Spinocerebellar ataxias – genotype-phenotype 

correlations in 104 Brazilian families. Clinics, v. 67, n. 5, p. 443–449, 15 maio 2012.  

TEIVE, H. A. G.; ASHIZAWA, T. Spinocerebellar Ataxia Type 10: From 

Amerindians to Latin Americans. Current Neurology and Neuroscience Reports, v. 

13, n. 11, p. 393, 12 nov. 2013.  

TEIVE, H. A. G.; MUNHOZ, R. P.; ASHIZAWA, T. Spinocerebellar ataxia 

type 10: disproportionate cerebellar symptoms among at-risk subjects induced by small 

amounts of alcohol. Arquivos de neuro-psiquiatria, v. 69, n. 5, p. 841, out. 2011.  

TEIVE, H. A G. et al. Clinical phenotype of Brazilian families with 

spinocerebellar ataxia 10. Neurology, v. 63, n. 8, p. 1509–1512, 2004.  

TEIXEIRA-CASTRO, A. et al. Serotonergic signalling suppresses ataxin 3 

aggregation and neurotoxicity in animal models of Machado-Joseph disease. Brain, v. 

138, n. 11, p. 3221–3237, 2015.  

TEZENAS DU MONTCEL, S. et al. Prediction of the age at onset in 

spinocerebellar ataxia type 1, 2, 3 and 6. Journal of medical genetics, v. 51, n. 7, p. 

479–86, 2014a.  

TEZENAS DU MONTCEL, S. et al. Modulation of the age at onset in 

spinocerebellar ataxia by CAG tracts in various genes. Brain, v. 137, n. 9, p. 2444–

2455, set. 2014b.  

THURTELL, M.; BIOUSSE, V.; NEWMAN, N. Rod-cone dystrophy in 

spinocerebellar ataxia type 1. Archives of ophthalmology, v. 129, n. 7, p. 956–958, 

2011.  

TWIST, E. C. et al. Machado Joseph disease is not an allele of the 

spinocerebellar ataxia 2 locus. Human Genetics, v. 93, n. 3, p. 335–338, 1994.  

TWIST, E. C. et al. Machado Joseph disease maps to the same region of 



139 
 

chromosome 14 as the spinocerebellar ataxia type 3 locus. Journal of medical 

genetics, v. 32, n. 1, p. 25–31, 1995.  

UCAK, T. et al. Analysis of the retinal nerve fiber and ganglion cell – Inner 

plexiform layer by optical coherence tomography in Parkinson’s patients. 

Parkinsonism & Related Disorders, v. 31, p. 59–64, out. 2016.  

VACLAVIK, V. et al. Novel Maculopathy in Patients With Spinocerebellar 

Ataxia Type 1 Autofluorescence Findings and Functional Characteristics. JAMA 

Ophthalmology, v. 131, n. 4, p. 536, 1 abr. 2013.  

VAN DE WARRENBURG, B. P. C. et al. Age at onset variance analysis in 

spinocerebellar ataxias: A study in a Dutch-French cohort. Annals of Neurology, v. 57, 

n. 4, p. 505–512, 2005.  

VAN DE WARRENBURG, B. P. C. et al. EFNS/ENS Consensus on the 

diagnosis and management of chronic ataxias in adulthood. European Journal of 

Neurology, v. 21, n. 4, p. 552–562, abr. 2014.  

VARRONE, A. et al. Reduced striatal [ 123 I]FP-CIT binding in SCA2 patients 

without parkinsonism. Annals of Neurology, v. 55, n. 3, p. 426–430, mar. 2004.  

VELÁZQUEZ-PÉREZ, L. et al. [Hereditary ataxias in Cuba. Historical, 

epidemiological, clinical, electrophysiological and quantitative neurological features]. 

Revista de neurologia, v. 32, n. 1, p. 71–6, 2001.  

VELÁZQUEZ-PÉREZ, L. et al. Sleep Disorders in Spinocerebellar Ataxia Type 

2 Patients. Neurodegenerative Diseases, v. 8, n. 6, p. 447–454, 2011a.  

VELÁZQUEZ-PÉREZ, L. et al. Oral zinc sulphate supplementation for six 

months in SCA2 patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 

Neurochemical research, v. 36, n. 10, p. 1793–800, out. 2011b.  

VELÁZQUEZ-PÉREZ, L. et al. Lisuride reduces involuntary periodic leg 

movements in spinocerebellar ataxia type 2 patients. Cerebellum, v. 11, n. 4, p. 1051–

1056, 2012.  

VELÁZQUEZ-PÉREZ, L.; MEDINA, E. E. [Neurophysiological evaluation of 

patients with spinocerebellar ataxia type 2]. Revista de neurologia, v. 27, n. 160, p. 

921–6, dez. 1998.  

VELÁZQUEZ PÉREZ, L.; OROZCO DÍAZ, G. [Cuban dominant cerebellar 

ataxia. Peripheral nerve conduction studies in patients and asymptomatic relatives]. 

Medicina, v. 59, n. 1, p. 63–6, 1999.  

VIG, P. J. S. et al. Intranasal administration of IGF-I improves behavior and 



140 
 

Purkinje cell pathology in SCA1 mice. Brain Research Bulletin, v. 69, n. 5, p. 573–

579, 2006.  

VOLZ, A.; FONATSCH, C.; ZIEGLER, A. Regional mapping of the gene for 

autosomal dominant spinocerebellar ataxia (SCA1) by localizing the closely linked 

D6S89 locus to 6p24.2----p23.05. Cytogenetics and cell genetics, v. 60, n. 1, p. 37–9, 

1992.  

WADIA, N. A clinicogenetic analysis of six Indian spinocerebellar ataxia 

(SCA2) pedigrees. The significance of slow saccades in diagnosis. Brain, v. 121, n. 12, 

p. 2341–2355, 1 dez. 1998.  

WADIA, N. H.; SWAMI, R. K. A new form of heredo-familial spinocerebellar 

degeneration with slow eye movements (nine families). Brain, v. 94, n. 2, p. 359–374, 

1971.  

WALECKI, W. J. et al. Low-coherence interferometric absolute distance 

gauge for study of MEMS structures. Frontier Semiconductor. 

Anais...2005Disponível em: 

<http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=859619> 

WALECKI, W. J.-; VAN, P. Determinig thickness of slabs of materials by 

inventorsUnited States of America, 2006.  

WALECKI, W. J.; SZONDY, F. Integrated quantum efficiency, reflectance, 

topography and stress metrology for solar cell manufacturing. (E. L. Novak, W. 

Osten, C. Gorecki, Eds.)Proc. of SPIE. Anais...10 ago. 2008Disponível em: 

<http://spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?doi=10.1117/12.792934> 

WALLER, A. Experiments on the Section of the Glossopharyngeal and 

Hypoglossal Nerves of the Frog, and Observations of the Alterations Produced Thereby 

in the Structure of Their Primitive Fibres. Philosophical Transactions, v. 140, n. 

January, p. 423–429, 1850.  

WALTER, S. D. et al. Ganglion Cell Loss in Relation to Visual Disability in 

Multiple Sclerosis. Ophthalmology, v. 119, n. 6, p. 1250–1257, jun. 2012.  

WANG, D. et al. Altered white matter integrity in the congenital and late blind 

people. Neural Plasticity, v. 2013, n. 1, 2013.  

WANG, Y. GUANG et al. Six cases of SCA3/MJD patients that mimic 

hereditary spastic paraplegia in clinic. Journal of the Neurological Sciences, v. 285, n. 

1–2, p. 121–124, 2009.  

WATASE, K. et al. Lithium therapy improves neurological function and 



141 
 

hippocampal dendritic arborization in a spinocerebellar ataxia type 1 mouse model. 

PLoS Medicine, v. 4, n. 5, p. 0836–0847, 2007.  

