
 

Caso Clínico 4 

 
 
1. Identificação:  
B.G.G.N., 3 meses, sexo masculino, branco, procedente de São Paulo 
DN: 29/05/18 
Data do primeiro atendimento: 12/06/18 
 
 
 
2. Motivo da consulta: Crise epiléptica. 
 
 
3. História da doença atual:  
Paciente nascido de 36 semanas e 6 dias, apresentou hipotonia e apnéia após o parto, com                
necessidade de intubação orotraqueal. Extubado no primeiro dia de vida. Aos 12 dias do              
nascimento, apresentou episódio de taquicardia associado a hipertonia de membros. Após,           
iniciado fenobarbital 5 mg/kg/dia. Durante internação, o paciente apresentou episódios          
repetidos de infecção do trato gênito-urinário. Durante esses episódios, apresentou          
períodos de apnéia frequentes, necessitando intubação orotraqueal. Mantendo-se        
atualmente na UTI neonatal, em ventilação mecânica. 
 
 

 

4. Antecedentes pessoais 

4.1 Antecedentes gestacionais e de parto 

Dados da mãe: 16 anos, primigesta, G1P1A0, pré-natal incompleto. ITU tratada no 1°             
trimestre da gestação. VDRL, HIV, Hep negativos. 
  
Dados do RN: Parto cesárea. Sofrimento fetal e oligodrâmnio. Apgar 4/10 
Peso do nascimento: 1480g. Perímetro cefálico do nascimento: 30 cm. 
 
 
 
5. História Familiar 
Pais não consanguíneos, sem história familiar de doenças neurológicas. 
 
 
 
 



6. Exame Físico 
6.1 Geral: 
Peso atual: 3,555 Kg 
Paciente hipoativo, hipocorado, hidratado, anictérico, acianótico e afebril. Ausência de          
linfonodomegalias. 
Sistema cardiovascular: Bulhas hipofonéticas, ritmo regular, sopro +3/+4.  FC: 127-153 bpm 
PAM: 56-66. 
Sistema respiratório: murmúrio vesicular audíivel bilateral, sem ruídos, sem desconforto          
respiratório.  Em ventilação mecânica, FiO2: 21 Peep: 8. 
Sistema digestório: flácido, peristalse presente, fígado a 1,5cm do rebordo costal direito 
Sistema ósteoarticular: malformação da caixa torácica, tórax em sino. 
 
 
 
 
6.2 Neurológico: 
 
Estado mental e funções corticais superiores: em sono ativo,  Pretchl 2. 
Força motora: Movimento espontâneo de membros simétricos e presentes. 
Tônus: Hipotonia axial e apendicular. Postura em batráquio. 
Posturas e movimentos involuntários: ausentes. 
Sensibilidade: sem alterações. 
Reflexos profundos: hipoativos e simétricos. 
Reflexos superficiais: cutâneo-plantar em extensão 
Reflexos primitivos: sucção presente, preensão plantar e palmar presentes. Moro          
presente. 
Nervos cranianos: Pupilas isofotorreagentes, motricidade ocular extrínseca sem        
alterações. Mímica facial simétrica. Fundoscopia normal. 
Fontanela normotensa , 2 polpas digitais. PC: 32 cm 
Dismorfismos: Fronte ampla, baixa implantação das orelhas, presença de hipospádia.          
Criptorquidia. 
 
 
7. Exames complementares 

 
 
USTF 30/05/18: corno anterior e corpo do ventrículo lateral direito com formações císticas             
anecóicas, algumas com finos septos ovaladas, medindo 1,8,x0,7. Ventrículo Esquerdo          
colabado. 
Raio X de tórax 08/08 - vias aéreas pérvias, campos pulmonares sem alterações, área              
cardíaca aumentada (sem piora em relação a exame anterior), caixa torácica em formato de              
sino. 
ECO 07/06/18: forame oval patente, defeito septal ventricular + hipertrofia miocárdica. 
EEG 15/06/18: sem anormalidades. 
 



 
Liquor 01/06/18: Cel: 4,3 Prot: 203 glic: 54 lac: 99. 
Liquor 01/08/18: Cel: 1,0 glic: 38 Prot: 179 lac: 62. 
 
Gaso arterial : 
03/06/18: pH: 7,25 pO2: 60,7 pCO2: 36,8 HCO3: 15,9 Lac: 53 
07/06/18: pH: 7,28 pO2: 34,2pCO2: 36,5 HCO3: 16,8  Lac: 45 
07/09/18: pH: 7,34 pO2: 95   pCO2: 37     HCO3: 19,6  lac: 43 
  
Últimos exames laboratoriais: 
amônia: 35 
Mg 2,38 k 4,9 Na:134 Cai 1,35 lact 43 
Hb 10,1 ht 28,9 Leuco 10400  ( bast: 0 seg:47  eos: 1 , linfo: 41,7, 8 mono  8,8), plaq 506000 
TGO: 39 TGP: 19  triglicérides: 252 
CPK: 192  
 
 
7.1 Avaliação oftalmológica: 
Sem alterações.  
 
7.2 Ressonância magnética de crânio: 
Em anexo. 
 
 
8. Perguntas 

- Quais (ou qual) são as principais hipóteses diagnósticas? 
- Quais exames solicitar? 

 


