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Sexo masculino, 28 anos.  

Antecedentes pessoais de baixa estatura. 

 

Junho 2009: quadro subagudo de alteração do comportamento, hemianopsia 

homónima esquerda e hemiparesia esquerda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentou regressão clínica e imagiológica nos meses seguintes.  

 

Dezembro 2009: desenvolve afasia e lentificação psicomotora. Identificada 

lesão temporoparietal esquerda. Houve novamente regressão clínica 

progressiva. 

 

 

 

Fig.1-2: RMN-CE– lesão cortico-

subcortical temporoparietal direita 

caracterizada por hipersinal em TR longo 

e hipossinal em T1. A espectroscopia 

demonstrou pico de lactatos na região 

estudada, não havendo redução 

significativa de N-Acetil-Aspartato. 
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Realizou investigação complementar exaustiva que excluiu causas 

infecciosas e inflamatórias. 

 

Dos exames complementares destacam-se: 

 

• Hiperlactacidemia no LCR, com lactatos 4 (<1.06) e plasma 2.57 (< 

1.06) 
 

• Biopsia muscular – fibras de tipo “rotas e vermelhas”  
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H & E COX negativo SDH positivo Tricrómio de Gomori 

Fig.3-6: Biopsia muscular em diferentes colorações. 



• Biopsia cerebral temporal esquerda – alterações histomorfológicas 

consistentes com encefalopatia mitocondrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo complementar concluiu tratar-se de Doença Mitocondrial, cujo 

fenótipo é de Síndrome de encefalopatia mitocondrial, acidose 

láctica e episódios stroke-like (MELAS).  
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Fig. 7-8: Biopsia cerebral 
 

- Áreas de 

vacuolização e 

rarefacção celular; 

- Astrocitose reactiva 

• Presença da mutação 3243 A>G no mtDNA em heteroplasmia em 57% 

no músculo e 28.5% no plasma.  



Evolução:  
 

Novos episódios deficitários, com incapacidade progressiva acumulada 

e regressão de capacidades.  

 

Aparecimento de novas lesões em RMN crânio (figuras 9-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolveu progressivamente quadro demencial, obtendo 17 pontos 

no MMSE aos 35 anos, epilepsia, e ainda hipotiroidismo e diabetes 

mellitus. 

Fig.9-10: RMN-CE– aparecimento de 

novas lesões e acentuação da 

extensão lesional previamente 

visualizada; acentuação do padrão 

atrófico cortical de predomínio 

parietotemporal direito. 
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Ao exame neurológico apresenta atualmente: 

 

Peso 41 Kg 

Debilidade intelectual 

Ptose palpebral bilateral 

Limitação dos movimentos oculares em todas as direções 

Tetraparésia  

Ataxia da marcha.   
 

 

Está medicado com riboflavina 100 mg/dia, idebenona 45 mg 2x/dia e 

carbamazepina.  

 

A evolução tem sido progressiva, com agravamento funcional e imagiológico. 
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Sexo feminino, 53 anos.  

 

Lentificação da marcha, desequilíbrio e defeito de memória com vários anos 

de evolução. Sem outras queixas sugestivas de patologia extrapiramidal. 

 

Objectivamente apresenta: 

- Estudo neuropsicológico compatível com defeito cognitivo ligeiro amnésico 

multidomínios; 

- Surdez neurossensorial; 

- Ataxia da marcha. 

 

 

Antecedentes pessoais: 

- - Surdez neurossensorial com necessidade de aparelho auditivo desde os 40 

anos; 

- - Diabetes mellitus insulinotratada – diagnosticada aos 43 anos. 

- - Cardiomiopatia hipertrófica 

- - Depressão 
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Antecedentes familiares: mãe e vários irmãos com a mesma clínica. 
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Fig. 11 – Árvore genealógica da família da doente 

Alves D, et al (2017),“Family Phenotypic Heterogeneity Caused by Mitochondrial DNA Mutation 

A3243G”, Acta Médica Portuguesa 



Do estudo complementar realizado destacam-se: 

 

• RMN-CE: múltiplas áreas de alteração do sinal focais, hiperintensas em T2, 

frontoparietais bilaterais e periventriculares e calcificações palidais e dos 

núcleos dentados. Padrão de atrofia cortico-subcortical difusa moderada a 

marcada para o grupo etário;  

 

• Biopsia muscular – fibras “rotas e vermelhas” compatíveis com doença 

mitocondrial; 

 

• Presença da mutação 3243 A>G no mtDNA em heteroplasmia em 61,9% no 

músculo e 24,7% no plasma.  

Perante a clínica e os exames complementares foi feito o diagnóstico de 

Doença Mitocondrial, cujo fenótipo é de Diabetes e Surdez neurossensorial 

de hereditariedade materna (MIDD). 
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Evolução: 

 

Está medicada com idebenona 45 mg 2x/dia, coenzima-Q10 e vitamina E. 

Aparelho auditivo 

Insulinoterapia 

 

A  evolução tem sido progressiva, com astenia e agravamento das queixas 

cognitivas e do desequilíbrio. 
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MELAS (Encefalopatia mitocondrial, acidose láctica e episódios 

tipo AVC)   

MIDD (Diabetes e Surdez neurossensorial de hereditariedade 
materna) 

PEO (Oftalmoplegia externa progressiva)  



14 

Heteroplasmia explica a existência de 

diferentes fenótipos entre pessoas da 

mesma família. 
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Diagnóstico: 

 

- TC-CE / RMN-CE: áreas de enfarte cerebral; mais tarde, atrofia e 

calcificações (incluindo gânglios da base). 

 

- Lactatos plasma e LCR 

 

- Biopsia muscular – fibras “rotas e vermelhas” 

 

- Biopsia cerebral 

 

- Pesquisa da mutação no DNA mitocondrial no sangue e músculo 

esquelético 

Tratamento: 

 

- Coenzima Q10, idebenona, vitamina K, riboflavina. 