WEBB, R. H.; HUGHES, G. W.; DELORI, F. C. Confocal scanning laser 

ophthalmoscope. Applied Optics, v. 26, n. 8, p. 1492–1499, 1987.  

WIETHOFF, S. et al. Retinal nerve fibre layer loss in hereditary spastic 

paraplegias is restricted to complex phenotypes. BMC neurology, v. 12, p. 143, 2012.  

WILKIE, P. J.; SCHUT, L. J.; RICH, S. S. Spinocerebellar ataxia: multipoint 

linkage analysis of genes associated with the disease locus. Hum.Genet., v. 87, n. 

0340–6717, p. 405–408, 1991.  

WOODS, B. T.; SCHAUMBURG, H. H. Nigro-spino-dentatal degeneration 

with nuclear ophthalmoplegia. Journal of the Neurological Sciences, v. 17, n. 2, p. 

149–166, out. 1972.  

WU, Y.-R. et al. Dystonia as a presenting sign of spinocerebellar ataxia type 1. 

Movement Disorders, v. 19, n. 5, p. 586–587, maio 2004.  

WÜLLNER, U. et al. Dopamine Transporter Positron Emission Tomography in 

Spinocerebellar Ataxias Type 1, 2, 3, and 6. Archives of Neurology, v. 62, n. 8, p. 

1280, 1 ago. 2005.  

XIA, G. et al. Purkinje cell loss is the major brain pathology of spinocerebellar 

ataxia type 10. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, v. 84, n. 12, p. 

1409–1411, 1 dez. 2013.  

XU, L. T. et al. Optical Coherence Tomography for the Detection of Remote 

Optic Neuritis in Multiple Sclerosis. Journal of Neuroimaging, v. 26, n. 3, p. 283–288, 

maio 2016.  

XU, Y.-M. et al. Nerve Growth Factor for the Treatment of Spinocerebellar 

Ataxia Type 3: An Open-label Study. Chinese Medical Journal, v. 128, n. 3, p. 291, 

2015.  

YADAV, R. et al. Electrophysiological evaluation of spinocerebellar ataxias 1, 2 

and 3. Journal of the Neurological Sciences, v. 312, n. 1–2, p. 142–145, 2012.  

YANG, H. et al. Spectral-domain optical coherence tomography in patients with 

congenital nystagmus. International journal of ophthalmology, v. 4, n. 6, p. 627–30, 

2011.  

YIM, C. et al. Retinal Ganglion Cell Analysis Using High-Definition Optical 

Coherence Tomography in Patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s 

Disease. Journal of Alzheimer’s Disease Retinal Ganglion Cell Analysis in MCI & 



142 
 

AD, v. 45, n. 1, p. 45–56, 2015.  

YING, S. H. et al. Pontine and cerebellar atrophy correlate with clinical 

disability in SCA2. Neurology, v. 66, n. 3, p. 424–426, 2006.  

YU, Z. et al. PolyQ repeat expansions in ATXN2 associated with ALS are CAA 

interrupted repeats. PLoS ONE, v. 6, n. 3, p. 14–19, 2011.  

ZAGOZEWSKI, J. L.; ZHANG, Q.; EISENSTAT, D. D. Genetic regulation of 

vertebrate eye development. Clinical Genetics, v. 86, n. 5, p. 453–460, 2014.  

ZESIEWICZ, T. A. et al. A randomized trial of varenicline (Chantix) for the 

treatment of spinocerebellar ataxia type 3. Neurology, v. 78, n. 8, p. 545–550, 2012.  

ZHANG, Y. et al. Diffusion tensor imaging reveals normal geniculocalcarine-

tract integrity in acquired blindness. Brain Research, v. 1458, p. 34–39, 2012.  

ZHONGMIN WANG; ARCE, G. R. Variable Density Compressed Image 

Sampling. IEEE Transactions on Image Processing, v. 19, n. 1, p. 264–270, jan. 

2010.  

ZHOU, Y. X. et al. Spinocerebellar ataxia type 2 in China: molecular analysis 

and genotype-phenotype correlation in nine families 374. Neurology, v. 51, n. 0028–

3878, p. 595–598, 1998.  

ŽIVKOVIĆ, M. et al. Retinal ganglion cell/inner plexiform layer thickness in 

patients with Parkinson’s disease. Folia Neuropathologica, v. 2, p. 168–173, 2017.  

ZOGHBI, H. Y. et al. Linkage studies in spinocerebellar ataxia (SCA). 

American Journal of Medical Genetics, v. 6, n. 3, p. 251–257, 1980.  

ZOGHBI, H. Y. et al. The gene for autosomal dominant spinocerebellar ataxia 

(SCA1) maps telomeric to the HLA complex and is closely linked to the D6S89 locus in 

three large kindreds. American journal of human genetics, v. 49, n. 1, p. 23–30, 1991.  

 

  



143 
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APÊNDICE 1 - ESCALA PARA AVALIAÇÃO E GRADUAÇÃO DE ATAXIA – 

SARA (SCALE FOR ASSESMENT AND RATING OF ATAXIA) 

Os critério usados para a pontuação de cada item da escala estão discriminados a 

seguir. 

Ítem 1: Marcha 

Ao probando é solicitado que caminhe a uma distância segura de uma parede e 

realize uma meia volta. Em seguida é solicitado que caminhe na posição pé-ante-pé. 

0. Normal 

1. Pequenas dificuldades apenas percebidas quando caminha mais do que 10 

passos pé-ante-pé 

2. Claramente anormal, não realiza >10 passos pé-ante-pé 

3. Consideravelmente cambaleante, dificuldade para dar meia volta, mas ainda 

sem suporte 

4. Marcadamente cambaleante, suporte intermitente da parede necessário 

5. Apoio permanente de uma bengala ou suporte leve por um braço 

6. Caminha mais do que 10m  mas apenas com apoio firme 

7. Caminha menos do que 10m e apenas com apoio firme bilateral 

8. Não caminha 

 

Ítem 2: Equilíbrio estático 

Ao probando é solicitado que permaneça em pé (1) na posição natural, (2) com 

pés juntos e (3) com pé-ante-pé. 

0. Normal, fica em pé-ante-pé por mais do que 10s 

1. Capaz de ficar em pé com pés unidos mas não em pé-ante-pé por mais do 

que 10s 

2. Capaz de ficar em pé com pés unidos mas com correções de postura 

3. Capaz de ficar em pé por mais do que 10s mas não com pés unidos 

4. Capaz de permanecer em pé por mais do que 10s apenas com suporte 

intermitente 

5. Capaz de permanecer em pé por mais do que 10s apenas com suporte 

constante 

6. Incapaz de permanecer em pé por mais do que 10s mesmo com suporte 

Ítem 3: Postura/ Equilíbrio sentado 
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Ao probando é solicitado que permaneça sentado na maca, sem apoio dos pés, 

com olhos abertos e braços estendidos a frente do corpo. 

0. Normal 

1. Pequenas dificuldades e oscilações 

2. Oscilação constante mas capaz de permanecer sem suporte por mais do que 

10s 

3. Capaz de permanecer sentado por mais do que 10s apenas com apoio 

intermitente 

4. Incapaz de permanecer sentado por mais do que 10s sem suporte constante 

 

Ítem 4: Distúrbio de fala 

A fala é avaliada durante a anamnese. 

0. Normal 

1. Sugestivo de distúrbio de fala 

2. Fala comprometida, mas fácil compreensão 

3. Ocasionalmente algumas palavras de difícil compreensão 

4. Muitas palavras de difícil compreensão 

5. Apenas algumas palavras compreensíveis 

6. Fala incompreensível/Anartria 

 

Ítem 5: Perseguição do dedo – Metria em membros superiores 

Cada lado é pontuado separadamente e realizado a média dos valores. 

