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REUNIÃO	INTERSERVIÇOS	-	CASO	CLÍNICO	FMUSP	
	
1)	Identificação:	Masculino,	8	anos	e	11	meses,	natural	e	procedente	de	Cotia	–	SP	

	
2)	Queixa	e	Duração:	Perda	de	equilíbrio	e	incoordenação	há	2	semanas	

	
3)	História	pregressa	da	moléstia	 atual	 (19/11/20):	Paciente	portador	de	 transtorno	do	
espectro	 autista	 deu	 entrada	 no	 pronto-socorro	 do	 Instituto	 da	 Criança	 com	história	 de	
perda	 de	 equilíbrio	 e	 incoordenação	 de	 início	 há	 duas	 semanas.	 Evoluiu	 com	 piora	
progressiva,	 apresentando	 quedas	 frequentes,	 sem	 lado	 preferencial.	 Além	 disso,	 mãe	
relatou	piora	da	coordenação,	com	dificuldade	para	pegar	objetos,	chegando	a	derrubá-los	
às	vezes.	Há	dois	dias	da	admissão,	já	não	conseguia	mais	deambular	e	necessitava	de	ajuda	
para	atividades	manuais	que	antes	realizava	sozinho.	Mãe	negou	febre,	cefaleia,	alterações	
comportamentais,	eventos	sugestivos	de	crises	epilépticas,	alterações	no	hábito	intestinal	
ou	queixas	urinárias.	Relatou	TCE	leve	(“bateu	cabeça	na	cama”)	cerca	de	uma	semana	antes	
da	admissão.	Negou	quadro	infeccioso	prévio,	vacinação	recente	ou	acesso	a	medicações.	
	
4)	Antecedentes	
Gestacionais:	G2P2A0.	Filho	da	2a	gestação;	pré-natal	adequado,	sem	intercorrências.	
Perinatais:	 Nascido	 a	 termo,	 de	 parto	 cesárea	 devido	 a	 idade	 materna	 (45	 anos),	 sem	
intercorrências,	 chorou	 ao	 nascer	 e	 foi	 de	 alta	 com	 3	 dias	 de	 vida.	
Pessoais:	Transtorno	do	espectro	autista	não-verbal	(diagnosticado	aos	3	anos	de	 idade);	
Rinite	alérgica;	Doença	do	refluxo	gastroesofágico;	Episódios	de	olho	vermelho	em	2020.	
	
5)	DNPM:		Mãe	refere	que	o	paciente	apresentava	sorriso	social	e	fixava	o	olhar	aos	3	meses,	
sentou	 sem	apoio	aos	6	meses,	 andou	 sem	apoio	aos	12	meses.	Apenas	emite	 sílabas	e	
algumas	palavras	como	“água”,	não	reconhece	cores,	não	é	alfabetizado.	
	
6)	Antecedentes	familiares:	Filho	de	pais	hígidos	e	não-consanguíneos.	Irmã	mais	velha	de	
13	anos,	hígida,	com	DNPM	adequado.	Mãe	nega	casos	de	doenças	neurológicas	na	família.	
	
7)	Vacinação:	Atualizada,	sem	vacinas	recentes.	
	
8)	Exame	físico	geral	(19/11/20	-	admissão):	Ausculta	cardíaca	e	pulmonar	sem	
alterações.	Pulsos	periféricos	cheios,	TEC	<	2seg.	Abdome	plano,	ruídos	hidroaéreos	
presentes,	flácido,	indolor,	sem	massas	ou	visceromegalias.		
	
9)	Exame	Neurológico	(admissão):	
-	Fácies	atípica.	Ausência	de	dismorfismos.	
-	Atitude:	Vigil,	não	verbaliza,	 fixa	o	olhar	no	examinador	de	forma	não	sustentada,	 tem	
interação	social	reduzida,	não	se	interessa	por	brinquedos.	Obedece	a	comandos	motores	
simples,	apresenta	instabilidade	de	tronco	ocasional,	sem	lado	preferencial	de	desvio.	
-	 Motricidade:	 Força	 grau	 V	 nos	 quatro	 membros,	 reflexos	 osteotendíneos	 hipoativos	
globalmente.	Reflexo	cutâneo-plantar	em	flexão	bilateral.	Hipotonia	apendicular.		
-	Sensibilidade:	Retirada	simétrica	ao	estímulo	doloroso.	Não	foi	possível	avaliar	artrestesia	
ou	palestesia	devido	à	dificuldade	de	comunicação	do	paciente.	
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-	Coordenação:	dismetria	simétrica,	com	discreto	tremor	de	intenção	bilateral.	
-	 Equilíbrio	 e	marcha:	 Ao	 assumir	 ortostase,	 apresenta	 base	 alargada	 e	 instabilidade	 de	
tronco,	com	queda	sem	latência	e	sem	lado	preferencial,	necessitando	de	apoio	para	ficar	
em	pé.	Marcha	 instável,	 necessitando	de	 apoio	bimanual,	 com	base	 alargada	em	alguns	
momentos,	apresentando	elevação	da	perna,	jogando-a	para	frente	e	batendo	primeiro	o	
calcanhar	no	solo.	
-	NNCC:	Pupilas	isocóricas	e	fotorreagentes,	sem	defeito	pupilar	aferente	relativo,	assume	
as	nove	posições	do	olhar,	seguimento	e	sacadas	sem	alterações,	não	evidenciado	nistagmo.	
Córneo-palpebral	presente	bilateral.	Mímica	facial	simétrica.	Reflexo	vestíbulo-ocular	sem	
alterações.	Palato	e	úvula	centrados.	Língua	trófica	e	sem	desvios.	
-	Sinais	meningorradiculares:	ausentes.	
	
