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Introdução: A neurodegeneração associada à pantotenato quinase (PKAN - OMIM: 234200) é uma condição rara carac-
terizada por acúmulo de ferro no globo pálido e na substância nigra. Tem caráter progressivo e início geralmente na 
primeira década de vida. A ressonância de encéfalo (RNM) identifica o padrão de “olho de tigre”, altamente sugestivo 
desse diagnóstico. Caso clínico: Masculino, 11 anos, filho de casal consanguíneo. Sem triagem neonatal. Internou 
aos 2 dias de vida por inalação de fumaça devido incêndio. No desenvolvimento: sustento cefálico aos 7 meses, 
dissílabos com 1 ano e 6 meses, controle esfincteriano com 2 anos e 6 meses, caminhou sem apoio com 5 anos. 
Iniciou investigação aos 5 anos por atraso e distonia, principalmente em mãos e tronco, reflexo cutâneo plantar em 
extensão bilateralmente e tendência a marcha nas pontas dos pés. RNM de encéfalo: aumento seletivo da intensidade 
em T2/FLAIR dos globos pálidos, impressão de sequela por anóxia perinatal/inalação de fumaça. Em 2016, iniciou 
com crises de ausência. Em 2017, crises atônicas, durando 10-20 minutos. Em 2018, distonia cervical com desvio 
ocular e nistagmo. Em 2019, cessou a deambulação. Em 2020, internou por pneumonia, permanecendo por distonia. 
Investigação laboratorial complementar sem alterações e RNM comparativa: persistência do hipersinal com redução 
volumétrica do globo pálido, bilateralmente e focos de baixo sinal em T2/T2* adjacentes, compatível com olho de tigre, 
indicando PKAN. Discussão: A PKAN possui herança autossômica recessiva e é causada por variantes patogênicas no 
gene PANK2. Os principais sintomas são distonia, disfagia, disartria, tremores, dificuldades na marcha, entre outros. A 
evolução é progressiva com agravamento dos sintomas e redução da expectativa de vida, sem tratamento específico 
até o momento. A análise genética será realizada assim que disponível. Conclusão: Podemos concluir que, embora 
rara, a PKAN deve ser incluída no diagnóstico diferencial de pacientes com síndrome extrapiramidal progressiva.
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Introdução: O fungo é resistente para as condições ambientais e pode estar relacionado com a excreção de aves 
encontrados no solo, madeira em decomposição, poeira domiciliar, em geral locais que representam potenciais 
relentes para infecções, incluindo a meningite, doença inflamatória das leptomeninges devido a diversos agen-
tes microbianos e fúngicos. Relato de caso: Menino de 9 anos, nascido e morador do Pará, chegou ao Hospital 
Regional de Taguatinga/DF, pois os genitores afirmaram que não tiveram diagnóstico satisfatório, uma vez que 
a criança, após a “queda do pé de árvore”, ainda apresentava rigidez na nuca, febre, dificuldade respiratória, 
cefaleia e achados laboratoriais. A primeira opção diagnóstica foi meningite bacteriana, cujo estudo liquórico 
deu negativo e em sequência foi realizada a punção lombar para a meningite viral que também evidenciou 
negativa. Pela história clínica epidemiológica e contexto socioeconômico - criança morava com a família em 
uma chácara onde tinha várias árvores e consequentemente possibilidade de convivência com diversas aves 
selvagens - vislumbrou-se a opção da meningite fúngica e que foi constatado positivo no estudo liquórico. 
Discussão: A infecção do Sistema Nervoso Central (SNC) é devido à inalação do fungo pela via respiratória, onde 
será disseminada pela via hematogência. O resultado positivo de fungos no líquor aliado ao relato de “queda 
do pé de árvore” e assim da possibilidade de convivência em chácara com inúmeras aves selvagens, foi possí-
vel a elucidação diagnóstica de meningite fúngica. Conclusão: A história clínica e epidemiológica minuciosa 
foi importante no esclarecimento diagnóstico dessa grave infecção das leptomeninges (meningite fúngica), 
ressaltando-se que sem tratamento precoce, os prejuízos, na maioria das vezes, são irreparáveis, caminhando 
com altos índices de letalidade.