Com o probando sentado de forma confortável de frente para o examinador, este 

realiza cinco movimentos aleatórios de apontar em um plano situado a 50% do alcance 

do probando. Os movimentos tem amplitude de 30cm e são relizados a cada 2s. O 

probando deve acompanhar os movimentos com seu dedo indicador tão rápido e preciso 

quanto possível. São avaliados os últimos três movimentos. 

0. Sem dismetria 

1. Dismetria. Não alcança ou ultrapassa o alvo por menos do que 5cm 

2. Dismetria. Não alcança ou ultrapassa o alvo por menos do que 15cm 

3. Dismetria. Não alcança ou ultrapassa o alvo por mais do que 15cm 

4. Incapaz de executar 5 movimentos 
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Ítem 6: Índex-naso – Tremor 

Cada lado é pontuado separadamente e realizado a média dos valores. 

Com o probando sentado de forma confortável de frente para o examinador, 

aquele realiza o movimento com seu dedo indicador entre seu nariz e o dedo do 

examinador, o qual se coloca a cerca de 90% do alcance do probando. É avaliada a 

amplitude do tremor cinético. 

0. Sem tremor 

1. Tremor com amplitude menor do que 2cm 

2. Tremor com amplitude menor do que 5cm 

3. Tremor com amplitude maior do que 5cm 

4. Incapaz de executar 5 movimentos 

Ítem 7: Movimentos rápidos alternados de mãos – Diadococinesia 

Cada lado é pontuado separadamente e realizado a média dos valores. 

Com o probando sentado de forma confortável é solicitado que realize dez ciclos 

de pronação-supinação de punho tão rápido e preciso quanto possível. 

0. Normal, sem irregularidades (executa em menos do que 10s) 

1. Discretamente irregular (executa em menos do que 10s) 

2. Claramente irregular, movimentos individuais difíceis de distinguir ou 

interrupções relevantes (executa em menos do que 10s) 

3. Muito irregular, movimentos individuais difíceis de distinguir ou 

interrupções relevantes (executa em mais do que 10s) 

4. Incapaz de completar 10 ciclos 

Ítem 8: Teste calcanhar-joelho – Metria em membros inferiores 

Cada lado é pontuado separadamente e realizado a média dos valores. 

Com o probando deitado sem ver as próprias pernas é solicitado que erga sua 

perna e, com o calcanhar, encoste-o no joelho da perna contralateral e deslize pela 

canela até o tornozelo e então repouse a perna na cama. Os movimentos devem ser 

realizados em 1s e repetido três vezes. 

0. Normal 

1. Discretamente anormal, contato com a tíbia mantido 

2. Claramente anormal, perde contato com a tíbia até três vezes em três ciclos 

3. Gravemente anormal, perde contato com a tíbia mais do que três vezes em 

três ciclos 

4. Incapaz de realizar a tarefa 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NAS ATAXIAS 

ESPINOCEREBELARES TIPO 1, 2, 3 E 10 
Investigador: Fernando Spina Tensini 
 
Local da Pesquisa: HC-UFPR  
 
Endereço e telefone (celular): Rua General Carneiro, 181 - Alto da Glória, Curitiba - PR, 80060-
900; +55 41 99271547 
 
PROPÓSITO DA INFORMAÇÃO AO PACIENTE E DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO 
 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada por um profissional de saúde 
agora denominado Pesquisador. Para poder participar, é necessário que você leia este documento com 
atenção. Ele pode conter palavras que você não entende. Por favor, peça aos responsáveis pelo estudo 
para explicar qualquer palavra ou procedimento que você não entenda claramente.  
 
O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se assinado, dará a sua 
permissão para participar no estudo. O documento descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e 
eventuais riscos ou desconfortos caso queira participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. 
Você pode se recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento.  
  
INTRODUÇÃO  

As Ataxias Espinocerebelares (AEC) são um grupo de doenças genéticas caracterizado pela perda 
progressiva da coordenação ao caminhar (ataxia), ao movimentar os braços (dimestria) e ao falar 
(disartria). Algumas destas apresentam outros sinais como dificuldade para movimentar os olhos, 
alterações de sensibilidade, epilepsia, entre outros. 

Um problema ainda não bem definido é de que forma algumas destas doenças afetam a visão e mais 
especificamente a retina, que é a porção do olho responsável por “receber” a luz e mandar essa 
informação ao cérebro. 
 
PROPÓSITO DO ESTUDO  
 
Através do uso de Tomografia de Coerência Ótica (OCT), um exame não invasivo que se baseia num 
feixe de luz para examinar a retina, queremos avaliar as alterações retinianas nas pessoas acometidas por 
AEC. 
 
SELEÇÃO 
 
Serão incluídos os pacientes com diagnóstico de AEC1, AEC2, AEC3 e AEC10, que não apresentam uma 

perda visual grave (mais de 6 graus de miopia ou catarata), atendidos no ambulatório de Ataxia do HC-

UFPR. 

PROCEDIMENTOS 
A avaliação será realizada em três etapas. A primeira consiste em avaliação neurológica focada para 
ataxias e coleta de dados demográficos. A segunda é avaliação oftalmológica para acuidade visual e visão 
em cores. A terceira é a realização de OCT em ambos os olhos para detectar as alterações retinianas 
previstas no estudo. 
 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA:  
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Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Você pode decidir não participar no estudo. Uma vez 
que você decidiu participar do estudo, você pode retirar seu consentimento e participação a qualquer 
momento. Se você decidir não continuar no estudo e retirar sua participação, você não perderá qualquer 
benefício ao qual você tem direito.  
 
CUSTOS  
Não haverá nenhum custo a você relacionado aos procedimentos previstos no estudo. 
 
PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO  
Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua participação neste estudo.  
 
PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E ACESSO AOS 
REGISTROS:  
O Investigador responsável pelo estudo e equipe irá coletar informações sobre você. Em todos esses 
registros um código substituirá seu nome. Todos os dados coletados serão mantidos de forma 
confidencial. Os dados coletados serão usados para a avaliação do estudo, membros das Autoridades de 
Saúde ou do Comitê de Ética, podem revisar os dados fornecidos. Os dados também podem ser usados em 
publicações científicas sobre o assunto pesquisado. Porém, sua identidade não será revelada em qualquer 
circunstância.  
Você tem direito de acesso aos seus dados. Você pode discutir esta questão mais adiante com seu médico 
do estudo. 
 
CONTATO PARA PERGUNTAS  
 
Se você ou seus parentes tiver (em) alguma dúvida com relação ao estudo, direitos do paciente, ou no 
caso de danos relacionados ao estudo, você deve contatar o Investigador do estudo ou sua equipe 
(Fernando Tensini, Tel +55 41 9927 1547, ftensini@yahoo.com.br). Se você tiver dúvidas sobre seus 
direitos como um paciente de pesquisa, você pode contatar Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos (CEP) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, pelo telefone: 3360-1041. O 
CEP trata-se de um grupo de indivíduos com conhecimento científicos e não científicos que realizam a 
revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.  
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE:  
 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu posso interromper minha 
participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo 
sejam usados para o propósito acima descrito  
 
Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. Eu tive a oportunidade para fazer 
perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento Informado.    
   
