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Resumo: Relatar um caso de escabiose atípica em lactente após quadro de
enchente na cidade de Manhuaçu - MG
Introdução: A escabiose é causada por substâncias tóxicas do ácaro Sarcoptes
scabiei. O que determina sua disseminação é a duração do contato físico com o
indivíduo afetado, e raramente é transmitida por fômites. Nas crianças o quadro
clínico é similar ao do adulto, atingindo espaços interdigitais, região flexora de
punhos, dobras axilares, tornozelos, nádegas, abdômen e virilha.
Relato do Caso: SRP, masculino, residente de Manhuaçu, MG, procurou
atendimento médico em 17/03/2020, com 29 dias de vida devido ao quadro de
irritabilidade e lesões na pele. Em aleitamento materno exclusivo, bom estado
geral, afebril, levemente irritado, com lesões tipo nódulos granulomatosos em
MMSS e MMII, palma das mãos e plantas dos pés, aparentemente pruriginosas.
Os pais apresentam as mesmas lesões em regiões interdigitais, punhos e
dobras. Os sintomas de toda a família apareceram logo após a enchente
ocorrida na cidade em 26/02/20 que atingiu a casa da família. O tratamento foi
feito para todos os 3 membros da casa, sendo que para o bebê foi usado apenas
a permetrina 5% tópica e antialérgico oral.
Conclusão: A escabiose é uma dermatose frequente, porém rara nesta faixa
etária. O tratamento se restringe à medicação tópica, desinfecção dos fômites e
tratamento dos contatos, podendo ser necessários vários ciclos de tratamento.
A principal complicação é a sobreinfecção bacteriana, que deve ser tratada com
antibiótico terapia. Se todas as medidas terapêuticas forem cumpridas o
prognostico é bom. Nas recorrências rever o protocolo terapêutico e certificar
sobre o tratamento de todos.
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