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Objetivo - Avaliação cardíaca (clínica, eletrocardio-
gráfica e ecocardiográfica) de 25 pacientes com diagnós-
tico clínico de ataxia de Friedreich, em relação à freqüên-
cia e tamanho das expansões GAA.

Métodos - Estudo clínico-cardiológico com eletro-
cardiograma e ecocardiograma de todos os pacientes e
análise molecular para a detecção da freqüência e tama-
nho da expansão GAA, por técnica da reação em cadeia
da polimerase.

Resultados - Detectou-se expansão GAA em homozi-
gose em 17 pacientes (68%) - todos casos típicos. Em 8
(32%) casos (6 atípicos e 2 típicos), não se observou ne-
nhuma expansão GAA e, portanto, não se tratava de
ataxia de Friedreich. Todos os pacientes com expansão
GAA (100%) apresentaram alterações no eletrocardio-
grama e apenas 25% dos casos sem expansão GAA mostra-
ram alguma anormalidade nesse exame. Entretanto, so-
mente 6% de todos os pacientes apresentavam sinais/sin-
tomas sugestivos de um envolvimento cardíaco.

Conclusão - O diagnóstico molecular é imprescin-
dível para se confirmar o diagnóstico de ataxia de
Friedreich, contudo uma boa avaliação cardíaca, in-
cluindo a realização de um eletrocardiograma mostrou-
se bastante útil, ao proporcionar melhores subsídios para
a indicação das análises moleculares.
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A ataxia de Friedreich 1 é uma doença neurodegenera-
tiva progressiva e a mais freqüente das ataxias hereditárias
com padrão de herança autossômico recessivo de início
precoce. Apresenta uma incidência de 1:50.000 e uma esti-
mativa de heterozigotos sãos entre 1:70 e 1:110. O gene res-
ponsável pela doença foi mapeado em 1988 2 e clonado, em
1996, por Campuzano e cols. 3.

A doença caracteriza-se por uma ataxia cerebelar glo-
bal (axial e apendicular) e cordonal posterior com alteração
da sensibilidade profunda, abolição dos reflexos profundos
e uma neuropatia periférica crônica. Os sinais e sintomas
neurológicos resultam da degeneração das colunas dorsais,
dos tratos espinocerebelares e dos tratos piramidais no ní-
vel da medula espinhal e iniciam-se, em geral, na pré-adoles-
cência (antes dos 25 anos em quase todos os casos), mani-
festando-se por uma ataxia cerebelar, hiporreflexia ou arre-
flexia, disartria com voz escandida, podendo ocorrer também
surdez neurossensorial, nistagmo horizontal e amiotrofia
distal dos membros inferiores. O quadro evolui para uma in-
capacidade progressiva e a maioria dos pacientes fica restri-
ta a uma cadeira de rodas, aos 20 anos de idade. Não há, até
o momento, um tratamento que consiga retardar a progres-
são da doença. A sobrevida, em geral, é de cerca de 15 a 20
anos, após a data de início da doença 4.

A presença de miocardiopatia hipertrófica, de cifoes-
coliose e de pés cavos é bastante característica, podendo,
também, se associar à diabetes melito, em cerca de 20% dos
casos 5. O acometimento cardíaco é freqüente, mostrando-
se acima de 90% no estudo colaborativo de Quebec e em ou-
tros relatos da literatura 6-10.

Métodos

O estudo foi prospectivo e realizado no período com-
preendido entre janeiro/ 97 e maio/99. Vinte e cinco pacien-
tes foram selecionados a partir de análise de prontuários ou
referidos como portadores de ataxia de Friedreich, após o
estabelecimento do diagnóstico por um ou mais neurologis-
tas do serviço de origem e encaminhados, diretamente à
Unidade de Genética do Instituto da Criança do Hospital
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das Clínicas da FMUSP. Os critérios de inclusão foram os de
Geoffroy e cols. 11 e Harding 4, entretanto não se excluíram os
casos em que os reflexos tendinosos profundos estavam pre-
sentes ou a idade de início era maior do que 25 anos.

