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Introdução: A necrose adiposa do subcutâneo, entidade rara, afeta tipicamente recém-nascidos (RN) a termo com 
história de asfixia. As lesões caracterizam-se por firmes nódulos subcutâneos e placas, focais ou extensas e, ge-
ralmente, a pele sobre a lesão torna-se eritematosa, assumindo coloração violácea. Localiza-se principalmente: 
coxas, face, dorso e braços. Descrição do caso: J.C.S., masculino, 6 horas de vida (hv), a termo, nascido de cesárea, 
hipotônico, sem choro, necessitando de suporte de oxigênio (O2) na sala de parto. Interna na unidade neonatal após 
resultado da gasometria cordão umbilical: pH 6,94 | EB -18 | O2 13% e por manter-se hipoativo, com dessaturações 
e necessidade de O2. Entra em protocolo de hipotermia por diagnóstico de encefalopatia hipóxica isquêmica mo-
derada, permanecendo assim por 72h. Com 96hv, houve aparecimento de placas eritematosas, infiltradas e endu-
recidas à palpação, dispersas pelo dorso e região latero-proximal dos braços, além de febre. Solicitada triagem para 
sepse, compatível com sepse neonatal tardia. Iniciado cefepime pela impossibilidade de coleta de líquor devido às 
lesões dorsais. Hemocultura positiva entre 12 e 24 horas com cocos gram positivos em aglomerados e o paciente 
apresenta piora clínica, mantendo picos febris frequentes, além de surgimento de tremores finos, taquipneia, piora 
do sensório e trombocitopenia. Associado vancomicina à antibioticoterapia. Solicitada avaliação da dermatologia, 
realizada biópsia das lesões que confirma a hipótese diagnóstica de necrose adiposa subcutânea. Hemocultura 
positiva final com Staphylococcus epidermidis sensível ao tratamento proposto. RN evolui com melhora clínica e 
das lesões de pele e não apresentou quadro de hipercalcemia concomitante. Discussão: Necrose gordurosa do 
subcutâneo, entidade bastante rara, acomete quase que exclusivamente RN a termo com história de asfixia. A sua 
identificação precoce é importante, pois estes RN, poderão desenvolver hipercalcemia posteriormente. Conclusão: 
A evolução tende ser benigna, resolvendo-se após alguns meses. Alguns casos, entretanto, resultaram em óbito 
devido à hipercalcemia.
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Introdução: Ivermectina, droga desenvolvida nos anos 70 pela medicina veterinária para tratamento de ectoparasita 
bovino, tem se tornado uma “panaceia brasileira” no combate ao Sars-Cov 2, tanto na profilaxia como curativa, apesar da 
escassez de estudos randomizados duplos cegos e ainda com limitações ao uso combinado com outros medicamentos, 
incluindo drogas com atividades no sistema nervoso central (SNC). Relato de caso: genitor informa ao pediatra que seu 
filho, 5 anos, portador de Transtorno de Espectro Autista com história clínica pregressa de sibilância recorrente e episódios 
convulsivos, necessita fazer uso de Ivermectina, pois estava em “busca de ferramenta para proteger seu filho, incluindo 
sua imunidade” (sic) e que diante da pandemia do Covid-19, tinha necessidade de usar esse medicamento, precisando 
somente da prescrição médica. Foi orientado pelo médico que esse medicamento não tem indicação profilática e nem 
curativo para Sars-Cov2. Decorridos 2 dias, retorna contato informando que a criança vem apresentando palidez, vômi-
tos, mal-estar e sonolência não associados à febre ou diarreia e que há 1 dia ofereceu 1 comprimido de Ivermectina. Pai 
recebe orientação que possivelmente o menor manifesta reação adversa ao medicamento diante do uso inapropriado 
para enfrentamento da doença, além de possuir possíveis efeitos indesejáveis. Discussão: Pesquisas apontam que a 
Ivermectina interage com fármacos, em especial os de uso contínuo, como antidepressivos, desaconselhando-se, portan-
to, administrar naqueles pacientes que vem utilizando drogas depressoras do SNC. Apesar de constar na bula reduzida 
contraindicação, provavelmente a criança desenvolveu reação adversa, não obstante, o genitor ter recebido advertência 
desse medicamento. Conclusão: Ensaios clínicos têm sido desenvolvidos no combate ao SARS-CoV-2 e a Ivermectina 
ainda carece de estudos conclusivos para afirmar sua eficácia como droga anti-viral, sendo que atualmente é apenas 
apresentada como droga para ectoparasitoses, não excluindo limitações de segurança na população pediátrica.


