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Paciente do sexo feminino, 12 anos de idade.

Queixa principal: “Fraqueza nas pernas há 5 meses”

História da Doença Atual:
Em agosto/19 paciente apresentou dificuldade para caminhar e fraqueza em membro inferior
direito, de caráter progressivo, associada à dormência abaixo do joelho, com evolução de 14
dias.
Após 25 dias passou a apresentar incapacidade para controle urinário e fecal, associada a
prurido em região abdominal bilateral, com dor ao toque.
Cerca de 40 dias após início do quadro, evoluiu com fraqueza em membro inferior esquerdo e
incapacidade da marcha, com piora progressiva.
Apresentou ainda episódios de cefaleia holocraniana, em aperto, ao longo da evolução.

Interrogatório Complementar:
Nega alteração visual, alteração de fala ou deglutição ou fraqueza de membros superiores.
Nega febre, vômitos, lesões de pele ou úlcera de mucosas.

Antecedentes gestacionais e de parto:
Segunda filha casal não-consanguíneos. Mãe G3P2A1. Pré-natal realizado em UBS. Nascida de
parto normal a termo, Peso 3120 g. Sem intercorrências. Alta em dois dias, com a mãe.

Desenvolvimento Neuropsicomotor:
Sentava com apoio aos 5 meses. Andou antes de 2 anos, mãe não soube referir idade exata.
Primeiras palavras com 1 ano e 2 meses.
Bom desempenho escolar.

Antecedentes Mórbidos:
Em agosto/19, esteve internada em outro serviço, onde recebeu pulsoterapia com
metilprednisona por 5 dias, com melhora parcial dos sintomas.
Nega histórico de vacinação ou infecções no último ano antes do quadro.
Nega outras internações ou comorbidades.

Antecedentes Familiares:
Nega consanguinidade. Mãe e pai hígidos. Possui dois irmãos por parte de pai e um por parte de
mãe, todos hígidos. Nega quadro semelhante na família.

História Epidemiológica:
Natural e procedente de Ribeirão Bonito – SP.

Exame físico Geral:
Bom estado geral, anictérica, acianótica, afebril, corada
Linfonodos não palpáveis em cadeias retro e ântero-auricular, submandibular, submentoniana,
cervicais posterior e anterior.
Murmúrio vesicular presentes difusamente, sem ruídos adventícios
Ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros
Abdome plano, ruídos hidroaéreos presentes, flácido, sem massas ou visceromegalias
Extremidades com pulsos palpáveis, cheios e simétricos, tempo de enchimento capilar <2
segundos

Exame Neurológico:
Vigil, boa interação com examinador, fala e linguagem preservadas.
Acuidade visual 20/20 bilateral, Fundoscopia sem alterações, Movimentação ocular extrínseca
preservada, mímica simétrica, língua e palato sem desvios.
Força muscular grau 5 em membros superiores, grau 2 em membro inferior direito e grau 3 em
membro inferior esquerdo.
Espasticidade em Membros inferiores. Clônus em membro inferior direito.
Reflexos osteotendíneos grau 2 em membros superiores, grau 3 em membros inferiores,
Reflexo cutaneoplantar em extensão bilateral.

Reflexo cutâneo abdominal abolido à direita
Hipoestesia, com nível sensitivo em T5, compreendendo membro inferior, abdome e tórax à
direita
Eumétrica.
Sem sinais de irritação meníngea.
Marcha incapacitada.

Exames Complementares
Líquor:
(04/09/19 – Serviço externo): Pi 19 3 células (sem diferencial disponível) Hem 1 Gli 50 Prot 153
(15/01/20): 15 células (97 L/ 2 N) Hem 170 Gli 47 Prot 109 Pesquisa de células neoplásicas
negativa
(28/04/20): 20 Células (82 L/ 12 M/ 6 P) Hem 35 Gli 70 Prot 29 Lact 21.52. Pesquisa de células
neoplásicas negativa

Sorologias:
(04/09/19 – Serviço externo): Hepatite B, Hepatite C e HIV não reagentes
(15/01/20 – Serviço externo): Herpes 1 e 2 IgM+ IgG+
(14/02/20): HIV, HbsAg, VDRL Não reagentes, CMV IgG+ IgM não reagente, Toxo Ig G + IgM não
reagente

Outros exames:
Pesquisa de Antiaquaporina 4 (15/01/20 – Serviço externo): Negativo.
Hemograma (14/02/20): Hb 14,5 Ht 44,1 Leuco 11170 (63 N/ 3,2 E/ 0,3 B/ 26,4 L/ 7,1 M) Plaq
284000
Provas reumatológicas (14/02/20): Anti-DNA Negativo, Fator Reumatoide Negativo, ENA
negativo, Complemento total e C2 sem alterações

Exames de imagem:
TC de tórax (03/09/19) e (16/01/20) – Serviço externo: Sem alterações.
RM de coluna (03/09/19 – Serviço externo): Imagens disponíveis em anexo.
RM de coluna (08/12/19 – Serviço externo): Imagens disponíveis em anexo.
RM de crânio (27/01/20): Imagens disponíveis em anexo.

RM de coluna cervical, torácica e lombar (27/01/20): Imagens disponíveis em anexo.

