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A esporotricose é uma micose zoonótica
causada pelo fungo Sporothrix spp., que
acomete cães, gatos e seres humanos. O
envolvimento ósseo é raro, porém, quando
ocorre, é observado em animais
imunossuprimidos, podendo ser monostótico ou
poliostótico dependendo da via de infecção. O
presente trabalho tem como objetivo relatar o
acompanhamento radiográfico de um cão com
osteomielite hematógena por esporotricose.

1) Relato de caso

Para tanto foram utilizadas as radiografias de
uma cadela, sem raça definida, adulta, de
pequeno porte com histórico de claudicação
crônica nos membros direitos há mais de 2 anos
e lesões de pele ulceradas nos membros
esquerdos. Foram avaliadas projeções
ortogonais de joelho e cotovelo direitos, onde
constataram-se lesões osteolíticas com
destruição cortical e reação periosteal irregular
acometendo as regiões epifisária, metafisária e
diafisária distal de úmero e fêmur direitos
ultrapassando interlinha articular e acometendo
epífise, metáfise e diáfise proximal de rádio e
ulna direitos e epífise proximal de tíbia direita,
caracterizando lesão óssea agressiva mista
poliostótica (Figura 1). Além disso, observou-se
opacificação do coxim gorduroso infrapatelar de
joelho direito e redução da massa muscular dos
membros direitos, sendo estas alterações
compatíveis com efusão articular e atrofia
muscular, respectivamente. A partir dos achados
radiográficos foi sugerida biópsia óssea para
cultura fúngica, que resultou em crescimento de
Sporothrix spp.. A paciente foi tratada com 150
mg de Itraconazol, por via oral, uma vez ao dia,
por 60 dias em associação a 70 mg de Iodeto
de potássio, por via oral, duas vezes ao dia por
60 dias. Foi realizado acompanhamento
radiográfico 30, 90 e 270 dias após o início do
tratamento. Não foi observada melhora nos
achados radiográficos após a instituição do
tratamento.

2) Conclusão

A esporotricose óssea é uma forma rara em
cães, porém deve ser incluída na lista de
diagnósticos diferenciais das lesões ósseas
agressivas, principalmente, em regiões
endêmicas. Através do exame radiográfico é
possível identificar a doença a partir das
características e localizações das lesões
ósseas, sendo possível sugerir o próximo
exame complementar para o diagnóstico
definitivo. Ainda, o acompanhamento
radiográfico possibilita determinar a evolução e
o prognóstico, uma vez que pacientes com
danos ósseos refratários ao tratamento
persistem com os sinais clínicos ortopédicos,
como o observado neste caso.

Figura 1 – Projeções mediolaterais de joelho
direito (A e B) e de cotovelo direito (C e D)
antes (A e C) e 270 dias após o início do
tratamento (B e D).
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