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RELATO DO CASO

O paciente, do sexo masculino, 48 anos, natural e procedente

de Natal-RN chegou ao serviço em abril de 2017 apresentando

relato de acidente de bicicleta há 12 anos com escoriações no

mesmo membro, e há 9 anos aparecimento de nódulo

endurecido, de aproximadamente 3 cm, associado a edema e

rubor, também na mesma região. Procurou assistência médica

nessa época, iniciando tratamento com sulfametoxazol-

trimetropim por 5 meses, com regressão do edema. O

tratamento foi suspendido por questões financeiras. Houve

recidiva das lesões após interrupção do antimicrobiano, levando

o paciente a fazer uso novamente de sulfametoxazol-

trimetropim, desta vez sem melhora. Há 16 meses, com piora do

quadro, procurou novamente serviço médico, iniciando curso de

levofloxacino por 14 dias e itraconazol por 30 dias, e depois

ciprofloxacino e itraconazol novamente, por 14 e 30 dias,

respectivamente, sem melhora. As lesões tornaram-se

dolorosas, pruriginosas e passaram a drenar secreção

purulenta.

Na primeira consulta no Hospital Giselda Trigueiro, o paciente

apresentava múltiplas lesões em membro superior direito, de

caráter fistulizante, com acentuado edema endurecido

adjacente, cicatrizes e retração entre as lesões, e grãos de

coloração amarelo claro junto da secreção purulenta.

Botriomicose é uma infecção granulomatosa crônica de etiologia

bacteriana, não supurativa, e de frequência rara. Afeta

principalmente pele e tecido subcutâneo e os agentes mais

comuns são Staphylococcus aureus e Pseudomonas

aeruginosa. Correlaciona-se com imunossupressão e traumas

físicos, inclusive operatórios. Aqui relatamos um caso de

botriomicose em um paciente de 48 anos, encaminhado para o

Ambulatório de Doenças Fúngicas do Hospital Giselda Trigueiro,

em Natal-RN, serviço de referência em Doenças Infecciosas do

estado.

INTRODUÇÃO

Existem menos de 200 casos relatados de botriomicose na literatura mundial.

Um desequilíbrio entre a imunidade do hospedeiro e a patogenicidade do

agente é postulado como uma possível explicação para a formação de grãos,

que torna esta doença um diagnóstico diferencial para actinomicetoma e

eumicetoma. Aqui reportamos um caso de botriomicose em paciente

imunocompetente e de prolongado curso temporal, caracterizado por flutuações

no quadro clínico. Chama atenção o fato de que dois cursos de sulfametoxazol-

trimetoprim foram realizados previamente, sem resposta adequada,

provavelmente devido ao uso de subdose. Como é uma doença extremamente

rara, o protocolo para seu tratamento não é bem estabelecido. Chamamos a

atenção para a importância do diagnóstico precoce, no sentido de obter maior

sucesso terapêutico e menor grau de sequelas.

DISCUSSÃO

Exames de imagem evidenciaram aumento de partes moles (radiografia),

estruturas nodulares, irregulares e com realce em fase pós-contraste

(ressonância magnética) mas sem nenhuma conclusão a respeito da etiologia.

Amostras da secreção e do tecido foram colhidas. Exame direto e cultura de

fungos foram persistentemente negativos, anátomo-patológico demonstrou

processo inflamatório granulomatoso crônico agudizado e cultura para bactérias

revelou crescimento de Staphylococcus aureus sensível a oxacilina, quinolonas,

sulfametoxazol-trimetropim e resistente a clindamicina. Novo curso de

sulfametoxazol-trimetropim foi iniciado, e após 4 meses as lesões já

demonstravam considerável regressão.
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BOTRIOMICOSE EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO DE HOMEM COM HISTÓRIA DE TRAUMA HÁ 11 ANOS: RELATO DE CASO

Fig. 1 – Lesão apresentada pelo paciente na primeira consulta

Fig. 2 – Lesão após curso de 4 meses de sulfametoxazol-

trimetoprim


