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Mensagem da Presidente da SPEDNM
A Sociedade Portuguesa de Estudo das Doenças Neuromusculares (SPEDNM) organiza o 8º Congresso Português de Doenças
Neuromusculares em outubro de 2020, com o objetivo de manter a atualização regular numa área da Neurologia e da
Neuropediatria que tem assistido, na última década, a avanços notáveis no conhecimento em geral e, sobretudo, na possibilidade
de diagnósticos nosológicos precisos e no desenvolvimento de terapêuticas modificadoras cada vez mais eficazes.
O Congresso contará com a presença de diversos especialistas europeus peritos nos temas principais e dirige-se aos
neurologistas, neuropediatras e todas as especialidades envolvidas no diagnóstico, tratamento e acompanhamento destes
doentes. Pretendemos também que constitua uma oportunidade de formação avançada para internos das diversas
especialidades referidas acima.

Os temas principais a abordar são:
1. Avanços no conhecimento da doença de Charcot-Marie-Tooth. Contribuição das técnicas de sequenciação maciça para o
diagnóstico e para a investigação desta entidade e das doenças neuromusculares em geral.
2. Novas técnicas de estudos do nervo periférico. Contributo da imagiologia. A avaliação neurofisiológica e neuropatológica das
pequenas fibras nervosas.
3. Avanços no conhecimento da genética das Doenças do Neurónio Motor
4. Novas possibilidades terapêuticas: SMA infantil e do adulto, Duchenne, doenças neuromusculares metabólicas, PAF.

O Congresso decorrerá nos dias 23 e 24 outubro em edição virtual.

Teresa Coelho
Presidente da Direção da SPEDNM

Message from the President of the Portuguese Society for the
Study of Neuromuscular Diseases
The Portuguese Society for the Study of Neuromuscular Diseases (SPEDNM) is organizing the 8th National Congress in October 2020 aiming
to promote a regular update in a field of Neurology and Neuropediatrics presenting a remarkable progress in the last decades, particularly
in what concerns precise nosological diagnosis and the development of effective disease-modifying treatments.
The Congress includes lectures from several European experts and targets not only neurologists and neuropediatricians but also all fields of
expertise involved in the diagnosis, treatment and follow-up of these patients. The program is also an opportunity of advanced learning for
residents of these aforementioned medical specialities.
The topics to be addressed are:
1. Advances in knowledge of the Charcot-Marie-Tooth disease. Contribution of massive sequencing techniques for diagnosis and investigation
of this entity and other neuromuscular diseases.
2. New peripheral nerve study techniques. The imageology contribution. The neurophysiological and neuropathological assessment of small
nerve fibres.
3. Advances in knowledge of genetics of Motor Neuron Disorders.
Amyloid Polyneuropathy/FAP.

The online edition of the Congress will take place on October 23rd and 24th
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COMISSÕES
Comissão Organizadora
Prof ª. Dra. Teresa Coelho Centro Hospitalar Universitário do Porto, Serviço Neurofisiologia
Dra. Manuela Santos Centro Hospitalar Universitário do Porto – Centro Materno Infantil do Norte, Unidade de Neurologia Pediátrica
Dr. Fernando Silveira Centro Hospitalar Universitário de São João, Serviço Neurologia

Comissão de Prémios
Dr. Luís Santos Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - Hospital de Egas Moniz, Serviço de Neurologia
Dr. Márcio Cardoso Centro Hospitalar Universitário do Porto, Serviço Neurofisiologia
Dra. Catarina Silva Santos Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, Serviço de Neurologia

Secretariado e Apoio à Organização
Organideia – Organização Profissional de Congressos, Lda. Coimbra, PORTUGAL
Telefone: +351 239 801 009
e-Mail: 8cn@organideia.pt
Website:https://8cn.organideia.pt
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8º Congresso Português de Doenças Neuromusculares
Edição virtual, 23 e 24 de outubro de 2020

PROGRAMA
Sexta feira, 23 de outubro

Horário
Sessões
9.00 – 9.15 Abertura do Congresso
9.15 – 10.15 Simpósio satélite 1 – AVEXIS - Correcção Genética na Atrofia Muscular
Espinal
Boas vindas e Introdução
Uma nova era de medicina personalizada com terapia genética
Uma nova abordagem para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal
Uma nova realidade na prática clínica Nacional
Q&A
10.15- 12.00 Doença de Charcot-Marie-Tooth
Avanços no seu conhecimento
Sequenciação maciça no diagnóstico
Sequenciação maciça na investigação.
Perguntas finais
12.00 - 14.00 Posters
14.00 - 15.00 Simpósio satélite 2 - ALNYLAN
Welcome & Presentations
An introduction to RNAi technology
Amiloidose herediária por transtirretina em doentes com polineuropatia:
importância de um diagnóstico e tratamento precoce
When to consider AHP: suspicion in patients with neurological
manifestations
Q&A
15.00 - 16.15 New methods for the evaluation of peripheral nerve
disorders
Imagem
A Neurofisiologia no estudo das pequenas fibras
A Neuropatologia no estudo das pequenas fibras
Perguntas finais
16.15-16.30 Intervalo
16.30 - 18.00 Comunicações Orais
Caracterização de sintomas disautonómicos na Síndrome de Guillain-Barré
No final, o eletromiograma prevalece – um caso clínico de síndrome do
opérculo torácico superior sem tradução imagiológica
Neuropatia sensitivo-autonómica hereditária tipo 1E: descrição de duas
novas mutações no gene DNMT1 em famílias portuguesas e revisão
Evolução epidemiológica na esclerose lateral amiotrófica: casuística de um
centro hospitalar
Statistical analysis of spreading in ALS: a multicentre study
Miastenia gravis anti-MuSK refratária com resposta a 3-4-diaminopiridina:
um caso de disfunção pré- e pós-sinática

Palestrantes
Direção da SPEDNM

Prof M. Carmo Fonseca
Dr. Nuno Mendonça
Dra. Teresa Moreno
Prof. Jorge Oliveira e Prof.
Ricardo Taipa
Prof. Vincent Tiemmerman
Prof. Jorge Pinto Basto
Prof. Andrea Cortese

Prof. Teresa Coelho
Dr. Klaus Charisse
Prof. Ana Martins Silva
Dr. Miguel Santos
Dr. Márcio Cardoso e Dra.
Ana Paula Sousa
Prof. Luca Padua
Dra. Isabel Conceição
Dr. Miguel M Pinto

Dra. Vania Almeida e Dr.
Pedro Pereira
Dr. Marco Fernandes
Dr. Tiago Jesus
Dra. Cristina Ionel
Dr. Rafael Jesus
Prof. Mamede Carvalho
Dra. Verónica Cabreira
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18.00 – 19.00 Simpósio satélite 3 - ROCHE
Welcome & Presentations
What do we know from the physiopathology?
What do we see treating paediatric patients?
What do we see treating adult patients?
Q&A

Sábado, 24 de outubro

Mesa redonda sobre novas terapêuticas

Atrofia muscular espinhal em idade pediátrica
Atrofia muscular espinhal nos adultos
8.30—10.00 Doenças metabólicas
Distrofia de Duchenne
Neuropatia amiloidótica por transtirretina
Perguntas
10.00 - 10.45 Doenças do neurónio motor
10.45-11.15
11.15-12.15

12.15-13.05

13.05 - 13.15

Prof. Tom Gillingwater
Dra. Manuela Santos
Prof. Valeria Sansone
Dra. Manuela Santos

Prof. Melo Pires e Dra.
Isabel Conceição
Dra. Teresa Moreno
Dr. Luís Brás
Dra. Carmo Macário
Dra. Cristina Garrido
Prof. Ana Martins da
Silva
Prof. Mamede Carvalho
e Dr. Fernando Silveira
Prof. Jan Veldink

Avanços recentes na genética
Intervalo
Simpósio satélite 4 - BIOGEN
The Natural History of SMA - A reality from the past
Prof. Teresa Coelho
First steps of treatment in SMA - How to discuss the therapeutic objectives of Prof. Laurent Servais
treatment with nusinersen?
Managing the treatment expectations of adult patients - What benefits can Prof. Tim Hagenacker
be expected?
Discussion and Q&A
Rede europeia de referência e associações de doentes
Dra. Manuela Santos e
Profª Teresa Coelho
Redes europeias de doenças neuromusculares
Dra. Teresinha
Evangelista
O papel da Associação de Doentes
Eng. Joaquim Brites
Anúncio dos prémios para a melhor comunicação oral e o melhor poster
Prof Teresa Coelho
Dr. Márcio Cardoso,
Dra. Catarina S. Santos e
Dr. Luís Santos

6

7

–

8

8th Portuguese Congress on Neuromuscular Disorders
Virtual Edition, 23rd-24th October 2020

PROGRAMME

Friday, 23rd October

Timetable
Sessions
9.00 – 9.15 Opening Ceremony
9.15 – 10.15 Satellite symposium 1 - AVEXIS
Welcome & Presentations
A new era of personalized medicine with genetic therapy

15.00 - 16.15

16.15 - 16.30
16.30 - 18.00

Prof M. Carmo Fonseca

A new approach to the treatment of Spinal Muscular Atrophy

Dr. Nuno Mendonça

A new reality in Portuguese clinical practice

Dra. Teresa Moreno

10.15 - 12.00 Charcot-Marie-Tooth (CMT)

