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Introduc;ao
Existem poucos casos de ELA esporadica juvenil descritos

na literatura. Sendo a idade urn factor progn6stico neste tipo
de patologia, parece-nos relevante investigar as caracteristi-
cas clinic as desta patologia neste tipo de populac;:ao.

Metodologia
Descrevemos 3 casos diagnosticados no nosso Servic;:oe

outros 14 descritos na literatura com idade de inicio dos sin-
tomas antes dos 25 anos.

Resultados
1-Doente do sexo masculino, com 20 anos, Africano, com

queixas de diminuic;:ao progressiva da forc;:amuscular distal
dos membros superiores (MSs) desde os 17 anos de idade.
Observamos marcada atrofia e fraqueza muscular nos MSs e
membros inferiores (MIs), fasciculac;:6es (F) espontaneas
generalizadas, lingua atr6fica com F, sinais piramidais nos 4
membros e respirac;:ao paradoxal. 2-Doente do sexo mascu-
lino, com 37 anos, com queixas de diminuic;:ao progressiva da

forc;:amuscular distal dos MSs com inicio aos 21 anos. Objecti-
vamos tetraplegia com hiperreflexia, F difusas e sinais
marcados de 10 e 20 neur6nio na regiao bulbar. Nao apresenta
insuficiencia respirat6ria. 3-Doente do sexo masculino, com
21 anos, com queixas de diminuic;:ao da forc;:amuscular distal
dos MIs desde os 14 anos. Observamos atrofia e fraqueza mus-
cular dos MIs e sinais de 10 neur6nio nos MSs e MIs. As fun-
c;:6esbulbares e respirat6rias estao preservadas. Nenhum dos
doentes tern hist6ria familiar relevante.

o EMG evidenciou perda difusa de unidades motoras com
estudos de velocidade de conduc;:ao normais. Foram realizados
exames de imagem, bioquimicos e serol6gicos que excluiram
outras causas. Nao foram identificadas mutac;:6esdo gene SOD1.

I'-oou

Conclusoes
Os nossos casos tern uma progressiva diminuic;:ao da forc;:a

muscular de inicio 'distal, embora com evoluc;:ao variavel.
Geralmente os casos descritos na literatura tern uma apresen-
tac;:aosemelhante. Os dados disponiveis indicam que a sobre-
vida tende a ser mais prolongada em doentes mais jovens.
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Introduc;ao
As doenc;:as neuromusculares sac doenc;:as consideradas

pouco frequentes na idade pediatrica. Nao e conhecido 0 nu-
mero de doentes com este tipo de patologia em Portugal.

Objectivo
Pretendemos conhecer 0 numero e tipo de doenc;:as neuro-

musculares observados nas consultas de neuropediatria, dos
quais existe registo, e a sua distribuic;:ao geognifica.

Metodo
Foi pedido, aos neuropediatras, que preenchessem urn

inquerito de que faziam parte os seguintes dados: data de nas-
cimento, residencia e origem, investigac;:ao efectuada e dia-
gn6stico.

Resultados
Foram enviados os dados referentes a 671 doentes, obser-

vados nos ultimos 10 anos, das tres consultas multidiscipli-
nares existentes no pais e de outros oito centros. Apenas urn
centro nao respondeu. Destes foram seleccionados os 612
doentes com doenc;:as neuromusculares hereditarias, corres-
pondendo os restantes a miopatias metab6licas e inflamat6-
rias e imunol6gicas.

Com distrofinopatia encontramosl71 doentes (147 tinham
Distrofia Muscular de Duchenne e 24 Distrofia Muscular de
Becker).

Com distrofias das cinturas (LGMD), 34 doentes tinham
sarcoglicanopatias (LGMD2C 19;LGMD2E 10; LGMD2D 4; 1
nao foi caracterizado), 2 doentes tinham LGMDI. Em 18
doentes com LGMD, nao foi possivel classificar 0 tipo de
distrofia muscular. Tres doentes tinham distrofia muscular

Emery-Dreifuss AD.A distrofia fascioescapulohumeral foi dia-
gnosticada em 12 doentes.

Com distrofia muscular congenita (DMC) encontramos 48
doentes: DMC merosina negativa em 17, Ullrich em 3, DMCIC
em 1 doente; os restantes doentes sac merosina positivos e
ainda estao em investigac;:ao. Quarenta e urn doentes tinham
distrofia miot6nica. As miopatias com alterac;:6es estruturais
foram: multiminicore em 5, centronuclear em 8, miotubular
em 3, nemalinica em 8, central core em 3. Quarenta e urn
tinham outro tipo de miopatias, 18 dos quais congenitas.

Dez doentes tinham miastenia congenita e 9 miotonia
congenita.

No grupo das neuropatias, 70 tinham neuropatias heredi-
tarias, 28 dos quais com CMTl.

oventa e oito doentes tinham atrofia muscular espinal
(SMA):38 SMAI; 32 SMA II; 14 SMA III; 1 Distal; 3 Autoss6mica
Dominante.

Comentarios
Como esperado, 0 grupo maior de doentes e 0 das miopatias,

representando as distrofinopatias 25% de todas as doenc;:as
neuromusculares. As atrofias musculares espinais sac urn sub-
grupo muito importante, nomeadamente as dos tip os I e II.
Existem algumas particularidades de distribuic;:ao regional para
algumas das patologias, nomeadamente urn maior de doentes
com distrofinopatia e SMA na regiao norte e de doentes com
distrofia muscular congenita na regiao centro e sul. Este tra-
balho e apenas urn levantamento preliminar mas constitui urn
passo importante para os clinicos e para os doentes, nomea-
damente a Associac;:ao de Doentes Neuromusculares. Desta
forma sera possive!, junto das entidades competentes, planear,
de forma mais adequada, 0 apoio a estes doentes.
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