 
_____________________________________________________________________________________ 
NOME DO PACIENTE    ASSINATURA     DATA 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL  ASSINATURA     DATA 
 (Se menor os responsáveis ou incapacitado) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
FERNANDO SPINA TENSINI    ASSINATURA     DATA 
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APÊNDICE 3 – TABELAS DE CORRELAÇÃO 

A - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE ESPESSURA DAS CAMADAS E 
SARA – TODOS OS GRUPOS 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

CFNR-TS 0,9158 0,6089 0,2680 0,1836 0,3798 0,0187* 0,5429 0,5456 0,3635 
CFNR-NS 0,2447 0,1426 0,0858 0,1720 0,6714 0,2281 0,2217 0,3240 0,1809 
CFNR-T 0,8477 0,4008 0,8488 0,7992 0,7376 0,7094 0,7758 0,6238 0,7014 
CFNR-G 0,4283 0,2483 0,1639 0,0588 0,4262 0,0899 0,3628 0,6926 0,1844 
CFNR-N 0,2426 0,2911 0,2118 0,0307* 0,1678 0,0332* 0,1770 0,5931 0,1256 
CNGR-TI 0,2214 0,1210 0,1473 0,0286* 0,0914 0,3213 0,3234 0,6256 0,0848 
CFNR-NI 0,3007 0,4642 0,2959 0,0858 0,8052 0,1351 0,2325 0,9855 0,2638 
Retina sup. 0,0893 0,0606 0,3436 0,0247* 0,1069 0,2947 0,1951 0,6939 0,0659 
Retina inf. 0,0051* 0,0071* 0,0335* 0,0015* 0,0051* 0,1301 0,0044* 0,0565 0,0025* 
Retina nas. 0,2346 0,1640 0,3945 0,1277 0,3433 0,4590 0,2427 0,5560 0,1864 
Retina tem. 0,0424* 0,0384* 0,1533 0,0181* 0,2711 0,4032 0,1503 0,1879 0,0590 
CCG sup. 0,1634 0,1051 0,7291 0,1235 0,1296 0,0470* 0,0753 0,6094 0,1223 
CCG inf. 0,3906 0,2046 0,4120 0,3686 0,4208 0,0055* 0,1667 0,4852 0,3061 
CCG nas. 0,0134* 0,0154* 0,1737 0,0270* 0,0027* 0,1401 0,0087* 0,3382 0,0099* 
CCG tem. 0,2011 0,0439* 0,3232 0,1613 0,0977 0,4379 0,2258 0,3132 0,1258 
CPI nas. 0,1258 0,2467 0,4033 0,2589 0,2475 0,0482* 0,1087 0,4983 0,2010 
CPI tem. 0,1669 0,0892 0,1698 0,0605 0,1014 0,3129 0,3448 0,5193 0,1251 
CNI nas. 0,1915 0,2743 0,1461 0,0345* 0,2071 0,2236 0,1932 0,1148 0,0911 
CNI tem. 0,1597 0,0521 0,1722 0,2383 0,3289 0,3497 0,6530 0,7258 0,1575 
CPE nas. 0,1539 0,1337 0,2542 0,4085 0,7648 0,3595 0,8182 0,2176 0,2272 
CPE tem. 0,5469 0,6064 0,9026 0,4037 0,6551 0,2839 0,8871 0,9986 0,7823 
CNE fóvea 0,2883 0,3187 0,2244 0,6118 0,9725 0,5731 0,7839 0,6113 0,6271 
CIR nas. 0,0523 0,0480* 0,1609 0,0394* 0,2610 0,3958 0,1347 0,6112 0,0648 
CIR tem. 0,0512 0,0287* 0,1259 0,0124* 0,1663 0,4261 0,1957 0,1229 0,0504 
Os valores assinalados com asterisco apresentam significância estatística (p<0,05) e seus coeficientes de 

correlação estão listados na tabela seguinte. SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= 

deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= postura, 4= fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 

7= diadococinesia, 8= metria em membros inferiores, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= 

temporal superior, NS= nasal superior, T= temporal, G= central, N= nasal, TI= temporal inferior, NI= 

nasal inferior, CCG= camada de células ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CNI= camada 

nuclear interna, CPE= camada plexiforme externa, CNE= camada nuclear externa, CIR= camada interna 

da retina. 
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B - COEFICIENTES DE SPEARMAN PARA AS CORRELAÇÕES COM 
SIGNIFICÂNCA ESTATÍSTICA – TODOS OS GRUPOS 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

CFNR-TS      -0,4265    
CFNR-N    -0,3881  -0,3898    
CNGR-TI    -0,3997      
Retina sup.    -0,4235      
Retina inf. -05139 -04968 -0,4029 -0,5698 -0,5136  -0,5211  -0,5471 
Retina tem. -0,3667 -0,3735  -0,4216      
CCG sup.      -0,3784    
CCG inf.      -0,5096    
CCG nas. -0,4392 -0,4310  -0,3969 -0,5196  -0,4626  -0,4508 
CCG tem.  -0,3643        
CPI nas.      -0,3576    
CIR nas.  -0,3579  -0,3717      
CIR tem.  -0,3930  -0,4434      
SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= postura, 4= 
fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 7= diadococinesia, 8= metria em membros inferiores, 
CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= temporal superior, N= nasal, TI= temporal inferior, 
CCG= camada de células ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CIR= camada interna da retina. 
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C – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE ESPESSURA DAS CAMADAS E 
SARA – AEC2 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

CFNR-TS 0,3931 0,5664 0,4869 0,4910 0,0465* 0,2328 0,4910 0,3728 0,2152 
CFNR-NS 0,4649 0,6366 0,5812 0,1663 0,2686 0,5423 0,6691 1,0000 0,4523 
CFNR-T 0,4692 0,2420 0,2898 0,6406 0,9371 1,0000 0,3817 0,3728 0,5887 
CFNR-G 0,8448 0,8720 0,9682 0,8007 0,3174 0,7511 0,9332 0,7752 0,5887 
CFNR-N 0,8435 0,8869 0,9840 0,8822 0,2686 0,7183 0,8654 1,0000 0,6132 
CFNR-TI 0,8435 0,8389 0,8404 0,6376 0,4872 0,5145 0,7824 0,7732 0,6701 
CFNR-NI 0,4957 0,6849 0,8106 0,6406 0,5742 0,0773 0,1802 0,5623 0,4281 
Retina sup. 1,0000 1,0000 0,8106 0,9332 0,3639 0,9371 0,4351 0,7752 0,8790 
Retina inf. 0,2580 0,2420 0,3351 0,3817 0,5185 0,2328 0,0049* 0,0301* 0,2152 
Retina nas. 0,7234 0,5664 0,7181 0,8666 0,5185 1,0000 0,3072 0,5623 0,8790 
Retina tem. 0,5887 0,4115 0,5382 0,5606 0,6286 0,9683 0,4444 0,5586 0,7876 
CCG sup. 0,5780 0,7463 0,8733 0,4351 0,6908 0,2736 0,2398 0,3728 0,5345 
CCG inf. 0,9058 0,7597 0,8404 0,6376 0,8420 0,3592 0,0254* 0,0967 0,7578 
CCG nas. 0,0134* 0,2578 0,3421 0,3388 0,3355 0,0735 0,0405* 0,2115 0,1591 
CCG tem. 0,9377 0,8720 0,8419 0,7037 0,7511 0,9371 0,1451 0,0301* 0,7599 
CPI nas. 0,0320* 0,0400* 0,0994 0,0888 0,1901 <0,001* 0,1575 0,4597 0,0782 
CPI tem. 0,8142 0,5664 0,7181 0,8992 0,5185 0,6317 0,3817 0,7752 0,9394 
CNI nas. 0,1153 0,1886 0,2425 0,0345* 0,1901 0,0021* 0,3513 0,6636 0,1754 
CNI tem. 0,2531 0,3986 0,4425 0,2383 0,4604 0,1726 0,7011 0,4597 0,5423 
CPE nas. 0,2187 0,3536 0,3351 0,1290 0,1605 0,5742 0,4081 0,2164 0,1194 
CPE tem. 0,9688 0,7774 0,7487 0,5199 0,9371 0,8124 0,6406 0,7752 0,9394 
CNE fóvea 0,3885 0,3610 0,3303 0,7889 0,1558 0,0735 0,3513 0,4597 0,3325 
CIR nas. 0,6461 0,5628 0,7157 0,7824 0,5707 0,9683 0,3023 0,5586 0,8175 
CIR tem. 0,4260 0,2685 0,3421 0,4306 0,8107 0,5994 0,1405 0,0967 0,4523 
Os valores assinalados com asterisco apresentam significância estatística (p<0,05) e seus coeficientes de 
correlação estão listados na tabela seguinte. SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= 
deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= postura, 4= fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 
7= diadococinesia, 8= metria em membros inferiores, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= 
temporal superior, NS= nasal superior, T= temporal, G= central, N= nasal, TI= temporal inferior, NI= 
nasal inferior, CCG= camada de células ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CNI= camada 
nuclear interna, CPE= camada plexiforme externa, CNE= camada nuclear externa, CIR= camada interna 
da retina. 
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D - COEFICIENTES DE SPEARMAN PARA AS CORRELAÇÕES COM 
SIGNIFICÂNCA ESTATÍSTICA – AEC2 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