12.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Speakers
SPEDNM Board

Recent developments
Massive sequencing in the diagnosis of CMT
Massive sequencing in research on CMT
Questions
Posters
Satellite symposium 2 - ALNYLAN
Welcome & Presentations
An introduction to RNAi technology
Hereditary transthyretin amyloidosis in patients with
polyneuropathy: importance of early diagnosis and treatment
When to consider AHP: suspicion in patients with neurological
manifestations
Q&A
New methods for the evaluation of peripheral nerve
disorders
Imaging
Small fiber evaluation: Neurophysiology
Small fiber evaluation: Neuropathology
Questions
Break
Oral communications

Prof. Jorge Oliveira and Prof.
Ricardo Taipa
Prof. Vincent Tiemmerman
Prof. Jorge Pinto Basto
Prof. Andrea Cortese

Prof. Teresa Coelho
Dr. Klaus Charisse
Prof. Ana Martins Silva
Dr. Miguel Santos
Dr. Márcio Cardoso and Dr. Ana
Paula Sousa
Prof. Luca Padua
Dr. Isabel Conceição
Dr. Miguel M Pinto

Dr. Vânia Almeida and Dr. Pedro
Pereira
Characterization of dysautonomic symptoms in Guillain-Barré Syndrome Dr. Marco Fernandes
In the end, the electromyogram prevails - a clinical case of upper
thoracic operculum syndrome without imaging translation

Dr. Tiago Jesus

Hereditary sensitive-autonomic neuropathy type 1E: description of two
new mutations in the DNMT1 gene in Portuguese families and review

Dra. Cristina Ionel
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Epidemiological evolution in amyotrophic lateral sclerosis: series of
cases in a hospital

Dr. Rafael Jesus

Statistical analysis of spreading in ALS: a multicentre study

Prof. Mamede Carvalho

Refractory anti-MuSK myasthenia gravis with response to 3-4diaminopyridine: a case of pre- and post-synaptic dysfunction

Dra. Verónica Cabreira

18.00 - 19.00 Satellite symposium 3 - ROCHE
Welcome & Presentations
What do we know from the physiopathology?
What do we see treating paediatric patients?
What do we see treating adult patients?
Q&A

Timetable
8.30 - 10.00

Saturday, 24th October

Sessions
New therapeutics for neuromuscular disorders

Spinal muscular atrophy at paediatric age
Spinal muscular atrophy in adults
Metabolic disorders
Duchenne dystrophy
ATTR amyloidosis - neuropathy
Questions
10.00 – 10.45 Motor neuron disorders
10.45 - 11.15
11.15 - 12.15

12.15 - 13.05

13.05 - 13.15

Recent developments in genetics
Break
Satellite symposium 4 - BIOGEN
The Natural History of SMA - A reality from the past
First steps of treatment in SMA - How to discuss the therapeutic
objectives of treatment with nusinersen?
Managing the treatment expectations of adult patients - What
benefits can be expected?
Discussion and Q&A
ERN-EuroDNM and patient’s advocacy groups
The role of European Reference Networks
The role of patient’s associations
Announcement of the awards for the best oral
communication and the best poster

Prof. Tom Gillingwater
Dr. Manuela Santos
Prof. Valeria Sansone
Dr. Manuela Santos

Speakers
Prof. Melo Pires and Dr. Isabel
Conceição
Dr. Teresa Moreno
Dr. Luís Brás
Dr. Carmo Macário
Dr. Cristina Garrido
Prof. Ana Martins da Silva
Prof. Mamede Carvalho and Dr.
Fernando Silveira
Prof. Jan Veldink

Prof. Teresa Coelho
Prof. Laurent Servais
Prof. Tim Hagenacker

Dra. Manuela
Santos and Prof. Teresa Coelho
Dr. Teresinha Evangelista
Eng. Joaquim Brites
Prof Teresa Coelho
Dr. Márcio Cardoso, Dr. Catarina S.
Santos and Dr. Luís Santos
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RESUMOS
Comunicações Orais
CO1| Caracterização de sintomas disautonómicos na Síndrome de Guillain-Barré
E-mail de contacto: marcoa.fernandes91@gmail.com
Autores: Marco Fernandes1, André Caetano1,2, Luís Santos1,2
1-Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2-CEDOC, Chronic Diseases Research
Centre, NOVA Medical School

Introdução: A síndrome de Guillain-Barré (SGB) pode cursar com sintomas disautonómicos (SD) que,
juntamente com a fraqueza dos músculos respiratórios e bulbares, são responsáveis por grande parte da
mortalidade associada à doença.
Objetivo: Caracterização de SD em doentes diagnosticados com SGB.
Metodologia: Análise retrospetiva de doentes com o diagnóstico de SGB, internados entre janeiro de 2010
e junho de 2020, com recurso aos registos clínicos. Registaram-se dados clínico-demográficos,
neurofisiológicos e laboratoriais. A disautonomia foi definida pela presença de pelo menos um SD
(hiper/hipotensão arterial, taqui/bradicardia, retenção urinária, obstipação, alteração sudomotora,
hiper/hipotermia). Calculou-se o GBS disability scale, mEGOS e EGRIS. Realizou-se uma regressão
logística para preditores de SD.
Resultados: Incluídos 45 doentes com SGB, 64.4% do sexo masculino, idade média de 55.9 anos; dos
quais 64.4% (n=29) com pelo menos um SD. O SD mais frequente foi a taquicardia (69%), seguido de
hipertensão arterial (62.1%), obstipação (62.1%), retenção urinária (44.8%), hipotensão arterial (31%),
bradicardia (24.1%), hipersudorese (13.8%) e hipertermia (10.3%). Quatro doentes necessitaram de
suporte ventilatório e 2 doentes tiveram paragem cardiorrespiratória. A maioria dos doentes SD-SGB
apresentou subtipo desmielinizante (75,9%). Comparativamente aos doentes com SGB sem
disautonomia, os doentes SD-SGB apresentaram maior duração de internamento, proteinorráquia
superior, maior variabilidade da frequência cardíaca; e maior pontuação nas escalas GBS disability scale,
mEGOS e EGRIS (p<0.05). Os resultados da regressão logística indicam que a GBS disability scale foi o
melhor preditor de SD-SGB (p=0.026, OR 0.076, IC95% 0.008-0.732).
Conclusões: Os SD são frequentes na SGB, ocorrendo em aproximadamente 2/3 dos nossos doentes,
concordante com os dados existentes na literatura, embora a frequência de taquicardia, hipertensão
arterial, obstipação e retenção urinária seja superior na nossa série. Os SD contribuíram para maior
duração do internamento e doença mais grave, sendo o GBS disability scale o melhor preditor de SD na
nossa amostra.

CO2| No final, o eletromiograma prevalece – um caso clínico de síndrome do opérculo torácico superior sem
tradução imagiológica
E-mail de contacto: tiago.jesus@hvfx.pt
Autores: Tiago Jesus1, Vânia Almeida1, David Rodrigues2, Luís Santos3
1-Unidade de Neurologia, Hospital Vila Franca de Xira; 2-Serviço de Imagiologia, Hospital Vila Franca de Xira; 3-Hospital CUF
Descobertas

12

O electromiograma (EMG) tem um papel fundamental no diagnóstico da atrofia e diminuição da força
muscular da mão. Apresentamos um caso de síndrome do opérculo torácico superior cujo diagnóstico foi
feito apenas durante a cirurgia.
Doente do sexo feminino, 61 anos, antecedentes de parésia facial periférica recorrente e cirurgia a rotura
da coifa dos rotadores direita, observada por diminuição da força muscular na mão direita, sem alteração
da sensibilidade, e dor na face interna da mão na abdução prolongada do ombro, com cerca 15 anos de
evolução. Ao exame neurológico destacava-se ligeira parésia facial periférica direita, diminuição da força
muscular (grau 3/5), atrofia dos músculos intrínsecos da mão direita com predomínio da eminência tenar
e hipostesia na região antero-infero-interna do antebraço. O EMG mostrou lesão axonal do tronco primário
inferior do plexo braquial direito. Na TC cervical observou-se alongamento das apófises transversas de
C7 (sobretudo à direita) onde aflora o triângulo interescalénico, tocando, sem moldar significativamente,
a artéria subclávia desse lado. A RM não mostrou alterações no plexo braquial e a Ortopedia não
considerou haver alterações significativas. Nesse sentido, pediram-se anticorpos anti-gangliosídeos,
estudo do LCR, autoimunidade e electromiograma dos membros inferiores que foram normais. Por
agravamento neurofisiológico, referenciou-se à Cirurgia Plástica que considerou haver apofisomegalia
transversa cervical com compressão da porção inferior dos plexos braquiais, particularmente à direita,
tendo sido submetida a cirurgia onde se verificou compressão dinâmica dos ramos terminais do plexo
pelo tendão do peitoral menor. A doente referiu melhoria subjetiva, mas manteve défice motor
sobreponível. O EMG mostrou ligeira melhoria dos potenciais sensitivos.
Este caso reflete a importância do EMG no síndrome do opérculo torácico superior. A existência de
compressões dinâmicas no plexo braquial pode tornar o estudo imagiológico pouco conclusivo realçando
a importância de um bom protocolo de estudo e a referenciação precoce para cirurgia.

