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Data do Nascimento: 18/01/2013      Data da primeira consulta: 13/04/2015 

1. Identificação 

B.B.S, 6 anos e 1 mês (idade atual), feminino, parda, natural e procedente de São 

Paulo. 

2. Queixa e duração 

Crises epilépticas e involução do DNPM que iniciaram com 1 ano de idade. 

3. História da doença atual 

Paciente com 2 anos e 3 meses, 2ª filha de casal jovem não consanguíneo, sem 

antecedentes pré, peri ou pós-natais relevantes, com DNPM normal até 1 ano de vida. A 

partir desta idade, iniciou quadro importante de crises epilépticas, inicialmente 

generalizada motora bilateral, substituídas aos 2 anos por crises de padrão mioclônico 

segmentar, refratárias a medicamentos. Concomitante, apresentou involução 

neurológica global relativamente rápida, com 1 ano e 6 meses não andava mais, com 2 

anos não sentava e perdeu o sustento cefálico. 

Realizou investigação diagnostica extensa durante esta primeira internação e 

ajuste das medicações. 

4. Exame físico geral da 1ª internação:  

Peso: 9,8Kg 

Sem demais alterações. 

5. Exame neurológico da 1ª internação: 

 Paciente vigil, irritada, pouco colaborativa, tem contato pobre com o 

examinador, fixa fugazmente e não acompanha com o olhar, as vezes pega objetos e 

leva a boca. Restrita ao leito, não rola. Movimenta pouco os 4 membros, alçada pelos 

braços não tem sustento cefálico, alçada pelas axilas apresenta extensão dos MMII e não 

tem apoio plantar, não senta, esboça intenção de retirar o pano do rosto, a manobra a 

beira do leito mantem MMII estendidos. Em decúbito ventral somente livra via aérea. 

Hipotonia axial, tônus preservado em MMSS e hipertonia em MMII, trofismo normal. 

ROTs normativos, presença de clonus esgotável bilateralmente. Não apresenta Babinski 

ou Rossolimo. Movimentos involuntários ausentes. MOE e MOI e demais pares 

cranianos sem alterações. PC 47 cm (p10 – p50) 
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6. Antecedentes Gestacionais 

Mãe G2 P2 A0, aos 30 anos, nasceu de 37 semanas e 3 dias, de parto cesáreo 

devido a oligoâmnio, Apgar 8/9, PN 2625g, C 47cm, PC 33,5 cm, alta hospitalar em 3 

dias, sem intercorrências. 

7. DNPM 

  Sustento cefálico: 3 – 4 meses; Sentou sem apoio: 7 meses; Engatinhou: 9 

meses; Andou sem apoio: 1 ano. Nunca falou. 

8. Antecedentes patológicos 

Correção cirúrgica de polidactilia no pé esquerdo aos 2 dias de vida. 

9. Antecedentes familiares 

 Mãe, 32 anos, hígida; Pai, 33 anos, hígido; 1 irmão,9 anos, hígido. Nega 

consanguinidade 

10. Evolução 

Apresentou diversas internações a fim de investigação etiológica do quadro e 

para ajuste de medicações. Com 2 anos e 6 meses iniciou quadro de disfagia com 

necessidade de gastrostomia. Aos 3 anos foi internada para investigar encefalite 

autoimune, recebeu pulsoterapia por 3 dias sem melhora. Além de diversas DAEs 

recebeu Piridoxina e Biotina, sem modificações do quadro mioclônico. E com 5 anos e 

11 meses foi optado por fazer traqueostomia para proteção de via aérea. 

11. Exame físico geral atual 

Peso: 14Kg 

Sem demais alterações. 

12. Exame neurológico atual 

Paciente vigil, contato pobre e fugaz com o examinador. Não sorri, não emite 

som articulado. Restrita a cadeira de rodas, decúbito dorsal obrigatório, não sustenta o 

polo cefálico. Movimento pobre dos 4 membros, apresentando abalos de baixa 

amplitude e ocasionais. ROTS de difícil obtenção, diminuídos. Cutâneo plantar 
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indiferentes, clonus espontâneo. Hipotonia axial e apendicular. Hipotrofia generalizada. 

Retração tendinea em calcâneos. MOE e MOI presentes, hipomimia facial. 

PC: 51,5 cm (p50 - p96) 

13. Exames Complementares 

 Vídeo EEG com 2 anos e 11 meses: 

1. Atividade de base moderada e intensamente desorganizada e simétrica, em sono 

e em vigília, a custa de carência de ritmos e de elementos fisiológicos. 

2. Padrão compatível com hipsarritmia fragmentada durante o sono, com tendência 

à bissincronia inter-hermiferica. 

3. Descargas de complexos onda-aguda-onda lenta difusas e continuas em todo 

trecho de vigília, em padrão que pode ser compatível com estado de mal de 

ausência atípica.  

4. Mioclônias erráticas dos quatros membros, de pequena amplitude, raras, sem 

correspondência eletrográfica. 

 Vídeo EEG com 4 anos e 8 meses: 

1. Atividade de base desorganizada em sono e vigília. 

2. Atividade irritativa occipto-temporal continua do tipo espicula onda a 2-3Hz, 

com preservação das regiões fronto-centrais durante a vigília.  

3. Resposta fotoparoxistica com potenciais occiptais gigantes na fotoestimulação 

de baixas frequências.  

4. Mioclônias segmentares continuas na vigília, sem correspondência eletrográfica 

evidente. 

 Exames laboratoriais gerais: normais 

 LCR: normal 

 FO: normal 

 TEIM APAE: normal 

 TEIM Porta Alegre: normal (Benedict, P-nitroanilina, Cromatrografia de 

aminoácidos, cromatografia de oligossacarídeos), Glicosaminoglicanos urina, B-

glicuronidase, hexosaminidase A/ total/%/ A-Mugs, quitotriosidase, B-

galactosidase, tripeptil-peptidase, Palmitoil tioesterase). 
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 Anticorpo anti-NMDA: negativo 

 Biopsia de conjuntiva com 3 anos: negativa 

 Exoma (São Carlos –SP 06/10/2016 3anos 9 meses): Não foram identificadas 

variantes estritamente relacionadas com hipótese diagnostica. Entretanto, foram 

identificadas algumas variantes patogênicas, em heterozigose, dentre elas 

deficiência de Biotinidase. 

 RM crânio 29/07/2015 (2 anos e 6 meses): Discreta redução volumétrica global 

do encéfalo.  Espectroscopia Normal. 

 RM 19/01/2016 (3 anos) análise comparativa (29/07/2015): não evidenciado 

alterações significativas. Discreta redução volumétrica global do encéfalo. 

 RM 12/01/2018 (5 anos e 11 meses): Sinais discretos de atrofia cerebral difusa. 

 

*Segue em anexo vídeo da paciente com 2 anos de idade. 

Perguntas: 

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

2. Quais exames a serem solicitados? 

 

 

 