Retina inf.       -0,9063 -0,8017  
CCG inf.       -0,8151   
CCG nas. -0,4392      -0,7753   
CCG tem.        -0,8017  
CPI nas. -0,7964 -0,7437    -0,9536    
CNI nas.    -0,3807  0,9349    
SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= postura, 4= 
fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 7= diadococinesia, 8= metria em membros inferiores, 
CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= temporal superior, CCG= camada de células 
ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CNI= camada nuclear interna. 
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E - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE ESPESSURA DAS CAMADAS E 
SARA – AEC3 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

CFNR-TS 0,7231 0,5916 0,5606 0,8049 0,7138 0,3037 0,8048 0,9222 0,9788 
CFNR-NS 0,7129 0,8377 0,1293 0,1498 0,9328 0,0952 0,7414 0,4348 0,5192 
CFNR-T 0,5639 0,2020 0,9326 0,5216 0,7452 0,8425 0,7044 0,4601 0,4831 
CFNR-G 0,6365 0,9564 0,1585 0,2936 1,0000 0,1365 0,5889 0,3751 0,3843 
CFNR-N 0,4391 0,8270 0,3644 0,1072 0,3409 0,0136* 0,0862 0,1760 0,1899 
CFNR-TI 0,2112 0,4035 0,3725 0,3773 0,2683 0,3429 0,2298 0,1416 0,0955 
CFNR-NI 0,6515 0,6650 0,1712 0,0156* 0,8435 0,2320 0,6787 0,6630 0,5272 
Retina sup. 0,3020 0,3262 0,5433 0,3517 0,7731 0,5042 0,3415 0,4225 0,2915 
Retina inf. 0,0939 0,2020 0,4710 0,0860 0,1962 0,1120 0,0379* 0,1058 0,0832 
Retina nas. 0,4223 0,3115 0,6717 0,3014 0,6926 0,1423 0,2547 0,4348 0,3403 
Retina tem. 0,2727 0,1613 0,5221 0,1498 0,4400 0,0365* 0,0929 0,2034 0,1697 
CCG sup. 0,2593 0,0628 0,9296 0,6626 0,3760 0,3511 0,1589 0,2312 0,3267 
CCG inf. 0,6062 0,3940 0,2530 0,7048 0,8137 0,0494* 0,7422 0,3291 0,6876 
CCG nas. 0,0456* 0,0710 0,6035 0,3151 0,0277* 0,0683 0,0022* 0,0128* 0,0342* 
CCG tem. 0,0786 0,0155* 0,5060 0,4548 0,0919 0,0898 0,0233* 0,0190* 0,0565 
CPI nas. 0,7380 0,8966 0,2251 0,6637 0,7560 0,2037 0,5317 0,9109 0,8522 
CPI tem. 0,1542 0,2950 0,4422 0,1530 0,2271 0,8770 0,1795 0,2278 0,0721 
CNI nas. 0,0346* 0,4826 0,0293* <0,001* 0,1067 0,0745 0,0707 0,0234* 0,0250* 
CNI tem. 0,4262 0,0752 0,3440 0,8886 0,9096 0,1914 0,6869 0,5896 0,4800 
CPE nas. 0,2216 0,0956 0,5212 0,6298 0,5893 0,6413 0,7044 0,4513 0,2217 
CPE tem. 0,6969 0,8053 0,6451 0,5112 0,7025 0,6094 0,5505 0,8119 0,5824 
CNE fóvea 0,5311 0,5525 0,3836 0,8589 0,8768 0,5884 0,8635 0,6021 0,6107 
CIR nas. 0,3926 0,2997 0,5164 0,2547 0,7345 0,0854 0,2600 0,3671 0,3427 
CIR tem. 0,0764 0,0332* 0,3320 0,1488 0,1712 0,0296* 0,0464* 0,0368* 0,0420* 
Os valores assinalados com asterisco apresentam significância estatística (p<0,05) e seus coeficientes de 
correlação estão listados na tabela seguinte. SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= 
deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= postura, 4= fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 
7= diadococinesia, 8= metria em membros inferiores, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= 
temporal superior, NS= nasal superior, T= temporal, G= central, N= nasal, TI= temporal inferior, NI= 
nasal inferior, CCG= camada de células ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CNI= camada 
nuclear interna, CPE= camada plexiforme externa, CNE= camada nuclear externa, CIR= camada interna 
da retina. 

  



156 
 

F - COEFICIENTES DE SPEARMAN PARA AS CORRELAÇÕES COM 
SIGNIFICÂNCA ESTATÍSTICA – AEC3 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

CFNR-N      -0,7135    
CFNR-NI    -0,7039      
Retina inf.       -0,6595   
Retina tem.      -0,6331    
CCG inf.      -0,6331    
CCG nas. -0,5888    -0,6579  -0,8116 -07177 -0,6392 
CCG tem.  -0,7044     -0,6724 -0,6889  
CNI nas. -0,6379  -0,6531 -0,8567    -0,6721 -0,6667 
CIR tem.  -0,6418    -0,6522 -0.6096 -0,6323 -0,6195 
SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= postura, 4= 
fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 7= diadococinesia, 8= metria em membros inferiores, 
CFNR= camada de fibras nervosas da retina, N= nasal, NI= nasal inferior, CCG= camada de células 
ganglionares, CNI= camada nuclear interna, CIR= camada interna da retina. 
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G - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE ESPESSURA DAS CAMADAS E 
SARA – AEC10 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

