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Introducao: As distonias em crianças podem ter relação com mutações genéticas, como variações patogênicas em hemizigoze do
cromossomo X no gene BCAP31 que manifestam-se clinicamente em meninos, com hipomielinização cerebral, atraso no
desenvolvimento motor e cognitivo, microcefalia, distonia precoce, estrabismo congênito, sinais piramidais, dimorfismos e alterações das
enzimas hepáticas.

Objetivos: Apresentar o relato de caso de distonia associada ao gene BCAP31 em uma criança no município de Santarém-Pará.

Método: Foi realizado o sequenciamento do exoma pela captura de exons com Nextera Exome capture seguida por sequenciamento de
nova geração com ilumina Hiseq, utilizando protocolos de informática como referência a versão GRCCh37 do genoma humano. Foi
realizada a ressonância magnética do encéfalo e espectroscopia de prótons encefálica e hemograma para dosagem de enzimas hepáticas.
E após os resultados foi realizado o exame neurológico completo e avaliação dos marcos motores de desenvolvimento

Resultados: : RFCB, 2 anos de idade, gestação normal,cesariano de 38 semanas, APGAR 5,7. Aos 3 meses tinha dificuldade de mamar e
deglutir, movimentos descoordenados,ausência de controle cervical, reflexos patológicos persistentes e atraso no rolar. O exoma apontou
que no gene BCAP31 na posição chrX 152969.476, com variação G>A, com hemozigoze dupla, sendo o décimo caso no mundo. A
ressonância evidenciou uma tênue alteração de sinal nos tálamos e globos pálidos, correlacionado a doença mitocondrial. Enzimas
hepáticas normais. Apresenta controle cervical parcial, ausência de controle de tronco, espasticidade grau 2 em MMII; RTCA persistente,
pés equinos; distonia evidente.

Conclusão: Foi encaminhado para o encaminhamento com a equipe multidisciplinar de forma contínua e com avaliações constantes para
melhor conhecimento do caso clínico em questão em virtude de sua raridade."
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