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Introdução: Lactose é um dissacarídeo encontrado no leite e que pela hidrólise da enzima lactase, gera glicose e 
galactose. Essa enzima, presente na mucosa do intestino delgado, raramente é insuficiente nas crianças e que mesmo 
na idade adulta, sua prevalência não é elevada, motivo, quando presente, ter suas sintomatologias eminentemente 
gastrointestinais. Relato de caso: Genitora, em contato com pediatra, relata que sua filha, 4 anos de idade, nascida 
de parto cesáreo, termo e ausência de doença pregressa, está sob restrição de lactose em sua dieta habitual, há cerca 
de 3 meses, devido a achados clínicos compatíveis de lesões urticariformes associados com pruridos. Nega outras 
manifestações clínicas, inclusive sintomas gastrointestinais. Refere ainda que vem fazendo uso de Desloratadina 
(sic) sem, no entanto, obter controle das sintomatologias cutâneas. Nega uso de outros medicamentos. Após anam-
nese minuciosa, mãe foi orientada que a doença diagnosticada (“intolerância à lactose”) não era compatível com as 
queixas apresentadas, não devendo, portanto, excluir a lactose no cardápio habitual da criança e iniciar investigação 
para urticária crônica. Discussão: Intolerâncias à lactose primária e secundária consistem em uma condição clínica 
manifestada por sintomas gastrointestinais, sendo que na intolerância primária, a atividade da lactase decresce com 
o avançar da idade, ocasionando intolerância somente em determinada parcela da população adulta. Na intolerância 
secundária, há uma deficiência enzimática diante de determinadas patologias previamente conhecidas, notadamen-
te por infecções virais da mucosa intestinal, cujas sintomatologias, maioria das vezes, são autolimitadas. Ademais, 
certamente teve equívoco associando manifestações cutâneas na pré-escolar com possível intolerância à lactose. 
Conclusão: Raramente ocorre intolerância primária à lactose na população infantil, e quando se manifesta em crianças, 
ocorre sem sintomas cutâneos ou respiratórios, no entanto, observa-se um exagero de diagnósticos equivocados.
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Introdução: Entre as manifestações apresentadas no quadro clínico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
encontra-se o distúrbio da linguagem. Este distúrbio muitas vezes é o motivo da consulta e, por conta disso, 
o médico assistente deve estar atento e preparado para investigação ativa de TEA como possível diagnóstico 
diferencial e causa etiológica do distúrbio de linguagem. Relato de caso: Paciente masculino, 4 anos de idade, 
nascido de parto cesáreo, a termo, sem intercorrências. Desenvolvimento neuropsicomotor normal no primeiro 
ano de vida. Conforme relato da mãe, vem apresentando atraso na linguagem, pois pronuncia poucas palavras, 
frases pouco inteligíveis, e puxa a mãe quando quer pegar algum objeto. Quando não consegue ser entendido, 
costuma ficar “escondido”. Tem preferência pelos mesmos programas infantis na televisão e não demonstra inte-
resse quando brinca com outras crianças, procurando sempre ficar isolado. Mãe informa também que já percebe 
esses comportamentos e atraso na linguagem há algum tempo, no entanto, alegava que “dava para esperar”. 
Possui um primo autista. Genitora foi orientada a fazer exames audiológicos e procurar equipe multidisciplinar 
para acompanhamento e manejo do atraso do desenvolvimento. Discussão: O pré-escolar, frente ao seu com-
portamento atípico e aspecto clínico de linguagem atrasada, certamente deve ser investigado ativamente para 
TEA, pois o uso convencional da linguagem inicia-se próximo aos 12 meses de idade, quando se pronunciam as 
primeiras palavras que podem ser identificadas pelo adulto. Conclusão: Cabe ao pediatra estar atento à queixa 
familiar de atraso de linguagem da criança. Deve, portanto, procurar detectar, além do distúrbio de fala, outras 
possíveis manifestações clínicas relacionadas ao transtorno do desenvolvimento normal, como o TEA.


