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  A Polineuropatia  Desmielini-

zante Inflamatória Crônica (PDIC) é 

uma doença rara (1-7/100.000 

habitantes por ano) e de etiologia 

desconhecida presumivelmente auto-

imune. Caracterizada por fraqueza 

muscular progressiva e simétrica que 

envolve os membros de forma proximal 

e distal, associada a parestesias, 

redução ou ausência dos reflexos, dor 

espontânea e proteinorraquia. É mais 

frequente entre a quinta e a sexta 

décadas de vida. O diagnóstico é 

realizado através de sinais e sintomas 

clínicos, dos estudos eletrofisiológicos, 

do exame do líquido cefalorraquidiano e 

da biópsia do nervo. A importância de 

excluir outras causas de polineuropatia, 

como a diabética, é significativa.        

 

            

  Relatar um caso de PDIC 

mostrando a relevância do diagnóstico 

diferencial para tratamento efetivo. 

 

 

  Estudo descritivo do tipo relato  

de  caso  baseado  em  dados obtidos 

através da anamnese, exame físico e 

exames complementares associados a 

revisão da literatura na base de dados 

LILACS e SciELO. 

   

 

   

           E.M.O., sexo feminino, branca, 

55 anos, aposentada, hipertensa 

crônica e diabética mal controlada, 

iniciou com um quadro de fraqueza, 

parestesia e paresia em mãos e 

membros inferiores, acompanhado de 

dor, evoluindo com piora progressiva e, 

posteriormente, passou a se apresentar 

também em braços. Decorrido oito 

meses do início dos sintomas, a 

paciente queixou-se de parestesia 

recorrente em hemiface esquerda. O 

exame físico demonstrou arreflexia em 

membros superiores e inferiores, 

paresia, parestesia e hipoestesia 

simétrica nos mesmos, além de queda 

plantar. Investigações labo-ratoriais 

excluíram outras causas autoimunes e 

metabólicas, e o Diabetes Mellitus (DM) 

permaneceu com controle glicêmico 

ruim.  

        
   

    

 

 

 

 

 

 

    

           

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

   

  

  

 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

MÉTODOS 

RELATO DE CASO 

Hb / Ht 14,60g/dL / 44% 

Leucograma 5.200/mm³ 

Hemoglobina Glicada  11% 

FAN Não reagente 

Fator Reumatóide 8,0 UI/mL 

T3  118,2ng/dL 

TSH  1,286 uUI/mL 

T4 livre 1,36ng/dL 

Anti HCV  Não-reagente  

HIV  Não-reagente  

  Tabela 1 – Exames laboratoriais  
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  Feito eletroneuromiografia de 

face e membros que evidenciou 

ausência de resposta elétrica nos 

estudos sensorial e dos nervos 

periféricos. Visto no estudo motor uma 

diminuição acentuada da amplitude e 

da velocidade de condução (P.A.M.C.), 

além de constar uma atividade de 

inserção (aumentadas), atividade 

espontânea (ondas positivas, fibrilações 

e fasciculação), potencial de unidade 

motora (unidades pequenas e 

recrutamento precoce), padrão 

interferencial (completo e com baixa 

amplitude), sugerindo a investigação de 

PDIC. Foi realizado punção lombar, que 

evidenciou altos níveis de proteínas e 

baixa celularidade, fechando o 

diagnóstico e colocando o DM como 

causa secundária de polineuropatia 

nesta paciente. Foi iniciado o 

tratamento com imunoglobulina 

humana até a data de finalização deste 

relato de caso. 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

         A PDIC é uma entidade 

nosológica insidiosa com evolução 

rápida quando comparada a outras 

doenças causadoras de polineuropatia. 

O diagnóstico diferencial destas deve 

ser feito o mais precoce possível afim 

de se confirmar ou não a enfermidade, 

uma vez que o tratamento é feito de 

forma distinta e a doença pode levar a 

seqüelas definitivas se não tratada 

adequadamente. 

  

  

COR INCOLOR 

ASPECTO LIMPIDO 

CITOLOGIA  1,0/mm³ 

GLICOSE 163mg/dL 

PROTEÍNAS 116,5mg/dL 

Tabela 2 – Estudo do Líquor 
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 Figura 1 – Queda plantar  


