SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA: RELATO DE CASO EM PEDIATRA
Lavínia Dias Lafetá1; Laura Reis Neves Rocha2; Lívia Juliana Nassau Barral³

1 Acadêmica

de Medicina das Faculdades Unidas do Norte de Minas

² Acadêmica de Medicina das Faculdades Unidas do Norte de Minas
³ Graduada

em Medicina pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas; especialista em Pediatria pela Santa Casa de Montes Claros
Autor correspondente: Lavínia Dias Lafetá. Email: lavinialafeta.lnl@gmail.com
RESUMO

Introdução: A doença mão-pé-boca (DMPB) é uma infecção viral, que acomete mais crianças e é caracterizada por leões nas solas das mãos,
planta dos pés e úlceras em mucosa oral. O curso é autolimitado e o manejo é sintomático. Objetivos: Relatar caso da doença mão-pé-boca,
correlacionando com dados da literatura. Relato de caso: LJMB, 36 anos, sexo feminino, pediatra, apresentou na noite do dia 26/08/2018,
quadro de febre baixa (37,7°c) e odinofagia; evoluindo em 24 horas com aparecimento de pápulas eritematosas em palma das mãos e sola dos
pés, além de prurido intenso nessas regiões. As lesões tornaram-se acastanhadas e confluíram, progrediram em tamanho e número com
posterior descamação. Fez uso de Alegra 180 mg e Predisin 5 mg, sem melhora dos sintomas. Houve remissão após 7 dias. Após 3 dias do início
do quadro de LJMB, sua filha LLB, de 8 meses, apresentou rash maculopapular polimórfico com aspecto crostoso e descamativo em tronco e
região perioral, sem febre. Suspeitou-se de varicela, que foi pesquisada por sorologia e descartada após resultado negativo. Discussão: A DMPB
é causada pelo enterovírus 71 e coxsackievirus A16. A faixa etária mais acometida é dos 3 aos 10 anos, sendo raro em adultos. A transmissão
pode ser fecal-oral, via respiratória ou contato com lesões ativas. A clínica típica envolve febre baixa, rash maculopapular ou papulovesicular
doloroso/pruriginoso na palma das mãos, sola dos pés e úlceras dolorosas em mucosa oral¹. Manifestações atípicas podem incluir lesões
hemorrágicas e descamação da pele. O diagnóstico é clinico, podendo ser diferenciados de doenças exantemáticas, gengivoestomatite herpética
e herpangina, por exemplo². O tratamento é voltado para alivio da dor, febre e manutenção da hidratação adequada. Conclusão: A doença mãopé-boca, infecção viral muito comum de curso benigno e autolimitado. No caso descrito, foi feito tratamento sintomático com boa evolução.
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