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CASO	3		

IDENTIFICAÇÃO:	 LVRS,	sexo	masculino,	pardo,	16	anos,	natural	e	procedente	de	Cosmópolis,	
destro.		

QUEIXA	PRINCIPAL	E	DURAÇÃO:	Episódios	de	alteração	do	movimento	e	de	força	com	início	
há	seis	anos.		

HISTÓRIA	DA	MOLÉSTIA	ATUAL:	Em	junho	de	2012,	aos	12	anos,	paciente	levado	ao	P.S.	com	
história	 de	 quadro	 súbito	 de	 movimentos	 incoordenados	 há	 dois	 dias.	 Esses	 movimentos	
tiveram	início	no	membro	inferior	direito,	evoluindo	em	algumas	horas	para	membro	superior	
direito	e	depois	para	os	quatro	membros.	Esses	movimentos	haviam	ocorrido	durante	todo	o	
dia	anterior,	e	havia	relato	de	que	cessaram	no	período	de	sono.	Na	investigação,	exames	de	
imagem	 não	mostravam	 alterações	 agudas	 (vide	 abaixo).	 O	 paciente	 foi	 encaminhado	 para	
seguimento	 ambulatorial.	 Os	 movimentos,	 com	 características	 coreiformes,	 mantiveram-se	
sobretudo	 em	 membros	 superiores	 e	 língua,	 a	 despeito	 de	 terapêutica	 com	 risperidona	 e,	
posteriormente,	 ácido	 valpróico	 e	 haloperidol.	 Entre	 2012	 e	 2014,	 paciente	 apresentou	
períodos	de	flutuação	com	melhora	e	piora	dos	movimentos	coreiformes.			

Em	 fevereiro	 de	 2015,	 genitora	 descreveu	 em	 consulta	 eventos	 breves	 e	 estereotipados	 de	
parada	 do	 olhar,	 associada	 a	 sialorreia,	 com	 duração	menor	 de	 um	minuto,	 os	 quais	 foram	
interpretados	 como	 crises	 epilépticas	 focais.	 	 Nesta	 mesma	 época,	 mãe	 descrevia	 piora	 da	
coreia,	além	de	piora	progressiva	da	cognição.		

Em	19	de	abril	de	2018,	deu	entrada	no	P.S.	com	quadro	de	hemiplegia	dimidiada	à	esquerda	e	
sonolência,	com	 início	há	um	dia.	Mãe	relatava	ainda	queixa	de	cefaleia	e	 formigamento	em	
membros	 inferiores	 há	 dois	 dias.	 Evoluiu,	 no	mesmo	 dia,	 com	 crises	 epilépticas	 reentrantes	
(movimentos	 oromastigatórios	 +	 hipertonia	 de	MMSS	 +	 desvio	 tônico	 ocular	 e	 cervical	 para	
esquerda).	Necessária	hidantalização	e	associação	de	valproato	endovenoso	para	controle	das	
crises.	 Encaminhado	 para	 UTI,	 onde	 permaneceu	 por	 6	 dias,	 depois	 transferido	 para	
enfermaria	da	neurologia.	Evoluiu	com	melhora	clínica	e	recebeu	alta	após	13	dias.		

	

ANTECEDENTES	PESSOAIS:	Nascido	de	parto	cesáreo,	 IG=38	semanas,	peso=3.200g,	C=51cm,	
PC=37cm.	 Genitora	 fez	 pré-natal,	 gestação	 sem	 intercorrências.	 Filho	 de	 pais	 não	
consanguíneos.	

ITUs	 de	 repetição	 desde	 os	 6	 meses	 de	 idade.	 Diagnóstico	 de	 hidronefrose	 e	 bexiga	
neurogênica,	com	uso	de	oxibutinina	e	cefalexina	profilática.	Passado	de	varicela.	Postectomia	
com	1	ano	de	idade.	Cirurgia	de	implante	ureteral	e	cateter	duplo	J	à	esquerda	em	02	de	abril	
de	2018.	

Hidrocefalia	 identificada	 após	 nascimento	 por	 crescimento	 do	 PC	 acentuado.	 Iniciou	
seguimento	 com	 equipe	 de	 neurocirurgia	 com	 1	mês	 de	 vida	 e	manteve	 vigilância	 clínica	 e	
medidas	seriadas	de	perímetro	cefálico,	sem	necessidade	de	derivação	ventrícular.		



