EDITORIAL

o longo da história da Neurologia,doençasque apresentama ataxia como um dos
seuscomponentes,
dentrode um contextoevolutivogradual,têm sido classificadas
como "doenças
degenerativas",
"degenerações
cerebelares
progressivas",
"ataxiasfamiliares","ataxiasfamiliar.es
progressivas",
"ataxiashereditárias"ou mesmo"degeneração
cerebelarprogressivanão-tamiliar-",
entre outros termos.A eponímiaempregadaao longo dos anosfoi exuberante,e semprecausou
uma grandedificuldadeentreos neurologistasa suaexatadiferenciação.A grandevariabilidade
fenotípica inter ou intrafamilial tambémsemprecausoucerta perplexidade.A tentativade uma
classificaçãobaseadaem dadosclínicos,como semprese fez ao longo dos anos,inevitavelmente
resultavaem fracasso.com os conhecimentosde genéticamolecular que os últimos anos nos
trouxeram,autorescomo Anita Harding, que para nossapouca sorte faleceu recentementeem
idade tão precoce,passarama propor novasclassificaçõesclasataxiashereditár.ias.
Utilizanclose dadosclínicos e genéticosestamosnos aproximandode uma compreensãonosológicamais
holística,mais real, e que poderá,com as revisõesque ainda serãorealizadas,vir a sertisfazer
nossasnecessidades.
Teive, que foi o primeiro autor a publicar casosde doençade MachadoJosephem nosso meio - lembrandoque Radvany e cols. foram os pioneiros em Ì.elataresta
enfermidadeno Brasil -, nos tÍaz uma revisão sobre as ataxias espinocerebelares,
tenïo que
vem substituiro de ataxiashereditáriasautossômicas
dominantes,com um detalharnentoclír.rico
e da genéticamolecular,que é do maior interessedos neurologistasem geral.
Ao longo dos anos,uma disputatem ocorrido entre especialistasno campo do estudoda
doençade Parkinson(DP) no tocanteàs relaçõesentre casosde tremor essencial(TE) e de
DP, que ocasionalmentesão vistos coincidindo numa mesma família ou em um mesmo
paciente.Hí os que consideramo tremor essencialcomo uma entidademonossintomática e,
por tanto, não entendemum tremor posturalou de ação num pacienteparkinsonianocomo
evidênciade coexistênciade TE e DB senãoum parkinsonismocom uma forma atípica de
tremor, assim como a existênciade sinais parkinsonianosleves num pacientecont TE nao
per mitiria que se mantivesseessediagnóstico.outros, mais permissivose|Ìì seus cr.itér-ios
diagnósticos,como JosephJankovic,admitem a possibilidadede haver um certo "overllp"
entreas duascondições.Inseridonessadiscussão,o trabalhotrazidopor Gonçalvese Barbosa
vem rever dadosepidemiológicosexistentesna literaturaque sejam relevantespara um melhor
esclarecimento.
Entre os distúrbios da comunicaçãomais dramáticosque possamser produzidos por umâ
Iesãocerebral,as afasiassemprese colocamna linha de frente.Bertolucci e cols. vêm nos triìzcr
uma interessantecontribuiçãona conceituaçãode um defeito de comunicação,a afemia, na qual
pacientesapresentamuma intensadificuldadede emitir a linguagemoral, com uma preservação
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da compreensãoe da linguagemescrita.As sutilezasdessediagnósticoe suas relaçõescom a
afasia são colocadasbaseando-se
o trâbalhoem um caso demonstrativo.
O artigo original deste número, trazido por Palmini e cols., é uma magnífica e imperdível
revisãosobrea avaliaçãopré-cirúrgicade pacientescom epilepsiaparcial refratáriaao tratamento
farmacológicohabitual, com especialenfoque para os avançostecnológicose conceituais.Os
múltiplos testes a que são submetidos os pacientes candidatos à cirurgia de epilepsia,
eventualmentepodemlevar a resultâdosambíguosou mesmoconflitantes,e devemosestabelecer
uma hierarquiaentreeles,de modo a permitir uma intervençãoseguraquanto âo resultadofinal.
deve ser extirpada
A delimitaçãoda zona epileptogênica,qlueé a região que necessariamente
para que haja um controle das crises,é o objetivo final dos testes.Os autoresnos trazem uma
visão objetiva e descomplicadade como se deve lidar com os dadosque se obtêm na avaliaçãoe
fazem comentáriossobreos conceitosmais atuaissobreas epilepsiasfocais.
Mais uma vez estamoscertosde que nossosleitoresse beneficiarãomuito com a leitura deste
número. Temos recebidomuitas manifestaçõespositivas acercada linha editorial da revista,o
oue nos reafirma o acertodâ mesma.Até o nossopróximo número.
Luiz Augusto Franco cleArulratla
ELíovnZukerman
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