
Introdução 

A coreia, isolada ou associada a outros distúrbios do movimento, 

pode ser forma de apresentação de diversas patologias. A história 

clínica e o exame objectivo sugerem o diagnóstico e orientam a 

investigação da generalidade das situações de coreia, sendo a sua 

etiologia identificada na maioria dos casos. 

Caso Clínico 

Adolescente de 14 anos, sexo feminino 
  Portuguesa, residente em Angola desde há 2 anos 

  Previamente saudável 

  Antecedentes familiares irrelevantes 
 

Doença Actual 
  Labilidade emocional desde há 1-2 meses 

  Movimentos involuntários, da face, tronco e membros, ausentes 

durante o sono, associados a uma menor utilização do membro 

superior direito, com 5 dias de evolução 

   Sem história sugestiva de doença estreptocócica, infecções 

recentes ou exposição a fármacos 

 

Exame Objectivo 
  Movimentos involuntários, bruscos, relativamente amplos, 

arrítmicos, não esteriotipados, não suprimidos voluntariamente, 

aumentados pelo movimento mas também presentes em repouso 

de predomínio nos membros; pronação brusca na prova dos 

braços estendidos; hipomobilidade do membro superior direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coreia + discinésia oro-facial + hipomobilidade do 

membro superior direito + labilidade emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coreia de etiologia a esclarecer   +   Borreliose 

 

 

 

 
 

  Assintomática ao fim de 2 meses 

  Mantém seguimento em consulta de infecciologia e neurologia 
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  A investigação não foi conclusiva em relação à causa da coreia. 
 
  A coreia de Sydenham, causa mais frequente de coreia em 
pediatria, pode ser  assumida em situação de coreia isolada, 
excluídas as  outras causas de coreia. O facto de não haver 
confirmação de doença estreptocócica prévia nem outros critérios 
de febre reumática, não permitiu contudo considerá-la diagnóstico 
definitivo neste caso. 
 
  A doente deverá ser seguida a longo prazo. 
 

  A evolução poderá dar-nos um diagnóstico final. 
 
  A idade e sexo da doente são compatíveis com uma doença do 
foro auto-imune que poderá ainda vir a manifestar-se. 
 
  Salienta-se a importância do diagnóstico diferencial entre coreia 
e outros distúrbios hipercinéticos do movimento como os tiques e 
as mioclonias, feito com o apoio da neurologia. A sua correcta 
identificação comprometerá toda a restante investigação. 
 

Investigação Diagnóstica 

Hemograma, bioquímica geral  

 

 

 

 

 

 

Sem alterações 

Velocidade de sedimentação 

Função tiroideia 

Ceruloplasmina sérica 

 Exame citoquímico e 

imunoelectroforese do líquor 

Pesquisa de tóxicos 

Ressonância magnética crânio-

encefálica 

Electroencefalograma 

Exame bacteriológico do 

exsudado faríngeo 

Anticorpos anti-estreptococo 

Ecocardiograma: insuficiência mitral ligeira sem aspectos 

sugestivos de cardite reumática 

Restante estudo infeccioso: a destacar serologia compatível com 

infecção a Borrelia burgdorferi sem envolvimento neurológico 

Auto-anticorpos: anticorpo anti-N-methyl-D-aspartate receptor 

positivo no soro; 2ª amostra passados 3 meses negativa no líquor e 

soro; restantes auto-anticorpos negativos 
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Carbamazepina e Haloperidol 

Penicilina benzatínica 

 

Doxiciclina 
 

Algumas das principais causas de coreia 

Hereditárias Adquiridas 

Doença de Huntington, 

Doença de Wilson, 

Neuroacantocitose, Coreia 

Hereditária Benigna 

Coreia de Sydenham, Lúpus 

Eritematoso Sistémico, 

Hipertiroidismo, Fármacos, 

Isquémia, Alterações Metabólicas 


