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Data Nascimento: 28/11/2008   Data da primeira consulta: 15/07/2015 (6 anos e 9 

meses) 

 

1. Identificação 

R.V.S.B., 10 anos e 3 meses, masculino, cor branca, natural e procedente de 

Guarulhos, SP. 

 

2. Queixa e Duração 

Regressão do DNPM desde os 2 anos e 6 meses de idade. 

 

3. História da doença atual 

Paciente de 6 anos e 9 meses, apresentou atraso da linguagem, porém com 

desenvolvimento motor normal até os 2 anos e 6 meses de idade, quando iniciou quadro 

de regressão neurológica lenta do ponto de vista cognitivo, com disartria, dificuldade 

para mastigação e deglutição, associado a quedas frequentes e alteração comportamental 

caracterizada pela mãe como desatenção e agitação. Aos 4 anos iniciou 

acompanhamento psiquiátrico em serviço externo, que fez diagnóstico de TDAH, foi 

medicado com risperidona até os 5 anos, quando foi substituída por ritalina, com piora 

da agitação. 

Na ocasião, apresentava RM de crânio e audiometria (serviço externo), normais.  

Internado em nosso serviço em setembro de 2015, com 6 anos e 11 meses, para 

investigação etiológica.  

 

4. Antecedentes gestacionais 

G3 P3 A0. Pré natal adequado. Nasceu de parto cesárea eletivo, IG 38 semanas, 

Apgar 9/10, peso 3195g, comprimento 47,5 cm e PC 35 cm.  

 

5. DNPM 

Sentou sem apoio aos 6 meses, com apoio aos 7 meses, andou com 1 ano, falou 

com 2 anos ("mãe", "pai", "vó"), porém sempre gaguejando e com palavras mal 

articuladas.  

 

6. Antecedentes patológicos 
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Acompanha na dermatologia da Santa Casa devido vitiligo. 

Vacinação atualizada. 

 

7. Antecedentes familiares 

Pais não consanguíneos. Mãe, 32 anos, hígida. Pai, 36 anos, hígido. Irmã, 10 

anos, hígida. Irmã, 2 anos, hígida.  

Pai tem 9 irmãos, destes 2 morreram precocemente por causas infecciosas 

(pneumonia e tétano), um irmão faleceu aos 13 anos e uma irmã, aos 5 anos, ambos com 

história de regressão neurológica seguida de óbito. Além disso, pai tem 2 irmãos que 

são surdos e mudos congênitos. 

 

8. Exame físico geral 

 P: 21,5 kg (P25) 

Presença de manchas hipocrômicas em região sacral, virilha, mãos, pés, algumas com 

centro de repigmentação. 

 

9. Primeiro exame neurológico 

Paciente vigil, bom contato visual e auditivo, sorri, demonstra afetividade. 

Entende ordens simples, mas não reconhece números, não sabe a própria idade, nome 

da mãe, cores. Fala apenas palavras, com intenção comunicativa e apresenta ecolalia. 

Apresenta comportamento agitado e as vezes dispersivo. Aparenta ter certa dispraxia 

motora (mexe muito os membros para pouca funcionalidade). Pega objetos em pinça. 

Marcha atípica, corre. Força grau V nos 4 membros. Tônus e trofismo adequados. 

ROTS normoativos, sem sinais de liberação piramidal. Movimentos involuntários 

ausentes. Coordenação e equilíbrio adequados. MOE/ MOI presentes, sem alterações 

dos pares cranianos. 

PC 53,5 cm (P98) 

 

10. Exames 

 Acido Urico: 4/ Ca: 10,3/ Cl: 99/ K 4,4 / Mg:2,2 / Na:134 / P:5,1 

 Colesterol total: 157 / HDL:57/ LDL:91 / VLDL: 9 /  Trigli: 44  

 Ur: 24 / Cr 0,4 / VHS:8/ DHL: 646 / FA:130 / GGT:11 / Glic: 102 / TGP:12 / 

TGO: 42 
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 Hemograma Hb: 12,4/ Ht 35,6/ Leuco: 8200 (S: 42,5/L: 45/M: 9,2/E: 2,7). 

