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Hospital da Criança Santo Antônio/HCSA.

Introdução: A síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (SVKH) é uma doença caracterizada por panuveíte bilateral, crônica, 
granulomatosa e manifestações variáveis neurológicas, auditivas e cutâneas. Incidência estimada na população é 
1:400.000 (pico de incidência 20-40 anos), entretanto na pediatria seu acometimento é mais raro e costuma ser de 
apresentação mais grave. Descrição do caso: Paciente masculino, 17 anos, encaminhado à emergência por descola-
mento seroso das retinas e uveíte. Visão turva há uma semana e cefaleia unilateral, pulsátil frontoparietal esquerda, 
sem vômitos ou outros sintomas neurológicos. Ressonância Magnética de Crânio normal e líquor com pleocitose e 
manometria alterada. Dos cinco critérios diagnósticos para SVKH apresentava quatro, caracterizando SVKH incom-
pleta. No segundo dia de internação iniciou pulsoterapia com metilprednisolona, apresentando melhora importante 
dos sintomas clínicos. Realizou 5 dias de pulsoterapia e completou tratamento de forma ambulatorial. Discussão: A 
SVKH é uma panuveíte granulomatosa bilateral, crônica e difusa caracterizada pelo descolamento seroso da retina 
e frequentemente associado a alterações neurológicas, auditivas e dermatológicas. Diagnóstico é essencialmente 
clínico. Como critérios diagnósticos da doença, têm-se: (1) ausência de história de trauma ocular penetrante ou 
cirurgia precedendo o início da uveíte, (2) ausência de história clínica ou laboratorial de outra doença ocular, (3) 
envolvimento ocular bilateral, (4) presença de achados neurológicos ou auditivos, (5) achados dermatológicos. Este 
último nunca deve preceder a doença ocular ou as manifestações neurológicas estando, portanto, presente nas apre-
sentações graves ou tardias da doença (apresentação completa). O tratamento é realizado com corticosteroides ou 
imunossupressores e o prognóstico depende do diagnóstico precoce e início do tratamento. Conclusão: Apesar de 
critérios clínicos bem estabelecidos a SVKH é um diagnóstico raro, principalmente na população pediátrica. Formas 
incompletas, dependentes do estádio clínico da doença podem confundir ou retardar o diagnóstico definitivo. Na 
população pediátrica o quadro clínico de panuveíte idiopática deve atribuir suspeita a SVKH.
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Introdução: Entre as reações adversas aos alimentos que não envolvem respostas mediadas pela IgE e não-IgE ou 
mistas, mas que dependem de deficiências enzimáticas para os processos digestivos ou de intolerâncias de certos 
componentes alimentares, tem-se a intolerância ao glúten e a intolerância à lactose, devido às quais, atualmente, tem 
ocorrido um exagero equivocadamente nas restrições alimentares das crianças para a lactose em sua dieta alimen-
tar. Relato de caso: Mãe contata pediatra informando que sua filha, 5 anos de idade, apresenta, há 3 meses, lesões 
dermatológicas como se fossem “ferroadas de abelhas”, associadas a prurido intenso. Nega outras sintomatologias 
clínicas. Refere que devido as lesões dermatológicas, a criança começou a fazer uso de leite de vaca sem lactose (SIC) 
conforme orientação médica. Ela alega, no entanto, que a menor persiste com as manifestações dermatológicas apesar 
da restrição da lactose na sua dieta. Após verificação minuciosa da história clínica, constatou-se quadro clínico de 
urticária crônica e sem associação com o componente alimentar lactose. A criança, assim, deve consumir alimentos 
com o dissacarídeo lactose, sem restrições, e também iniciar investigações com exames complementares para as 
lesões urticariformes. Discussão: A intolerância à lactose é uma condição clínica em consequência da incapacidade 
do indivíduo em digerir lactose no lúmen do intestino grosso. Tal condição pode desencadear desconforto abdomi-
nal, diarreia, cólica e vômitos, sem a presença de manifestações dermatológicas. Conclusão: A restrição da oferta de 
leite, notadamente gerada a partir de equívoco no diagnóstico de intolerância à lactose, vem se tornando uma prática 
médica desnecessária e sem fundamento científico, desencadeando gastos familiares desnecessários. 