DNPM:		
Sorriso	social	–	2	meses	
Sentou	com	apoio	–	6	meses		
Sentou	sem	apoio	–	7	meses	
Engatinhou	–	1	ano	e	2	meses		
Andou	sem	apoio	–	2	anos		
Falou	primeiras	palavras	–	2	anos		
Falou	palavras-frase	-	2	anos	e	6	meses		
Começou	a	ser	alfabetizado	a	parir	dos	10	anos	de	idade.		
Atualmente,	(16	anos)	é	independente	para	autocuidado,	mas	necessita	cuidador	em	período	
integral	para	outras	atividades.	É	parcialmente	alfabetizado.		
	

ANTECEDENTES	 FAMILIARES:	 2	meio	 irmãos	 saudáveis	 (parte	 de	 pai).	 Ausência	 de	 doenças	
neurológicas	na	família		

VACINAÇÃO:	atualizada.		

	

EXAME	FÍSICO:		

Junho	de	2012	(11	anos):		

Exame	físico	geral:		
Bom	estado	geral,	corado,	hidratado,	afebril,	acianótico,	anictérico.	
Fácies:	 macrocrania,	 hipertelorismo	 ocular,	 microftalmia,	 fendas	 palpebrais	 estreitas,	
hipoplasia	 malar,	 nariz	 pequeno	 com	 narinas	 antevertidas,	 fronte	 abaulada,	 orelhas	 de	
implantação	baixa,	cílios	longos	
Inspeção:	hipertelorismo	mamário,	prega	palmar	única	à	esquerda,	pênis	pequeno.		
Gânglios	não	palpáveis.	
Oroscopia	e	otoscopia:	palato	ogival,	
Murmúrio	vesicular	presente,	sem	ruídos	adventícios,	eupneica.	
Ritmo	cardíaco	regular	com	2	bulhas	normofonéticas,	sem	sopros.	
Abdome	 flácido,	 indolor	 à	 palpação	 superficial	 e	 profunda,	 sem	 visceromegalias	 ou	 massas	
palpáveis.	
Pulsos	normais,	boa	perfusão	distal	em	mãos	e	pés,	ausência	de	edema	de	extremidades.	
	

Exame	neurológico:		
Bom	contato,	lúcido,	desorientado	no	tempo	e	espaço.	
Nervos	cranianos:	sem	alterações.	
Fundo	de	olho	normal.	
Linguagem:	fala	entrecortada	devido	aos	movimentos	involuntários.		
Motricidade:	força	grau	V	globalmente,	tônus	e	trofismo	sem	alterações.	
Reflexos:	 reflexos	 osteotendíneos	 vivos	 globalmente.	 Reflexo	 cutâneo	 plantar	 em	 flexão	
bilateralmente.	
Coordenação:	dismetria	e	disdiadococinesia	em	ambos	os	membros	 superiores.	Movimentos	
coreiformes	dos	quatro	membros,	pior	em	dimidio	direito.		
Sensibilidade:	sem	cooperação	do	paciente	
Equilíbrio:	Equilíbrio	estático	e	marcha	prejudicados	pelos	movimentos	involuntários	
Sinais	meníngeos:	ausentes.	



	
Abril	de	2018	(16	anos):	(na	alta	hospitalar)	

Exame	neurológico:		
Vigil,	cooperativo,	pouco	comunicativo.	
Nervos	cranianos:	sem	alterações.	
Fundo	de	olho	normal.	
Motricidade:	 Tônus	 normal	 em	 dimidio	 direito	 e	 aumentado	 à	 esquerda.	 Força	 grau	 V	 em	
dimídio	direito.	Força	grau	III	em	hemicorpo	à	esquerda.	Paralisia	facial	central	à	esquerda.			
Reflexos:	 reflexos	 osteotendíneos	 exaltados	 e	 simétricos	 em	MMII;	 bicipital	 vivo	 à	 direita	 e	
exaltado	 à	 esquerda;	 demais	 vivos.	 RCP	 em	 flexão	 à	 direita	 e	 em	 extensão	 à	 esquerda.	
Tromner	e	Hoffman	presentes	à	esquerda.	
Coordenação:	 leve	 dismetria	 à	 direita.	 Impossibilidade	 de	 avaliação	 à	 esquerda	 devido	 ao	
déficit	de	força.		
Sensibilidade:	sem	cooperação	do	paciente	
Equilíbrio:	não	fica	em	pé	sem	apoio.	
Sinais	meníngeos:	ausentes.	
	

