
Em MTE observou-se úlcera cutânea focalmente extensa da região do cotovelo até região de carpo,
recoberta por tecido de granulação (Fig1. A). Havia ruptura da cápsula articular (articulação
radiocarpal). O MTD estava edemaciado, com área focalmente extensa de desprendimento da pele em
região de carpo. A extremidade distal estava escurecida, úmida, fétida, com desprendimento dos coxins
e unhas (gangrena úmida) (C). Histologicamente, observou-se necrose fibrinoide da parede dos vasos
da derme superficial e profunda, com trombose multifocal (D). Adjacente a estas áreas, havia necrose
de coagulação focalmente extensa da epiderme, derme e anexos e, por vezes, tecido muscular
subjacente. Regiões ulceradas recobertas por exsudato fibrinossupurativo e tecido de granulação eram
comuns.

Um Labrador, fêmea, 10 anos, foi atendido apresentando edema agudo em membro torácico esquerdo
(MTE). O cão havia sido tratado com cefalexina para otite quatro meses antes. No exame físico,
observou-se edema acentuado no MTE. O cão foi internado, e nos dias subsequentes, a lesão começou
a drenar conteúdo sanguinolento, evoluindo para desprendimento da pele e necrose do músculo
subjacente, sem resposta a corticosteroides. Após seis dias na internação, o membro torácico direito
(MTD) começou a apresentar as mesmas lesões. Amostras de pele foram encaminhadas para exame
histopatológico, com diagnóstico de vasculite cutânea. As lesões seguiram evoluindo sem resposta às
diferentes terapias instituídas e foi optado pela eutanásia.

Vasculite cutânea é uma condição rara em animais, com patogênese pouco elucidada. Dentre as
principais causas, destacam-se agentes infecciosos, medicamentos, vacinas ou doenças imunomediadas.
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Com base no histórico clínico e achados histopatológicos, foi definido o diagnóstico de vasculite
cutânea. Após extensa anamnese, uso de cefalexina foi apontado como a causa mais provável neste
caso.

Figura 1. (A) Membros torácicos. Observam-se áreas ulceradas focalmente extensas, com exposição de
tecido muscular e proliferação de tecido de granulação. (B,C) MTD. Área de gangrena úmida com
desprendimento da pele do coxim e unha. (D) Pele. Observa-se trombose multifocal moderada dos vasos
sanguíneos por vezes com leve infiltrado inflamatório e necrose fibrinoide da parede dos vasos da derme
profunda.
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