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definição e etiologia
É uma doença de pele causada por um para-
sita denominado Sarcoptes scabiei.

epidemiologia
É doença comum, mais frequente em crian-
ças, muito contagiosa, podendo causar epi-
demias, como a que ocorreu entre os índios 
Panará, quando habitavam o Parque Indí-
gena do Xingu. A transmissão ocorre por 
contato pessoal e por roupas contaminadas 
(camisas, redes, toalhas, calções etc.).

Existe escabiose entre animais domésti-
cos, como cão e gato. Em geral, os animais 
apresentam queda de pelo. A doença animal 
pode eventualmente ser transmitida ao ho-
mem, principalmente ao que mantém um 
contato maior com o animal. 

quadro clínico
A escabiose causa muita coceira, principal-
mente à noite quando estamos deitados. As 
lesões características são pápulas eritemato-
sas. Surgem pequenas feridas com crostas 
(cascas) ou escoriações nas áreas de dobras 
da pele (axilas, entre os dedos das mãos, vi-
rilha), mas podem atingir outras áreas (cin-
tura pélvica, punhos, região umbilical) e, 

eventualmente, todo o corpo. Nas mulheres, 
é comum acometer as mamas. Nos homens, 
é comum aparecerem caroços no pênis e no 
saco escrotal (Figuras 50, 51, 52 e 53). Nas 
crianças podemos encontrar vesículas nas 
palmas das mãos e plantas dos pés. Geral-
mente há mais de uma pessoa da casa ou da 
família com a coceira. É comum ocorrer in-
fecção bacteriana nas lesões.

exames subsidiários
Em quase todos os casos, o diagnóstico se 
faz pelo quadro clínico e epidemiologia (ca-
sos familiares).

tratamento
Geralmente o tratamento com medicações 
tópicas é su�ciente (benzoato de benzila, 
monossul�ram, permetrina 5%, enxofre pre- 
cipitado 5%).

Quando necessário, podem-se utilizar 
medicamentos sistêmicos (ivermectina em 
dose única repetida após uma semana).

Para o sucesso do tratamento, os familia-
res e os que moram na mesma casa também 
devem ser tratados. Deve-se também lavar e 
colocar para secar diariamente todas as rou-
pas e, se possível, as redes também.

1. Escabiose
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Figura 50. Escabiose. Pápulas escoriadas na axila.

Figura 51. Escabiose. Pápulas escoriadas na região interdigital das mãos.
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Figura 52. Escabiose. Pápulas eritematosas na região genital.

Figura 53. Escabiose. Pápulas escoriadas na região periumbilical.
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definição e etiologia
Doença dos cabelos e pelos causada por 
parasitas do gênero Pediculus (piolhos). 
Quando atinge a cabeça, chama-se pedi-
culose do couro cabeludo, quando atinge 
os pelos do corpo, chama-se pediculose do 
corpo e quando atinge os pelos dos genitais 
chama-se �tiríase (chato).

epidemiologia
É doença comum, mais frequente em 
crianças, muito contagiosa – capaz de cau-
sar epidemias. A transmissão ocorre por 
contato pessoal. A �tiríase, por ser de loca-
lização genital, pode ser transmitida pelo 
contato sexual.

quadro clínico
Causa muita coceira, principalmente na 
cabeça, que é o local mais frequentemente 
acometido. Escoriações nas costas dos pa-
cientes, logo abaixo da nuca (Figura 54) po-
dem ser encontradas. Essa forma geralmen-
te inicia-se na região posterior (occipital).

O diagnóstico é feito pela visualização 
dos piolhos na área acometida e pela pre-
sença dos ovos desses parasitas (lêndeas) 
aderidos aos cabelos e pelos (Figura 55).

exames subsidiários
As lêndeas podem ser observadas a olho 
nu, não sendo necessário exame através do 
microscópio.

tratamento
Geralmente o tratamento com medicações 
tópicas é su�ciente (benzoato de benzila,  
permetrina 5%).

Quando necessário, medicamentos sistê-
micos (ivermectina) podem ser utilizados.

Para o sucesso do tratamento, todos 
aqueles que tiverem a pediculose, princi-
palmente as crianças, devem ser tratados. 
Para remover as lêndeas deve-se aplicar 
uma mistura de água morna com um pou-
co de vinagre na cabeça. Depois de meia 
hora, elas podem ser removidas com pente 
�no.

2. Pediculose (Piolhos)
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Figura 54. Pediculose. Pápulas escoriadas na região occipital.

