
CASO 4 
 
Data do Nascimento: 27/11/2016                  Data da internação: 14/01/2019 (2 anos e 1 mês) 

1. Identificação 

 K. D, 2 anos e 3 meses, sexo feminino, negra, natural e procedente de São Paulo. 

 

2. Queixa e duração                     

Dificuldade para andar há 5 meses. 

 

3. História da doença atual 

Paciente 2 anos e 1 mês, filha de casal consanguíneo (pais primos de 1º grau), com 

antecedente de anóxia neonatal, necessitando de IOT por apenas 1 dia e alta hospitalar em 4 

dias. Adquiriu marcos do DNPM de forma adequada até o primeiro ano de vida, no entanto 

conseguiu andar com apoio, somente, aos 16 meses e sem apoio aos 18 meses.  

Criança aos 18 meses conseguia trocar poucos passos sem apoio, com posicionamento dos 

joelhos em genovaro, andando distâncias curtas e com quedas frequentes ao solo, não chegou a 

correr, não conseguia subir e descer escada sozinha. Evoluiu com uma piora progressiva nos 

últimos 5 meses, com uma maior instabilidade postural e oscilações. Com piora inclusive para 

alimentar-se sem auxílio, pois iniciou quadro de tremores em mãos.  

Pai relata que paciente fala poucas palavras, ainda não forma frases, repete quando 

ensinada, porém não pronuncia a nova palavra espontaneamente. Para o pai criança entende 

comandos simples apesar de não obedecer, não reconhece partes do corpo, tem intenção de 

comunicar-se, no entanto emite sons não articulados. 

Pais provenientes da África e por conta disso existe uma barreira linguística, dificultando o 

entendimento completo do caso.  

  

4. Antecedentes Gestacionais e Neonatais 

G4P3A1, aos 26 anos, realizou pré-natal, sem intercorrências, nasceu de parto normal, 1 

circular de cordão, IG 41 semanas e 1 dia, PN 3,035 Kg, C 49 cm, PC 33 cm, APGAR 1-4-9 

(intubada), RNT+AIG, anóxia neonatal, necessitou de manobras de reanimação neonatal (VPP – 

IOT risco de SAM, por 1 dia), permaneceu 2 dias em UTIN, e após 2 dias recebeu alta da 

enfermaria. Não realizou teste do pezinho. 

 

5. DNPM:  

Sorriu: 2 meses 

Sustentou pólo cefálico: 3 meses 

Sentou com apoio: 5 meses 

Sentou sem apoio: 6 meses 
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Andou com apoio: 16 meses 

Andou sem apoio: 18 meses 

Falou dissílabos: 8 meses 

Hoje: frequenta creche das 7-16:30h 

 

6. Antecedentes Patológicos 

Herniorrafia umbilical há 5 meses 

 

7. Antecedentes Familiares 

Mãe, 28 anos, cabeleireira, hígida    

Pai, 31 anos, produção de eventos, hígido, tabagista (10 cigarros/dia)   

Pais consanguíneos – primos de 1º grau 

Irmã, 2 meses, hígida 

Irmão faleceu aos 17 meses, na África, causa desconhecida 

Nega quadros semelhantes e outras doenças neurológicas na família 

 

8. Exame físico 

P= 12,5 Kg (p25-50) E=82 cm (p<2,5)     

Sem outras alterações. 

 

9. Exame neurológico 

PC: 48 cm (p 50) 

Paciente vigil, ativa e reativa, não colaborativa, interage pela visão e audição, tem intenção 

comunicativa emitindo sons não articulados. Fixa e segue com o olhar, com movimentos 

sacádicos em alguns momentos. Não mostra partes do corpo. Muda de posição com dificuldade, 

necessitando de apoio para mudar de sentada para ortostática. Marcha apenas com apoio, com 

base alargada, instável, joelhos em genovaro. Força grau V nos 4 membros. Tônus e trofismo 

adequados. ROTS hipoativos, sem sinais de liberação piramidal. Apresenta tremor intencional 

ao pegar objetos, não transfere objetos de uma mão para outra, em posição ortostática nota-se 

tremor postural, que piora ao iniciar a marcha. MOI sem alterações. Sem alterações aparentes de 

pares cranianos.  

 

10. Exames 

 Gasometria venosa (14/01/2019): Ph 7,4, pO2 41 mmHg, pCO2 36 mmHg, HCO3 22,3 

mmol/L, BE -2 mmol/L, SatO2 76%, lactato 4,3 mmol/L (VR 0,9-1,7), Na 136 mEq/L, 

K 4 mEq/L, Cai 5,05 mg/dL, glicose 79 mg/dL, Ht 42%.  
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 LCR (14/01/2019): incolor, límpido, células 1/mm³, hemáceas 740/mm³, linfócitos 

72%, monócitos 8%, neutrófilos 20%, proteína 51 mg/dL (VR até 40 mg/dL), glicose 

58 mg/dL, lactato 35,8 mg/dL (VR 10-22). 

 US Abdome (15/01/2019): Normal. 

 EEG (16/01/219): Normal. 

 Fundo de Olho (17/01/2019): Normal. 

 RM de crânio com espectroscopia (18/01/2019): múltiplos focos bilaterais e simétricos 

de hipersinal em T2/FLAIR nos putâmens e na região subcortical das ínsulas, além do 

tronco encefálico e núcleos denteados do cerebelo, com acometimento do bulbo, dos 

tratos tegmentares centrais e dos núcleos rubros, onde também se observa restrição a 

difusão a livre movimentação das moléculas de água. Presença de lactato no líquor 

identificado ao estudo da espectroscopia. A injeção intravenosa de gadolínio evidencia a 

impregnação anormal de múltiplos nervos cranianos, principalmente dos III, V, VI, e do 

VII/VIII. 

 ENMG (13/02/2019): exame ENMG demonstra uma polineuropatia periférica mista nos 

quatro membros, sensitivo-motora, de predomínio sensitivo, com uma moderada a 

acentuada degeneração de fibras sensitivas e leve degeneração de fibras motoras. 

 

1. Quais as hipóteses diagnósticas? 
2. Quais exames a serem pedidos? 
 


