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 Sexo ♂, actualmente com 17 anos 

 

 IIIG, IIIP, gravidez de risco vigiada, parto eutócico às 39 semanas, 
sem intercorrências 

 Período neonatal sem intercorrências 

 

 Pais não-consanguíneos 

 Irmã faleceu aos 3 anos com encefalopatia epiléptica, ADPM, 
hipotonia; referência a papilas pálidas e retina com pigmentação 
tipo pimenta   

 

 

 

 



3 meses: Crises não-associadas a febre 

7 meses: Hipotonia axial,  sinais piramidais nos 
4 membros, estrabismo, ADPM 

12 meses: Estado de mal parcial 

1-3 anos: Infecções respiratórias recorrentes  → 
agravamento das crises e coma 

1-3 anos: Refluxo gastro-esofágico 





 



 



Hipóteses de diagnóstico? 



 Hemograma, função renal e hepática, ionograma, CK normais 

 Estudo citoquímico do LCR normal 

 Lactato e piruvato no plasma e LCR normais 

 Piruvato desidrogenase nos linfócitos normal 

 Ácidos gordos de cadeia muito longa no plasma normais 

 Cromatografia dos aminoácidos no plasma e urina sem alterações 

 GAA e creatina normais 

 Ácidos orgânicos na urina com aumento da excreção do ácido láctico, 

piruvato e corpos cetónicos (α-cetoglutárico e 3-hidroxibutírico) 

 Cadeia respiratória mitocondrial: actividade dos complexos I-V no músculo 

– 76, 48, 18, 43 e 23% 



 

 

 

 

 

 



 Cariótipo 46,XY, sem alterações 

 Estudo do DNA mitocondrial não revelou mutações; 

 Estudo do gene UBE3A (sínd. Angelman) não revelou mutações 

 

 Ecografia transfontanelar sem alterações 

 Ecocardiograma e ECG sem alterações 

 Ecografia abdominal sem alterações 

 Trânsito esófago-gastro-duodenal: “(…) No decurso do exame houve algum reflexo de 

engasgamento que motivou a passagem de contraste para a árvore brônquica. Há 

evidente refluxo gastro-esofágico, que atinge o terço médio do esófago. (…)” 

 

 EEG (3, 12 e 15 meses) – assimetria do ritmo de base (baixa amplitude do hemisfério 

esquerdo) com actividade epileptiforme no hemisfério direito 

 

 

 

 



“(…) Atrofia cortico-subcortical cerebral 
bilateral com atraso da mielinização 
sugestivo de encefalopatia metabólica 
(acidúria glutárica tipo I?) (…)” 



 RGE melhorado após Nissen, aos 6 anos 

 Aftas recorrentes desde os 12 anos 

 Cifo-escoliose desde os 14 anos 

 ADPM grave 

 Somatometria actual  

 Peso: 44.5Kg (<P3) 

 Estatura: 145cm (<P3) 

 IMC: 21.17 Kg/m2 (P50) 

 PC (2012): 51cm (<P5) 

 

 Sem resposta a terapêutica vitamínica co-enzimática 

 Controlo satisfatório das crises aos 3 anos, com clonazepam (7+7gotas) e vigabatrina 
(250+250mg) 

 Suspendeu antiepilépticos aos 15 anos, crises esporádicas desde então 

 EEG (12, 14 e 15 anos): traçado irregular, imaturo, sobrecarregado de ritmos rápidos de 
baixa amplitude mas sem registo de atividade paroxística 

 

 

 

Evolução 



 Aos 8 anos  

 Transferrina deficiente em hidratos de carbono (CDT) – 27% 
(N<2,6%) 

 Focalização isoeléctrica da transferrina 

 

 
Caso Index 

Normal   Tipo1   Tipo2 



 Sequenciação do gene PMM2 revelou heterozigotia para a 
mutação c.590A>C (E197A) 

 

 



 Sequenciação do gene ALG1 (16p13.3) revelou as mutações 
c.826C>T/p.Arg276Trp e c.773C>T/Ser258Leu em heterozigotia 
composta 
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