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Pitiose, causada pelo oomiceto Pythium

insidiosum, afetando o estômago de

cães é esporádica e geralmente fatal. Na

maioria dos casos é diagnosticada quando

as lesões estão muito avançadas e a

excisão cirúrgica torna-se impraticável.

Descreve-se os aspectos clínicos,

epidemiológicos, patológicos e imuno-

histoquímicos de pitiose gástrica em um

cão.

Introdução

Um cão, sem raça definida, três anos de

idade, proveniente da zona rural,

apresentou diarreia sanguinolenta, vômitos

persistentes e dor a palpação abdominal há

9 dias. No exame ultrassonográfico

abdominal verificou-se espessamento da

parede do estômago e, devido ao estado

clínico debilitante e terapêutica

irresponsiva, foi eutanasiado e

encaminhado para necropsia.

Macroscopicamente o estômago estava

aumentado, com mucosa difusamente

irregular e amarela com áreas multifocais

ulceradas (Figura 1). Havia espessamento

difuso e transmural por tecido

esbranquiçado e múltiplas áreas amareladas

milimétricas na submucosa e camada

muscular (Figura 1: detalhe).

Figura 2: Estômago de cão. A. Imagem negativa de hifa

de P. insidiosum (seta) em meio a piogranuloma. HE.

Obj. 40x. B. Hifas de P. insidiosum imunomarcadas em

marrom. IHQ. Obj. 40x.

Figura 1: Mucosa gástrica difusamente irregular e

espessamento transmural da parede do estômago

(detalhe).

Nesse caso, a imuno-histoquímica foi

essencial para o diagnóstico definitivo de

pitiose. O envolvimento apenas do

estômago é pouco descrito e apresenta

características clínicas e

ultrassonográficas semelhantes a

neoplasias gástricas, importantes como

diagnóstico diferencial.

Relato de Caso

Conclusões

Microscopicamente havia espessamento

difuso e acentuado da submucosa gástrica

por piogranulomas multifocais a

coalescentes e proliferação de tecido

conjuntivo fibroso, que por vezes

estendiam-se à camada muscular, além de

áreas ulceradas na mucosa. Imagens

negativas de estruturas tubuliformes, por

vezes circundadas por material de Splendori

Hoepli, foram vistas no citoplasma de

células gigantes multinucleadas e nas áreas

de necrose (Figura 2A). No Grocott essas

estruturas coraram em marrom e foram

confirmadas na imuno-histoquímica como

P. insidiosum (Figura 2B).
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