Plaquetas: 331.000 / PCR: 0,1 

 Urina 1:  Dens: 1010/ Prot: neg/ Nit: neg/ Leuco: 1-2/campo/ Hem 1-2/campo 

 Gaso venosa: pH 7,32/ pO2 22 /  pCO2 52 / HCO3 26,8 / BE +0,1 / Lac 2,1 / 

Glic 93 

 LCR: hemorrágico, límpido e incolor após centrifugação.  

  Hem: 2400/ Cél: 2 (L: 30 / M:4 / N:65 / E:1) Proteína: 28 / Glicose: 69/ Cloro: 123/ 

Lactato: 17) 

 FO: normal 

 TEIM da Apae: normal 

 RM de encéfalo (Setembro/2015): sinais de atrofia do parênquima encefálico 

associados à tênue alteração do sinal da substância branca profunda, de aspecto 

inespecífico. 

 Cariótipo e X-frágil (set/2015): 46 XY; negativo. 

 Vídeo-EEG (set/2015): atividade de base discretamente desorganizada em sono, 

a custa de carência de elementos fisiológicos do vértex, e simétrica. Surtos de 

ondas lentas na faixa delta muito frequentes, de elevada amplitude e de 

morfologia estereotipada, irregular, em região temporal direita, envolvendo 

áreas adjacentes, amplas áreas dos dois hemisférios e linha média, durando entre 

4 e 15 segundos, sem manifestações clínicas associadas. Ausência de atividade 

irritativa interictal e de crise nesta monitorização. 

 Análise de ácidos orgânicos urinários: normal 

 

11. Evolução  

Aos 7 anos e 8 meses, 1 ano após início do acompanhamento, paciente evoluiu 

com perda da fala, piora do contato e da disfagia, marcha com base alargada e sinais de 

liberação piramidal. Solicitados exames laboratoriais e RM de crânio com 

espectroscopia. 

 (09/09/16) RM de Encéfalo com espectroscopia – 1 ano após a internação: Sem 

alterações em relação a RM de setembro/2015.  

 (Dez/2016) Exames: (Homocisteína, Cobre, Amônia, Ceruloplasmina, VDRL, 

HTLV, Vitamina B12 e Vitamina E: Normais. 

Iniciou quadro esporádico de mioclonias em MSD aos 8 anos. 



CASO 2 

 

Aos 9 anos, iniciou crises epilépticas caracterizadas por olhar fixo e movimentos 

clônicos de hemicorpo direito, com duração de 1 minuto, que ocorrem 1 a 2x/semana. 

Apresenta também, crises caracterizadas por atonias de tronco com queda lateral, com 

duração de segundos. Solicitado EEG. 

 EEG - março/2018: anormal que evidenciou: 

1. Atividade elétrica cerebral desorganizada devido à lentificação da atividade posterior 

da vigília; 

2. Paroxismos epileptiformes multifocais abundantes; 

3. Duas crises eletrográficas com duração de mais de 10 segundos na região frontal 

direita e na região temporal esquerda. 

 

12. Exame Neurológico atual: 

PC: 54 cm (P50)  

Vigil, contato visual e social pobres. Ausência de fala. Não olha quando 

chamado, não obedece a comandos simples, não segura objetos. Força grau V 

globalmente. Marcha com base alargada, ceifante bilateral com discreto talonamento. 

Hipertonia moderada de MMII e hipotrofia discretas de MMII. ROTs exaltados, com 

Babinski presente bilateralmente. Ausência de movimentos involuntários. MOE/MOI+, 

sem alteração dos pares cranianos.  

Na pele, nota-se piora das lesões hipocrômicas do vitiligo.  

 

Perguntas: 

1. Qual(is) sua(s) hipótese(s) diagnóstica(s)? 

2. Quais exames a serem solicitados? 

 


