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INTRODUÇÃO

Fasciíte necrosante é uma infecção aguda rara que se

manifesta principalmente por necrose intensa e crescente

de fáscias, músculos e tecido subcutâneo, de elevada

mortalidade que pode acometer animais e humanos. O

objetivo desse trabalho é relatar um caso de fasciíte

necrosante em um canino.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi encaminhado ao Laboratório de Patologia Animal,

UFMT, campus Sinop, para necropsia, um canino, cinco

anos de idade, macho, Pit Bull. Segundo a tutora, o

animal apresentou dor e edema em membro pélvico

direito e bolsa escrotal, sem histórico de lesão prévia.

Com evolução rápida, o curso clínico foi de cinco dias

até a morte. Os fragmentos teciduais foram coletadas e

fixados em formol tamponado a 10%. Posteriormente,

foram processadas rotineiramente para histopatologia,

coradas em hematoxilina e eosina e coloração de

GRAM. Em seguida foram avaliadas sob microscopia de

luz.

Projeto realizado com Apoio: UFMT/PROCEV/CODEX

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na necropsia, em região metatársico-falangeana direita na

pele havia pequena área de laceração e necrose. No tecido

subcutâneo e musculatura esquelética adjacente havia

extensa hemorragia, edema e necrose tecidual. O baço

estava aumentado de tamanho, assim como o fígado que

apresentava coloração escura e evidenciação do padrão

lobular. Os rins estavam enegrecidos e com radiações

esbranquiçadas na cortical. Pulmão estava difusamente

edematoso e congesto, coração globoso e com

endocardiose atrioventricular bilateral. Histologicamente,

em pele, tecido subcutâneo e musculatura do membro

afetado havia acentuada e extensa necrose com infiltrado

inflamatório leve de neutrófilos, além de necrose

fibrinoide de vasos sanguíneos e trombose. Na coloração

de GRAM foram evidenciadas na lesão, bactérias

cocoides gram-positivas. No Fígado havia necrose

multifocal moderada, colestase e congestão difusa

moderada, no pulmão, edema e congestão acentuadas e

nos rins, glomerulonefrite membranoproliferativa e

glomeruloesclerose acentuadas, necrose tubular difusa e

infiltrado inflamatório mononuclear e fibrose intersticial

moderados.

Figura 1. Fasciíte necrosante em um cão. Membro pélvico direito parcialmente

dissecado demonstrando laceração e necrose em região metatársico-falangeana.

(seta).

Ao exame necroscópico e avaliação histopatológica

constatou-se dermatite e miosite necrotizante focalmente

extensa grave associada à infecção bacteriana gram-postiva,

compatível com Fasciíte necrosante. Adicionalmente o

animal apresentava quadro de insuficiência renal crônica e

insuficiência cardíaca congestiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 2. Membro pélvico direito dissecado para avaliação dos tecidos subcutâneo

e muscular evidenciando extensa hemorragia, edema e necrose em região

metatársico-falangeana.
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