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Dum grupo de  amigos que trocavam experiências e conhecimentos sobre 

ataxias nasceu a APAHE em 2006. A necessidade de proteger e defender 

os interesses das pessoas com ataxias hereditárias, doenças  genéticas ra-

ras, incuráveis e degenerativas tornaram a APAHE uma referência Nacional 

no que diz respeito a informação atualizada sobre a ataxia de Machado 

Joseph e a ataxia de Freidreich, as duas formas de ataxias mais representa-

tivas a nível nacional.  A sociedade aos poucos vai ficando sensibilizada, 

fruto do trabalho desenvolvido por associações como a APAHE.  

Em 2007 a APAHE foi considerada IPSS 

Ataxia, palavra que deriva do grego ataxis, significa sem ordem ou desco-

ordenação e é um sintoma, não uma doença específica ou um diagnóstico.  

APAHE e o CASC Carregueira 

A relação da Associação surgiu com o elevado número de portadores da 

doença de Machado Joseph existentes na região de Lisboa e Vale do Tejo. 

É no continente português a região com maior numero de casos diagnosti-

cados, nomeadamente a freguesia de Carregueira.  Os sócios manifesta-

ram interesse em ações de sensibilização na região e o CASC foi, desde o 

início, a entidade apontada para a realização dos eventos da APAHE. A re-

lação tem sido profícua para ambas as partes. No final do mês de março, a 

APAHE realizará mais uma Assembleia Geral nas instalações do Centro de 

Apoio Social da Carregueira. Estão previstas parcerias no futuro, tais como 

apoio direcionado para os portadores de ataxia de Machado Joseph na 

região, apoios/parcerias pontuais como a Semana da Ascensão na Cha-

musca. Como sócio de ambas as entidades, desejo muito sinceramente 

que se possam estabelecer e aprofundar parcerias tendo como único obje-

tivo a melhoria de qualidade vida dos utentes normais do CASC e um apoio 

digno e direcionado para os doentes de Machado Joseph da nossa região. 

O que é a Doença de Machado-Joseph (DMJ)? 

A doença de Machado-Joseph (DMJ) é uma do-

ença neurológica hereditária (de transmissão 

autossómica dominante), passa de pai para fi-

lho, é crónica e altamente incapacitante. A prin-

cipal área do cérebro afetada é o cerebelo 

(responsável pela coordenação motora).  

Quais os principais sintomas? 

- Descoordenação da marcha 

- Desequilíbrio 

- Dificuldades a nível da deglutição (do engolir) 

- Dificuldades a nível da fala (“disartria”) 

- Visão “dupla” (diplopia) e “enevoada” 

- Olhos protuberantes (devido à retração palpe-

bral) 

- Espasticidade (rigidez dos membros) 

- Atrofia muscular  

Quais as probabilidades dos filhos de um porta-

dor de DMJ serem, também eles portadores? 

Qualquer filho de um portador de DMJ tem 50% 

de probabilidades de ser portador. Assim, exis-

tem famílias com 4 filhos em que todos são por-

tadores da doença, e outras famílias, com 2 ou 3 

filhos, em que nenhum é portador.  
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