
  

XI Curso Básico 

23 a 25 de Setembro 2013 

José Tomás 

 Caso Clínico  



 

 ♀ 

 actualmente 52 anos de idade 

 



 Observada pela 1ª vez em clínica neurológica aos 

25 anos por: 

o espasticidade dos MIs a condicionar dificuldades na 

marcha com agravamento progressivo desde os 14 A 

 

o Referia ainda: queixas de cefaleias occipitais e vómitos  

• TC-CE - malformação da charneira occipito-vertebral (arnold Chiari II) 

• operada com resolução das cefaleias mas sem melhoria da dificuldade da 

marcha 

 

• RMN-Cervical - sem alterações nem da morfologia nem do normal sinal 

da medula espinhal. 

 

 



 

 Sem antecedentes pessoais ou familiares relevantes 

o sem consanguinidade, parto normal, bom desenvolvimento 

psicomotor 



o Exame físico geral normal sem dismorfismos ou alterações 
esqueléticas 

 

o Exame neurológico: 

• Disfonia e Disartria  (espástica) 

• Atrofia óptica com AV 6/10 bilateral 

• Paraparésia espástica G4 (progressiva ao longo dos anos)  

• Hiperreflexia generalizada com clónus do pé bilateral inesgotável 

• RCP ↑↑ 

 

• Romberg negativo 

• Sem ataxia cinética nem alteração das sensibilidades álgica e profunda 

 

 



• RMN-CE - extensas áreas de hipersinal T2 a nível da substância branca nos 
centros semi-ovais e regiões periventriculares posteriores compatíveis com áreas 
de desmielinização 

 

• LCR – estudo citoquímico N; ↑ fracção gamaglobulinica 

 

• PEV –  atraso de condução bilateral 

 

• PESS MSs – N 

• PESS MIs – prolongamento bilateral das latências (corresponde à desmielinização 
central)  

 

• EMG e estudo da condução nervosa – N (sem sinais de PNP) 

 

• Restantes exames laboratoriais normais, incluindo níveis de Á. fólico e Vit. B12 e 
VDRL. 





• Dx provisório de EMPP com seguimento em consulta de 
desmielinizantes  

 

• Evolução: 

– agravamento lentamente progressivo da paraparésia, com evolução 
para tetraparésia nos últimos anos (G4 nos membros superiores e G3 
nos membros inferiores) 

 

– Exames imagiológicos seriados: 

•  resultados sistematicamente sobreponíveis comparativamente ao exame inicial 

 

 

• Corticoterapia oral e metotrexato 2,5mg 3x/semana não modificaram 
curso progressivo da doença.  

 



 Todos os exames de diagnóstico realizados inicialmente 
foram repetidos obtendo-se resultados sobreponíveis 
(incluindo na RM) 

 BOC negativas 

Hipersinal das lesões em T2 

e em Flair. As lesões não 

realçam após administração 

de gadolíneo endovenoso 

em T1  

  





• Lactatos e piruvatos no sangue e LCR – N  

• Ác. gordos de cadeia muito longa - níveis normais 

• Cromatografia dos AAs no sangue e urina – N 

• Estudos enzimáticos  
– Beta-glucosidase (D. Gaucher), beta-galactosidase (Gangliosidose GM1 e 

Mucopolissacaridose tipo IVB), beta-hexoaminidases (Gangliosidoses tipo II), 
esfingomielinase (D. Niemann-Pick A e B), arilsulfatase A (Leucodistrofia 
metacromática) - Normais  

– Galactocerebrosidase (esfingolipidoses) 
• ↓ acentuada da actividade nos leucócitos (0,52 nmol/h/mg proteína; N 2,2-

22,4) e nos fibroblastos (0,72 nmol/h/mg proteína; N 3,5-24,1)  

Compatível com D. Krabbe (Leucodistrofia c. globóides) 
Estudo do gene GALC  

Dupla heterozigotia das mutações del30kb e c.[879A>C], esta última uma mutação nova. 



 Mantém progressão dos défices 

 Tetraparésia G4+ MSs e G3 MIs 

 Severa espasticidade MIs 

 Medicação sintomática: anti-espástico; ác. Fólico, FT 

 Continua sem sinais de neuropatia periférica 



 Forma do adulto da D. Krabbe, cujo diagnóstico inicial foi, durante muitos 

anos, o de EMPP 

 Por ter alterações atípicas para leucodistrofia (início aos 14 anos e sem 

envolvimento SNP) esse dx foi insuspeito no início 

 Mais tarde EMPP foi colocada em causa (ausência de características na 

RM; ausência de BOC no LCR, …) 

 Determinação da actividade da galactocerebrosidase e estudo genético da 

GALC permitiram chegar ao DX. 

 A doente descrita apresentava dupla heterozigotia das mutações del 30kb 

e c.[879A>C]  