Os afetados e seus familiares foram estudados por
meio de um questionário (submetido à Comissão de Ética do
Departamento de Pediatria e do Hospital das Clínicas -
FMUSP). A seguir, realizou-se um exame físico completo,
geral e especial e, a partir do heredograma, foram identifica-
dos e examinados outros familiares suspeitos, bem como
os parentes de primeiro grau não afetados. O exame neuroló-
gico dos pacientes selecionados foi realizado em conjunto
com os neurologistas dos serviços de origem.

Foram solicitados os seguintes exames: glicemia de je-
jum, teste oral de tolerância à glicose, eletrocardiograma,
ecocardiograma, tomografia computadorizada de crânio
e/ou coluna e as seguintes avaliações: cardíaca, otorriono-
laringológica e oftalmológica, ainda que sem sintomato-
logia. A ressonância nuclear magnética e outros exames
subsidiários, pertinentes a cada caso, dependendo de sua
necessidade, também foram solicitados.

Os resultados da avaliação clínica, neurológica, labo-
ratorial e molecular (freqüência e tamanho das expansões
GAA), foram estudados em relação à: idade de início do qua-
dro, idade de uso contínuo de cadeira de rodas, presença de
alterações cardíacas no eletrocardiograma e/ou ecocardio-
grama, presença de consangüinidade e tempo de duração
da doença.

A extração de DNA de linfócitos foi realizada no Institu-
to da Criança do HC-FMUSP, a partir de 10ml de sangue peri-
férico, segundo o método de Miller, Dykes, Polesky 12. A rea-
ção em cadeia da polimerase foi realizada no Laboratorio do
Dipartimento de Patologia Cellulare e Molecolare – Universitá
Federico II, Naples, Italia, de acordo com Filla e cols. 13.

Resultados

Foram avaliadas 15 famílias, envolvendo 25 pacientes.
A média da idade de início da doença foi de 9,8±4,1 (varian-
do entre 2-18) anos e, após um tempo médio de 5,4 anos (da
data da necessidade de apoio para andar), os pacientes fica-
ram confinados a uma cadeira de rodas.

Todos os portadores da mutação FRDA que realizaram
eletrocardiograma  mostraram alguma anormalidade no exa-
me. Dentre elas, as que ocorreram com maior freqüência fo-
ram as relativas à repolarização ventricular (50%) (fig. 1),
sendo também observadas: sobrecarga de ventrículo es-
querdo, sinais de isquemia, taquicardia atrial, bloqueio
atrioventricular, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal. Em
contrapartida, apenas 25% dos casos que não exibiram ex-
pansões GAA, apresentaram alguma anormalidade no
eletrocardiograma.

Apenas dois portadores da mutação FRDA mostraram
anormalidades no ecocardiograma (2/9 - 22%), ambos com
hipertrofia ventricular concêntrica.

O estudo molecular de 25 pacientes com diagnóstico
clínico de ataxia de Friedreich revelou a mutação FRDA

constituída por expansões GAA, em 17 casos, confirman-
do-se o diagnóstico de ataxia de Friedreich nesses pacien-
tes. Em todos eles foram detectadas alterações no eletrocar-
diograma. Em contrapartida, apenas 25% dos casos que
não mostraram expansões GAA (portanto, não-Friedreich)
apresentaram alguma anormalidade cardíaca. Esses dados
indicam a importância de se proceder a uma avaliação car-
díaca completa na ataxia de Friedreich, especialmente se
considerarmos que apenas 6% (1/17) dos pacientes apre-
sentavam sinais e/ou sintomas de envolvimento cardíaco:
flutter atrial com bloqueio variável.

Discussão

No relato original de Friedreich, em 1863, um paciente
havia falecido por febre tifóide e apresentava infiltração gor-
durosa em seu coração. Cinco de seus seis pacientes apre-
sentavam distúrbios cardíacos e, embora Pitt (1887) e Saury
(1905) tivessem enfatizado esses achados, eles não foram
devidamente valorizados até que Mollaret, em 1929, descre-
veu as anormalidades eletrocardiográficas presentes na
doença. Poucos trabalhos foram publicados, posteriormen-
te, sobre as alterações cardíacas observadas na ataxia de
Friedreich e, somente em 1938, Loiseau aventou a possibili-
dade desse fato não ser apenas casual. Depois disso, muitos
relatos foram publicados na literatura européia, especial-
mente pelos franceses, que mostraram maior interesse que
os americanos ou britânicos nos aspectos cardíacos da
ataxia de Friedreich. Posteriormente, constatou-se que os
distúrbios cardíacos eram, de fato, muito mais freqüentes do
que se imaginava 14,15.