10)	Evolução:	Evoluiu	com	diminuição	progressiva	da	movimentação	dos	membros.	Com	12	
dias	da	admissão,	optado	por	realizar	imunoglobulina	2g/kg.	Apresentou	melhora	discreta	
da	movimentação	dos	membros,	no	entanto,	dois	dias	após	o	término	da	imunoglobulina,	
começou	a	apresentar	episódios	de	dessaturação,	necessitando	ser	intubado.		
	
11)	Exame	neurológico	(30/11/20):	
-	 Motricidade:	 Força	 grau	 III	 global,	 reflexos	 osteotendíneos	 abolidos.	 Reflexo	 cutâneo-
plantar	em	flexão	bilateral.	Hipotonia	apendicular.	
-	Equilíbrio/marcha:	Sentado	no	leito	com	instabilidade,	sem	lado	preferencial	de	queda.	
-	Demais	etapas	do	exame	iguais	à	avaliação	anterior.	
	
12)	Exames	Hospital	das	Clínicas	
-	TC	crânio	e	RM	encéfalo	18/11/20:	sem	alterações.	
-	RM	coluna	17/12/20	(vide	anexo):	extensa	zona	com	hipersinal	em	T2	acometendo	de	
forma	difusa	o	funículo	posterior	da	medula	espinhal	no	segmento	cervical	até	D7/D8,	
apresentando-se	de	forma	mais	discreta	e	descontínua	no	restante	da	medula	torácica	
e	lombar.	Associa-se	espessamento	e	impregnação	pelo	gadolínio	das	raízes	da	cauda	
esquina,	notadamente	nas	raízes	posteriores.	
	
-	Exames	Laboratoriais:	
22/11/20:	 hemograma	 completo,	 gasometria	 venosa,	 função	 renal,	 eletrólitos,	 enzimas	
hepáticas,	função	hepática,	CPK,	DHL	sem	alterações.	
30/11/20:		Sorologias	para	CMV,	sarampo,	EBV:	imune;	Sorologias	para	Varicela,	Hepatite	
A,	Hepatite	B,	HIV,	Sífilis,	COVID-19:	suscetível		
11/12/20:	Eletroforese	de	proteínas:	gamopatia	policlonal	
-	LCR	27/11/20:	Cel	1	(linfócitos	75%,	monócitos	20%,	macrófagos	3%,	neutrófilos	1%,	
eosinófilos	1)/	Hem	32	/	Prot	60	/	Glic	62/	Lactato	18,9	/	Eletroforese	de	proteínas	normal.	
	
Eletroneuromiografia	(30/11/20):	Velocidade	de	condução	motora	limítrofe	nos	nervos	dos	
quatro	membros.	Amplitudes	dos	potenciais	de	ação	e	latências	distais	normais	nos	nervos	
dos	quatros	membros.	Onda	F	com	latências	normais	nos	nervos	lunares,	tibiais	e	não	obtido	
no	nervo	fibular	direito	e	normal	no	nervo	fibular	esquerdo.	Potenciais	de	ação	sensitivos	
indetermináveis	nos	nervos	dos	quatro	membros.	Reflexo	H	ausente	nos	nervos	tibiais.		
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Conclusão:Acentuado	 comprometimento	 sensitivo	 axonal	 nos	 quatro	 membros	 não	
comprimento	dependente.	Leve	polineuropatia	motora	de	padrão	intermediário	(queda	de	
amplitude	discreta	e	redução	de	velocidade	fora	da	faixa	desmielinizante).	Não	foi	feita	a	
eletromiografia	por	agulha	devido	a	falta	de	colaboração.		
	
(06/01/2021):Potenciais	de	ação	motores	de	amplitudes	reduzidas	no	hemicorpo	esquerdo,	
com	velocidade	de	 condução	 reduzidas	de	 forma	proporcional	 à	 perda	de	 amplitude	ou	
limítrofes,	 com	 latências	 distais	 normais.	 Potenciais	 de	 ação	 dos	 nervos	 frênicos	 não	
obtidos.	Ondas	F	obtidas	apenas	no	nervo	mediano	esquerdo	com	latência	normal.	Ondas	F	
não	 obtidas	 nos	 demais	 nervos	 testados.	 Potenciais	 de	 ação	 sensitivos	 não	 obtidos	 nos	
nervos	avaliados	no	hemicorpo	esquerdo.	Nos	músculos	deltoide	e	adutor	longo,	presença	
de	potenciais	moras	de	amplitude	e	duração	normais,	porém	polifásicos.	Recrutamento	é	
incompleto	e	de	aspecto	inespecífico	dos	músculos	onde	podemos	avaliar.	
Conclusão:	Em	relação	ao	exame	anterior,	observamos	evidente	comprometimento	motor	
axonal	 não	 comprimento	 dependente,	 devendo-se	 considerar	 hipóteses	 de	 neuropatia	
axonal	motora	e	lesão	multirradicular.	
	
-	Ultrassonografia	de	diafragma	(10/12/20):	Diafragma	sem	evidência	de	mobilidade	aos	
movimentos	respiratórios	em	ambos	os	lados.	
	
13)	Perguntas:	

a) Qual(is)	as	sua(s)	hipótese(s)	diagnóstica(s)?	
b) Qual	seria	a	conduta	mais	adequada?	


