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Métodos: O estudo objetivou realizar uma revisão bibliográfica de caráter
objetivo descritivo acerca do tema na com enfoque na literatura
brasileira. Sendo assim, feita uma revisão sistemática de artigos
científicos disponíveis na BVS e Jornal de Pediatria.
Introdução: A Síndrome de Munchausen by proxy foi descrita pela
primeira vez em 1977, trata-se de um distúrbio no qual a criança se
apresenta como o paciente, mas, é o cuidador, em geral a mãe, quem
sofre da doença. A doença parece ser uma falha no processo transitivista
entre mãe e criança.
Objetivo: O objetivo deste artigo figura-se no fato de disseminar o
conhecimento sobre tal doença que é de difícil diagnóstico e se não
descoberta a tempo a situação pode culminar em alta mortalidade visto o
risco de perpetuação dos abusos e iatrogenia.
Resultados: A mãe busca incessantemente os serviços de saúde e relata
histórias desconexas sobre os sintomas da criança, sempre com queixas
novas e disposta a realização de muitos exames, incoerentes com o
quadro clínico. Na literatura brasileira figuram comumente a hemorragia
e crise convulsiva, em geral os sinais e sintomas são produzidos por uso
de medicamentos e sangue da própria mãe.

Conclusão: De difícil diagnóstico e que perpassa por questões éticas e
jurídicas, é preciso que o médico saiba conduzir o caso de forma cordial
a fim de reduzir a mortalidade, instituir o tratamento e também conte com
apoio de equipe multidisciplinar.
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