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Apresentação

• Identificação

E.F.S, sexo masculino, casado, natural e procedente

de Goiânia, ensino superior completo em admnistração e 

trabalha na área admnistrativa.

• Queixa principal

“Fraqueza nas pernas há 24h”



História da doença atual

• Dor aguda e parestesia em membros inferiores ao
acordar.

• 12 horas de evolução: retenção urinaria e dificuldade
para micção, com melhora da dor

• 18 horas de evolução: fraqueza e dificuldade para
deambular, bilateral, simetrica.

• 24 horas de evolução: não deambulava mais, 
apresentava bexigoma, sem a  percepção de bexiga
cheia e não tinha controle esfincteriano.

• O quadro foi precedido em 10 dias por: febre alta, 
calafrios e odinofagia; de 3 dias de duração e remissão
espontanea.



Interrogatório de sistemas

• Refere hiporexia, queda capilar e xerostomia.

• Refere parestesia e perda de sensibilidade apartir do 

abdome.

• Nega alterações do nível de consciencia, sincope, 

dispneia, edema, dor toracica e palpitações.

• Nega eventos paroxisticos (Cefaléia, crises convulsivas)

• Nega nausea, vomitos, pirose, dor abdominal disfagia e 

odinofagia.

• Nega febre, calafrios e adenopatias.

• Nega ulceras genitais, orais, sangramentos, artralgias, 



Antecedentes Patologicos

• Asma desde a infancia, oligossintomática, ultima crise em 

agosto de 2012. Tolera bem Formoterol/Budesonida.

• Insuficiencia venosa periférica, com escleroterapia de 

varizes a 3 anos.

• Herniorrafia inguinal direita há 03 anos.

• Desconhece calendário vacinal, nega vacinas 

recentemente.



Antecedentes Patologicos

• Esclerodermia

• Inicio dos sintomas em 2008: 

• Lesões hipocromicas nas extremidades dos dedos evoluindo com 

lesões crostosas, flogose e remissão espontânea.

• Fenomeno de Raynaud

• Evoluiu com máculas hiperemiadas  bem delimitadas em todo o 

corpo (Teleangiectasias)

• Iniciou tratamento com: Metotrexate 15mg, metilprednisolona e 

cloroquina. Apesar da melhora, abandonou tratamento por conta 

própria. 



Antecedentes Patologicos

• Esclerodermia

• FAN: 

• 31/01/2008: 1/5120 Padrão Nucleolar Pontilhado

• 08/04/2010: 1/1280 Padrão Nucleolar Aglomerado

• Biopsia de pele (31/03/2010)

• Paredes vasculares hiperplasicas, por vezes com deposito de fibrina ou 

trombos. Derme adjacente com infiltrado mononuclear.



Antecedentes Patologicos

• Esclerodermia

• Retomou tratamento em novembro de 2012, devido ao aumento 

das teleangiectasias faciais.

• 20/11/2012

• FAN: 1/320 Padrão Nucleolar Homogeneo

• Sorologias e Anti SM/RNP/RO/LA: NÃO REAGENTES

• Anticardiolipina e Anticoagulante lúpico: NEGATIVOS

• VHS: 15mm

• Transito faringo-esofagiano: Normal



Em uso de:

1. Colchicina 0,5mg – 01 comp. de 12/12h

2. Cloroquina 250mg – 01 comp. 1x/dia

3. Formoterol/Budesonida 1 caps. 2x/dia

4. Salbutamol  - SOS



Outros Antecedentes

• Familiares

• Mãe (74 anos): HAS, DM e Osteoartrose

• Pai (68a): HAS e DM

• 4 irmãos saudaveis

• 2 filhos saudaveis

• Nega Esclerodermia na familia

• Nega doenças Neurologicas na familia

• Habitos de vida

• Nega tabagismo e drogadição

• Consumo social e esporádico de bebidas alcoolicas.

• Nega vida em meio rural.