O acometimento cardíaco é referido como efeito cardi-
nal da ataxia de Friedreich, bem como a sua variabilidade clí-
nica e apresentação elétrica, sendo essas últimas, aparente-
mente, não paralelas à gravidade de outros achados da
doença, como a ataxia e a fraqueza. Ele não é exclusivo da
doença, embora seja típico e sua associação com ataxia, tal-
vez expresse defeitos patogênicos comuns, mais provavel-
mente, herdados e de natureza bioquímica 16.

Dessa forma, os distúrbios cardíacos na ataxia de
Friedreich pareciam muito mais freqüentes do que o que se
imaginava 17-19, havendo um paralelismo entre a proeminên-
cia das anormalidades eletrocardiográficas observadas e as
seguintes alterações: ausência dos reflexos profundos nos

Fig. 1 - Eletrocardiograma de um portador de ataxia de Friedreich com alterações de
repolarização ventricular e hipertrofia ventricular.
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membros inferiores, resposta extensora à pesquisa do refle-
xo cutâneo-plantar, escoliose e pés cavos 14.

As manifestações clínicas mais freqüentes e indicativas
de um envolvimento cardíaco são constituídas por distúrbios
de ritmo, nas mais diversas combinações  e pela insuficiência
cardíaca, mas, em geral, os pacientes não exibem qualquer
sintomatologia. Falta de ar, taquicardias paroxísticas, palpita-
ções, dor ou desconforto torácico e movimentos res-
piratórios com amplitude diminuída também são relatados.

A dilatação cardíaca associa-se a um estágio neuro-
lógico evolutivo mais avançado. A dor precordial ou angi-
na de decúbito referida por alguns pacientes (12%) não
mostra nenhuma correlação com a presença de alterações
na circulação coronariana 19-21. Cerca de 73% dos pacientes
ou falecem por insuficiência cardíaca ou mostram alguma
evidência clínica de disfunção cardíaca e, dentre os que
morreram por insuficiência cardíaca, 25% desenvolveram-
na em um período que antecedeu a morte em seis meses ou
mais; nos outros 75%, ela ocorreu apenas nos últimos seis
meses de vida 22. As alterações eletrocardiográficas, pre-
sentes em cerca de 75-100% dos pacientes 10,22-26, ocorrem
com maior freqüência quando há arreflexia profunda e respos-
ta extensora à pesquisa do reflexo cutâneo-plantar e prece-
dem, em muitos anos, o acometimento neurológico 6,20. No
presente trabalho, todos os portadores da forma típica
apresentaram alterações no eletrocardiograma, contudo
apenas 25% dos pacientes sem expansão GAA e, portan-
to, não Friedreich, mostraram alterações no eletrocar-
diograma (tab. I).

Assim, o eletrocardiograma, para alguns 6,10 , é a medi-
da mais confiável no diagnóstico de cardiopatia e passou a
ser visto como fundamental, uma vez que poderia ajudar a
estabelecer o diagnóstico de ataxia de Friedreich quando as
manifestações neurológicas não eram muito típicas.

As alterações eletrocardiográficas mostravam uma
grande variedade, entretanto, um traçado normal não afas-

tava o diagnóstico de ataxia de Friedreich. Em apenas 8% do
estudo de Child e cols. 27 o eletrocardiograma foi normal e as
alterações eletrocardiográficas observadas foram: anorma-
lidades na onda Q (13%), hipertrofia ventricular esquerda
(16%), intervalo PR curto (24%), desvio para a direita do
complexo QRS, aumento da onda R na derivação V1, anor-
malidades do segmento ST e da onda T (75%).

O padrão dessas alterações mantinha-se na mesma fa-
mília e mostrava um caráter progressivo 6,19. Das arritmias
cardíacas (presentes em 50% dos casos) detectadas no es-
tudo de Hewer 22, a fibrilação atrial foi a mais constante
(42%). As alterações do segmento ST e onda T foram as
anormalidades mais observadas (56-75%) 14,25-27.