CO3| Neuropatia sensitivo-autonómica hereditária tipo 1E: descrição de duas novas mutações no gene DNMT1
em famílias portuguesas e revisão
E-mail de contacto: cristinaionel@hotmail.com
Autores: Cristina Ionel1, Pedro Coelho2, Miguel Oliveira Santos2,3, Pedro Pereira1
1-Serviço de Neurologia, Hospital Garcia de Orta, Almada; 2-Serviço de Neurologia, Departamento de Neurociências e Saúde Mental,
Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa; 3-Instituto de Fisiologia, Instituto de Medicina Molecular,
Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa

Introdução: A neuropatia sensitivo-autonómica hereditária tipo 1E (HSAN1E) é uma patologia rara,
autossómica dominante, caracterizada por neuropatia sensitiva e autonómica, surdez neurossensorial e
demência. É causada por mutações no gene DNA metiltransferase1 (DNMT1).
Descrevem-se dois casos de HSAN1E com novas mutações no gene DNMT1, incluindo um caso já
publicado.
Casos clínicos: Mulher, 45 anos, referenciada por quadro de acromutilações. Apurou-se também
hipoacusia, apatia e queixas semelhantes na mãe, tia e prima maternas. No exame apresentava
hipoestesia térmica, palestésica e postural nos pés, ataxia apendicular e da marcha. O estudo
eletroneurográfico revelou polineuropatia axonal sensitiva. Na audiometria constatou-se surdez
neurosensorial e na avaliação neuropsicológica (ANP) defeitos cognitivos dependentes dos lobos frontal
e temporal. A RM-Encefálica demonstrou atrofia cerebelosa e cerebral. A sequenciação do gene DNMT1
revelou a variante [c.1718T>G(p.Val573Gly)] em heterozigotia. A mesma foi encontrada num irmão (38
anos, paucissintomático, a aguardar avaliação clínica) após realização de estudo de segregação (irmãos
e pai).
Homem, 22 anos, sem história familiar, referenciado por úlceras e alterações da sensibilidade térmica nos
pés. O exame revelou hipoestesia táctil e álgica dos membros inferiores até ao nível dos joelhos e
hipoestesia palestésica e postural dos hallux. O estudo eletroneurográfico foi compatível com
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polineuropatia axonal sensitiva. O painel genético para neuropatias sensitivo-autonómicas revelou a
variante [c.1700T>C (p. Leu567Pro)] em heterozigotia no gene DNMT1. Não realizado estudo de
segregação nos pais. A ANP não mostrou alterações. O audiograma demonstrou surdez neurossensorial
bilateral e a RM-Encefálica atrofia cerebelosa e cerebral difusa.
A análise bioinformática de ambas as mutações prevê patogenicidade, e os fenótipos são concordantes
com o diagnóstico.
Conclusão: Pretende-se com estes casos, reportar uma entidade rara, com poucos casos descritos no
mundo, e, do nosso conhecimento, sem outros casos descritos em Portugal. Destacamos o atraso
significativo no diagnóstico e a importância de considerar esta entidade perante a constelação clínica
descrita.

CO4| Evolução epidemiológica na esclerose lateral amiotrófica: casuística de um centro hospitalar
E-mail de contacto: rafaelgeraldo92@gmail.com
Autores: Rafael Jesus, Ana Marques, Carolina Azoia, Rita Raimundo, Michel Mendes, Andreia Veiga
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real

Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa que afeta o primeiro
e segundo neurónio motor, com uma apresentação clínica heterogénea. Os estudos epidemiológicos
existentes evidenciam diferenças de incidência e prevalência para diferentes populações, sobretudo
tendo em conta o género e a idade. Vários estudos mostram uma variação temporal apoiando o aumento
da prevalência da doença.
Objetivo: Determinar a evolução epidemiológica dos casos de ELA num centro hospitalar, sobretudo no
que concerne ao número de novos casos diagnosticados.
Metodologia: Análise retrospetiva de doentes diagnosticados com ELA entre janeiro de 2005 e fevereiro
de 2020 atendendo ao género, idade, síndrome, data de diagnóstico e sobrevida.
Resultados: Identificaram-se 112 doentes, 14 dos quais excluídos por informação disponível insuficiente.
Encontrou-se predomínio no sexo masculino, sendo a relação masculino:feminino (M:F) de 1,6:1.
Constatou-se predomínio do sexo feminino nas formas de início bulbar comparativamente às de início
espinhal (relação H:M de 1:1,4 e 2,9:1, respetivamente, p<0,05). A idade média de início de sintomas e
de diagnóstico foi 64,4 e 65,8 anos, respetivamente. As idades de início de sintomas e de diagnóstico
foram superiores no sexo feminino e nas formas de início bulbar (p<0,05). Verificou-se um aumento do
número de novos diagnósticos nos últimos anos, porém não se evidenciaram diferenças estatisticamente
significativas quanto à idade de início de sintomas, idade de diagnóstico, forma inicial de doença ou
sobrevida.
Discussão: Segundo a literatura disponível, parece existir um aumento da prevalência e incidência de
ELA, possivelmente à custa do envelhecimento populacional. Este estudo evidencia um aumento de
novos casos diagnosticados nos últimos anos, ainda que não se tenham detetado diferenças nas idades
de início de sintomas ou diagnóstico. É importante determinar o mecanismo subjacente por forma a
otimizar o diagnóstico e intervenção precoces, com vista ao aumento da sobrevida destes doentes.
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CO5 | Statistical analysis of spreading in ALS: a multicentre study
E-mail de contacto: mamedemg@mail.telepac.pt
Autores: Mamede de Carvalho1, Marta Gromicho1, Manuel Figueiral2, Hilmi Uysal3, Julian Grosskreutz4, Magdalena
Kuzma-Kozakiewicz5, Susana Pinto1, Susanne Petri6, Sara Madeira2, Michael Swash1,7
1-Institute of Physiology, Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisbon, Portugal; 2-LASIGE,
Departamento de Informática, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Lisbon, Portugal; 3-Department of Neurology and
Clinical Neurophysiology. Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey; 4-Department of Neurology, Jena University Hospital,
Jena, Germany; 5-Neurodegenerative Disease Research Group and Neurodegenerative Disease Research Group, Medical University
of Warsaw, Warsaw, Poland; 6-Department of Neurology, Hannover Medical School, Hannover, Germany; 7-Departments of Neurology
and Neuroscience, Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, United Kingdom.

Introduction: We analyzed disease spreading in consecutive ALS patients included in this project.
Patients were recruited in 5 centers (Antalya, Hannover, Jena, Lisbon and Warsaw) and evaluated
according to a common protocol. We aim to provide a structured information on disease spreading
supported by anatomical region and predominant upper (UMN) versus lower motor neuron (LMN)
manifestation.
Methods: 1163 patients with ALS and progressive muscular atrophy were included. We considered the
following regions of onset, as defined as by the functional deficit [Cognition (FTD); Bulbar (B); Cervical
(C); Lumbo-sacral (LS) and Thoracic/Respiratory (T)]. Patients with two simultaneous regions of onset and
generalized presentation were also evaluated. Patients were categorized by predominant UMN vs LMN
involvement. We evaluated second and third region of involvement, as well as the time interval.
Results: The patients presented with the following regions of onset: FTD (n=13); B (total n=292,
predominant UMN n=111 vs LMN, n=137); C (total, n=385, right n=199 versus left arm onset n=138); LS
(total, n=407, predominant UMN, n=72 vs LMN, n=311); and T (n=27). 30 patients presented with two
simultaneous onset regions and 9 patients had generalized presentation (> 2 regions). Patients with Bonset progressed preferentially to C (50%) and then to the LS region, which was not affected by the
predominant UMN vs LMN profile, but FTD was more frequently early involved in UMN group. Patients
with C-onset progressed preferentially to LS (55%) and then to B region, not affected by the onset-side.
Patients with LS-onset progressed preferentially to C (65%) independently of predominant UMN vs LMN
profile. Patients with FDT-onset progressed preferentially to B region (70%) and then to C-region.
Discussion: In our study, spreading seemed more determined by spinal cord-brain stem motor neurons
proximity than by UMN dysfunction. However, it is interesting to note the association between FTD and
UMN bulbar involvement.

CO6| Miastenia gravis anti-MuSK refratária com resposta a 3-4-diaminopiridina: um caso de disfunção pré- e póssinática
E-mail de contacto: veronica.cabreira@gmail.com
Autores: Verónica Cabreira1,2, Luís Braz1,2, Fernando Silveira1, Goreti Nadais1
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar Universitário de São João; 2-Departamento de Neurociências e Saúde Mental, Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto

