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Introdução: O Schwannoma laríngeo é raro e pode apresentar uma variedade de sintomas secundários aos efeitos 
de massa - desde disfonia leve a dificuldade respiratória com risco de óbito. Objetivo e Resultados: Apresentamos 
uma menina de 7 anos de idade com disfonia progressiva há um ano e estridor leve recente, submetida a uma 
laringoscopia flexível, revelando uma lesão ao nível do ventrículo laríngeo, confirmada como schwanoma pelo 
histopatológico. O schwannoma laríngeo representa apenas 0,1% de todas as neoplasias benignas da laringe 
e é uma condição incomum em crianças. Apresenta-se geralmente como uma lesão insidiosa submucosa e de 
crescimento lento, sendo mais comum entre as idades de 20 e 50 anos - muito raro na população pediátrica, 
com apenas 5 casos relatados até o momento. A apresentação mais comum é disfonia, seguida de disfagia, 
dispneia e sensação de corpo estranho. A maioria dos schwannomas descritos localizavam-se nas cordas vocais 
falsas ou nas pregas ariepiglóticas, e seu diagnóstico diferencial inclui cisto laríngeo, laringoceles, condromas, 
adenomas, mucoceles, lipomas ou neurofibromas. O tratamento de escolha é a excisão cirúrgica e o diagnóstico 
final só pode ser confirmado por histopatologia. Conclusão: As lesões laríngeas podem gerar muito estresse 
emocional no paciente e na família, principalmente na faixa etária pediátrica. Anamnese e exame laringoscópico 
são importantes na investigação de lesões na laringe e no auxílio do diagnóstico diferencial. A confirmação 
do schwannoma laríngeo só pode ser feita através de histopatologia, apresentando um bom prognóstico após 
ressecção cirúrgica completa.
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Introdução: O hiperinsulinismo congênito (HI) é a principal causa de hipoglicemia persistente em pediatria 
com prevalência de 1:28.000 a 50.000 nascidos vivos. Outras causas de hiperinsulinismo são o induzido pelo 
estresse perinatal e o sindrômico. Descrição do caso: Lactente de 1 ano e 2 meses, em uso de fenobarbital 
por convulsões, chega à emergência com quadro de hipotonia, olhar parado, pouca interação e glicemia ca-
pilar de 16 mg/dl. Episódios semelhantes aconteciam principalmente após a dieta (fórmula semielementar 
+ maltodextrina por sonda nasoentérica devido a distúrbio de deglutição). Coleta de amostra crítica revelou 
glicemia de 36 mg/dL, insulina 2,45 uU/mL, peptídeo C 3,11 ng/mL, acidemia e cetonemia negativas. Retirada 
maltodextrina, adicionado amido cru à dieta e iniciado diazóxido 5 mg/kg/dia com melhora das hipoglicemias. 
O anticonvulsivante foi suspenso gradualmente sem retorno das crises, que, na verdade, eram resultado da 
hipoglicemia não tratada, conforme avaliação neurológica. Discussão: Insulina e glucagon são os principais 
fatores que regulam a glicemia. Em condições fisiológicas, a insulina está acoplada ao metabolismo da glicose 
para manter seu nível dentro da normalidade. Na hipoglicemia hiperinsulinêmica, a secreção de insulina pelas 
células beta do pâncreas está desregulada. O HI resulta em hipoglicemia grave, recorrente e incapacidade de 
produzir corpos cetônicos, fonte de energia alternativa crucial para o cérebro, e como consequência há alto 
risco de dano neurológico. Se a glicose plasmática é  <  50 mg/dL, qualquer quantidade detectável de insulina 
é anormal, e o peptídeo C > 0,5 ng/mL confirma secreção de insulina inadequadamente suprimida em resposta 
à hipoglicemia com sensibilidade de 88,5% e especificidade de 100%. Conclusão: O HI é uma doença rara, mas 
com tratamento disponível. Diante de sintomas de hipoglicemia, uma glicemia capilar auxilia no diagnóstico e 
a coleta de amostra crítica é essencial para o diagnóstico e início precoce da terapia, evitando assim sequelas 
neurológicas irreversíveis.