Freqüentemente, constatavam-se alterações graves no
eletrocardiograma de pacientes assintomáticos 10. Nossos
dados foram concordantes com a literatura e apenas um pa-
ciente (com a forma típica e portador da expansão GAA) mos-
trava sinais de envolvimento cardíaco, dentre todos os 25
selecionados. Tratava-se de um paciente com queixa de palpi-
tação que deu entrada no pronto socorro, sendo constatado,
posteriormente, um flutter atrial com bloqueio variável.

No ecocardiograma são relatadas menor freqüência de
alterações (50-73%) 10,24 que consistem de: hipertrofia septal
assimétrica (9%), hipertrofia ventricular esquerda concêntrica
(11%), miocardiopatia dilatada, prolapso da valva mitral,
mobilidade superior durante a sístole do folheto da valva
mitral 27. Dois portadores da mutação FRDA do presente estu-
do mostraram hipertrofia ventricular concêntrica (tab. I).

O quadro hipertrófico presente na ataxia de Friedreich
é quase sempre representado pela forma concêntrica. A mi-
noria é representada pela hipertrofia septal assimétrica e a
maioria por hipertrofia concêntrica, que pode ocorrer no iní-
cio do quadro ou em formas leves. Por outro lado, na forma
clássica da cardiomiopatia hipertrófica, a hipertrofia con-
cêntrica é um evento raro, observando-se mais freqüente-
mente uma hipertrofia septal assimétrica. A transmissão da
cardiomiopatia hipertrófica é do tipo familial, podendo tam-
bém ser do tipo autossômico dominante, enquanto que a al-
teração cardíaca da ataxia de Friedreich não se transmite de
forma independente da alteração neurológica 10,25,28-30.

Combinando-se o resultado do eletrocardiograma e do
ecocardiograma, apenas 3% dos casos mostraram um resulta-
do normal, parecendo haver, fundamentalmente, dois tipos di-
ferentes de doença cardíaca na ataxia de Friedreich: uma forma
comum distrófica em que predomina o fenômeno de fibrose
sem anormalidades na mobilidade da parede detectáveis atra-
vés do ecocardiograma; e uma forma hipertrófica com tamanho
de cavidade e função cardíacas normais 27,28.

No presente estudo, o diagnóstico definitivo de
ataxia de Friedreich foi estabelecido em 68% pacientes com
diagnóstico clínico prévio de ataxia de Friedreich (17/25) e
em 89,5% dos casos típicos (17/19) que preencheram os
critérios para a doença 4,11 - todos com alterações no ele-
trocardiograma. Por outro lado, nos pacientes não
Friedreich (sem expansão GAA) alterações no eletrocar-
diograma ocorreram em apenas 25%. Assim, podemos di-
zer que o diagnóstico de certeza da ataxia de Friedreich só

Tabela I - Freqüências de alterações no eletrocardiograma (ECG),
ecocardiograma (ECO) e/ou evidências de envolvimento cardíaco

na ataxia de Friedreich (em %), de acordo com a literatura

Referências Alterações Alterações Envolvimento

ECG ECO cardíaco

Evans & Wright, 19426 56*
Manning, 1950 33 80
Boyer et al, 1962 18 55 62
Heck, 1963 19 50
Hewer, 1968 22 90 73
Berg, 1980 34 33 60
Campanella et al, 1980 24 75 50
Pasternac et al, 1980 10 100 47
Pentland & Fox, 1983 30 82 41 82
Child et al, 1986 21 92 27
Giunta et al, 1988 25 84 28
Montermini et al, 1997 35 82
Schöls et al, 1997 36 83 75
Presente trabalho (2001) 100 22

* alterações evidentes em 30% e discretas em 26%.
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Referências

é possível a partir de testes moleculares, entretanto uma
boa avaliação clínica, incluindo uma avaliação cardíaca
completa ou, ao menos, um eletrocardiograma, é de gran-
de subsídio para o clínico, na medida em que se presta a
uma melhor triagem dos casos selecionados para procede-
rem as análises moleculares.

Uma das grandes vantagens diante de um diagnóstico
de certeza de ataxia de Friedreich, no presente, reside nas
evidências de melhora na função cardíaca e de possibilida-
des terapêuticas a partir do reconhecimento dos efeitos
neuroprotetores de algumas substâncias com propriedades
antioxidantes 31,32.
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