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Introdução: A Sequência de Poland (SP) consiste numa desordem congênita cujo achado principal é a aplasia ou 
hipoplasia unilateral de músculo peitoral maior. Classicamente, a condição também apresenta sindactilia ou braqui-
dactilia ipsilateral, podendo incluir deformidade em arcos costais, amastia e alopecia axilar ipsilaterais. Desconhece-
se a etiologia, mas se postula derivar de suprimento sanguíneo gestacional insuficiente ou interrompido para um 
dos brotos dos membros superiores. Frequentemente, a SP não é diagnosticada ao nascimento, sendo um achado 
ocasional em posteriores avaliações.  Descrição do caso: Recém-nascido (RN) masculino por parto cesáreo, idade 
gestacional de 35 semanas e 3 dias, Apgar 7/8, proveniente de gestação gemelar dicoriônica e diamniótica e com 
diagnóstico materno de diabetes mellitus gestacional, é avaliado, no primeiro exame físico, com proeminência de 
4 a 6º arcos costais, aplasia de músculo peitoral maior e amastia à esquerda. Apresentou taquipneia transitória do 
recém-nascido no pós-parto imediato, resolvida em 24 horas com oferta de oxigênio em baixas concentrações, tendo 
retornado ao alojamento conjunto. Foi realizada ecografia de tórax e abdômen superior, que mostrou angulação 
de cartilagens costais aumentada à esquerda e ausência de lesões internas. RN, no 4º dia de vida, desenvolveu 
icterícia neonatal com necessidade de fototerapia. Após tratamento, tem alta com plano de acompanhamento em 
ambulatório de genética. Discussão: Este é um caso de SP com manifestações muito típicas, porém sem alterações 
de quirodáctilos ipsilaterais. Segundo dados da literatura, a condição tem a prevalência de 1:30.000 a 1:50.000 
nascidos vivos, sendo mais comum no sexo feminino e à direita. Geralmente, por compensação muscular, não se 
prevê déficit funcional, salvo quando haja extrema angulação costal ou herniação pulmonar. O tratamento pode 
ser instituído por enxerto adiposo na região torácica acometida, usualmente com base em insatisfação estética. 
Conclusão: A SP, embora conte com manifestações marcantes, ainda é subdiagnosticada em avaliações iniciais. 
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Introdução: A Catarata Congênita Lamelar (CCL) é o tipo mais comum de catarata em crianças. O diagnóstico e 
tratamento precoce são fundamentais para o bom prognóstico. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de 
uma criança de 4 meses de idade com CCL. Descrição de Caso: C.E.C.L., masculino, branco, 4 meses e 12 dias, 
comparece ao ambulatório encaminhado para avaliação devido à alteração bilateral do Teste do Reflexo Vermelho 
(TRV), realizado na maternidade. Nascido de parto cesárea, com 34 semanas, permaneceu internado durante 
1 mês na UTI devido ao baixo peso apresentado. O desenvolvimento neuropsicomotor da criança é normal, 
sem comorbidades ou doenças oftalmológicas na família. Com sorologias para toxoplasmose, sífilis e rubéola 
não reagente, a única complicação apresentada na gestação foi pré-eclâmpsia, motivo da cesárea eletiva. A 
fundoscopia apresentou nervo óptico corado e mácula inalterada, o fundo de olho era facilmente visível, bila-
teralmente, devido à baixa densidade da catarata. Com o oftalmoscópio binocular indireto foi possível o diag-
nóstico de CCL bilateral. A criança foi encaminhada ao serviço especializado em catarata congênita, onde segue 
em acompanhamento. Discussão: A CCL constitui uma opacidade discreta e redonda do cristalino, geralmente 
com diâmetro de 5 milímetros ou mais. Frequentemente é idiopática ou possui padrão de herança autossômica 
dominante. Essa catarata afeta, bilateralmente, um ou mais anéis corticais do cristalino em desenvolvimento e 
costuma apresentar-se com tamanho e diâmetro de córnea normal, entretanto, possui evolução progressiva e 
ambliogênica. A remoção cirúrgica de catarata requer avaliação da lente, a qual, nesse caso, encontrava-se com 
opacidade pouco densa, sendo recomendado apenas acompanhamento com o especialista. Conclusão: Portanto, 
diante de uma doença facilmente suspeitada pelo TRV, é perceptível a importância da triagem neonatal. Por se 
desenvolver após o reflexo de fixação, não sendo totalmente opaca ao nascimento, a CCL costuma apresentar 
bom prognóstico quando diagnosticada precocemente e assistida até o primeiro ano. 


