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Introdução: Síndrome de Savant, conhecida como “ idiota prodígio”, é caracterizada por déficit cognitivo e altas 
habilidades específicas em outras áreas, exemplificadas por aptidão em artes, matemática, música entre outras. 
Por apresentar baixo rendimento intelectual e dificuldades na comunicação e linguagem, manifesta fenótipo do 
autismo e muitas vezes não se considera a possibilidade do diagnóstico da síndrome. Relato de caso: Menino, 
6 anos, procedente do ambulatório do Transtorno de Desenvolvimento, nascido em boas condições de vida, 
desenvolvimento adequado no 1º ano, pais divorciados, irmã com atraso neuropsicomotor, vem apresentando 
epilepsias desde o 2º ano e usando neuroléptico e risperidona. Tem dificuldade de aprendizagem, atraso de 
linguagem, aprendendo a falar aos 5 anos de vida. Após essa idade começou a ter habilidades em idiomas, 
incluindo russo, alemão e japonês, apesar de não receber instruções para essas línguas. Aprecia montar e des-
montar brinquedos. Acompanhado por equipe multidisciplinar (psiquiatra, fonoaudiólogo, psicológico, pediatra 
do desenvolvimento e terapeuta ocupacional). Mantém quadro de irritação e agressividade, não consegue ler 
nem escrever, mas tem altas habilidades em línguas estrangeiras. Após discussão da equipe, foi aventado diag-
nostico provável de Síndrome de Savant e avaliação neuropsicológica. Discussão: Criança apresenta compor-
tamento restrito, dificuldade na interação social, comunicação verbal/não verbal, importante déficit cognitivo 
e altas habilidades na fala (diversos idiomas), trazendo possibilidade de diagnóstico diferencial com Síndrome 
de Savant. Pesquisas apontam que 10% dos autistas podem ter Síndrome de Savant, cabendo ao pediatra 
que lida com autismo pensar neste diagnóstico diferencial, realizando avaliação neuropsicológica, buscando 
identificar áreas de capacidade intelectual e investir nestas habilidades a fim de promover melhor qualidade 
de vida. Conclusão: Síndrome de Savant (do francês savant “sábio”) é condição expressa pela manifestação de 
habilidades incríveis e também está associada à desordens mentais com possível associação com Autismo.
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Introdução: A primeira infância é um período crítico de desenvolvimento e crescimento. Para que isso ocorra 
plenamente, uma alimentação saudável é necessária e capaz de gerar benefícios que se estendem a vida adulta. 
Objetivo: Avaliar o perfil da introdução alimentar e alimentação complementar em crianças entre seis meses e três 
anos incompletos. Metodologia: Realizou-se um estudo descritivo transversal, com pacientes de um ambulatório 
de pediatria, através de um questionário de múltipla escolha que foi respondido pelos pais ou mães das crianças, 
de acordo com a alimentação referida no dia anterior à coleta dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa em Seres Humanos institucional, CAAE 11451519.6.0000.5349, parecer 3.361.784. Resultados: 
A amostra foi composta por 88 crianças, predominantemente do sexo masculino (56,8%) e com idade média de 
15,1 meses. Encontrou-se que 19,3% (17) das crianças foram amamentadas, 54,5% (48) fizeram uso de fórmula 
infantil e 25% (22) ingeriram leite de vaca. A comida salgada esteve presente na alimentação de 83% (73) da 
amostra, em 48,9% (43) igual ao cardápio familiar e em 37,5% (33) preparada exclusivamente para a criança. 
Em relação a bolachas, balas, pirulitos ou guloseimas em geral, 51,1% (45) dos pacientes haviam consumido e, 
sobre refrigerantes ou sucos industrializados, 22,7% (20). Conclusão: Os resultados encontrados demonstram 
que a maioria das crianças (51,1%) consomem alimentos industrializados, com alto teor de açúcar. Sabe-se que 
a introdução precoce desses alimentos pode induzir maior preferência a estes e não atende às necessidades 
nutricionais para crescimento e desenvolvimento adequados. Dessa forma, o presente estudo pode contribuir 
para orientação de profissionais da saúde no aconselhamento das famílias sobre uma alimentação complementar 
saudável e sua importância a longo prazo, desestimulando o consumo de produtos industrializados.