CFNR-TS 0,1891 0,2576 0,8451 0,3527 0,3527 0,2035 0,5152 0,3457 0,8171 
CFNR-NS 0,9037 0,8257 0,8461 0,1708 0,1708 0,5966 0,4571 0,8333 0,7735 
CFNR-T 0,9037 0,6848 0,5546 0,4455 0,4455 0,6604 0,8559 0,2229 0,9087 
CFNR-G 0,7615 0,7124 0,5546 0,0527 0,0527 0,7932 0,5813 0,6719 0,4440 
CFNR-N 0,9037 0,7124 0,5546 0,1122 0,1122 0,6176 0,5813 0,7401 0,3726 
CFNR-TI 0,6250 0,6036 0,1340 0,0254* 0,0254* 0,2267 0,5813 0,0652 0,2476 
CFNR-NI 0,7615 0,7124 0,5546 0,0527 0,0527 0,7932 0,5813 0,6719 0,4440 
Retina sup. 0,8987 0,1438 - 0,0343* 0,0343* 0,9365 0,8987 0,8987 0,0565 
Retina inf. 0,5151 0,1438 - 0,0343* 0,0343* 0,8419 0,7329 1,0000 0,1016 
Retina nas. 05235 0,7029 0,2979 0,8690 0,8690 0,7559 0,5861 0,7330 0,8966 
Retina tem. 0,5083 0,5037 0,1536 1,0000 1,0000 0,2337 0,1370 0,4891 0,5688 
CCG sup. 0,2130 0,1438 - 0,7349 0,7349 0,5420 0,1932 0,7985 0,7511 
CCG inf. 0,5151 0,1438 - 0,7349 0,7349 0,7487 0,3012 0,7005 0,6317 
CCG nas. 0,0164* 0,1561 0,5930 0,3969 0,3969 0,5600 0,5389 0,3237 0,4521 
CCG tem. 0,9103 0,6264 0,1515 0,5572 0,5572 0,0903 0,7172 0,5254 0,4783 
CPI nas. 0,3323 0,2443 0,7875 0,8667 0,8667 0,8393 0,9091 0,0415* 0,6573 
CPI tem. 0,5122 0,5701 0,5898 0,5555 0,5555 0,6122 0,5749 0,9396 0,7929 
CNI nas. 0,5845 0,5898 0,5915 0,3463 0,3463 0,3848 0,7002 0,6719 0,9134 
CNI tem. 0,0304* 0,0121* 0,0235* 0,3884 0,3884 0,5069 0,2953 0,3666 0,2467 
CPE nas. 0,4784 0,0849 0,1536 0,0604 0,0604 0,5143 0,5083 0,6987 0,1462 
CPE tem. 0,9463 0,9194 0,7910 0,2221 0,2221 0,3783 0,9821 0,5507 0,3229 
CNE fóvea 0,9463 0,9597 1,0000 0,8690 0,8690 0,2547 0,0836 0,1043 0,2557 
CIR nas. 0,6498 0,2997 0,5915 0,8035 0,8035 0,8851 0,9103 0,2911 0,5073 
CIR tem. 0,5083 0,5037 0,1536 1,0000 1,0000 0,1766 0,1370 0,4891 0,4802 
Os valores assinalados com asterisco apresentam significância estatística (p<0,05) e seus coeficientes de 
correlação estão listados na tabela seguinte. SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= 
deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= postura, 4= fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 
7= diadococinesia, 8= metria em membros inferiores, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TS= 
temporal superior, NS= nasal superior, T= temporal, G= central, N= nasal, TI= temporal inferior, NI= 
nasal inferior, CCG= camada de células ganglionares, CPI= camada plexiforme interna, CNI= camada 
nuclear interna, CPE= camada plexiforme externa, CNE= camada nuclear externa, CIR= camada interna 
da retina. 
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H - CORRELAÇÃO ENTRE ESPESSURA DAS CAMADAS E SARA – AEC10 

 SARA1 SARA2 SARA3 SARA4 SARA5 SARA6 SARA7 SARA8 SARA 
Total 

Retina sup.    -0,7905     
Retina inf.    -0,7905     
CCG nas. -0,7642         

SARA= Scale for assesment and rating of ataxia, 1= deambulação, 2= equilíbrio estático, 3= 

postura, 4= fala, 5= metria em membros superiores, 6= tremor, 7= diadococinesia, 8= metria em membros 

inferiores, CFNR= camada de fibras nervosas da retina, TI= temporal inferior, CCG= camada de células 

ganglionares 

  



159 

APÊNDICE 4 – ARTIGO: PROFESSOR WADIA’S CONTRIBUTIONS TO

NEUROLOGY AND SPINOCEREBELLAR ATAXIA TYPE 2 



255

https://doi.org/10.1590/0004-282X20170008

HISTORICAL NOTE

Professor Wadia’s contributions to neurology 

and spinocerebellar ataxia type 2
A contribuição do professor Wadia à neurologia e a ataxia espinocerebelar tipo 2
Fernando Spina Tensini1, José Luiz Pedroso2, Orlando G.P. Barsottini2,  Hélio A. G. Teive1

Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA 2) is a rare hereditary 
neurodegenerative disease caused by expansion of an unstable 
repeat in the ataxin-2 gene on chromosome 12 (12q23-24.1)1. 
Clinically, SCA 2 is characterized by progressive cerebellar 
ataxia accompanied by slow saccadic eye movements and 
signs of peripheral neuropathy1. However, the phenotype 
can be pleomorphic and can include parkinsonism (L-dopa 
responsive), dementia, movement disorders (chorea and dys-
tonia), amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and other extracer-
ebellar features1,2. Spinocerebellar ataxia type 2 has a world-
wide distribution but is most frequently found in Cuba (in the 
province of Holguin)1,3. In 1989, Orozco et al. published an out-
standing paper on SCA 2 in which they described its clinical, 
neuropathological and biochemical features3. However, this 
disorder had already been described in detail in India in 1971 
by Wadia and Swami, who emphasized the presence of cere-
bellar ataxia, and slow eye movements in particular4. Here, we 
review this very important contribution by Prof. Wadia, of the 

NOSHIR H. WADIA – A SHORT BIOGRAPHY

Noshir Hormusji Wadia (Figure 1) was born in 1925 
in Surat, Gujarat, India. He chose medicine as his vocation 
and graduated from Grant Medical College, Mumbai, India, 
in 19505. He then went to London, where he trained as a 

neurologist between 1952 and 1956. In 1957, he returned to 
India to dedicate his life to neurology, becoming a clinical 
neurologist of renowned expertise, an eminent professor and 

5. In recognition of his contribu-
tions to medicine, and neurology in particular, he was awarded 

World Federation of Neurology in 1993, the Padma Brushan 
by the Indian government in 2012, honorary membership 
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ABSTRACT

The authors present a historical review of the seminal contributions of Professor N. H. Wadia (1925-2016) to neurology, in particular, the first 

description of spinocerebellar ataxia type 2.

Keywords: spinocerebellar ataxias; saccades.

RESUMO

Os autores apresentam uma revisão histórica sobre a contribuição seminal do Professor N.H. Wadia para a Neurologia, em particular, 

a primeira descrição mundial da ataxia espinocerebelar tipo 2.

Palavras-chave: ataxias espinocerebelares; movimentos sacádicos.

(Extracted from Google Images: www.worldneurologyonline.com, October 9th, 2016).

Figure 1. Noshir Hormusji Wadia (1925-2016).
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of the American Neurological Association, fellowship of the 
Indian National Science Academy, the SS Bhatnagar Indian 
National Science Academy medal for Excellence in General 
Science, as well as various other honors5. Wadia was also 
involved with the Sree Chitra Tirunal Institute of Medical 
Sciences and Technology, of which he was president. He was 
president of the Neurological Society of India (1963-1964) 
and a Fellow of the National Academy of Sciences, India, the 
Indian Academy of Sciences and the Indian National Science 
Academy5. He undertook many activities with the World 
Federation of Neurology and was awarded the their medal 
for Services to International Neurology in 2009. Prof. Wadia 
died on April 10th, 2016, at the age of 915.

WADIA’S CONTRIBUTIONS TO NEUROLOGY

Wadia made countless contributions to neurology, some 
of the most notable being studies on manganese poisoning, 
tuberculous spinal meningitis, congenital atlanto-axial dis-
location with myelopathy, and Wilson’s disease in the Parsi 
community5. He published over 130 papers, several chap-
ters in important books and a famous book Neurological 
Practice: an Indian Perspective5. One of Wadia’s best-known 

disease associated with a hemorrhagic conjunctivitis later 
known as enterovirus 70 disease5. Among his many contri-
butions to neurology and, in particular, to the development 
of a neurology focusing on the needs of India, we concen-

-
ebellar ataxias5

not only had the advanced genetics techniques available to 
us today not been developed, but also there was not even 
an adequate system for classifying the various entities that 

of spinocerebellar ataxia with slow eye movements, nowa-
4-7.