Figura 55. Pediculose. Lêndeas aderidas aos cabelos.
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definição e etiologia
Doença de pele causada por larvas, presentes 
no solo, depositadas em fezes de cães e gatos. 
É também chamada de bicho-geográ�co.

epidemiologia
É doença comum em locais com solo are-
noso e seco. A doença não é transmitida de 
pessoa para pessoa.

quadro clínico
Provoca muita coceira na área afetada, que 
normalmente é o pé, mas pode atingir tam-
bém as mãos e nádegas ou qualquer outra 

região do corpo. A lesão cutânea é carac-
terística com aspecto linear e vai aumen-
tando com o tempo pela movimentação da 
larva (Figura 56).

exames subsidiários
O diagnóstico de infestação por larva mi-
grans é clínico.

tratamento
O tratamento tópico é e�caz (tiabendazol 
5%). Medicamentos sistêmicos também po-
dem ser utilizados (ivermectina, albenda-
zol, tiabendazol).

3. Larva Migrans

Figura 56. Larga migrans. Lesões eritematosas e lineares.
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definição e etiologia
É doença de pele e mucosas causada por pa-
rasitas do gênero Leishmania. 

epidemiologia
Ocorre em áreas de mata e é transmitida 
por picadas de alguns tipos de mosquitos 
contaminados com o parasita e que habitam 
essas regiões. Os hospedeiros da doença são 
animais domésticos e cavalos. A transmis-
são não ocorre diretamente do contato com 
o animal ou o homem contaminado, o mos-
quito sempre participa da cadeia. No pix, a 
espécie mais comum é a Leishmania brazi-
liensis. Essa espécie é responsável por lesão 
na pele e nas mucosas (nariz e boca).

quadro clínico
Pode se apresentar de diferentes maneiras. 
A lesão mais típica é uma úlcera (ferida) 
com contornos arredondados, bordas bem 
de�nidas e altas (parecendo moldura de um 
quadro) e fundo bem avermelhado (Figuras 
57, 58, 59 e 60). A lesão é assintomática, não 
dói nem coça. Pode cicatrizar espontanea-
mente após alguns meses e reaparecer de-
pois de anos, causando lesões nas mucosas, 

principalmente do nariz. Como o parasita 
tem predileção pela cartilagem, ele se ins-
tala na cartilagem nasal, perfurando-a e 
destruindo-a. O doente desenvolve uma de-
formidade na ponta do nariz, com aspecto 
de nariz de anta (nariz em tapir).

exames subsidiários
Para fazer o diagnóstico, pode-se realizar 
uma pequena biópsia da borda da lesão. 
Existe um teste de aplicação intradérmica, 
denominado teste de Montenegro, no qual 
se injeta 0,1 ml de um reagente (antígeno 
de Montenegro), para que se possa fazer a 
leitura da pápula que se forma no local da 
injeção após 48 a 72 horas. Se a pápula for 
maior que 5 mm, é forte a chance da doença 
ser causada pela Leishmania. 

tratamento
O tratamento é feito com medicamentos sistê-
micos (meglumina, itraconazol, alopurinol).

Quando há contraindicação para o uso 
da medicação sistêmica, pode ser realizada 
a in�ltração intralesional com meglumina 
sem ser diluída, utilizando-se no máximo 
uma ampola (5 ml) por aplicação.

4. Leishmaniose Tegumentar Americana
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Figura 57. Leishmaniose tegumentar. Lesão ulcerada recoberta com crosta hemática na perna.
Figuras 58, 59 e 60. Lesões ulceradas com borda em “moldura” na perna.

57 58

59 60
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definição e etiologia
É uma doença de pele causada por uma pul-
ga denominada Tunga penetrans. A doen-
ça também é conhecida por “bicho-de-pé”, 
dentre outras denominações regionais.

epidemiologia
O agente responsável pela doença é encon-
trado no solo seco e arenoso (terra, zona ru-
ral, chiqueiros, currais) e penetra na pele do 
homem que está em contato com esse am-
biente, principalmente quando ele está des-
calço. Pode afetar homens e suínos. É mais 
comum nos adultos.

quadro clínico
Inicialmente apresenta discreta coceira na 
região, que evolui para sensação de dor 
local. A lesão característica é uma pápula 
amarelada (popularmente denominada de 
“batata”) com ponto escuro central, que 
representa o próprio agente inoculado na 

pele. A localização preferencial é na região 
dos pés (região interdigital, região plantar 
e região subungueal), mas ocasionalmente 
pode acometer outras áreas do corpo.

A infecção secundária é complicação 
frequente. Quando ocorre infestação maci-
ça nos pés, o quadro pode se confundir com 
outras dermatoses (Figura 61).

exames subsidiários
Em quase todos os casos, o diagnóstico se 
faz pelo quadro clínico e pela epidemiologia 
(história de contato com terra, areia etc.).

tratamento
O tratamento consiste na retirada do agente 
com agulha esterilizada ou por outros meios 
(curetagem, eletrocoagulação, crioterapia 
com nitrogênio líquido).

Nos casos com infestação maciça, pode-
-se utilizar tiabendazol sistêmico (três a cin-
co dias) ou ivermectina oral (dose única).

5. Tungíase
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Figura 61. Tungíase. Infestação maciça no pé.
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