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A feo-hifomicose é uma infecção micótica

oportunista, que acomete animais domésticos e

humanos. É causada por fungos filamentosos, que

contêm melanina em sua parede celular. A infecção

sistêmica é rara e acontece principalmente em animais

imunocomprometidos.

Introdução

Dois cães machos, um sem raça definida de oito anos

(Canino 1) e um Golden Retriever de 11 anos (Canino

2), manifestaram clinicamente prostração, tetraparesia,

opistótono, perda da propriocepção e sensibilidade

superficial diminuída em membros, com piora do

quadro clínico, sendo realizada eutanásia e,

posteriormente, a necropsia.
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O resultado histopatológico associado à

coloração de GMS permitiu o diagnóstico de

inflamação piogranulomatosa multifocal com

fungos dematiáceos intralesionais, corroborando

para o diagnóstico de feo-hifomicose.
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Na necropsia foram observados no Canino 1

esplenomegalia e nódulos esbranquiçados multifocais

de cerca de 0,3 cm de diâmetro em cápsula e

parênquima esplênicos e em córtex renal. No

hemisfério cerebral e no cerebelo havia nódulos de 0,5

a 1,0 cm de diâmetro, contorno irregular, centro friável

e bordos avermelhados. No Canino 2 havia nódulo de

1,5 cm em lobo medial direito do fígado, com

cavitação central contendo líquido turvo e espesso. No

hemisfério cerebral esquerdo havia também área de 1,5

cm de diâmetro com contorno e superfície irregular,

porção central amolecida e periferia acinzentada

(Figura 1).

A técnica histoquímica de Prata Metenamina de

Grocott (GMS) evidenciou as estruturas fúngicas

(Figura 3).

Figura 1: Feo-hifomicose sistêmica em cão. Cérebro.

Canino 2. Área com superfície e contorno irregular, porção

central amolecida e periferia acinzentada (seta).

Apoio: 

Figura 2: Feo-hifomicose sistêmica em cão. Canino 1.

Rim. Infiltrado inflamatório composto por neutrófilos,

macrófagos e células gigantes multinucleadas (asterisco),

com estruturas fúngicas intralesionais, caracterizadas por

hifas septadas de parede acastanhada (seta), Hematoxilina e

Eosina. Obj. 40x.

*

Ao exame histopatológico de ambos os caninos

foram observadas extensas áreas de necrose,

associadas a infiltrado inflamatório composto por

neutrófilos, macrófagos e células gigantes

multinucleadas, com estruturas fúngicas

intralesionais, caracterizadas por hifas septadas de

parede acastanhada (Figura 2), em baço, rim, coração

e encéfalo do Canino 1 e em fígado e encéfalo do

Canino 2.

Figura 3: Feo-hifomicose sistêmica em cão. Canino 2.

Encéfalo. Estruturas fúngicas intralesionais (seta),

Metenamina de prata de Grocott. Obj. 40x.


