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❖ Projeto Vigilância Epidemiológica e Laboratorial de Fauna Silvestre: conhecer a diversidade de 
patógenos em animais silvestres do estado de São Paulo e potencial risco à Saúde Humana. 

❖ Amostras de órgãos, obtidos durante necropsias, fixados em formalina e enviados ao Centro de 
Patologia do Instituto Adolfo Lutz (CPA-IAL) e analisadas por técnicas histológicas, moleculares e 
imuno-histoquímica. 

❖ Objetivo: Relatar resultados em uma Iguana iguana (iguana-verde), em processo de reabilitação no 
Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAs) na cidade de São Paulo.

Introdução

 

❖ Fragmentos (fígado, rim, pulmão, baço, testículo, cérebro, coração, intestino, estômago) enviados ao 
CPA-IAL, em formol 10% e congelado (fígado). 

❖ Realizados exames histopatológico e moleculares para Herpesviridae e Pan-fungo. 
❖ Identificadas estruturas fúngicas compatíveis com hialohifomicose (paredes finas e regulares com raras 

septações, positivas - Grocott) (fig. 1 e 2) em todos os órgãos com exceção de cérebro; estruturas 
bacterianas cocóides gram-negativas em todos os órgãos; resposta inflamatória ausente ou escassa, 
congestão e necrose discretas a moderadas. Análises moleculares - amplificado material genético para 
Herpesviridae e Pan-fungo. 

Diagnosticado caso de co-infecção por herpesvírus, hialohifomicose e bactérias cocos gram-negativas de 
forma septicêmica a partir de análises histopatológicas e moleculares.  Infecção de herpesvírus pode estar 
ou não associada a lesões - relatadas Iguanid herpesvirus 1 e 2. Infecções por gram-negativos são comuns, 
com bacteremias relacionadas à morte e mais relatadas pelo gênero Neisseria sp. Infecções fúngicas por 
hialohifomicoses são mais relatadas pelo gênero Chrysosporium, e apesar de causarem processos 
inflamatórios granulomatosos à escassez ou ausência deste nos tecidos analisados podem ser devidos 
quadro de imunossupressão (1).

Figura 1: Fígado, H&E, 50x. Hifas e êmbolo bacteriano ao centro

1. Jacobson E. Infectious Diseases And Pathology Of Reptiles : Color Atlas 
And Text. Taylor & Francis group, USA. 2007, 716 p.
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Figura 2: Cerebelo, H&E, 100x. Hifas destacadas em coloração de Grocott.


