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1. Identificação 

ESS, 11 anos, sexo masculino, cor pardo, natural e procedente de São Paulo - SP. 

Data Nascimento: 25/05/2009           

Data primeiro atendimento: 05/03/2012 (2 anos e 9 meses). 

 

2. Queixa Principal e Duração 

Macrocrania desde o nascimento.  

 

3. História da Doença Neurológica da Primeira Consulta: 

Paciente, 2º filho de casal não consanguíneo, nasceu de parto cesariana (por desproporção 

cefalopélvica), a termo, Apgar 8/9, peso de 3.900 g., comprimento de 50 cm e com perímetro 

cefálico de 39 cm (> p90). Permaneceu 11 dias internado em UTI neonatal por hipoglicemia 

neonatal, CIA e CIV com fechamento espontâneo antes do 1º ano de vida. Realizou USG 

transfontanela normal.  

Durante o acompanhamento com a pediatra geral foi observado crescimento acelerado do 

perímetro cefálico (~ 5 cm/mês). Aos 18 meses de vida, com PC = 58 cm, foi encaminhado para 

neuropediatra para investigação, quando realizou TC de Crânio (dezembro/2010) evidenciando 

Leucomalácia periventricular segundo laudo (exame não avaliado por nossa equipe). Aos 2 anos 

e 6 meses, fez RM de Crânio (dezembro/11) com imagem de aspecto sugestivo de espaço de 

Virchow-Robin alargados. Encaminhado para o nosso serviço para investigação diagnóstica. 

 

4. Antecedentes Gestacionais e Neonatais 

Vide HPMA. 

 

5. DNPM  

Desenvolvimento motor adequado. Atraso importante de fala e linguagem, fala apenas alguns 

dissílabos.  
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6. Antecedentes Patológicos 

 Nada digno de nota. 

 

7. Antecedentes Familiares 

Pais não consanguíneos, hígidos (perímetro cefálico materno e paterno: 56 cm) 

Irmã, 15 anos, hígida. 

Nega doenças neurológicas na família. 

 

8. Exame Físico Geral - Admissão: 

Peso: 20 Kg (> p98) | Estatura: 96 cm (p75) | IMC: 21,7 Kg/m2 | Perímetro Cefálico: 59,5 cm 

(>p98). 

Exame físico geral sem alterações. Sem dismorfias. 

 

9. Exame Neurológico - Admissão (2 anos e 7 meses) 

Paciente vigil, bom contato com o meio pela visão e audição, porém em alguns momentos não 

responde aos chamados. Emite sons incompreensíveis e alguns dissílabos, mas não fala palavras 

completas. Tem boa interação com examinador, interessa-se por objetos e brinquedos 

oferecidos, porém não compreende ordens e não reconhece partes do corpo. 

Equilibrio adequado. Marcha atípica, sem sinais deficitários, sobe e desce escadas sem 

dificuldades. Tônus, trofismo e força preservados. ROTS hipoativos globalmente, sem sinais de 

liberação piramidal. Ausência de movimentos involuntários. MOI e MOE preservadas, assim 

como demais pares cranianos.  

 

10.  Exames Complementares:  

• Laboratório Geral (06/03/12) - Hb: 12,2; Ht: 36,5; Leuco: 9.700; Plaq: 452.000 | Ur: 36 

| Cr: 0,3 | Na: 141 | K: 4,5 | CaT: 9,9 | Glic: 92 | HDL: 40 | LDL: 108 | VLDL: 10 | ColT: 

158 | Trig: 51 | Urina I sem alterações. 

• Radiografia de coluna vertebral, tórax e mãos (05/03/12): Normais. 

• USG de Abdome (06/03/12): Normal. 

• Avaliação Oftalmológica (08/03/12): Biomicroscopia e Fundo de Olho normais. 
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• RM de Crânio (10/03/12) com espectroscopia: Sinais de macrocrania. Sistema 

ventricular de formas e dimensões dentro da normalidade. Múltiplos espaços 

perivasculares dilatados, conglomerados, acometendo o tronco do corpo caloso, bem 

como a substância branca peritrigonal. Demais estruturas do parênquima encefálico de 

morfologia e sinal normais. A administração do agente paramagnético não evidencia 

focos de impregnação anômala. A administração do agente paramagnético não 

evidencia focos de impregnação anômala. O estudo de espectroscopia com tempo de 

eco baixo e voxel único na substância branca frontal direita demonstrou redução do pico 

de N-acetilaspartato, aumento da colina, com inversão das suas relações, o que denota 

depleção da população neuronal viável e “turnover” celular, respectivamente. 

Opinião: Sinais de macrocrania associada aos achados da avaliação metabólica por 

espectroscopia, bem como a dilatação dos espaços perivasculares acometendo o corpo 

caloso e substância branca peritrigonal corroboram a hipótese diagnóstica de 

glicosaminoglicanas (mucopolissacaridoses), devendo ser considerada essa hipótese 

dentre os diagnósticos diferenciais. (IMAGENS EM ANEXO). 

• Emissão Otoacústica e Imitânciometria (23/04/12): Normais. 

• TEIM Porto Alegre - Eletroforese de Glicosaminoglicanos e Glicosaminoglicanos | 

Cromatografia de AA no plasma | Benedict (açúcar redutores), Dinitrofenilhidrazina 

(ceto-ácidos); Nitrosonaftol (metab. tirosina); Cianeto-nitroprussiato (cist/homocist); P-

nitroanilina (ácido metilmal.) na urina: Normais. 

 

11. Evolução: 

Durante o acompanhamento, percebeu-se alteração cognitiva comportamental, com 

comportamento característico do espectro autista (piora da interação social, linguagem 

imatura, hipersensibilidade sonora, interesse restrito, brincadeiras peculiares e sem 

funcionalidade, manias e estereotipias manuais), sendo considerado Autista, segundo 

psicólogos da APAE.  

 

12. Exames Complementares Durante o Acompanhamento: 

• BERA: Normal. 
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• Cariótipo por bandamento G (21/08/14): 46, XY (20 células). 

• Pesquisa X-Frágil (17/07/14) - Negativo para mutação no gene FMR1. O paciente 

apresenta um alelo com aproximadamente 29 repetições CGG. 

• RNM de Crânio (2013 e 2017): Não foram evidenciadas alterações evolutivas 

significativas em relação ao exame do dia 10/03/12. 

 

13. Exame Neurológico (11 anos):  

PC: 63 cm (p98) 

Paciente vigil. Durante o exame, não responde todas as vezes que é chamado pelo 

nome, mantém contato visual breve com examinador, não tem interesse em iniciar ou 

manter um diálogo, fala palavras desconexas, fora de contexto, e com ecolalia. Se 

interessa pouco por objetos. Cognitivo inadequado para idade - Escreve o próprio nome, 

reconhece figuras geométricas e lê palavras simples.  

Equilíbrio adequado. Marcha atípica. Força, tônus e trofismo preservados. ROTS 

normoativos, reflexo cutâneo-plantar em flexão. Coordenação adequada. Ausência de 

movimentos involuntários. Faz movimentos estereotipados e repetitivos dos braços. 

MOE e MOI preservados, sem alteração de demais pares cranianos.  

 

14. Pergunta-se:  

1- Qual(is) as sua(s) hipótese(s) diagnóstica(s)? 

2- Qual seria a conduta mais adequada? 
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Anexo: Imagens da RM de Crânio 
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