	

EXAMES	COMPLEMENTARES:		

Exames	anteriores	a	2012:		

Laudo	TC	de	crânio	(2002	e	2010)	–	Dilatação	ventricular.	Atrofia	difusa,	afilamento	de	corpo	
caloso,	persistência	do	cavo	do	septo	pelúcido.	(ANEXO)	

Laudo	 RM	 de	 crânio	 (2010)	 –	 ventriculomegalia	 supratentorial	 sem	 sinais	 de	 HIC	 (IMAGENS	
NÃO	DISPONÍVEIS)	

Teste	do	pezinho	(simples)	normal		

Cromatografia	 de	 ácidos	 orgânicos	 na	 urina:	 normais;	 Teste	 de	 Benedict	 negativo;	 Teste	 de	
paranitroanilina	negativo;	Cromatografia	de	oligossacarídeos	normal;	Cromatografia	de	GAGS	
normal;	 Cromatografia	 de	 aminoácidos	 em	 plasma	 normal;	 Dosagem	 de	 betaglicuronidase	
normal;	Hexosaminidase	A	=	369	(normal)	/	MUGS	;	Beta-galactosidade	–	269	(VR=78-280)		

Cariótipo	–	46,	XY	

Ecocardiograma	(2008)	–normal		

USG	de	rins	e	vias	urinárias	 (2009)	–	dilatação	 incipiente	de	cálices	renais	à	direita,	dilatação	
difusa	de	cálices	renais	em	rim	Esquerdo		

RX	(2008/2009)	de	coluna	AP	e	perfil;	punhos	–	compatíveis	com	idade	cronológica	

Avaliação	oftalmológica	(2008)	–	normal		

EEG	 (2010)	 –	 distúrbio	 cerebral	 inespecífico	 e	 focal	 bilateral	 e	 atividade	 epileptiforme	
multifocal.	

	

	



Exames	após	2012:	

Junho	de	2012:		

TC	de	crânio	sem	alterações	agudas.	(ANEXO)	

RM	de	crânio:	ventriculomegalia	supratentorial	sem	sinais	de	HIC	ou	outras	alterações	agudas.	
(IMAGEM	NÃO	DISPONÍVEL)	

ASLO	=249,6	(elevado),	Anti-SSA	negativo,	anti-SSB	negativo,	FAN	positivo	1:80	padrão	nuclear	
pontilhado	fio,	proteínas	totais	e	frações	normal.	Lactato	venoso	normal.	

	

2012-2015:	

RM	 de	 crânio	 (2015)	 –	 hidrocefalia	 com	 atrofia	 corticosubcortical	 difusa;	 múltiplos	 insultos	
isquêmicos	em	córtex	frontal;	assimetria	de	calibre	de	artérias	cerebrais	médias	com	aparente	
adelgamento	à	esquerda.	(ANEXO)	

Ceruloplasmina	 =	 negativa;	 Fator	 reumatoide	 =	 negativo;	 Eletroforese	 de	 Hb	 normal;	 Cobre	
urinário	normal;		

(2015)	–	antitrombina	 III	125,6	 (normal);	Fator	V	de	Leiden	=	negativo;	FR	=	negativo,	FAN	=	
negativo;	 Pesquisa	 para	 doença	 falciforme	 e	 anticorpo	 antifosfolipide	 negativas;	 anti-
cardiolipina	–	negativo;	anticoagulante	lupico	negativo;	FII	20210	A	–	pesquisa	da	mutação	no	
gene	da	protrombina	=	negativo		

LCR	(2015)	–	bandas	oligoclonais	=	negativo;	IGG	2,69	(normal),	ADA	não	detectável,	cels	neo=	
neg,	eletroforese	de	proteínas=	sem	alterações,	toxo	NR,	cultura	negativa,	PTN=17,	GLI=71,	0	
hem,	0	leuc.		

Ecocardiograma	transesofágico	(2015)	–	normal		

EEG	 (2013)	 –	 normal;	 EEG	 (2015)	 –	 distúrbio	 lento	 da	 atividade	 de	 base	 a	 esquerda	 sem	
atividade	epileptiforme.	

	

Abril	de	2018:		

TC	e	RM	de	crânio:	EXAMES	ANEXOS.		

EEG	(19/04/2018)	–	distúrbio	lento	da	atividade	de	base	leve	em	hemisfério	cerebral	esquerdo	
e	moderado	em	hemisfério	cerebral	direito,	máximo	na	região	frontal	direita.		

	

Perguntas:	

1- Qual(is)	sua(s)	hipótese(s)	diagnóstica(s)?	
2- Quais	exames	você	solicitaria	para	melhor	elucidação	do	caso?		
3- Qual	sua	conduta	diante	do	caso?	

	