SPINOCEREBELLAR ATAXIA TYPE 2 – WADIA’S 

SEMINAL STUDY

In 1971, Wadia published the article A new form of 
heredo-familial spinocerebellar degeneration with slow eye 
movements
sixteen patients from nine Indian families4

presented with a form of cerebellar ataxia with slow sac-
cadic eye movements4. Wadia noted that the disease had a 

with anticipation of age at onset between generations, and 

-

pathological study was not carried out and the only imag-
ing examination available at the time was pneumoenceph-
alography4. His interest in the disease, which was later 
called SCA 2, led to the publication, in 1975, of a model of 

patients6,7. In the following years he was able to establish 

olivopontocerebellar atrophy7. In the subsequent decade 
he made two important contributions to our understand-
ing of SCA 2: he showed the importance of correct char-
acterization of patterns of eye movement abnormalities 
when there is a suspected clinical diagnosis of SCA 28, and 

and India had a common ancestor9. In 2008, his last publica-
tions on the subject paved the way for further research into 
the control of eye movements9,10. Based on histopathologi-
cal assessment, he suggested that reduced saccade velocity 
in SCA 2 patients is a result of neuronal loss and reduced 
synaptic density of excitatory burst neurons in the caudal 
pons10

whereas elements of the dorsal vermis pathway controlling 
saccade adaptation are more involved10.

In conclusion, Prof. Wadia published several important 

SCA 2, which included a complete clinical evaluation and 
neuropathological study of the condition.

Figure 2. Front page of Wadia and Swami11. 
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Abstract SCA3 presents with a CAG expansion at 14q24.3-
q32 while SCA10 shows an ATTCT expansion at 22q13-qter.
SCA10 seems to be less aggressive than SCA3. For an in vivo,
noninvasive approach of the correlation between central ner-
vous system and clinical evolution, we can use optic coher-
ence tomography (OCT) to measure retinal nerve fiber
(RNFL) and ganglion cell layer (GCL) thickness. To describe
OCT findings in SCA10, correlate it with expansion size and
disease severity and compare with those of SCA3. We ana-
lyzed ten individuals with SCA3 and nine with SCA10 re-
cruited from the neurology service of Hospital de Clínicas of
Paraná—Brazil. They were submitted to OCT and clinical
evaluation using SARA score. Expansion size, demographic
data, time from disease onset, and age of onset were collected.
We found no correlation between size of expansion, SARA,
and RNFL or GCL thickness in SCA10. RNFL seemed to be
thicker in SCA10 (p > 0.05). GCL thickness, SARA, median
age, and time from disease onset did not differ between
groups. SCA10 individuals had an earlier disease onset. In
SCA3, there was a negative correlation between SARA and

RNFL thickness in nasal area. To the best of our knowledge,
this is the first paper assessing retinal changes by OCT in
individuals with SCA10. The lack of correlation between dis-
ease progression, age, and time since onset supports the
anatomopathological findings which suggest SCA10 is less
aggressive than other SCAs. The findings in SCA3 are in
accordance with the literature.

Keywords Ataxia . OCT . Spinocerebellar ataxia . SCA10 .

SCA3 . Optic coherence tomography

Introduction

Spinocerebellar ataxias (SCAs) are a group of autosomal dom-
inant degenerative ataxic diseases of the central nervous sys-
tem that currently include up to 39 genetically distinct entities
[1, 2]. SCA3, the most prevalent SCA both worldwide and in
Brazil [3–6], is caused by a trinucleotide (CAG) repeat expan-
sion on the long arm of chromosome 14 (14q24.3-q32), lead-
ing to cerebellar ataxia (primarily gait ataxia), spasticity, pe-
ripheral neuropathy, amyotrophy, and other movement disor-
ders as well as bulging eyes (caused by lid retraction) [7–9].
SCA10 is predominantly reported in Amerindian populations
[10–12] and is the secondmost common SCA in some regions
of Mexico [13] and southern Brazil [4]. It is caused by a
pentanucleotide (ATTCT) repeat expansion on chromosome
22q13-qter [14]. The clinical picture SCA10 varies from a
purely cerebellar syndrome to cerebellar syndrome concomi-
tantly with epilepsy, polyneuropathy, and hematologic heart
and liver conditions [13, 15].

Optical coherence tomography (OCT) allows for quantita-
tive objective evaluation of various structures in the eye [16],
including the retinal nerve fiber layer (RNFL), which has been
proposed to be used as a biomarker for degeneration of the
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afferent and efferent cerebellar pathways [17, 18]. We used
OCT to evaluate patients with SCA3 and those with SCA10.

Materials and Methods

Patients

Demographic data including age, gender, age of onset, and
disease duration were collected between 2014 and 2015 for
19 individuals (ten with SCA3 and nine with SCA10) seen at
the ataxia outpatient unit in the neurology service at the
Hospital de Clínicas, Federal University of Paraná (HC-
UFPR). The patients signed a voluntary informed consent
form, and the protocol was approved by the HC-UFPR
Committee for Ethics in Human Research. All the patients
underwent OCT (Spectralis OCT, software version 5.1;
Heidelberg Engineering, Vista, CA, USA) of both eyes and
were assessed for visual acuity with the Lea chart and color
perception with Hardy-Rand-Rittler color plates. They also
underwent neurological assessment with the SARA (Scale
for the Assessment and Rating of Ataxia), which measures
motor performance related to ataxia on a scale from 0 (absence
of ataxia) to 40. The following items were measured: gait
capacity (0–8), static balance (0–6), balance when sitting/
posture (0–4), speech disturbance/dysarthria (0–6), upper limb
coordination (finger-chase (0–4) and nose-finger tests (0–4)),
diadochokinesia (fast alternating hand movement test) (0–4),
and lower limb coordination (heel-shin slide test) (0–4).

SCAwas diagnosed when a prior genetic study confirmed
the presence of a CAG trinucleotide repeat expansion with
more than 51 repeats of the ATXN3 gene in chromosome
14q24.3-q31 in the case of SCA3; or when the study con-
firmed the presence of an ATTCT pentanucleotide repeat ex-
pansion with more than 32 repeats in the ATXN10 gene in
chromosome 22q13 in the case of SCA10; or, epidemiologi-
cally, when the patients satisfied the following three criteria:
(1) having at least one relative in whom SCA3 or SCA10 had
been genetically confirmed, (2) presenting with clinical signs
and symptoms consistent with the ataxia in question, and (3)
not having another diagnosis that could affect SARA scoring.

OCT

In the frequency-domain OCT (FD-OCT), the thickness of the
RNFLwas measured overall and in six different regions of the
retina of each eye (temporal, temporal superior, temporal in-
ferior, nasal, nasal superior, and nasal inferior). Total retinal
thickness and ganglion cell layer (GCL) thickness were mea-
sured at the thickest points above and below the macula. In
one individual with SCA10, the retinal and GCL thickness
measurements were not used because of technical problems

during image acquisition. The data used for the analysis are
the means of the values for both eyes.

Statistics

The nonparametric Mann-Whitney test was used to compare
the results for the two patient groups (SCA3 and SCA10), and
Spearman’s correlation coefficient was used to assess the cor-
relation between two variables. All the statistical analysis was
performed with Excel and Statistica (version 7) using a signif-
icance level of 5%.

Results

There was no difference between the two groups in terms of
gender, age, or disease duration. However, the group with
SCA10 had a lower age of onset of disease (SCA3,
42.4 ± 8.2 years; SCA10, 29.3 ± 10.9 years; p = 0.011)
(Table 1). The mean ± standard deviation, minimum, maxi-
mum, and median SARA scores in the SCA3 group were
16.2 ± 8.5, 1, 25, and 15.8, respectively. The corresponding
figures for the SCA10 group were 12.6 ± 6.9, 4, 26, and 9.5.
There were no statistically significant differences between the
two groups.