Ao Exame Físico

• FC: 80bpm PA: 130x90mmHg FR: 20irpm SpO2: 99%

• Paciente em Bom Estado Geral, acianótico, anictérico, 

afebril, hidratado, hipocorado (1+/4+) sem edema.

• AR: MV rude, reduzido em bases

• AC: RCR 2T, Bulhas normofonéticas, Sem sopros

• Abdome: RHA +, flácido, indolor, sem tumor ou

visceromegalias.



Ao Exame Neurológico

• Glasgow -15, forma e conteudo da consciencia 

preservados.

• Pares cranianos: Sem alteração

• Motor: 

• Paraparesia crural simétrica com força Grau – II

• Força preservada em membros superiores

• Reflexos aquileu e patelar preservados.

• Ausencia de Hoffmann e Babinski.

• Sensitivo: Nível de sensibilidade tátil e dolorosa 

referentes a D8.

• Equilibro de tronco e coordenação motora preservados.



Fotos
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Exames Laboratoriais.

• Entrada: 

• Hemograma: Hb – 11,7; LEU 29.400 (5% Bas, 2940 Lyn), P –

243.000

• LCR: LEU – 2, HM- 12, Prot – 147,9, Glicose – 58

Bacterioscopia, pesquisa de fungos, VDRL e culturas negativos

• VHS: 92 PCR: 7,2 FR: NEG

• Sorologias ( HIV, HEPATITES VIRAIS, HTLV E VRDL) –

NEGATIVOS

• TCAR – Processo infeccioso em resolução.

• Ecocardiograma: Fe: 66% sem alterações estruturais



Ressonância Magnética



Ressonância Magnética



Diagnóstico Topográfico

• Medula Espinhal



Diagnóstico Sindrômico

• Sd. Medular

• Síndrome Motora + Síndrome sensitiva + Disfunção vesical



Hipoteses Diagnósticas

• Esclerodermia

• Mielite transversa longitudinalmente extensa secundária a 

Esclerodermia



Evolução

• Iniciado:

• Pulsoterapia com Metilprednisolona 1g/Dia por 5 dias.

• Evoluiu com melhora parcial da perda de força e da 
sensibilidade no 4o dia de tratamento.

• Realizada em sequencia:

• Imunoglobulina Humana 25g/dia por 5 dias.

• Alta após imunoglobulina, com retorno ambulatorial na
Neurologia e na Reumatologia.

• Mantido com:

• Prednisona 60mg/dia

• Azatiprina 50mg/dia

• Difosfato de Cloroquina 250mg 1x/dia e Colchicina 0,5mg 2x/dia



Evolução

• Retorno na Neurologia após 27 dias:
• Melhora significativa dos sintomas.

• Deambula e dirigia sem dificuldades.

• Controle esfincteriano pleno.

• Sensibilidade preservada, sem sinais de dor neuropatica ou
parestesias persistentes.

• Queixa de astenia ao final do dia.

• Anti - NMO: Negativo

• Anti - Scl70: Negativo

• Trouxe biopsia de pele: 
• Atrofia e ortoqueratose de epiderme

• Espessamento de bandas de colágeno

• Vasos proliferados, ectasicos de paredes espessas e com infiltrado
mononuclear periférico.

• Subcutaneo de aspécto espessado.



Discussão

• Definição de termos

• Mielopatia

• Mielite

• Transversa

• Neuromielite óptica

• Espectro da Neuromielite Óptica

• Longitudinalmente extensa





Espectro da NMO



Etiologia das Mielopatias

1) Inflamatória

2) Infecciosa/ Pós-infecciosa

3) Vascular

4) Tóxico-metabólica

5) Neoplasias

6) Congênitas e degenerativas

7) Outras



Mielites

1. Esclerose Múltipla

2. Neuromielite Óptica

3. Mielites do espéctro da Neuromielite Óptica

4. Mielites pós-infecciosas ou vacinais
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