Introdução: A miastenia gravis (MG) e a síndrome miasténica de Lambert-Eaton (LEMS) são ambas
patologias da junção neuromuscular envolvendo a membrana pós- e pré-sinática, respetivamente. No
entanto, apresentam manifestações clínicas e eletrofisiológicas distintas, pelo que a existência de
sobreposição (MLOS) é ainda controversa.
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Caso clínico: Mulher, 33 anos, com diagnóstico de MG generalizada forma anti-Muscle-Specific Kinase
(MuSK) desde 2013, submetida a timectomia e refratária a múltiplos tratamentos (corticoterapia,
imunoglobulina mensal, azatioprina e rituximab), com vários internamentos por crise miasténica eminente.
Após gravidez em 2019, agravamento acentuado da fraqueza muscular proximal nos membros inferiores,
disfonia, disfagia, dispneia para pequenos esforços e ortopneia. Emagrecimento acentuado (16Kgs em
seis meses). Internada em 2020 para investigação etiológica e plasmaferese. Realizou eletromiografia
com decréscimo (>10%) na estimulação a 2Hz em vários músculos incluindo abdutor do 5º dedo e
orbicular dos lábios, potencial de ação de baixa amplitude em repouso e facilitação após contração
voluntária sustentada (dez segundos), com incremento de 300%, sugerindo disfunção pré- e pós-sinática.
A TC toraco-abdomino-pélvica excluiu etiologia paraneoplásica. Francamente melhorada da
sintomatologia bulbar após seis sessões de plasmaferese, cinco dias de metilprednisolona ev
(750mg/dia), cinco dias de imunoglobulinas (0,2g/kg) e 3-4-diaminopiridina (40mg/dia). Por manter
fraqueza muscular nos membros inferiores e necessidade de ventilação não-invasiva no período noturno
foi proposta para autotransplante. Tendo em conta os achados neurofisiológicos, aguarda doseamento
de anticorpos anti-canais de cálcio dependentes da voltagem (VGCC).
Conclusões: A doente sempre demonstrou características clínicas, eletrofisiológicas e imunológicas
compatíveis com MG. A fraqueza muscular predominantemente dos membros inferiores, o padrão
eletrofisiológico e a resposta marcada a 3-4-diaminopiridina sugerem coexistência de disfunção présinática concomitante, cuja identificação permitiu alterar a estratégia terapêutica com significativo
benefício clínico. Um intervalo de 1,5-40 anos está descrito entre o diagnóstico de MG e MLOS, podendo
a disfunção pré-sinática surgir apenas durante períodos de agravamento transitório de MG.
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RESUMOS
Pósteres
P1| Encefalopatia de Wernicke associada a polineuropatia axonal subaguda
E-mail de contacto: helenafm7@gmail.com
Autores: Helena Machado1, Catarina Lima2, Ana André1, Catarina Félix1, João Raposo1
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, Portugal; 2-Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Centro
Hospitalar e Universitário do Algarve, Portugal

Introdução: O défice de tiamina (vitamina B1) é uma condição frequente nos doentes com hábitos
etílicos, podendo originar sintomas do sistema nervoso central e periférico. A associação entre a
encefalopatia de Wernicke e a polineuropatia axonal aguda/subaguda é rara, o que poderá dificultar o
reconhecimento de um quadro de défice de tiamina.
Caso clínico: Homem de 69 anos, com antecedentes de etilismo, que foi trazido ao serviço de urgência
por quadro confusional e dificuldade na marcha com início agudo. Ao exame neurológico encontrava-se
pouco colaborante, desorientado, com nistagmo horizonto-rotatório na dextroversão, paraparésia
simétrica ligeira com força muscular preservada nos membros superiores, reflexos osteotendinosos
abolidos nos membros inferiores, sensibilidades não testáveis, marcha atáxica e prova de Romberg
positiva, sem outras alterações. Foi assumido o diagnóstico clínico de encefalopatia de Wernicke e
iniciada terapêutica endovenosa com tiamina. No internamento constata-se síndrome de Korsakoff com
amnésia, confabulação e apatia. Estudo analítico com aumento dos parâmetros inflamatórios,
hiponatrémia, discretas alterações da função renal e hepática, e alcoolémia de 13 mg/dl. TC crânioencefálica sem alterações. A RM crânio-encefálica demonstrou hipersinal nas sequências de TR longo
de ambos os tálamos, sugestivo de encefalopatia de Wernicke, apesar de não apresentar todos os sinais
imagiológicos característicos. Atrofia cerebelosa, mais evidente no vérmis inferior. O EMG revelou
polineuropatia axonal sensitiva distal simétrica, provavelmente pré-existente, e sinais de lesão axonal
motora recente/ativa, envolvendo múltiplos miótomos bilateralmente, sugerindo como hipótese mais
provável uma polineuropatia motora subaguda/exacerbação recente. À alta constata-se melhoria global
do quadro clínico.
Conclusão: O défice de tiamina deve ser suspeitado em qualquer doente com etilismo e sintomas agudos
do sistema nervoso central e periférico, pois a terapêutica de reposição pode reverter o quadro clínico.

P2| Neuromiotonia adquirida (Síndrome de Isaac): uma síndrome rara de hiperexcitabilidade do nervo periférico
E-mail de contacto: helenafm7@gmail.com
Autores: Helena Machado1, Catarina Lima2, Ana André1, Catarina Félix1, Carlos Sanchez1, João Raposo1
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, Portugal; 2- Serviço de Medicina Física e Reabilitação, Centro
Hospitalar e Universitário do Algarve, Portugal

Introdução: A neuromiotonia adquirida (Síndrome de Isaac) é uma síndrome rara de hiperexcitabilidade
do nervo periférico, caracterizada por atividade muscular contínua e espontânea. Clinicamente apresentase com mioquimias, caimbras, pseudomiotonia, rigidez, hipertrofia e hiperhidrose e o quadro clínico tem
boa resposta com antiepilépticos e imunoterapia.
Caso clínico: Homem de 56 anos, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo ou medicação
habitual, observado em consulta de medicina interna por quadro com 6 meses de evolução de
hiperhidrose difusa, queixas álgicas da região cervical, dorsal, coccígea e membros inferiores, e perda
ponderal significativa, tendo sido internado para investigação e terapêutica. Estudo analítico sem
17

alterações excetuando PSA 6.3 ng/mL. Marcadores tumorais negativos e TC tóraco-abdómino-pélvica
normal. Ecografia prostática evidenciando aumento do volume prostático. TC crânio-encefálica e dorsolombar sem alterações de relevo. Melhoria da hiperhidrose com butilescopolamina e manteve seguimento
em consulta.
Um ano depois, por persistência e progressão do quadro, foi encaminhado para consulta de neurologia,
referindo hiperhidrose difusa, queixas álgicas na região lombar e membros inferiores e espasmos
generalizados. Negava fraqueza muscular, dispneia, alterações sensitivas ou outros sintomas. O exame
neurológico era normal excetuando fasciculações visualmente evidentes e generalizadas. Estudo
analítico normal excetuando CK 450 UI/L. EMG demonstrou atividade espontânea contínua em todos os
músculos avaliados, com tripletos, mioquimias, fasciculações, algumas descargas miotónicas e
neuromiotónicas. Hiperexcitabilidade da onda F, estudo de condução e estimulação nervosa repetitiva
normais. Assumiu-se o diagnóstico de neuromiotonia adquirida. Foram pedidos marcadores tumorais,
anticorpos anti-canais de potássio dependentes da voltagem (VGKC) e anti recetor de acetilcolina (AchR), e PET corporal. Iniciou carbamazepina 400mg/dia e imunoglobulina 20g com melhoria clínica.
Conclusões: Evidenciamos esta patologia rara cujo diagnóstico requer elevada suspeição clínica e
confirmação neurofisiológica, apresentando uma boa resposta à terapêutica sintomática e imunológica.
Consideramos como causas mais prováveis a auto-imune ou paraneoplásica, no entanto aguardamos a
conclusão do estudo etiológico.

P3| Neuropatia motora com alterações sensitivas: o primeiro caso português de neuropatia associada a
mutações no gene SORD
E-mail de contacto: joanaaribeiro87@gmail.com
Autores: Joana A. Ribeiro1, Anabela Matos2, João Freixo3, Jorge Oliveira3, Vera Ribeiro4, Henriqueta Araújo4,
Alexandra Pedruco4, Carmen Costa1, Isabel Fineza1
1-Neuropediatria, Centro de Desenvolvimento da Criança, Hospital Pediátrico de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra; 2 - Neurologia, Hospitais Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 3 - Centro de Genética
Preditiva e Preventiva - Instituto de Biologia Celular e Molecular, Porto; 4 - Centro de Desenvolvimento da Criança, Hospital Pediátrico
de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Introdução: As neuropatias hereditárias são um grupo genética e clinicamente heterogéneo de patologias
do nervo periférico, sendo que as neuropatias hereditárias motoras distais representam uma forma clínica
com apresentação predominantemente motora. As novas técnicas genéticas de sequenciação maciça
têm assumido uma importância relevante no diagnóstico molecular destas patologias.
Caso clínico: Apresentamos o caso de uma jovem de 17 anos com queixa de fraqueza lentamente
progressiva, assimétrica (de predomínio direito), precedida de queixas disestésicas desde os 11 anos.
Adicionalmente apresentava alterações tróficas dos membros inferiores. É fruto de um casal não
consanguíneo, sem história familiar de patologia neurológica. O exame neurológico atual revela: fraqueza
muscular distal simétrica da abdução e extensão dos dedos (G4+) e fraqueza distal muito mais evidente
a nível dos membros inferiores, com envolvimento predominantemente da flexão plantar (G3), dorsiflexão
(G2), e extensão hálux (G1/2), associadas a atrofia distal do terço inferior das pernas; hiporreflexia
aquiliana bilateral; hiperestesia álgica em meia alta e hipopalestesia distal; Romberg com dança de
tendões; e marcha em stepagge bilateral, com incapacidade de marcha em pontas e calcanhares. O
estudo complementar incluiu: eletromiografia com estudo de condução nervosa motora e sensitiva com
sinais de lesão nervosa motora periférica crónica, a nível dos membros inferiores, compatíveis com
neuropatia motora;a ressonância -medular não mostrou sem alterações; estudo sistémico (incluindo autoimunidade) sem alterações relevantes; doseamento da atividade da alfa-galactosidase normal; e estudo
Next-generation-sequencing para atrofias musculares distais sem identificação de mutações causais. O
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exoma clínico revelou uma alteração em homozigotia no gene SORD (c.757del), associado a défice da
sorbitol desidrogenase.
Conclusão: Trata-se do primeiro caso português identificado com mutações em homozigotia no gene
SORD, que foi recentemente descrito como causa de polineuropatia de predomínio motor e distal, com
associação ocasional a alterações sensitivas. Destaca-se a presença de alterações tróficas e disestésicas
como queixas relevantes.

