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Introdução
A encefalopatia aguda disseminada (ADEM) é uma doença relativamente rara, aguda,
desmielinizante, inflamatória, de curso monofásico em que há um envolvimento multifocal
do sistema nervoso central, sendo mais frequente na idade pediátrica.
Objetivo
O presente artigo visa a relatar o quadro clinico de um paciente com ADEM, buscando na
literatura informações sobre a doença, seu tratamento e o prognóstico.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo observacional retrospectivo de um caso clínico de ADEM
em um paciente hebiátrico.

Resultados
Paciente do sexo masculino, 12 anos, deu entrada na unidade de pronto atendimento com
história de tosse produtiva e cefaleia iniciada há uma semana, com relato de cefaleia
intensa, associado a três episódios de vômitos, evoluindo para crises convulsivas focais que
persistiram no dia do atendimento. O diagnóstico se deu com base na clínica do paciente e
na neuroimagem, apresentando regiões hiperdensas que após o tratamento desaparecem.
O tratamento se deu pela administração de clindamicina, ivermectina e fenitoína. É
preconizado, além de medidas de suporte clinico, imunossupressão aguda, com
pulsoterapia de prednisona por até 21 dias, realizando a retirada de forma lenta. A
recuperação total acontece em 57% a 90%, porem existe a possibilidade de sequelas
cognitivas. Em até 10% dos pacientes pode ocorrer novo episódio, como também podem
ter diagnóstico futuro de esclerose múltipla.
Conclusão
Diante do estudo, observa-se a importância de diagnóstico e tratamento precoce nas
crianças com quadro de ADEM, por apresentar implicações diretas na progressão da
doença.
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