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Introdução: A Síndrome de Pearson (SP) tem incidência de 1 caso/milhão de recém-nascidos. Esse relato apresenta um 
lactente acompanhado no Centro de Oncohematologia Pediátrica da Universidade de Pernambuco, em Recife. Descrição do 
caso: S.P.R.L.S., masculino, ruivo, admitido aos 3 meses com lesões discrômicas na pele e importante palidez. Foi realizada 
punção aspirativa da medula óssea, revelando hipercelularidade, eritropoiese reduzida (10%), hiperplasia megacariocítica 
e da granulopoiese. Foi diagnosticado com anemia Blackfan-Diamond, tratado com corticosteroide, sem resposta clínica. Em 
nova punção, evidenciou-se hipocelularidade difusa da eritropoiese com parada maturativa em pronormoblastos, vacúolos 
citoplasmáticos, granulopoiese desviada para esquerda, predomínio dos precursores megacariocíticos e histiócitos com 
hemofagocitose. A reação de Pearls revelou 70% de eritroblastos em anel, lactato sérico de 2,9 e função hepática, renal e 
pancreática normais. Foi diagnosticado com SP, tratado com hemax, granulokine, vitamina B2, ácido fólico, complemento 
B, vitamina D, desferral e Coenzima Q10. Manteve-se estável, dependente de transfusão, sem recuperação medular e 
com importante pancitopenia. Aos 19 meses, em casa, apresentou febre e dispneia, evoluindo em 24 horas para o óbito. 
Discussão: A SP cursa com anemia macrocítica refratária, vacuolização dos precursores da medula óssea, causando dis-
função do pâncreas exócrino. Decorre de uma mutação no DNA mitocondrial, comprometendo a fosforilação oxidativa. O 
prognóstico costuma ser sombrio, evoluindo a óbito antes dos 3 anos por acidose metabólica, septicemia ou insuficiência 
hepatocelular. Os sobreviventes desenvolvem anemia dependente de transfusão, disfunção pancreática e, posteriormente, 
síndrome de Kearns-Sayre. No momento não há tratamento efetivo. Devido a raridade, o diagnóstico é difícil. Assim, deve 
ser suspeitado em lactentes com retardo de crescimento, severa pancitopenia, acidose metabólica, mesmo na ausência de 
deficiência pancreática. Conclusão: A SP é um desafio para o sistema público de saúde, cujo diagnóstico é difícil e oneroso. 
Este relato contribuiu com a incidência, na esperança da possibilidade de cura ou, um tratamento mais efetivo.
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Introdução: A relação mãe-bebê nos primeiros anos de vida é crucial para o desenvolvimento da criança. Ao 
acompanharmos um perfil materno com distúrbios psicológicos, notamos como essa patologia pode dificultar 
a relação. A partir desse acompanhamento, nosso objetivo foi analisar suas ações e consequências. Descrição 
do caso: J.F.D., sexo feminino, 2 anos, é filha única e planejada pelos pais, apesar de o relacionamento acabar 
após o nascimento, A mãe, I.C.M.D., 22 anos, foi diagnosticada com bipolaridade e depressão e já tentou suicídio 
diversas vezes. A mãe, apesar do difícil diagnóstico, teve uma gravidez tranquila, exceto pela pré-eclâmpsia no 
final da gravidez. Ao nascer, J.F.D. teve APGAR 3, seguido de 6 e 7, pois havia uma suspeita de que a menina não 
escutasse normalmente. Porém, com acompanhamento médico, constatou-se que a audição dela funcionava 
perfeitamente. Ao longo dos meses, o desenvolvimento de J.F.D. foi normal: sorriu, sentou, engatinhou, cami-
nhou e falou nas idades adequadas. Percebe-se que ela é uma criança introspectiva, mostrando-se tímida com 
desconhecidos. Em contato com a prima de 3 anos, relatou-se que não gosta de carinhos e abraços, podendo 
ser agressiva. A mãe de J.F.D. começou acompanhamento psiquiátrico contínuo em 2019, além de tomar seus 
remédios diariamente – antes, ela parava sua medicação quando sentia-se bem. Essa atitude da mãe se reflete 
na filha, pois ela não finalizava os tratamentos de J.F.D. quando ela ficava doente. Discussão e conclusão: Ape-
sar dos distúrbios psicológicos da mãe, J.F.D. teve um desenvolvimento físico saudável e adequado. Todavia, a 
doença pode ser uma possível causa aos seus atos agressivos. Ademais, o hábito da mãe de não fazer um tra-
tamento contínuo pode ter influenciado a tratar os remédios da filha da mesma forma, tornando-a resistentes 
a determinados medicamentos e, consequentemente, mais suscetível a ficar doente. 