P4| Miopatia miotubular ligada ao X - as suas múltiplas facetas
E-mail de contacto: farna_07@hotmail.com
Autores: Andreia Carvalho1, Joana A. Ribeiro2, Miguel Pinto3, Ricardo Taipa3, Ana Rita Gonçalves4, Sofia Ferreira5,
Alexandra Pedruco6, Henriqueta Araújo6, Carmen Costa2
1-Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho; 2-Neuropediatria; 3-Unidade de Neuropatologia; 4-Unidade
de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Doutor Jacinto de Magalhães-Centro Hospitalar e Universitário do Porto; 5Pneumologia; 6-Centro de Desenvolvimento da Criança-Hospital Pediátrico de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Introdução: A Miopatia miotubular ligada ao X (X-MTM), miopatia congénita centronuclear por mutação
do gene MTM1, é reconhecida pelo seu fenótipo clássico - quadro grave de hipotonia, fraqueza muscular
sem aquisição de marcha autónoma e insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório
crónico. No entanto, são reconhecidas formas congénitas mais ligeiras, portadoras sintomáticas com
quadros de gravidade variável, e mesmo raros casos de início no adulto.
Caso clínico: Menino referenciado aos 6 anos por dificuldades motoras, especialmente para subir/descer
escadas de forma alternada e na corrida. Os antecedentes perinatais eram irrelevantes, e não
apresentava queixas respiratórias ou cardíacas. A história familiar era negativa para doenças
neuromusculares. O exame neurológico revelou discreta diparésia facial, palato ogival, anquiloglossia e
má oclusão dentária; escapula alada; fraqueza da flexão cervical (G3) e das cinturas escapular (G4) e
pélvica (G4-); manobra de Gowers positiva; marcha miopática com tendência para apoio em pontas. A
investigação complementar incluiu CK (47 U/L) e biópsia muscular que revelou alterações sugestivas de
miopatia congénita (reforço oxidativo central e predomínio de fibras tipo 1 que estavam preferencialmente
atrofiadas). O painel NGS de miopatias congénitas identificou duas variantes de natureza causal
desconhecida: uma em hemizigotia no gene MTM1 (c.232-25A>T) com possível efeito no mecanismo de
splicing. A análise de transcritos na biópsia muscular confirmou a patogenicidade da variante encontrada
no gene MTM1.
Discussão: Descrevemos um fenótipo ligeiro de X-MTM, com marcha autónoma e sem insuficiência
respiratória, secundário a variante patogénica do gene MTM1 não descrita previamente. Já foram
reportados fenótipos moderados/ligeiros, com aquisição de marcha e menor/ausência de necessidade de
suporte ventilatório após o período neonatal, no entanto continuam pouco reconhecidos dada a sua
raridade.

P5| Nova mutação no gene SACS – apresentação com neuropatia sensitivo-motora isolada
E-mail de contacto: ana.sardoeira@gmail.com
Autores: Ana Sardoeira1, Manuela Santos2
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Introdução: A ataxia espástica recessiva de Charlevoix-Saguenay (ARSACS) resulta de variantes
deletérias no gene SACS, codificante da proteína sacsina, de expressão ubíqua no sistema nervoso e
função ainda indeterminada. O fenótipo clássico inclui ataxia cerebelosa, sinais piramidais e neuropatia
periférica.
Caso clínico: Doente inicialmente observada aos 3 anos de idade por marcha em pontas e quedas
frequentes. Tinha história familiar de consanguinidade e de tetraparesia distal e pé cavo (mãe e avô
materno). Ao exame neurológico, apresentava então pé cavo com défice bilateral na dorsiflexão e reflexos
aquilianos abolidos. EMG revelou neuropatia sensitivo-motora, com características sugestivas de doença
de Charcot-Marie-Tooth (CMT) forma desmielinizante. Pelos oito anos, notada disartria escandida e, pelos
dez, síndrome piramidal com rotuliano vivos e Babinski bilateral. RM-CE mostrou atrofia do vérmis
cerebeloso, sem outras alterações. Avaliação neuropsicológica seriada aos seis e dez anos revelou
deterioração cognitiva. Novo EMG aos treze anos revela progressão da neuropatia, agora com perda
axonal. Estudo metabólico com doseamentos vitamínicos, perfil lipídico, aminoácidos, ácidos orgânicos e
focagem isoelétrica da transferrina; e estudos moleculares sucessivos dos genes PMP22, MPZ e FXN
foram negativos. Painel multigene de neuropatias hereditárias revelou mutação em homozigotia no gene
SACS, com deleção de doze e inserção de duas bases entre as posições 5437-5448, resultando em
codão STOP prematuro, previamente não descrita e classificada como patogénica.
Conclusões: Mutações do gene SACS foram já identificadas em doentes com formas de neuropatia
sensitivo-motora hereditária. No caso descrito, salientamos esta apresentação rara de uma nova mutação
do SACS, com fenótipo típico de CMT precedendo em vários anos o início da síndrome cerebelosa e
piramidal. Esta entidade deve ser considerada no diferencial de doentes pediátricos com CMT.

P6| Diagnóstico tardio de Doença da McArdle na sétima década
E-mail de contacto: marcoa.fernandes91@gmail.com
Autores: Marco Fernandes1, Rafael Roque2, André Caetano1,3
1-Serviço de Neurologia, Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental; 2 - Unidade de Neuropatologia, Hospital de
Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte; 3 - CEDOC, Chronic Diseases Research Centre, NOVA Medical School

Introdução: A doença de McArdle é uma miopatia metabólica de transmissão autossómica recessiva
caracterizada por intolerância ao exercício físico, mialgias e contracturas dolorosas, geralmente de início
na infância. Apesar de algumas características típicas, como o fenómeno de second-wind, o diagnóstico
erróneo ou tardio é um problema na prática clínica.
Caso clínico: Mulher de 71 anos, com diagnósticos prévios de sarcoidose e doença osteoarticular
degenerativa, com queixas de fraqueza muscular generalizada, mialgias e fadiga com cerca de 3 anos de
evolução. Do estudo complementar prévio destacava-se aumento persistente da CK (200-2560 U/L) e
eletromiografia com achados miopáticos, desconhecendo-se atividade espontânea. Havia realizado
biópsia de músculo femural com informação limitada de achados inflamatórios por discreto infiltrado
linfocitário, embora em más condições técnicas. Neste contexto, iniciou terapêutica com prednisolona
60mg/dia e azatioprina 100mg/dia durante 1 ano, sem efeito clínico, mas com descida da CK (124 U/L).
Observada na consulta de Doenças Neuromusculares, apresentando tetraparésia de predomínio
proximal, sem alterações cutâneas, fraqueza bulbar ou respiratória. Sem fenómeno de second-wind ou
contracturas descritas com exercício físico. Atendendo ao quadro clínico atípico, foi feita nova biópsia de
músculo, que documentou a presença de vacúolos com material PAS+ em posição subsarcolémica e
ausência de marcação para miofosforilase. O estudo genético detetou uma grande deleção não descrita
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em homozigotia do gene PYGM (c.1519-?_2177+?del (p.?) – exão 13 a 17), compatível com o diagnóstico
de Doença de McArdle. Retrospectivamente, descreve provável consanguinidade dos pais.
Discussão: Apresentamos um caso de diagnóstico tardio de Doença de McArdle numa doente com
queixas musculares inespecíficas, tratada com imunossupressão por diagnóstico erróneo de miosite.
Salientamos o valor da biópsia muscular com estudo imunohistoquímico para esclarecimento de alguns
casos de apresentação atípica, como é o caso da Doença de McArdle no idoso.

P7| Atrofia muscular espinal tipo 1 - terapia génica no Hospital de Santa Maria - experiência de 5 casos
E-mail de contacto: moreno.mteresa@gmail.com
Autores: Teresa Moreno1, Joana Coelho1, Rosário Ferreira2, Ana Saianda2, Clara Gaspar3, Filipa Cosme4
1-Unidade de Neuropediatria CHULN; 2-Unidade de Pneumologia Pediátrica CHULN; 3- Departamento de pediatria CHULN; 4-Serviço
de Farmácia do CHULN

A atrofia muscular espinal (AME) é uma doença neuro degenerativa autossómica recessiva frequente,
com uma incidência de 1:6000-10000 nados vivos. Na população geral a frequência de portadores é
estimada em 1:40-60 indivíduos.
É causada por deleção ou mutação do gene SMN1 (survival motor neuron), localizado no braço longo do
Cromossoma 5, mas o seu fenótipo é modificado por outros genes, sendo o mais importante o SMN2,
cujo número de cópias existente no doente é o maior determinante da gravidade da doença.
Definem-se tipos diferentes de AME de acordo com a maior etapa motora atingida pelo doente.,
classificação que está neste momento a ser colocada em questão, dada a emergência de fenótipos
modificados, pelo aparecimento de terapias modificadoras da doença: terapias que modificam o splicing
do pré-RNAm aumentando a produção de proteína pelo SMN2 (nusinersen), terapia génica com a
introdução através de vetor viral do SMN1 (onasemnogeneabeparvovec xioi) e recentemente a
modificação do splicing do pré-RNAm utilizando pequenas moléculas (risdiplan).
Apresentam-se os dados clínicos e a evolução dos 5 doentes tratados com terapia génica num hospital
terciário.
Tratam-se de 5 crianças, 4 do sexo feminino, com idade mediana no tratamento de 11 meses (min. 4;
máx. 18 meses) tratadas em 2 grupos: 2 crianças em agosto 2019, 3 crianças em junho de 2020. Do
ponto de vista do início de sintomas, 2 meninas eram do tipo 1 A, com início antes do 1º mês de vida e
sem controle cefálico, enquanto as restantes pertenciam ao grupo 1 C. Todas previamente tratadas com
Nusinersen (3 ou 4 tomas), todas estavam sob VNI noturna em duração diária superior a 14h e
alimentação por sonda nasogástrica ou gastrostomia.
Descrevem-se a evolução clínica até à data, com um follow-up de 12 e 3 meses pós tratamento, e os
efeitos secundários registados.

