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INTRODUÇÃO
Síndrome
da
pele
escaldada
estafilocóccica (SSSS) é uma doença
cutânea mediada pelas toxinas
esfoliativas A e B produzidas pelo S.
aureus. A clínica inclui dor difusa na
pele, eritema, bolhas superficiais e
descamação, podendo associar-se a
febre e irritabilidade. Normalmente
acomete crianças menores de 6 anos
(principalmente menores de 2 anos).
DESCRIÇÃO DO CASO
Masculino, 2 anos, com irritabilidade e
exantema maculopapular em região
periorbitária, cervical e axilar. Evoluiu
com
eritrodermia
difusa,
principalmente em dobras e febre
(FIG.1). Sem comprometimento de
mucosas ou outros sintomas. Estável
hemodinamicamente. Leucograma,
PCR e demais exames normais.
Devido a história e quadro clínico
típicos, estabelecido diagnóstico de
SSSS e iniciado Oxacilina. Nos
primeiros dias de internação, paciente
evoluiu com descamação cutânea e
melhora progressiva da eritrodermia
(FIG.2).

com evolução para descamação
superficial. O local da infecção
estafilocóccica frequentemente não é
evidente.
Observa-se
melhora
progressiva da pele após dois a três
dias do início do tratamento.
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CONCLUSÃO

As afecções de pele são comuns na
população pediátrica. A avaliação do
hemodinâmico, acometimento de
mucosas e marcadores inflamatórios
auxiliam no estabelecimento de
diagnósticos diferenciais, contribuindo
para o manejo adequado e diminuição
DISCUSSÃO
das complicações.
A SSSS pode apresentar sintomas
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