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Palavras-chave: esporotricose, resistência.

A Esporotricose ou micose gomosa ou úlcero- gomosa é uma doença fúngica
subaguda ou crônica, de distribuição universal, que acomete homens e animais,
causada pelo fungo dimórfico Sporothrix shenckii. A infecção pode limitar-se ao local
da inoculação (esporotricose em placa) ou estender-se ao longo dos canais linfáticos
proximais (esporotricose linfangítica), sendo raro o acometimento de mais de um
membro. Geralmente caracteriza-se por uma infecção benigna limitada ao tecido
celular subcutâneo, caracterizando-se pela formação de pequenos tumores que
tendem a ulcerar e supurar, podendo associar-se a uma linfangite nodular. Por
resultar de inoculação do fungo em traumatismos leves, acomete com maior
freqüência mãos, pernas e face, havendo forte relação com profissões rurais.
Apresenta diferentes manifestações clínicas, sendo de suma importância a
realização do diagnóstico diferencial com outras patologias. A disseminação
hematogênica e a resistência ao Itraconazol, droga de escolha nos dias de hoje,
vêm se apresentando como as principais complicações associadas à doença. A
Anfotericina B, o Iodeto de Potássio, o Fluconazol e outras drogas também tem se
apresentado como apoiadoras no tratamento da esporotricose. Apresentamos um
caso de esporotricose multirresistente com o objetivo de tornar de conhecimento
geral essa apresentação atípica, mas de ocorrência possível. Paciente feminina, 19
anos, sem história epidemiológica sugestiva, sem qualquer imunossupressão
detectada, interna na enfermaria de clínica médica por lesões nodulares, ulceradas e
dolorosas em perna esquerda há mais ou menos dois anos e meio. Feito o
diagnóstico de esporotricose, adota-se à terapia de escolha para a doença. Desde
então, paciente mostra-se refratária ao tratamento, não havendo resolução das
lesões e com surgimento de novas lesões em vigência de tratamento. Adotadas às
terapias de segunda escolha, segue-se sem resolução ou com resolução temporária
do quadro ao longo de dois anos e meio. Paciente segue ainda hoje em
acompanhamento ambulatorial com períodos de remissão das lesões curtos,
deprimida, com limitação das relações sociais. A terapia para esporotricose é
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determinada pelo tipo de doença apresentado, bem como pelas facilidades e
complicações inerentes ao esquema terapêutico adotado. Formas cutâneas ou leves
têm como indicação principal o uso de Itraconazol na dose de 100-200mg/dia, sendo
geralmente necessária a manutenção até 3-6 meses. Outros Imidazólicos, o Iodeto
de Potássio, a Anfotericina B e a Terbinafina também vêm sendo utilizados. Em
geral, as formas extracutâneas são tratadas com ciclos prolongados de Anfotericina
B endovenosa na dose de 1 mg/kg/d (2 mg/kg/d) até 50 mg, diluídos em 500 ml de
soro glicosado, em dias alternados, até um máximo de 3g de dose total. Pode haver
indicação de uso de Itraconazol, sobretudo por efeitos colaterais secundários à
Anfotericina B, Iodeto de potássio e, até mesmo, associação com outras técnicas
(cirurgias, associação de medicações, entre outros). A resistência ao Itraconazol
vem despontando como uma das grandes complicações secundárias à doença. É
considerada terapia de primeira escolha, com poucos efeitos colaterais, posologia
simples e está presente na grande maioria dos esquemas terapêuticos descritos.