P8| Distrofia muscular por mutação do gene POGLUT1: padrão imagiológico típico associado a perda de células
satélite
E-mail de contacto: veronica.cabreira@gmail.com
Autores: Verónica Cabreira1,2, Miguel Leão3, Fernando Silveira1
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Introdução: As distrofias musculares das cinturas (DMC) são patologias hereditárias degenerativas do
músculo esquelético, caracterizadas por elevada heterogeneidade genética. Variantes patogénicas
bialélicas no gene POGLUT1 (associadas a defeitos das vias de sinalização dependentes do gene
NOTCH1, hipoglucosilação dos α-distroglicanos e perda de células satélite das fibras musculares), foram
associadas a um novo fenótipo de DMC do adulto descrito em apenas 15 doentes.
Caso clínico: Masculino, 44 anos, licenciado. Filho de pais consanguíneos e um irmão saudável. História
pessoal de Tetralogia de Fallot e aquisição tardia da marcha (seis anos). Fraqueza muscular desde a
infância, atribuída a patologia cardíaca. Referenciado à consulta de Neurologia aos 35 anos, à data com
tetraparésia (grau 3 proximal e grau 4 distal) e ligeira hipertrofia gemelar. Sem elevação de creatinacínase, aldolase ou mioglobina. A eletromiografia revelou características miopáticas, tendo o doente
recusado biópsia muscular. Pelos 42 anos, apresentou-se com tetraparésia de predomínio proximal dos
membros inferiores (grau 2 na flexão da anca), escápula alada bilateralmente e postura dos membros
inferiores em abdução na posição de sentado e decúbito com joelhos fletidos. Novamente, sem elevação
de enzimas musculares e eletromiografia a corroborar atingimento miopático dos adutores longos, com
vasto lateral e tibial anterior poupados. Despiste de distrofia miotónica, doença de Pompe e painel de
miopatias congénitas e distais negativo. Em exoma clínico, identificadas em heterozigotia composta as
variantes c.292C>T (de significado incerto, herdada da mãe) e c.798-2A>G (provavelmente patogénica,
herdada do pai) no gene POGLUT1. A RMN dos membros inferiores confirmou atrofia e infiltração adiposa
seletiva e específica dos músculos adutor longo, curto e magno bilateralmente.
Conclusões: Descrevemos o primeiro caso conhecido em Portugal de DMC R21/2Z, de transmissão
autossómica recessiva. O padrão imagiológico típico, tal como verificado no nosso doente, constitui um
excelente biomarcador diagnóstico e uma ferramenta útil de prognóstico desta nova distrofia muscular.

P9| Nusinersen em adultos com atrofia muscular espinhal tipo 3: experiência de um centro terciário
E-mail de contacto: mariajcmalaquias@gmail.com
Autores: Maria João Malaquias1, Catarina Mendes Pinto2, João Xavier2, Teresa Coelho3, Ana Paula Sousa3
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Introdução: A atrofia muscular espinhal (AME) tipo 3 é uma doença do neurónio motor, causada por
defeitos genéticos no complexo SMN. Em 2016, o nusinersen foi aprovado para todas as formas de AME,
apesar dos ensaios clínicos incluírem apenas crianças com AME tipos 1 e 2. O tratamento nos adultos (i)
carece de informação sobre segurança e eficácia e (ii) é frequentemente complicado pela escoliose e
cirurgia espinhal prévia.
Casos clínicos: Apresentamos 4 doentes com AME tipo 3 (1 feminino, 3 masculinos), sob nusinersen,
seguidos em consulta de Neuromusculares no Centro Hospitalar Universitário do Porto. À data da primeira
punção lombar (PL), os doentes tinham entre 29-41 anos. Todos tinham 4 cópias de SMN2. O início da
doença variou entre os 18 meses-6 anos, 1 mantinha marcha autónoma e nos restantes, a perda de
deambulação ocorreu entre os 8-18 anos. Nenhum apresentava dificuldades de alimentação,
necessidade de ventilação assistida ou alterações na espirometria. Na avaliação baseline, a pontuação
mediana no Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) foi 11±20,1 e no Revised Upper
Limb Module (RULM) 22,5±8. Dois doentes tinham escoliose, um com intervenção cirúrgica (fusão
espinhal D1-S1). A administração intratecal de nusinersen realizou-se com PL convencional (n=2) ou
guiada por TAC (n=2, 1 abordagem translaminar). Três doentes completaram as 4 sessões com dose de
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carga (12mg, D0, D14, D28 e D63) e um doente fez as duas primeiras sessões (D0 e D14). Com followup mediano entre primeira PL e última avaliação neurológica de 58±25,1dias, registaram-se 2 eventos
adversos (1 cefaleia intensa e 1 dor lombar transitória pós-procedimento). Os doentes aguardam
reavaliação das escalas motoras HFMSE e RULM.
Conclusão: Na presente série confirmamos a segurança do nusinersen em adultos com AME tipo 3,
salientando-se 1 caso, único em Portugal, de administração intratecal guiada por TC em doente com
fusão espinhal.

P10| Distrofia muscular das cinturas tipo 21 e mutação no gene POGLUT1, uma nova entidade
E-mail de contacto: mariajcmalaquias@gmail.com
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Introdução: Variantes patogénicas no gene POGLUT1 foram recentemente associadas a um novo tipo
de distrofia muscular das cinturas recessiva, a tipo 21. Encontram-se descritos 15 casos (Servián-Morilla
et al, 2016, 2020) com este fenótipo.
Caso Clínico: Mulher de 54 anos, filha de pais consanguíneos, com avô paterno em cadeira de rodas
pelos 40 anos e primo falecido aos 55 anos com esclerose lateral amiotrófica. O parto e período perinatal
decorrem sem intercorrências e teve um desenvolvimento psicomotor normal. Pelos 10 anos começou a
notar dificuldade a subir escadas e aos 16 anos foi operada à escoliose. A fraqueza muscular dos
membros inferiores foi progredindo muito lentamente; reformou-se pelos 30 anos e aos 45 começou a
usar bengala. Depois dos 50 anos, a fraqueza muscular passou a envolver também as mãos. No primeiro
exame neurológico aos 53 anos, eram evidentes a fraqueza grave da cintura pélvica, fraqueza da
dorsiflexão do pé e flexão dos dedos da mão, escápula alada ligeira e escoliose. Apresentava, ainda, no
exame sensitivo, hipostesia álgica em peúga-luva e no exame geral livedo reticular nas coxas. A
eletromiografia evidenciou um padrão miopático nos músculos da coxa e flexor pollicis longus, com estudo
de condução nervosa normal. A RMN mostrou degeneração lipídica envolvendo preferencialmente a
região interna dos músculos da coxa (padrão “inside-to-outside”). A biópsia de músculo revelou um padrão
miopático com alterações da estrutura interna sugestivas de estruturas do tipo core e minicore. Em 2020,
a realização do neuroexoma identificou uma variante patogénica, previamente conhecida, em homozigotia
no gene POGLUT1 (p.(Arg98Trp)).
Conclusão: O envolvimento da musculatura distal, numa miopatia descrita como proximal e as alterações
da estrutura interna na biópsia, alargam o espectro fenotípico associado a defeitos no gene POGLUT1.
O padrão imagiológico foi semelhante ao previamente reportado e pode ser uma pista para o diagnóstico.

P11| Neuropatia vasculítica por artrite reumatóide
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Introdução: A polineuropatia nos doentes com artrite reumatóide (AR) pode ter diversas etiologias, desde
compressão, vasculite, toxicidade farmacológica, imuno-mediada ou outras não relacionadas com a
doença de base. A forma de apresentação e as características neurofisiológicas são fundamentais para
orientação e tratamento adequado.
Caso clínico: Doente do sexo feminino, 68 anos com AR seropositiva com 10 anos de evolução e
carcinoma urotelial de alto grau, submetida a cistectomia há 3 anos, sem evidência de recidiva.
Previamente tratada com metotrexato (descontinuado pela neoplasia), sob prednisolona e
hidroxicloroquina, com bom controlo. É internada por queixas de adormecimento nos membros inferiores,
com perda da capacidade de marcha, com 1 mês de evolução, a que se associam febre e astenia. Ao
exame neurológico, apresentava paraparésia arrefléxica de predomínio distal e assimétrica. A
sensibilidade álgica estava diminuída até aos joelhos e a vibratória diminuída pelos maléolos. Do estudo
complementar objetivou-se VS 100mm, estudo infecioso negativo e imunofixação sérica normal. A
eletromiografia mostrou um padrão de mononeuropatia múltipla. A biópsia do nervo sural confirmou o
diagnóstico de neuropatia vasculítica. Simultaneamente realizou-se despiste de síndrome paraneoplásica
com anti-neuronais, TC corpo e PET que foi negativo. Foi tratada com metilprednisolona 1g/dia durante
3 dias, seguida de desmame lento de corticóide oral. Adicionalmente, realizou duas infusões de rituximab
1gr, escolhido pelos antecedentes de neoplasia urotelial. À reavaliação, apresentava uma paraparésia
grau 4, exceto a dorsiflexão do pé esquerdo que se matinha grau 0.
Conclusão: Apresentamos um caso de vasculite reumatóide, confirmado por histologia. As caraterísticas
estão de acordo com a literatura. Pretendemos alertar os clínicos para esta complicação rara de AR, com
elevada morbi-mortalidade e a eficácia do tratamento com rituximab.

