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Introdução: A Doença da Arranhadura do Gato (DAG), causada pela bactéria Bartonella henselae, tem como vetor a pulga 
do gato, e é caracterizada por linfadenopatia regional, sendo quadro sistêmico raro em imunocompetentes. Descrição 
do caso: Paciente feminina, 4 anos, hígida, encaminhada para investigação de nódulos hepáticos. Apresentava febre, 
inapetência, dor abdominal e perda de 6kg em 21 dias. Ao exame físico, somente linfonodomegalias cervicais reacionais. 
US abdominal mostrou múltiplos nódulos hepáticos. TC de tórax normal e abdominal com nódulos hepáticos até 1,2 cm. 
Exames laboratoriais (hemograma, culturais, função hepática e renal, alfafetoproteína, e sorologias para sífilis, hepatite C, 
toxoplasmose, HIV, EBV e CMV) sem alterações, provas inflamatórias em queda. Vacinas em dia, imunidade para hepatite B. 
Contato domiciliar com gatos. Na segunda US abdominal surgiram nódulos esplênicos. EPF normal, mas optado por curso de 
Albendazol. Descartadas embolização por endocardite, Leishmaniose e Tuberculose. RNM abdominal demonstrou nódulos 
hepáticos, até 1,6 cm, possíveis abscessos, não afastando neoplasia. Biópsia hepática negativa para fungos, bacteriológico 
e BAAR negativos. Alta com azitromicina por 5 dias pelo diagnóstico presuntivo de DAG. No seguimento ambulatorial, ana-
tomopatológico com hepatopatia granulomatosa. Anticorpos para toxocara negativo, e Bartonella IgG Reagente > 1:512. 
Resolução completa dos sintomas, em ganho de peso. Discussão: A paciente apresentou DAG com comprometimento 
sistêmico, nódulos hepáticos e esplênicos. A IgG anti-Bartonella quando título > 1:256 sugere infecção ativa ou recente. 
A melhora clínica apresentada antes do tratamento específico sugere quadro autolimitado. O benefício dos antibióticos 
não é claro, mas maioria das fontes sugere a todos os pacientes para prevenir complicações. É importante adotar medidas 
ambientais contra pulgas em gatos. Conclusão: A DAG geralmente tem excelente prognóstico, com resolução espontânea 
em semanas a meses, não sendo frequente doença grave. Quadro sistêmico costuma ser reservado a pacientes imunocom-
prometidos, havendo raros casos descritos em imunocompetentes. 
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Introdução: A necrólise epidérmica tóxica (NET) é uma doença rara e grave com manifestações multissistêmicas. 
O caso apresentado descreve de forma fiel o quadro clínico típico e a etiologia clássica da doença. Descrição 
do caso: Paciente, sexo feminino, 13 anos, com quadro de exantema, febre e hiperemia conjuntival iniciado em 
13/09/2019. Evoluiu com lesões arroxeadas, bolhas e acometimento de mucosa oral, ocular e perineal. Em 17/09 
procurou o Hospital Odilon Behrens por piora do quadro, onde foi identificado o uso de Fenobarbital 100 mg/
dia desde 28/08 (após dois episódios de crises convulsivas) e diagnosticado Necrólise Epidérmica Tóxica. Trans-
ferida para o Hospital João Paulo II em 18/09 e encaminhada ao CTI. Tratada com corticoide, analgesia, sedação, 
antibiótico e soroterapia. Evoluiu com sinéquia de pálpebras, e dificuldade de abertura ocular, com necessidade 
de blefaroplastia. Iniciado Clobazam como anticonvulsivante. Recebeu alta com melhora importante das lesões e 
acompanhamento ambulatorial com oftalmologia, neurologia e dermatologia. Discussão: A NET é uma afecção de 
baixa incidência e alta mortalidade que atinge pele e mucosas predominantemente. Pode evoluir com repercussão 
multissistêmica e manifestações dermatológicas severas, que atingem mais de 30% da superfície corporal total. A 
NET pode ser desencadeada por infecções, mas sabe-se que pelo menos 80% dos casos são causados pelo uso de 
medicamentos. Dentre esses, em destaque: alopurinol, carbamazepina, fenobarbital, sulfonamidas e fenitoína. O 
caso clínico em questão descreve uma adolescente em uso de fenobarbital que foi acometida pela doença. O quadro 
relatado demonstra a manifestação da NET, e o medicamento em questão inclui-se nas etiologias mais comuns para 
a doença. Conclusão: Dada a gravidade do tema descrito, entende-se o quão necessário é o conhecimento acerca 
da afecção, para que ela seja devidamente reconhecida e que seu tratamento seja feito de forma rápida e efetiva, 
evitando complicações e desfechos críticos.


