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INTRODUÇÃO
A escabiose ou sarna é uma infestação cutânea ectoparasitária produzida por
um ácaro, o Sarcoptes scabiei, var. hominis, que invade a camada córnea da
pele. Nos últimos anos tem-se observado um recrudescimento desta afecção,
principalmente na faixa etária pediátrica, onde a mesma apresenta algumas
particularidades.

RELATO DO CASO
Lactente de 54 dias de vida, sexo masculino, apresentando lesões disseminadas
pelo corpo, face, palma das mãos e principalmente em região dorsal, com
características vesiculares e crostosas. Foi constatado que o pai da criança
estava em tratamento para escabiose actínica. O lactente apresentava ganho de
peso insatisfatório e irritabilidade importante. O tratamento foi realizado com
solução de Enxofre 6%, com resposta.

DISCUSSÃO
O modelo clínico de escabiose em lactentes difere daquele encontrado em
crianças mais velhas e adultos. Nos lactentes, são comuns as vesículas e há uma
tendência a formação precoce de pústulas, manifesta principalmente nas
regiões palmar, plantar, face e couro cabeludo e torna-se generalizada mais
rapidamente. O quadro inclui ainda intenso prurido, porém o mesmo pode estar
ausente. Há surgimento de pequenos nódulos vermelhos e túneis que têm a
aparência de linhas finas, onduladas, brancas ou acinzentadas entre as lesões. O
comprometimento pôndero-estatural, como observado, decorre da infestação
difusa e/ou prolongada. O surgimento dos sintomas pode ocorrer entre duas e
seis semanas após o contato com uma pessoa infestada ou com seus objetos
pessoais e o tratamento de escolha em menores de 2 meses é o Enxofre a 6%
em vaselina, sendo a Permetrina segura a partir dessa idade.

CONCLUSÃO
O diagnóstico dessa dermatose é feito pelo quadro clínico e reforçado pelo
encontro de outros familiares com sintomas semelhantes. A abordagem envolve
o tratamento dos contatos domiciliares bem como evitar a reinfestação, através
dos cuidados com roupas e utensílios.
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