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Introdução: O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) caracteriza-se pela destruição das células B-pancreáticas, geralmente 
causada por processo autoimune, em pacientes predispostos. A Síndrome de Mauriac (SM) é uma forma rara de DM1, 
representada pela tríade de hepatomegalia, retardo do crescimento e mal controle glicêmico, e caraterizado por valor 
de Insulin-like growth factor-I (IGF-1) reduzido. Descrição do caso: Paciente J.L.G., masculino, 12 anos, DM1 desde 
27/03/2018 sem apresentação de Cetoacidose Diabética (CAD). Iniciado insulinoterapia convencional e orientação 
adequada sobre a doença. Desde o diagnóstico realiza acompanhamento irregular com Nutricionista e Endocrinolo-
gista. Apresenta múltiplas internações por Cetoacidose Diabética (grave) e hiperglicemia, sendo a última em Junho 
de 2020. Ao Exame Clínico, apresentava atraso de desenvolvimento pôndero-estatural com altura de 137cm (Z es-
core: - 2,41), Índice de Massa Corpórea (IMC) adequado 19,0kg/m2 (Z escore 0,78) e Tanner G1P1. Laboratorialmente: 
Colesterol Total 222 mg/dL com aumento de LDL (150 mg/dL), Triglicerídeos 115 mg/dL, Hemoglobina Glicada 17,9%, 
IGF1: 190 (VR: 143-506 ng/mL). Ultrassonografia de Abdomen Total (06/05/2020) apresentou hepatomegalia, sem 
outras alterações dignas de nota. O Paciente recebeu alta hospitalar, após controle glicêmico, com orientações sobre 
importância de um acompanhamento regular, e assim definição diagnóstica quanto à SM, como novos exames que 
se fizerem pertinentes. Discussão: No caso descrito observa-se alguns critérios apresentados por pacientes porta-
dores de SM. O retardo de crescimento possui estreita relação com o controle glicêmico. O aumento do fígado indica 
infiltração gordurosa e glicogênica (predominante). Esse acúmulo em pacientes com DM1 é ocasionado pela hiper-
glicemia secundária ao descontrole glicêmico. Não obstante, o valor de IGF-1 apresenta-se dentro da normalidade, o 
que vai de encontro, a maioria dos pacientes com SM, esses podem apresentar valor reduzido ou normal. Conclusão: 
O acompanhamento ambulatorial e o controle glicêmico são de grande valia para os pacientes portadores de DM1/
SM, objetivando melhor qualidade de vida e diminuição de complicações.
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Introdução: Síndrome de Savant (“savant”, palavra francesa que significa saber), caracterizada por transtornos 
mentais, notadamente, retardo mental, Q.I. normal ou mesmo acima do normal, incluindo habilidades específi-
cas individuais em artes, música ou idiomas dentre outras aptidões. Essas capacidades específicas vêm sendo 
explicadas por estudiosos que se interessam por essas enfermidades como possíveis danos do sistema nervoso 
central (SNC) sofridos pelos pacientes. Relato de caso: Escolar, 6 anos, masculino, atendido em ambulatório de 
Transtorno do Desenvolvimento Infantil, parto cesárea, termo, AIG, “demorou para chorar”, conforme relato da 
mãe, porém, com Apgar de 6 e 9, aleitamento materno exclusivo no 1º semestre, vem apresentado habilidades 
em diversos idiomas (japonês, russo e alemão - sem instrução no aprendizado dessas línguas). Possui preferência 
por montar e desmontar brinquedos, dificuldade no aprendizado escolar e em outras atividades sociais, neces-
sitando de cuidados especiais. Apresentou linguagem sem significado até 5 anos de vida. Importante destacar 
que desde o segundo ano de vida, recebe tratamento de medicamentos anticonvulsivantes (crise epilépticas). 
Faz acompanhamento multidisciplinar com diagnóstico de autismo e em investigação com possível distúrbio 
patológico associado com a Síndrome de Savant. Discussão: O possível mecanismo etiopatogênico apresenta-
do pela criança direcionando, notadamente, habilidades em diversos idiomas pode estar associado com dano 
cerebral apresentado no período neonatal, fato este relacionado com o relato da mãe informando que seu filho 
teve dificuldade para chorar ao nascer e possivelmente ocasionando hipóxia cerebral acrescido ao fato que o 
menor vem apresentando crises epilépticas, consequência geralmente associada a algum grau de acometimento 
do SNC. Conclusão: Apesar de escassas teorias justificando a etiopatogênia da Síndrome de Savant, a correlação 
com alguma lesão cerebral é a mais plausível, conforme pesquisas científicas, mesmo na ausência de qualquer 
vestígio de anormalidade estrutural do SNC utilizada pelas ferramentas neurológicas atuais.


