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INTRODUÇÃO
Os ossos são tecidos vascularizados e o suprimento

sanguíneo apropriado é essencial para sua função

fisiológica. Na necrose avascular ocorre a morte do

osteócito e da matriz óssea, ocasionando colapso da

arquitetura, perda de função e isquemia dos componentes

celulares do osso e da medula. Nos animais essa afecção

ocorre frequentemente associada a processos traumáticos.

O exame radiográfico é o principal método para a avaliação

do esqueleto e identificação de alterações ósseas,

fornecendo informações como a localização e extensão da

lesão, radiopacidade, contorno, forma, tamanho, devendo

ser realizado em no mínimo duas projeções ortogonais.

RELATO DE CASO
Foi atendido um cão macho, da raça Pug, de dois anos de

idade, apresentando uma pequena ferida no membro

torácico esquerdo associado à secreção purulenta e

claudicação. Foram realizados exames de hemograma e

bioquímicos, observando-se apenas leucocitose como

alteração, e também duas projeções radiográficas em

posicionamentos mediolateral e dorsopalmar do carpo e

metacarpos. As radiografias revelaram lesões líticas

côncavas e em anel, com bordas alargadas e escleróticas

e discreta reação periosteal regular adjacente, localizadas

em porção proximal do 2º ao 5º metacarpo, com fratura

patológica do 3º metacarpo e aumento de tecidos moles

adjacentes (Fig. 1). Foi realizada biópsia cujo diagnóstico

foi de periosteíte linfoplasmocitária e neutrofílica multifocal

a coalescente moderada. Os exames de cultura bacteriana

e fúngica foram negativos. O tratamento baseou-se em

medicações para o alívio da dor, anti-inflamatório,

antibiótico e protetor gástrico. Foi prescrito seis gotas de

dipirona a cada oito horas, durante quatro dias; tramadol

40 mg, ½ comprimido a cada oito horas, durante três dias;

firocoxib 57 mg, ¼ comprimido a cada 24 horas, durante

sete dias; omeprazol 10 mg, uma cápsula a cada 12 horas,

durante 15 dias; e cefalexina 75 mg, um comprimido a

cada 12 horas, durante sete dias. A partir dos resultados

dos exames suspeitou-se de uma lesão óssea por

comprometimento vascular e necrose de causa prévia,

uma vez que o objeto de causa não foi identificado e o

paciente foi adotado, sendo o seu histórico desconhecido.

Alguns dias após o tratamento, a tutora responsável

identificou uma estrutura se desprendendo do interior da

ferida, cujo aspecto era de goma elástica (Fig. 2),

confirmando a suspeita anterior.

CONCLUSÃO
O exame radiográfico é uma ferramenta auxiliar

importante no diagnóstico de lesões por compressão

crônica dos ossos e consequente comprometimento

vascular, entretanto, são escassas as informações na

literatura científica sobre esses achados de imagem em

pequenos animais, sendo encontrado apenas uma breve

exposição de um caso com achados radiográficos

semelhantes em tíbia de um canino (Mattoon e Neelis,

2018). As alterações líticas associadas a escleróticas,

principalmente quando em formato de anel, com

alargamento das bordas da lesão e acometimento dos

tecidos moles adjacentes, devem ter como diagnóstico

diferencial a lesão compressiva crônica, ainda que o

objeto causador da lesão não esteja facilmente visível.

Figura 1: Radiografias em projeção dorsopalmar (A) e mediolateral

(B) do carpo e metacarpos do membro torácico esquerdo. Notam-

se lesões líticas côncavas e em anel, com bordas alargadas e

escleróticas e discreta reação periosteal regular adjacente,

localizadas em porção proximal do 2º ao 5º metacarpo, com

fratura patológica do 3º metacarpo e aumento de tecidos moles
adjacentes.

Figura 2: Imagem fotográfica de material que se desprendeu do
interior da ferida, com aspecto de goma elástica (seta azul).


