
Stiff Person Syndrome associada a DM1 em 
homem jovem anti- GAD negativo não aderente ao 
tratamento

 Introdução
A Stiff Person Syndrome - SPS é
uma afecção pouco comum que se
caracteriza por rigidez muscular
progressiva e espasmos musculares
que acometem sobretudo regiões
proximais dos membros. Associa-
se ao DM1 e, menos
frequentemente, à outras doenças
auto imunes, como vitiligo e
anemia perniciosa. O prognóstico
é variável. Pacientes com forma
branda da doença mantem suas
atividades diárias por longos
períodos com declínio funcional ao
longo do tempo
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 Objetivos
Demonstrar lesões decorrentes da
SPS associada ao DM1 em jovem
com má adesão ao tratamento que
apresenta rigidez muscular
importante associada a lesões de
órgãos alvo pelo descontrole
glicêmico

 Delineamento emétodos
Relato de caso.

 Relato de caso

Paciente S.T.S, 31 anos, morador e
procedente de Uberlândia – MG,
melanoderma, amasiado, operador
de máquinas em lavanderia.
Paciente refere que há dez anos
apresenta espasmos musculares
frequentes, a princípio diários e em
membros inferiores, que
posteriormente acometeram
também membros superiores e
tronco. Refere dor intensa e
constante nos membros. Os
episódios tornaram-se mais
frequentes a medida que haviam
escapes glicêmicos, alterações
emocionais (raiva, ansiedade,
felicidade) ou ainda,
espontaneamente. Ao exame
neurológico, paciente apresentava
tetraparesia distal, hiporreflexia
distal de membros inferiores,
hipoparestesia distal de membros
inferiores e co-contração de
musculatura dos membros
inferiores. O paciente desenvolveu
ainda quadro depressivo-ansioso
superajuntado ao quadro muscular
, quando passou a não fazer uso
adequado da insulinoterapia,
medicação anti-hipertensiva e dos
relaxantes musculares prescritos
pela equipe médica assistente.



De antecedentes pessoais
positivos, apresenta DM-1
diagnosticado em 1997 após
episódio de cetoacidose, tabagismo
(10 maços/ano) e uso de esteróides
anabolizantes por três meses, há
uma década. Procurou
atendimento médico três meses
após início dos sintomas. Neste
momento, realizou
eletroneuromiografia que mostrou
redução da velocidade de condução
nervosa motora e sensorial em
membros inferiores, compatível
com polineuropatia diabética.
Realizou ainda
eletroencefalograma e tomografia
não contrastada de crânio, que se
mostraram normais. Anti- GAD
sérico negativo e anti- GAD
liquórico não realizado devido à
indisponibilidade do mesmo no
país na ocasião. Apesar de exames
complementares compatíveis com
neuropatia diabética dolorosa, a
boa resposta a benzodiazepínicos e
intelecto preservado associado a
características de exame físico
definiram diagnóstico de SPS. Foi
tratado com benzodiazepínicos
parenterais e pulso de corticoide
seguido por imunoglobulina
humana em períodos de crise e
benzodiazepínicos orais associados
a baclofeno nos momento
intercrise associados a aplicações
regulares de toxina botulínica, com

resposta adequada. Iniciou quadro
depressivo-ansioso quando passou
a não fazer uso regular da
insulinoterapia, medicação anti-
hipertensiva e dos relaxantes
musculares prescritos. Evoluiu com
disautonomias, permanecendo
então hipertenso, taquicárdico e
disfunção erétil e turvação visual
atribuída a retinopatia diabética
confirmada por exame de fundo de
olho. É presente ainda
microalbuminúria ainda que com
clearence de creatinina preservado
até o momento e incapacidade para
o trabalho devido a dor muscular
constante nos membros superiores
e inferiores.

 Discussão do caso
A SPS é uma afecção incomum que

se mostra com espasmos musculares
associados a rigidez e contraturas
dolorosas, sobretudo de musculatura
axial. Frequentemente associa-se a
diabetes do tipo 1 e, mais
incomumente a outras doenças auto-
imunes, como vitiligo e tireoidite, o
que mostra mecanismos patológicos
compartilhados em tais doenças. A
positividade para o anticorpo anti-
GAD é realidade em cerca de 60%
dos casos. Nos demais casos, é
considerada idiopática, sobretudo se
não há associação com outra doeça
significativa. A doença tende a
acometer mais as mulheres e a



rigidez muscular constante pode
levar a deformidades
osteomusculares com perda
progressiva de flexibilidade e da
capacidade de deambulação e
aumentando o risco de fraturas. O
paciente neste caso relatado
apresentou boa resposta clínica ao
tratamento primeiramente
estabelecido. À medida em que
foram necessários aumento de
doses de insulina e aumento do
número de comprimidos de
benzodiazepínicos a serem
utilizados devido a má adesão ao
tratamento não medicamentoso, o
paciente desenvolveu quadro
depressivo ansioso, quando passou
a piorar padrão dietético, fazer uso
irregular da insulinoterapia e
praticamente abandonou uso de
antihipertensivos, evoluindo
meses após com crises de rigidez
muscular extremamente dolorosas
e desencadeadas por movimentos
leves e pelo toque, quando
paciente apresenta glicemias
capilares baixas, chegando a atingir
43mg/dL. Concomitante,
queixava-se de impotência sexual e
turvação visual, taquicardia e piora
importante dos níveis presóricos
aferidos em casa. Realizada
investigação que confirmou lesões
consequentes à hiperglicemia e
descontrole dos níveis pressóricos.
Apresentou também prejuízo

importante da deambulação, sem
lesão óssea vista à exames de
imagem. Paciente encontra-se em
acompanhamento irregular com
endocrinologia e neurologia, dado
que não comparece às consultas
agendadas. Recusou suporte de
psicoterapia.
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