Color vision was normal in all the individuals, although
subjects with SCA3 made more errors in the screening stage
(plates 7 and 10) in the HRR test. Visual acuity measured with
the Lea chart was the same in both groups. There was no
correlation between the size of the repeat expansion and the
thickness of the RNFL in SCA10 patients. The RNFL tended
to be thicker in these patients than in SCA3 patients, although
this difference was not statistically significant (Fig. 1).
Changes in RNFL thickness were observed in at least one
region in six of the ten individuals with SCA3 and in only
two of the nine with SCA10.

In the SCA3 patients, RNFL thickness in the nasal region
was inversely related to SARA score (Fig. 2). When the items
in the SARA test were assessed individually, only dysarthria,

Table 1 Demographics

Patient data SCA 3 SCA 10 Number P

Age (years) 54.1 ± 11.6 50.6 ± 8.8 19 >0.05

Male (%) 50 50 19 >0.05

Age of onset (years) 42.4 ± 8.2 29.3 ± 10.9 19 0.011

Disease duration (years) 11.7 ± 5.8 21.3 ± 11.3 19 >0.05

SARA score 16.1 ± 8.49 12.5 ± 6.8 19 >0.05

Visual acuity (Lea) 84.5 ± 70.2 92.2 ± 58.8 19 >0.05

HHR (errors) 6 3 19 >0.05

Expansion size – 1756 ± 265 7 –
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limb coordination, tremor, and diadochokinesia showed this
correlation. There was no correlation with total SARA score in
SCA10 patients, although there was a negative correlation
between gait capacity and RNFL thickness in the temporal
superior region (r = −0.670, p = 0.048) and between dysarthria
and RNFL thickness both overall and in the nasal inferior
region (r = −0.710, p = 0.032). While in patients with SCA3
there was a negative correlation between RNFL thickness in
the nasal superior region and disease duration, this correlation
was not observed in SCA10 patients. No statistically signifi-
cant difference in either total retinal thickness or GCL thick-
ness was observed between the two groups (Table 2).

Retinal thickness in the upper and lower regions tended to
decrease with increasing age (r = −0.514, p = 0.029, and
r = 0.563, p = 0.015, respectively), but this trend was only
observed when both groups were assessed together. Although
most of the correlations indicated that the longer the disease
duration, the thinner the RNFL, these findings were not sta-
tistically significant. When disease progression was assessed
on the SARA scale, there was no direct correlation with GCL
thickness in either group. However, total retinal thickness in
the upper and lower regions was inversely correlated with
SARA score (r = −0.517, p = 0.028, and r = −0.698,
p = 0.001, respectively). This correlation remained statistically
significant for the SCA10 group on its own (superior-retinal
region, r = −0.781, p = 0.022; inferior-retinal region,
r = −0.732, p = 0.39) but not for the SCA3 group. The only
items on the SARA scale for which there was a correlation
with reduced retinal thickness were static balance and
dysarthria.
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Fig. 2 RNFL thickness vs. SARA score. There is a negative correlation
between SARA score and RNFL thickness in the nasal region in SCA3
patients (r = −0.695, P = 0.025). RNFL retinal nerve fiber layer, SARA
scale for assessment and rating of ataxia
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SCA3 (n=10) SCA10 (n=9) P
TS 132.7±20.4 143.5±20.6 0.36
NS 94.1±23.0 112.1±20.4 0.07
T 72.7±12.6 67.1±13.6 0.55
G 95.8±14.5 101.6±12.7 0.36
N 69.3±18.4 73.6±12.8 0.45
TI 144.4±22.6 144.3±13.4 0.55
NI 111.2±20.6 125.1±29.2 0.45

Fig. 1 RNFL thickness in
patients with SCA3 and SCA10.
RNFL retinal nerve fiber layer, TS
temporal superior, NS nasal
superior, T temporal, G overall, N
nasal, TI temporal inferior, NI
nasal inferior. p > 0.05

Table 2 Total retinal thickness and ganglion cell layer (GCL) thickness
in individuals with SCA3 and SCA10

Thickness (μm)
SCA3 (n = 10)

Thickness (μm)
SCA10 (n = 8)

P

Superior retina 357.70 ± 17.66 361.88 ± 13.09 0.41

Inferior retina 348.80 ± 19.49 355.19 ± 14.02 0.32

Superior GCL 58.40 ± 4.41 55.81 ± 5.61 0.46

Inferior GCL 57.20 ± 4.41 55.38 ± 5.96 0.46
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Discussion

Although in the classical description of spinocerebellar ataxias
cerebellar or olivopontocerebellar atrophy is considered the
most prominent pathological change [19], there is increasing
evidence that many SCAs also affect other regions of the
central and peripheral nervous systems as well as the retinal
nervous system, which can be explained by the fact that they
have the same embryological (neuroectodermal) origin.

To date, there are no studies assessing the role of OCT as a
diagnostic tool or of RNFL thickness as a biomarker for
SCA10, whether in populations with a pure cerebellar ataxia
phenotype, like those in Brazil, or in populations with a phe-
notype associated with epilepsy, like those in Mexico and
Argentina. Our findings show that RNFL thickness tends to
be closer to normal in SCA10 patients than in individuals with
SCA3. While there is no correlation between total SARA
score and RNFL thickness, a weak negative correlation was
observed between the SARA gait subscore and RNFL thick-
ness in the temporal superior region and SARA speech
subscore and RNFL thickness both overall and in the nasal
inferior regions.

Disease duration does not appear to affect RNFL thickness,
GCL thickness, or total retinal thickness in individuals with
SCA10. This may be because SCA10 has a less aggressive
pathology than SCA3. In the former, the cerebral cortex, hip-
pocampus, midbrain, and pons are normally preserved [20],
while in SCA3, there is severe atrophy of the cerebellum,
brainstem, and spinocerebellar tracts and moderate atrophy
of the internal globus pallidus, subthalamic nucleus,
substantia nigra, pontine nuclei, and dentate nucleus [19].
This would suggest why the RNFL is slightly thicker in indi-
viduals with SCA10 than in those with SCA3. However, this
finding contradicts the reduction in total retinal thickness ob-
served in SCA10.

Two studies investigated retinal changes in SCA3 patients
assessed with OCT. In the first, RNFL thickness was mea-
sured in nine individuals (18 eyes) and was found to be re-
duced in the upper region in ten eyes, in the lower region in
eight, and in the nasal region in four. The temporal region
was not affected. The same study also found a negative cor-
relation between mean RNFL thickness and SARA score
[21]. The second study assessed five individuals and found,
in addition to the same negative correlation between thick-
ness and SARA score, a more marked reduction in RNFL
thickness in the nasal and lower regions and in the macular
region, 3 mm from the fovea [22]. In the present study, there
was also a significant reduction in RNFL thickness in the
nasal region, and this was inversely proportional to SARA
score. We also found that the thickness in the nasal superior
region was associated with disease duration and that the GCL
and total retinal thickness did not vary in the same way as the
RNFL thickness.

These findings suggest that the papillomacular bundle is
preserved in SCA10 and that RNFL thinning is not caused
by a loss of cells in the GCL, corroborating the conclusions
reported by Alvarez et al. [21]. They also suggest that retinal
degeneration in SCA3 is similar to the degeneration that oc-
curs in multiple sclerosis [23] but different from the degener-
ation in idiopathic Parkinson’s disease, in which, although the
RNFL becomes thinner as the patient’s clinical condition
worsens, it is accompanied by neuron loss in the GCL [24,
25], and also different from the degeneration in Alzheimer’s
disease, where there is mainly loss of neurons in the GCL [26,
27]. It is also different from the pattern found in SCA1, where
there is more neuronal loss in the temporal region, suggesting
that the papillomacular bundle is affected [28].

Conclusions

This is the first study to use OCT to assess changes in the
thickness of the RNFL and GCL in individuals with SCA10.
Degeneration in SCA10 is apparently less severe than in
SCA3 and is unrelated to disease duration. Our findings cor-
roborate those reported in other studies of SCA3 to date.
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