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INTRODUÇÃO 

 As calcificações dos gânglios da base (CGB) são conhecidas desde 

1850, constituindo um achado comum nos exames de neuro-imagem, variando 

desde formas assintomáticas, até manifestações clínicas mais graves como 

convulsões e sintomas extrapiramidais. A Síndrome de Fahr é uma desordem 

neurológica rara, de caráter degenerativo, caracterizada pela presença de 

calcificações intracranianas bilaterais e simétricas dos gânglios da base e núcleo 

denteado do cerebelo, com consequentes manifestações neurológicas, estando 

associada principalmente ao distúrbio do metabolismo do cálcio e fósforo, em 

particular, o hipoparatireoidismo. 

RELATO DE CASO 

 Paciente do sexo feminino, 64 

anos, submetida à tireoidectomia há 10 

anos e desde então em uso levotiroxina. A 

paciente deu entrada na Unidade de Pronto 

Atendimento Veneza em Maio de 2015 

devido a quadro de crise convulsiva tônico-

clônico generalizada e tetanias. Foi 

medicada com regressão do quadro 

convulsivo. Paciente permaneceu internada 

no local, aguardando transferência para o 

Hospital São Lucas – Cascavel/PR, sendo 

transferida após 10 dias por “quadro 

neurológico a esclarecer”. Na admissão, 

paciente encontrava-se pouco responsiva, 

confusa em tempo, mas orientada em 

espaço, queixando-se de fadiga, 

sonolência, câimbras e sinais de Chvostek 

e Trosseau positivos.  
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Ao exame neurológico, apresentava-se com 

anisocoria, disartria, diminuição global da 

força, hipotonia de MMSS e MMII, tremor 

de repouso, hipocinesia, disdiadococinesia 

bilateral, marcha de pequenos passos e 

reflexos profundos abolidos. Mini-Exame do 

Estado Mental de Folstein: 17/20 

(analfabeta). TC de crânio apresentou 

calcificação de forma simétrica das fibras 

da coroa radiada / centros semiovais, 

cabeça do caudado, núcleo lentiforme 

bilateral e dos núcleos denteados (figuras 

1, 2 e 3). Laboratorialmente: Ca 5.8; 

Fosforo 7; PTH 0.3; TSH 17,09; CPK 617.5; 

Creatinina: 0.73; Fosfatase Alcalina 93.6; 

AST  292.7; ALT  432; albumina plasmática 

normal. VRDL, FAN, HBsAg, Anti-HCV NR. 

 Diante dos resultados dos 

exames solicitados e avaliação da 

Endocrinologia a paciente foi diagnosticada 

com hipoparatireoidismo secundário, 

prescrito então carbonato de cálcio na dose 

de 1500mg/dia, Vitamina D 50.000 UI na 

dose de 01 cápsula/semana por 06 

semanas e levotiroxina 75mcg, uso 
contínuo.  
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DISCUSSÃO 

 As CGB são um achado 

comum nos exames de neuro-imagem, 

sendo encontrados incidentalmente em 

0.6% a 1.2% da população, variando 

desde formas assintomáticas, até 

manifestações clínicas mais graves uma 

vez que os núcleos da base estão 

relacionados com a motricidade, aspectos 

comportamentais e de cognição. O núcleo 

basal mais acometido pela calcificação é 

o globo pálido. A SF já foi associada a 

mais de 30 tipos de doenças, sendo as 

endocrinopatias, em particular os 

distúrbios da paratireoide, as desordens 

mais comumente associadas. Esses 

distúrbios incluem principalmente o 

Hipoparatireoidismo Primário (HPP), 

Hipoparatireoidismo Secundário (HPS) e 

Pseudo-pseudohipoparatireoidismo 

(PPH). 



O diagnóstico das CGB pode ser feito por 

exame anatomopatológicos, raio-x 

simples de crânio e principalmente 

tomografia de crânio (TC), sendo 

necessária também a avaliação 

laboratorial do cálcio sérico total e 

ionizado, fósforo, magnésio, PTH. TSH, 

T4, função renal e hepática, CPK, FAN, 

VRDL e outras sorologias, com o 

propósito de excluir possíveis etiologias 

das calcificações.  

O propósito do tratamento foi direcionar o 

paciente para o controle dos sintomas, 

recuperação funcional, melhora da 

qualidade de vida, prevenção de 

complicações e possivelmente evitar a 

progressão da doença.  

 


