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Introdução: A sequência de Poland (SP) consiste na ausência ou hipoplasia unilateral do músculo peitoral que pode 
estar associada a um grau variável de anomalias de mãos e dedos. Nosso objetivo foi relatar o diagnóstico e evolução 
de um paciente com SP. Descrição do caso: O paciente foi encaminhado para avaliação de déficit de aprendizagem e 
assimetria de tórax. A sua gestação ocorreu sem intercorrências, sendo que o parto foi cesáreo e o seu peso ao nascer 
foi de 3450 g. Na evolução neuropsicomotora, ele andou aos 18 meses e pronunciou as primeiras palavras aos 3 
anos. Aos 15 anos, ele estava cursando a 4ª série do ensino fundamental. Ao exame físico, ele possuía baixa estatura, 
face alongada, raiz nasal larga, palato alto, orelhas em abano, tórax assimétrico com agenesia peitoral e hipoplasia 
mamilar à direita e pectus excavatum. Ele apresentava também criptorquidia à direita. Ele fez acompanhamento na 
otorrinolaringologia por otorreia recorrente em ambos os ouvidos e hipoacusia. A tomografia computadorizada de 
mastoide mostrou células pneumáticas do osso temporal direito e da mastoide, além de espaços do ouvido médio 
preenchidos por material patológico, com densidade de partes moles compatível com otite média e mastoidite crônica 
colesteatomosa. A avaliação radiográfica da coluna mostrou escoliose dorsal levoconvexa, hipoplasia do 3º arco costal 
à direita e espinha bífida envolvendo S1. O seu cariótipo foi normal. Discussão: Os achados clínicos apresentados pelo 
paciente foram compatíveis com o diagnóstico de SP. Como descrito, os pacientes podem apresentar também alterações 
de membros, usualmente do mesmo lado do acometimento peitoral, que incluem fusão dos dedos, dedos curtos e 
número reduzido de dedos. Alterações de costelas e vértebras, como vistas em nosso paciente, podem também estar 
presentes. Conclusão: A SP deveria ser sempre lembrada em casos de ausência ou hipoplasia do músculo peitoral.
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Introdução: Relato de caso de meningite criptocócica em pediatria. Descrevemos suas particularidades clínicas e ressalta-
mos sua importância no diagnóstico diferencial de meningoencefalite. Caso clínico: Feminina, 6 anos, em investigação para 
imunodeficiência primária por infecções fúngicas cutâneas disseminadas, é atendida por prostração há 3 semanas, cefaleia, 
vômitos e rebaixamento do sensório. Imagem cerebral normal. Alterações inespecíficas em amostra sérica. Líquido cefalor-
raquidiano (LCR) com micológico direto positivo. Iniciado fluconazol e aciclovir e encaminhada para hospital terciário. Na 
chegada, evoluiu com apneia e bradicardia, com internação em unidade de tratamento intensivo pediátrica. Iniciado anfote-
ricina B. LCR com hipoglicorraquia acentuada e células leveduriformes sugestivas de criptococos. Pesquisa de Cryptococcus 
neoformans no LCR positiva. Apresentou também criptococose pulmonar em tomografia e lavado bronco-alveolar. Associado 
flucitosina. Culturais de controle no LCR positivos para criptococo no 7° dia de tratamento e negativos no 14° dia. Paciente 
recebeu 19 dias de anfotericina B associada a flucitosina, sendo trocado por fluconazol oral 12 mg/kg/dia por elevação da 
creatinina, completando 60 dias de tratamento. Após, manteve o uso de fluconazol 7 mg/kg/dia, com melhora clínica. Análise 
de exoma em andamento prévio, após a alta, apresentou mutação no gene STAT1, associada a infecções fúngicas recorrentes. 
Discussão: A meningoencefalite criptocóccica possui baixa prevalência na pediatria. Com poucas descrições na literatura, a 
maioria dos estudos identifica clínica composta por febre, cefaleia e irritação meníngea. A confirmação diagnóstica ocorre 
pelo isolamento do fungo no líquor, a detecção do antígeno capsular ou a identificação do fungo à microscopia direta sugerem 
o diagnóstico. O tratamento consiste na fase de indução, onde há associação de anfotericina B e flucitosina, seguida por uma 
semana de fluconazol, após, uma fase de consolidação e manutenção, utilizando fluconazol. Conclusão: Meningoencefalite 
criptococócica é um diagnóstico raro em pediatria, com literatura limitada. No entanto, pela elevada morbimorbidade, deve 
ser considerado como diagnóstico diferencial, principalmente em pacientes imunocomprometidos.


