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ABSTRACT
A variety of organisms have been implicated in bone infections such as bacteria and fungi.
A male rabbit, with a history of locomotion difficulty, with the presence of a foot injury in
both posterior limbs, characterizing bubble foot, which were already ulcerated, edema in
the tarsal joints, besides the presence of pus in the region. An x-ray of the posterior limbs
was requested, with areas of osteolysis being observed. The animal's history and
radiographic result were used to give a presumptive diagnosis of osteomyelitis. As
treatment, enrofloxacin therapy was instituted, in addition to cleansing the pododermite
with iodine at 1%. The animal did not present improvement in the clinical picture, being
submitted to euthanasia.
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INTRODUÇÃO
Uma variedade de organismos

associadas

a

implantes

ou

outros

tem sido implicada em infecções ósseas,

materiais estranhos. Os animais que

tais

sofrem

como

bactérias

e

fungos.

A

de

osteomielite

crônica

osteomielite crônica desenvolve-se a

geralmente apresentam uma claudicação

partir de tratamento

insidiosa e dor no local da injúria, sendo

inadequado de

osteomielite aguda, infecções ocultas
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o histórico e a sintomatologia do

animal importantes para o diagnóstico

bubblefoot, que já se encontravam

da

ulcerados,

doença

(BUBENIK,

2015).

O

edema

nas

articulações

objetivo do presente trabalho é relatar

tarsais, além da presença de pus na

um caso de diagnóstico presuntivo de

região. Como exame complementar foi

osteomielite

coelho

solicitado radiografia dos membros

(Oryctolagus cuniculus), bem como os

posteriores, sendo encontradas áreas de

procedimentos

lise óssea na região tarsal do animal.

crônica

em

realizados

como

Como tratamento foi instituído terapia

tratamento da mesma.

com enrofloxacina, na dose de 20
mg/kg, além de limpeza da pododermite

MATERIAL E MÉTODOS
No dia 7 de junho de 2017 foi
atendido

numa

clínica

veterinária

particular, no município de FortalezaCeará, um coelho macho sem raça
definida, de idade desconhecida pelo
proprietário.

A

queixa

principal

consistia em dificuldade de locomoção
nos membros posteriores. Na anamnese
o proprietário relatou que o animal
possuia dificuldades de locomoção há
aproximadamente dois meses, e na
maior parte do tempo se encontrava

com solução de iodo a 1%, a mesma era
aquecida e utilizada para fazer uma
lavagem sob pressão, com uma seringa
de 20 ml. Após 10 dias não houve
evolução clínica do quadro, sendo
propostas

ao

proprietário

duas

alternativas. A primeira consistia em
amputação

bilateral

dos

membros

posteriores, com a posterior utilização
de cadeira de rodas, e a segunda em
eutanásia

do

animal,

sendo

esta

escolhida pelo proprietário.

parado. Era criado em piso liso, na
varanda do apartamento. A alimentação

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No

era composta por ração própria para a
espécie, feno, legumes e frutas à
vontade. Segundo relato do proprietário
era um animal obeso, entretanto, desde
o aparecimento dos sinais no sistema
locomotor, apresentava perda de peso
progressiva.

Ao

exame

físico

foi

constatada

lesão

podal

nos

dois

membros

posteriores,

caracterizando

exame

radiográfico

solicitado foi constatada áreas de lise
óssea na região afetada . As radiografias
sozinhas têm uma sensibilidade de
apenas 62,5% e uma especificidade de
57,1%

para

o

diagnóstico

de

osteomielite, entretanto são comumente
usadas em conjunto com sinais clínicos
para

fazer

um

diagnóstico
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presuntivo.Para obter um diagnóstico

Pode-se

concluir

que

o

definitivo, amostras de tecido, ou

diagnóstico precoce de osteomielite

aspirados

ser

bem como a solicitação de exames

coletados para realização de citologia,

confirmatórios como a radiografia afim

cultura

de fechar o diagnóstico, podem ajudar

de

agulhas

devem

microbiológica

susceptibilidade

e

teste

de

antimicrobiana

ao sucesso terapêutico instituído.

(BUBENIK, 2015).
No presente trabalho o animal
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veterinário pode ter favorecido para o
insucesso da terapia instituída.
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