
 

 

Principais doenças priônicas e seus principais sintomas 

Forma esporádica 

 DCJ esporádica (eDCJ) - Corresponde a 85% dos casos de DCJ, na 
qual o paciente a desenvolve sem uma fonte de contaminação identificada, 
com ausência de quadro familiar semelhante, além de não ter sido submetido a 
neurocirurgias ou tratamentos hormonais hipofisários. Sua ocorrência é de 1 a 
2 casos por um milhão de habitantes e afeta indivíduos com idade média de 60 
anos. É uma doença rapidamente progressiva com duração média de seis 
meses.  

 Sintomas: 

Os sintomas da eDCJ podem variar de paciente para paciente, 
dependendo de alguns padrões do códon 129. Em geral, os sintomas iniciais 
incluem depressão, alterações de humor, lapsos de memória, isolamento 
social. Uma característica marcante da DCJ em relação a outras doenças 
neurodegenerativas, como Alzheimer, é a presença de demência com rápida 
progressão. 

O paciente pode apresentar problemas ao caminhar, como falta de 
equilíbrio. Este padrão de sintomas é clinicamente conhecido como ataxia 
cerebelar porque é causada por dano ao cerebelo (parte do cérebro que 
controla o movimento). Em algumas pessoas, estas são os primeiros sintomas. 

  De forma mais tardia o paciente pode ter problemas como visão turva, 
alucinações, cegueira,  movimentos bruscos dos membros e incontinência.  A 
fala pode tornar-se mais dificultada, bem como a ingestão de alimentos pode 
tornar-se difícil. 

Eventualmente, o paciente perde a capacidade de se mover ou falar e 
exigirá cuidados de enfermagem. Neste estado, clinicamente conhecido como 
mutismo acinético, o paciente pode parecer estar ciente do que está à sua 
volta, mas, na verdade, não. 

 

Formas Genéticas 

 DCJ Familiar/Genética (gDCJ) 

 Corresponde a aproximadamente entre 10 a15% dos casos de DCJ. 
Essa forma é ocasionada por mutações diversas no gene PRNP, que codifica a 
proteína príon com caráter autossômico dominante. Geralmente acomete 
pessoas mais jovens do que nos casos da eDCJ e o curso da doença, 
usualmente, é mais prolongado. 



 

 

 

 Sintomas: 
 Os sintomas podem variar dependendo do tipo de mutação PRNP 
envolvida e o perfil do códon 129. Eles podem variar até mesmo em pacientes 
da mesma família. Em muitos casos, os sintomas são os mesmos da eDCJ. 
Com o exame genético, pode-se ter uma perspectiva melhor do quadro clínico 
que o paciente pode vir manifestar. Sintomas psiquiátricos, como mudança de 
comportamento pode aparecer de forma mais evidente do que a forma 
esporádica.  

Insônia Familiar Fatal (IFF) 

 Síndrome hereditária dominante autossômica caracterizada por 
diminuição progressiva do tempo total de sono, declínio cognitivo, deficiência 
motora, alterações autonômicas e manifestações endócrinas. É associada ao 
haplótipo D178N/129M no gene PRNP. Geralmente os primeiros sintomas 
aparecem na fase adulta média à tardia e o tempo médio de sobrevida é de 
aproximadamente um ano após o início dos sintomas. 

 Sintomas: 
  O sintoma principal da IFF é tipicamente uma forma progressiva e 
intratável de insónia e disfunção autonómica (por exemplo, pressão sanguínea 
e temperatura lábil). O dano ao cérebro é principalmente confinado ao tálamo, 
a área que desempenha um papel no controle do sono-vigília ciclo circadiano.  

 Doença de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) 

 Doença hereditária degenerativa rara pertencente à família das doenças 
priônicas. É quase sempre genética de caráter autossômico dominante e 
possui o curso mais longo dentre as doenças priônicas. Apresenta diagnóstico 
clínico semelhante à DCJ, como a ataxia cerebelar proeminente e precoce, 
além de achados neuropatológicos. 

 Sintomas: 

 Entre os principais sintomas da GSS está a síndrome cerebelar, 
caracterizada por problemas na marcha e coordenação motora. Além disso, há 
movimento sacádico dos olhos, bem como sinais piramidais e pseudo-bulbar, 
com disfunções cognitivas e comportamentais.  

 

 

 



 

 

 

Formas adquiridas 

 Nova variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ) 

Durante a década de 1980, muito se especulou sobre a possibilidade da 
transmissão da doença priônica bovina, conhecida como “doença da vaca 
louca”, para humanos. Entretanto, apenas em 1995 foram relatados casos de 
DCJ em pacientes jovens, 29 anos em média, com características clínicas e 
histopatológicas distintas das formas clássicas da DCJ. Diversos estudos 
mostraram que características histopatológica e bioquímica dessa forma eram 
muito semelhantes à doença bovina. 

 A duração da doença é mais prolongada, média de 13 meses, que a 
forma esporádica, tendo a sua maior distribuição de casos no Reino Unido e 
França.  Os sintomas iniciais mais presentes são distúrbios psiquiátricos. 

 Sintomas: 

 Geralmente, os primeiros sintomas da vDCJ são de ordem psiquiátrica, 
tais como depressão, ansiedade, apatia, isolamento social e delírios. Os 
sintomas neurológicos definidos geralmente não se desenvolvem depois de 
aproximadamente seis meses, com comprometimento da memória, sintomas 
sensoriais persistentes (como formigamento, queimação ou dor), ataxia 
(distúrbios do equilíbrio e da caminhada), movimentos involuntários e distúrbios 
visuais para posterior evolução para demência. 

 Doença de Creutzfeldt-Jakob Iatrogênica (iDCJ) 

Ocasionada pela transmissão/infecção de uma pessoa a outra através de 
intervenções médicas tais como neurocirurgias, eletrodos intracerebrais, 
transplante de córnea e dura-máter, hormônio terapias. O tempo de incubação, 
isto é, do período em que o paciente foi infectado até apresentar os primeiros 
sintomas varia. Os sintomas e aspectos histopatológicos são semelhantes à 
forma esporádica da DCJ. 

Sitomas: 

 Os sintomas variam de acordo com a forma de transmissão. 
Usualmente, os sintomas são mais semelhantes à eDCJ quando adquiridos. 
Por exemplo, através de instrumentos cirúrgicos contaminados, bem como 
transplantes de dura-máter. Já na forma adquirida por homônimos 
contaminados e injeções periféricas, a síndrome cerebelar é mais presente e 
os distúrbios cognitivos aparecem de forma mais tardia.  

 



 

 

 

Kuru  

Esta forma de doença priônica está restrita à região de Papua Nova Guiné, 
afetando principalmente o grupo linguístico Fore. Há relatos dessa doença 
desde 1900. Estudos antropológicos relacionaram a transmissão da doença de 
pessoa a pessoa através do ritual de canibalismo que eram realizados por 
aquele povo. Tradicionalmente, esse ritual fazia parte das cerimônias fúnebres. 

 

Clinicamente, o Kuru apresenta sinais motores, como síndromes cerebelares, 
tremores involuntários, mas sem  mioclonias. A duração média da doença é de 
cerca de um ano.  

Sintomas: 

 Dentre os principais sintomas do Kuru, destaca-se a síndrome cerebelar 
e pouco comprometimento cognitivo. Evolui para ataxia de marcha progressiva, 
tremores involuntários de membros, mas não mioclônicos, além de disartria e 
disfagia.    

 