P12| Plexopatia braquial: Análise através de resultados de eletromiografia
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Introdução: A lesão do plexo braquial é uma neuropatia que causa dor e/ou limitação funcional do
membro superior. Os sinais e sintomas incluem fraqueza e atrofia musculares, e alterações na
sensibilidade. As causas de plexopatia braquial não traumáticas podem ser desde um efeito de massa
localizada a processos inflamatórias generalizadas. As traumáticas são a causa mais frequentes de lesão
do plexo, existindo duas populações distintas que são mais afetadas: recém-nascidos que sofreram lesão
por tração durante parto vaginal devido a distocia de ombros e jovens adultos do sexo masculino na
segunda e terceira década de vida.
Objetivos: Neste trabalho procura-se analisar dados epidemiológicos e clínicos de doentes com suspeita
de lesão do plexo braquial na região autónoma da Madeira com base em resultados de estudos
neurofisiológicos.
Resultados: Estes 121 exames de eletromiografia correspondiam a 63(52%) exames realizados a
pessoas do gênero feminino e 58(48%) do sexo masculino, com uma média de idades de 48,14(σ=22,7)
A causa de lesão foi de origem traumática em 101(83%) exames e não traumática nos restantes 20(17%).
O nível mais afetado foi ao nível dos troncos 22% dos exames, sendo que em 11%(n=13) esta
correspondia a uma lesão global do plexo. Em termos da cronicidade dos achados positivos, 58%
correspondiam a lesões crónicas, 33% subagudas e 9% agudas. Houve uma distribuição algo homogénea
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da severidade das lesões com 21% das lesões a serem ligeiras, 22% moderadas e 17% severas. Em
4(3%) dos exames devido a se tratarem de lesões agudas devido a se encontrarem numa janela de
desenervação aguda que normalmente dura 7-10 dias.
Conclusões: É passível de observação que este foram maioritariamente requisitados por serviços que
lidam com vítimas de trauma ou incapacidade funcional, havendo achados indicativos de plexopatia
braquial em 64% destes exames.

P13 | Esclerose lateral amiotrófica: uma avaliação epidemiológica regional
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Introdução: A Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa, progressiva, sem
tratamento curativo, que causa fraqueza muscular, incapacidade e eventualmente morte. Esta pode ser
classificada como esporádica (90-95%) ou familiar (5-10%). A incidência desta doença em populações
caucasianas varia entre 1 – 2,7 pessoas-ano por 100.000 habitantes, afetando mais o sexo masculino
com um rácio de 1,3 a 1,5 homens por mulher. A idade mediana de início de sintomas da forma esporádica
é aos 65 anos em populações europeias. O tempo mediano de sobrevivência após o diagnóstico é de 3
a 5 anos, apesar de 10% destes doentes terem uma sobrevida de 10 ou mais anos.
Objetivos: O principal objeto do presente estudo é avaliar a epidemiologia na região autónoma da
Madeira da Esclerose lateral amiotrófica, comparando-a com populações caucasianas semelhantes
europeias.
Métodos: Foram selecionados todos os doentes com diagnóstico de ELA, codificados tanto no CID10(G12.2) e CID-9 (335.20), entre o ano de 2010 e 2020 no Serviço Regional de Saúde da R.A.M.
Resultados: A população analisada é composta por 42 indivíduos, 25 do sexo masculino e 17 do sexo
feminino, com um rácio homem/mulher de 1,47. Quanto a distribuição temporal foi de 1,68
casos.ano.100.000.A idade dos doentes à data do diagnóstico de ELA, que resultou numa média de 60,88
anos (σ= 11,39). Em que 19,05% dos diagnósticos foram realizados em doentes com idade inferior a 50
anos. A mortalidade destes doentes foi elevada, com 83,33% destes a falecer durante o tempo estudado,
65,7% dos quais ocorreram nos primeiros 10 meses
Conclusões: É possível que exista uma tendência para a incidência de ELA atingir uma faixa etária mais
nova na região, comparativamente, no entanto esta é limitada devido ao reduzido número de casos, tempo
de estudo e não obtenção da idade de início de sintomas.

P14| Miopatia hereditária com corpos de inclusão associada a mutação no gene VCP – a importância da biópsia
muscular na orientação diagnóstica
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Autores: Rita Rodrigues1, Renata Silva1, Ana Azevedo1, Miguel Mendonça Pinto2, Ricardo Taipa2, Manuel Melo
Pires2, Catarina Santos1
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Resumo
Introdução: As miopatias hereditárias com corpos de inclusão são um grupo de miopatias raras,
clinicamente heterogéneas e lentamente progressivas, com achados neuropatológicos típicos.
Caso clínico: Homem de 60 anos, sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes, enviado à
consulta de Neuromusculares para acompanhamento de distrofia fácio-escápulo-umeral (FSHD),
segundo o próprio diagnosticada na Suíça onde esteve emigrado, sem confirmação genética. A clínica,
com início pelos 50 anos, era de fraqueza proximal dos membros superiores, evoluindo para dificuldade
na dorsiflexão e cãimbras frequentes. Ao exame neurológico destacava-se uma escápula alada
bilateralmente, atrofia dos deltoides, ausência do sinal da prega axilar, défice motor proximal nos
membros superiores, hipertrofia gemelar e défice motor predominantemente distal, mas também proximal,
nos membros inferiores. Uma vez que apresentava atipias para FSHD, colocou-se também a hipótese de
distrofia muscular das cinturas (LGMD). A investigação complementar revelou: eletromiografia com
atividade espontânea de desnervação, fasciculações e potenciais de unidade motora reduzidos em vários
músculos dos membros superiores e inferiores; CK 541U/L; pesquisa de doença de Pompe negativa; RM
muscular com atrofia dos deltoides, pequenos e grandes glúteos; provas de função respiratória, ECG e
ecocardiograma sem alterações relevantes. O estudo genético para FSHD1 e 2 foi negativo e o painel
NGS das LGMD revelou uma variante em heterozigotia no gene DYSF, descrita em homozigotia em
doentes com LGMD tipo 2B e miopatias distais. Prosseguiu-se com biópsia de músculo que revelou uma
miopatia vacuolar com acumulação de TDP-43 sugerindo uma miopatia com corpos de inclusão
hereditária. Este resultado neuropatológico motivou um novo estudo genético que identificou uma
mutação no gene VCP que codifica a proteína contendo valosina.
Conclusão: A sobreposição fenotípica nas diferentes miopatias hereditárias pode dificultar a
categorização do padrão miopático e a escolha do painel genético mais apropriado. Este caso evidencia
a importância da biópsia muscular na orientação do diagnóstico genético.

P15| Caveolinopatia: Um caso com apresentação tardia
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Introdução: As distrofias musculares das cinturas são um grupo de distrofias musculares caracterizadas
por fraqueza e atrofia muscular de distribuição preferencialmente proximal, das cinturas escapulares e
pélvicas. Este termo engloba um grupo muito heterogéneo de doenças, variando em termos de idade de
apresentação, progressão e distribuição dependendo do subtipo genético, partilhando, no entanto, um
modo de transmissão autossómico recessivo ou dominante. Podem ser causadas por genes que
codificam proteínas no sarcolema, citosol ou núcleo do miócito.
Descrição clínica: Descrevemos o caso de um homem de 59 anos, sem antecedentes pessoais de relevo
ou medicação habitual, que é referenciado para uma consulta de neurologia em 2015. Negava
consanguinidade, história familiar para doenças neuromusculares e tinha dois filhos saudáveis.
Ao exame físico de destacar uma discreta diminuição da força muscular dos músculos proximais (MRC:
4+), reflexos osteotendionosos abatidos (bicipital, estiloradial e tricipital bilateralmente), e um sinal de
Gowers positivo, no restante exame neurológico não haveria alterações.
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Em 2019, realiza um estudo genético que abrange distrofias musculares das cinturas, com identificação
de uma mutação em heterozigotia para CAV3 (défice caveolina).
Na sua forma distrofia muscular das cinturas, possui uma transmissão autossómico dominante, e
representa 1-2% de todas estas distrofias (13), mas em estudos no México e Austrália este valor atinge
os 3%. (14) (15)
O nosso caso descreve uma apresentação clínica não habitual com início dos sintomas aos 50 anos,
apesar de apresentação sob a forma de distrofia muscular das cinturas, com sintomatologia ligeira, que
permitia ao individuo manter uma vida ativa a praticar desporto.
Adicionalmente, apesar da transmissão autossómica dominante para estas formas este caso, é o único
caso diagnosticado na Região Autónoma da Madeira. Com a família referenciada para consulta de
genética.

