
                                                                                                           
CASO CLÍNICO UNICAMP 

 

1. Identificação: Sexo masculino,11 meses, natural e procedente de Monte Mor- SP. 

2. Motivo da consulta: Crises epilépticas desde os 2 meses de vida 

3. História da doença atual: 

Paciente previamente hígido, apresentou aos 2 meses de idade, eventos          

paroxísticos não provocados caracterizados por olhar fixo, cianose perioral, hipertonia de           

membros, seguida de movimentos clônicos, sendo iniciado Fenobarbital com controle          

parcial das crises. Deu entrada no nosso serviço dia 13/02/2020 aos 3 meses de idade em                

estado de mal epiléptico, sendo encaminhado para UTI, necessitando de benzodiazepínico           

endovenoso. 

Na UTI, evoluiu com eventos diários semelhantes aos descritos anteriormente,          

associados ora a taquicardia, ora a bradicardia, chegando a FC 27 bpm. Introduzido ao              

longo da internação, Levetiracetam, Topiramato e Clobazam porém mantinha frequência          

elevada de crises. Neste período, foi realizado teste terapêutico com piridoxina e ácido             

folínico. Não houve melhora das crises, a despeito da otimização dos fármacos anticrise em              

esquema de politerapia. 

Finalmente, após nova troca do esquema terapêutico, houve bom controle de crises,            

porém permaneceu internado por complicações respiratórias. Recebeu alta com 5 meses e            

10 dias de vida, com traqueostomia, sonda nasogástrica por distúrbio de deglutição e             

encaminhado para acompanhamento ambulatório.  

3.1 Evolução: Paciente evolui com bom controle de crises e recuperação parcial dos             

marcos do desenvolvimento, mantendo distúrbio da deglutição sendo necessário realização          

de gastrostomia. 

4. Interrogatório complementar: Sem queixas relacionadas a outros sistemas. 

5. Antecedentes Pessoais: 

5.1. Antecedentes gestacionais e de parto: Mãe G1P1A0, nascido de parto normal, IG             

40s, sem intercorrências na gestação ou no parto. 



                                                                                                           
5.2. Desenvolvimento neuropsicomotor: Aos 3 meses: sorriso social, sustento cefálico e           

acompanhava objetos. Durante a internação, houve perda dos marcos do desenvolvimento.           

Observado melhora progressiva, sentando com apoio aos 8 meses, aos 9 meses leva             

objetos na linha média. Sem lalação.  

5.3. Antecedentes patológicos: Nada digno de nota. 

6. Antecedentes Familiares: Pais não consanguíneos. História de tio paterno com crise            

convulsiva única na infância. 

7. Exame Físico: 

7.1 Geral: 

Peso e altura adequados para a idade. Sem dismorfismos. 

Ausculta cardiopulmonar sem alterações. 

Abdome flácido, plano, indolor à palpação, sem visceromegalias. 

Sem lesões de pele. 

7.2 Neurológico (aos 3 meses):  

-  PC 39 cm 

- Estado de consciência: pouco contato visual com examinador, reação débil aos            

estímulos  

- Nervos cranianos: pupilas isocóricas, fotorreagentes, motricidade ocular extrínseca         

sem alterações, mímica facial sem assimetrias, língua trófica  

- Motricidade: Hipotonia cervicoescapular com hipertonia crural, clônus de Aquileu          

bilateralmente, reflexos tendinosos profundos exaltados, força grau 5. 

- Equilíbrio e coordenação: não avaliados 

-  Sensibilidade: de difícil avaliação, retira membros ao estímulo doloroso 

 



                                                                                                           
 

 

 

 

7.2.1 Neurológico (aos 10 meses): 

-  PC 44 cm 

- Estado de consciência: vigil, interação adequada para a idade 

-Nervos cranianos: Fundo de olho sem alterações, pupilas isocóricas,         

fotorreagentes, motricidade ocular extrínseca sem alterações, mímica facial sem         

assimetrias, língua trófica, presença de discinesias orolinguais. 

-Motricidade: Tônus axial preservado, hipertonia global com predomínio em         

membros inferiores, clônus de Aquileu bilateralmente, reflexos tendinosos        

profundos exaltados, força grau 5. 

-  Equilíbrio e coordenação: não avaliados 

-  Sensibilidade: de difícil avaliação, retira membros ao estímulo doloroso 

  8. Exames complementares: 

8.1 Exames laboratoriais da admissão: 

- Gasometria arterial: pH 7,4;Na 134; K 4,3; Cl 106; BIC 18,7; Lactato 3,2; Anion gap 13,2; 

- Fenobarbital 16,5; Ureia 6; Creatinina 0,23 Fósforo 5,6; Magnésio 1,65; AST 47; ALT 63;               

Amilase 34; 

- Hemograma: Hb 9,7 Ht 29,6 VCM 80 HCM 26  Plaq 388.000, leuco 7060 

- LCR: Lactato 1,5; Leucócitos 0; Hemácias 9; Glicose 78 (glicose sérica 107); Proteínas 33. 

8.2 Eletroencefalograma (3 meses): 



                                                                                                           
 

- EEG HC UNICAMP da internação: Desorganização moderada da atividade de base,            

distúrbio lento focal contínuo em quadrante posterior esquerdo e frequente em região            

parietal direita. Crise eletroclínica focal com início em quadrantes posteriores, máximo a            

esquerda com duração de cerca de 3 minutos. Durante o evento, há alteração da frequência               

cardíaca, com bradicardia por cerca de 20 segundos. 

8.3. Avaliação cardiológica (3 meses): 

- Holter: Raras extrassístoles isoladas. Houve pausas isoladas de até 3,6s de duração,             

seguidas de curto período de ritmo juncional, ritmo idioventricular e bradicardia sinusal.            

Estes episódios se correlacionam com a crise epiléptica, exceto um, no qual não houve              

correlação. 

- Ecocardiograma: normal 

8.4. Neuroimagem 

-Tomografia de crânio (15/02/20 aos 3 meses): Normal 

- Ressonância de crânio (03/03/20 aos 4 meses): Normal 

-Tomografia de crânio (03/04/2020 aos 5 meses): Atrofia frontotemporal (anexo 1)  

9. Perguntas:  

1) Quais são as principais hipóteses diagnósticas? 

2) Qual exame diagnóstico deveria ser solicitado? 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 

Anexo 1 

  

 
 


