
A calcinose cutânea é conhecida como uma alteração

dermatológica em que ocorre deposição de sais minerais, como

o cálcio na epiderme, derme e tecido subcutâneo. A calcinose é

dividida em quatro subtipos: metastática, distrófica, idiopática e

iatrogênica (TAFTI et al, 2005; FERREIRA et al, 2013). A

patogenia dessa afecção ainda não está bem esclarecida, mas

sugere-se que esteja associada a mudanças estruturais que

ocorrem nas proteínas que (compõem) as fibras colágenas e

elásticas presentes na derme, que começam atrair íons que estão

em equilíbrio na região extracelular (RODRIGUES et al, 2017).
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Um canino, macho, beagle, 12 anos, castrado, foi atendido no

setor de dermatologia de uma clínica veterinária na zona norte

do Rio de Janeiro com lesões nodulares e em placas difusas

pelo dorso, afetando região cervical e torácica.

Macroscopicamente, as lesões eram em sua maioria de

tonalidade rosada, algumas contento pústulas. Para avaliação

histopatológica, foram removidos dois fragmentos de pele e em

seguida instituído tratamento até novos exames laboratoriais. O

tratamento instituído foi: Antibiótico oral, cefalexina (21 dias),

após o término instituiu-se antibiótico tópico com mupirocina

(pomada diluída em 100 ml de água morna, duas vezes ao dia) e

banho com shampoo terapêutico (duas vezes na semana). Figura

1 e 2.

Figura 1 e 2. Pele com aspecto macroscópico das lesões de coloração rosada, crostosas e

protusas.

A partir dos achados clínicos, laboratoriais, ultrassonográficos e

histopatológicos foi possível chegar ao diagnóstico da calcinose

cutânea associada ao hiperadrenocorticismo. É de extrema

importância realizar diagnóstico diferencial para leões de pele,

para que o mesmo tenha tratamento clínico de suporte

necessário. Com o diagnóstico de hiperadrenocorticismo é

possível instituir o tratamento correto para que o paciente tenha

melhora clínica e laboratorial.
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O exame histopatológico evidenciou derme apresentando ilhas

ou grandes “lagos” irregulares e de diferentes tamanhos,

formados por grânulo mineral intensamente basofílico, que

substituía o tecido habitual. Estavam separados por estroma

abundante e colagenoso denso a fibroso, com presença de

poucos folículos pilosos. Epiderme com acentuada acantose e

ortoceratose e focos de material expelidos pelo infundíbulo

folicular, achados estes compatíveis com calcinose cutânea

(GROSS et al, 2005).

Para auxiliar no diagnóstico, realizou-se teste de supressão com

baixa dose dexametasona, além de avaliação ultrassonográfica,

que apresentou aumento bilateral das glândulas adrenais

(MCGAVIN; ZACHARY, 2013). O teste de supressão

apresentou resultados compatíveis com hiperadrenocorticismo

(GUPTILL et al, 1997), como observado na tabela 1 abaixo.
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TABELA 1: Resultados de Exames Especializados