P16| Anoctaminopatia-5 como causa de hiperCKemia e rabdomiólise recorrente
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Introdução: As doenças causadas por mutações da anoctamina-5 (ANO5) apresentam um espectro
clínico alargado – mutações recessivas causam miopatia de Miyoshi tipo 3, ou distrofia muscular das
cinturas R12, embora fenótipos clínicos mais ligeiros sejam cada vez mais reconhecidos.
Caso Clínico: Homem de 31 anos, referenciado a consulta aos 12 anos, após análises de rotina
detetarem CK de 1397 U/L. Referia episódios recorrentes de mioglobinúria e mialgias aquando de
exercício físico aeróbio, sem limitações nas atividades diárias. Não havia queixas de fraqueza muscular.
Sem história familiar de doença neuromuscular ou consanguinidade. O exame neurológico era normal. A
investigação realizada em idade pediátrica incluiu EMG, que era normal; perfil de acilcarnitinas normal e
biópsia muscular que revelou discreto aumento da variabilidade de diâmetro de fibras muscular, sem
infiltrado inflamatório. Foi atribuído o diagnóstico de miopatia inespecífica. Já em idade adulta, matinha
hiperCKemia (com valor de CK máximo após exercício físico de 10435 U/L) e episódios recorrentes de
rabdomiólise. A RM muscular dos membros inferiores evidenciou hipersinal em T2 de alguns músculos
do compartimento anterior da coxa (músculos reto femural e longo adutor da coxa) com distribuição
assimétrica, sem infiltração lipomatosa. Permanecia a hipótese de se tratar de miopatia metabólica, pelo
que foi requisitado estudo genético com recurso a painel multigene por sequenciação de nova geração
para miopatias metabólicas, que não identificou alterações. O estudo por Mendelioma revelou uma
mutação em homozigotia reconhecida como patogénica no gene ANO5 (c.191dupA no exão 5).
Conclusões: O fenótipo de hiperCKemia e mialgias tem sido cada vez mais reconhecido no espectro
clínico da anoctaminopatia-5, embora a ocorrência de rabdomiólise recorrente seja rara, podendo
mimetizar uma miopatia metabólica. Salientamos a importância de equacionar a pesquisa de mutação no
gene ANO5 perante doente com hiperCKemia e rabdomiólise recorrente com estudo negativo para
miopatias metabólicas.

P17| A heterogeneidade fenotípica e genética da doença de Charcot-Marie-Tooth: uma nova variante de CMT
4B1
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Introdução: A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) envolve um espetro de patologias causadas por
mutações em genes envolvidos na mielinização ou função axonal do sistema nervoso periférico. É
geneticamente heterogénea, com 8 categorias principais e vários subtipos.
Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 31 anos, referenciada à consulta de Neurologia por quadro de
múltiplas quedas inexplicadas com evolução desde os 4 anos. Aos 6 anos, foi intervencionada por pés
equinovarus e paresia das cordas vocais (associada a estridor). Desenvolveu subsequentemente quadro
progressivo de tetraparésia e hipostesia álgica de predomínio distal, associada a diparésia facial, com
ulterior desenvolvimento de disfagia (predominantemente para líquidos). Estudos de condução nervosa
(sensitiva e motora) com eletromiografia demonstraram polineuropatia desmielinizante sensitiva e motora.
A doente perdeu seguimento da consulta de Neuropediatria, sendo que, por altura desta nova avaliação,
apresenta-se dependente de cadeira de rodas. Tinha diparesia facial com sincinesias e espessamento
labial, disfonia, tetraparesia flácida arrefléxica e hipostesia multimodal de predomínio distal. Foi verificada
alteração ventilatória moderada do tipo restritivo. Foram excluídas outras causas e, recorrendo-se a
estudo genético (painel NGS para neuropatias hereditárias), estabeleceu-se o diagnóstico de CMT do tipo
4B1, associada a nova variante patogénica do gene MTMR2.
Discussão: A CMT 4B1 associa-se a mutações do gene MTMR2, com transmissão autossómica
recessiva, do qual reportamos uma nova variante patogénica. Nesta doente, observamos características
distintivas previamente conhecidas, como início precoce, sincinesias faciais, espessamento labial e pés
equinovarus. Verificou-se, contudo, paresia das cordas vocais, uma apresentação rara desta doença.
Esta manifestação, quando de causa desconhecida, deve levantar suspeição para doença
neuromuscular. Este caso ilustra uma nova variante de CMT 4B1, associada a uma manifestação
incomum desta doença, reforçando a heterogeneidade fenotípica e genética da doença de CMT. Apesar
de incomum, a investigação de disfunção laríngea deve constar na abordagem de um doente com CMT
4B1.

P18| Parésia do nervo frénico: manifestação incomum na síndrome de Parsonage-Turner
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Introdução: A síndrome de Parsonage-Turner é uma plexopatia braquial inflamatória idiopática, cuja
fisiopatologia não é completamente conhecida, podendo resultar de uma reação inflamatória
imunomediada em resposta a um agente infecioso. Tem uma incidência aproximada de 1,6 a 3 casos por
100000 habitantes por ano. O envolvimento do nervo frénico é uma manifestação incomum (cerca de 5%
dos casos).
Caso clínico: Senhor de 51 anos admitido no serviço de Neurologia por omalgia esquerda intensa e
défice motor do membro superior esquerdo (MSE) de instalação subaguda após síndrome gripal recente,
sem história traumática. Referia ainda dificuldade respiratória compatível com ortopneia. Ao exame
neurológico apresentava défice motor na extensão do punho e dos dedos e na oposição do polegar e
amiotrofia do compartimento posterior do antebraço. A RMN cervical excluiu lesão medular/radicular
cervicais. A radiografia torácica mostrou elevação da cúpula diafragmática esquerda, sugerindo paralisia
do nervo frénico homolateral. O estudo serológico VIH foi positivo. O LCR apresentava pleocitose
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mononuclear e hiperproteinorráquia, sem outras alterações de relevo. A eletromiografia (EMG) evidenciou
sinais de desnervação ativa (fibrilações e ondas positivas) em repouso nos músculos extensor comum
dos dedos, extensor próprio do indicador, extensores cubital e radial do carpo esquerdos com
recrutamento diminuído e polifasia. O teste confirmatório para VIH por western blot resultou negativo.
Foram excluídos outros agentes infeciosos mais comuns e doença autoimune. O doente cumpriu
corticoterapia e tratamento fisiátrico com recuperação da força muscular, porém manteve clínica
respiratória com necessidade de CPAP em decúbito. A EMG aos 6 meses continuava a mostrar atrofia
neurogénea nos extensores radial e cubital do carpo.
Conclusão: O caso descreve uma síndrome Parsonage-Turner com envolvimento do nervo frénico,
entidade incomum com etiologia inconclusiva na maioria dos casos; o falso positivo encontrado na
serologia de VIH tipo 1 poderá ter resultado de uma reatividade cruzada com outro agente infecioso.

P19| Doença de Charcot-Marie-Tooth: revisão de uma série hospitalar
E-mail de contacto: joanapinto115@gmail.com
Autores: Joana Ferreira Pinto1, Ana Filipa Santos1, Márcio Neves Cardoso2, Ana Paula Sousa2, Teresa Coelho2
Serviço de Neurologia, Hospital de Braga1; Serviço de Neurofisiologia, Centro Hospitalar e Universitário do Porto2

Introdução: A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) engloba um grupo de doenças geneticamente
heterogéneas com um fenótipo clínico comum caracterizado por fraqueza, atrofia e hipostesia distais,
arreflexia e deformidades esqueléticas. A hereditariedade autossómica dominante (AD) corresponde ao
padrão mais frequente mas também existem formas autossómicas recessivas e ligadas ao X.
Objetivo: Caracterizar a população de doentes adultos com CMT num centro de referência nacional.
Metodologia: Análise do registo prospetivo dos doentes seguidos em consulta de doenças
neuromusculares entre Janeiro de 2000 e Agosto de 2020. Identificação daqueles com CMT confirmada
geneticamente. Registo de dados demográficos, clínicos, neurofisiológicos e genéticos.
Resultados: Identificaram-se 117 doentes (rácio homem:mulher 1:1,2, idade média de 48,5 anos),
correspondentes a 60 famílias. A maioria apresentou-se clinicamente na primeira infância (0-3 anos,
46,6%) com deformidade dos pés (40%) ou alteração da marcha (34,5%). O envolvimento de pares
cranianos objetivou-se em 5 doentes (3 – diparesia facial, 2 – paresia de corda vocal, 1 – diplopia, 1 –
ptose). A CMT1A foi o subtipo mais frequente (58,1%); a maioria dos doentes tinha história familiar
(83,9%), concordante com o modo de hereditariedade mais comum (AD, 86,3%). Nos doentes submetidos
a estudos de condução nervosa, verificou-se um predomínio de características desmielinizantes (80%);
formas axonais foram identificadas em 8 doentes. Com um tempo médio de evolução da doença de
aproximadamente 30 anos, 41,7% dos doentes usam dispositivos auxiliares da marcha e 11,1%
deslocam-se em cadeira de rodas.
Conclusão: Descreve-se uma série hospitalar de CMT com características similares às conhecidas da
literatura. A cofose está descrita em 5% dos doentes com CMT1A; embora este seja o subtipo
predominante nesta coorte, nenhum doente apresentou hipoacusia. Os avanços das técnicas de biologia
molecular possibilitam um diagnóstico genético preciso e contribuem para abreviar a investigação
etiológica, diminuindo a recorrência a métodos invasivos, como a biópsia de nervo.
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