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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

A encefalite anti-receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) é
uma síndrome neuropsiquiátrica autoimune que afeta a
transmissão sináptica, se manifestando, na infância, com
convulsões e alterações comportamentais, de fala e de
movimento, podendo evoluir para alterações de humor, da
consciência e para instabilidade autonômica.

Os receptores NMDA são responsáveis pelas sinapses e
pela plasticidade neuronal. Sua destruição provoca os
sinais e sintomas neurológicos observados na doença.
Crianças
acometidas
apresentam
mudanças
comportamentais, convulsões e alterações de movimento e
de fala. A condição possui evolução favorável porém
prolongada, devido à produção de anticorpos por
plasmócitos cerebrais, causando agudizações e recidivas,
prevenidas pelo diagnóstico precoce e pela imunoterapia
imediata. A recuperação ocorre após meses de tratamento
e geralmente é completa ou com sequelas leves.

RELATO
Paciente feminina, 7 anos de idade, admitida por crise
convulsiva tônico-clônica generalizada, precedida de
cefaleia e seguida de afasia. Após avaliação em UPA,
apresentou dificuldade de deambulação e convulsão
prolongada, evoluindo para irresponsividade com
alteração comportamental.
No hospital, os exames sanguíneos estavam inalterados,
confirmando o diagnóstico de Encefalite Autoimune antiNMDA pela presença do anticorpo em líquor e imagem
sugestiva por ressonância magnética. Durante o
internamento,
apresentou
agitação
psicomotora,
diminuição do movimento e da força dos membros,
tremores de repouso e ataxia. Respondia parcialmente
aos comandos, com incoordenação e afasia intermitente.
Aplicou-se
carbamazepina,
pulsoterapia
e
imunoglobulinas, melhorando gradativamente o quadro.
Três dias pós-alta retornou com febre e pápulas
disseminadas. Apresentava
labilidade do humor, afasia
MÉTODOS
global, hemiparesia à esquerda e taquicardia alternada
com bradicardia. Houve piora do rash cutâneo,
desorientação, agitação e comportamento impróprio,
suspeitando de alergia à carbamazepina.
Após dois meses, apresentou coreia e discinesia orofacial
por agudização da encefalite, ocasionando incoordenação
de membro superior direito, liberação
esfincteriana
vesical, hipertonia e eversão ocular. Realizou nova
pulsoterapia e ciclo de imunoglobulinas.

CONCLUSÃO
A incidência das encefalites pediátricas é desconhecida,
porém sabe-se que a predominância da anti-rNMDA é a
maior dentre as autoimunes. Assim, é importante identificar
sintomas
agudos
de
convulsões
e
alteração
comportamental, alem da presença dos anticorpos
específicos para realizar o diagnóstico e o tratamento de
forma rápida e precisa.
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