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Introdução: As displasias esqueléticas constituem um grupo heterogêneo de doenças caracterizadas por alterações 
dos ossos e/ou cartilagens. Nosso objetivo é descrever um caso de displasia tanatofórica do tipo 1, salientando 
os seus achados clínicos e radiológicos, tanto do período pré- como pós-natal. Descrição do caso: A.P.N., 17 anos, 
encontrava-se em sua segunda gestação. Em ecografia obstétrica, com 16 semanas de gravidez, verificou-se que 
o feto apresentava membros menores do que o esperado. Em ultrassom obstétrico com 22 semanas, verificou-se 
também corpos vertebrais achatados. A ecografia morfológica, com 25 semanas, revelou polidrâmnio, macrocefalia, 
fronte proeminente, ponte nasal baixa, estreitamento torácico e importante encurtamento de membros superiores 
e inferiores (micromelia). A ecocardiografia fetal foi normal. A ressonância magnética fetal demonstrou achados 
similares ao ultrassom, acrescidos de alteração na morfologia dos lobos temporais do cérebro. O cariótipo fetal 
foi normal. A criança nasceu de parto cesáreo, com 38 semanas de gravidez, pesando 2750 gramas e com índices 
de Apgar de 4/6. Foi entubada ainda na sala de parto. A radiografia de corpo inteiro realizada após o nascimento 
revelou vértebras pequenas e achatadas com aparente aumento do espaço intervertebral, fíbula mais longa que a 
tíbia e fêmures arqueados e curtos, compatíveis com o diagnóstico de displasia tanatofórica do tipo 1. O paciente 
permaneceu por 48 horas em ventilação mecânica, vindo a óbito por parada cardiorrespiratória. Discussão: A 
displasia tanatofórica é uma forma de nanismo autossômico dominante usualmente letal. A ultrassonografia fetal 
é um método não invasivo capaz de diagnosticar inúmeras displasias ósseas, incluindo a tanatofórica. Contudo, 
muitas vezes, o diagnóstico é confirmado apenas após o nascimento, com a realização da radiografia, tal como 
ocorrido no presente caso. Conclusão: Nosso relato ressalta os achados da displasia tanatofórica e a importância 
da realização da radiografia pós-natal para a confirmação do diagnóstico das displasias ósseas. 
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Introdução: Os Carcinomas do Plexo Coroide (CPC) são neoplasias malignas do Sistema Nervoso Central (SNC) 
derivadas do epitélio de revestimento dos ventrículos cerebrais. Correspondem a somente 0,4 a 0,6% dos 
tumores intracranianos encontrados em crianças. Descrição do caso: Lactente, de um mês e 20 dias, com his-
tória pregressa sem patologias, cujos sintomas iniciais relatados por familiares eram vômitos, abaulamento de 
fontanelas, desvio ocular e sonolência e as manifestações clínicas, durante internação hospitalar evoluíram 
para hipertensão intracraniana, hidrocefalia e crises convulsivas, sendo diagnosticado posteriormente com 
CPC. Paciente permaneceu aos cuidados de equipe multidisciplinar, com acompanhamento clínico da pedia-
tria e cirúrgico da neurocirurgia. Discussão: As informações foram obtidas por meio de análise de prontuários 
das internações do lactente, registros fotográficos dos métodos diagnósticos, principalmente de Tomografia 
Computadorizada de Crânio e revisão de literatura. Foram realizados dois procedimentos cirúrgicos com vista 
à ressecção total do tumor e melhorar prognóstico do lactente, pois o CPC tem um índice de recidiva tumoral 
de 85,7% e o paciente apresentou recidiva tumoral cerca de um mês após a primeira intervenção. Conclusão: 
O caso relatado tem ainda, a suspeita de Síndrome de Li-Fraumeni, uma mutação no gene p53 que consiste em 
uma predisposição hereditária ao câncer. Percebe-se que o CPC tem comportamento extremamente agressivo 
e, mesmo com tratamentos, a sobrevida ainda representa um grande desafio.


