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As infecções fúngicas causam prejuízos econômicos expressivos na produção animal, devido à morbidade e 
mortalidade. Aspergillus spp são fungos cosmopolitas e amplamente distribuídos na natureza. A infecção 
pulmonar por Aspergillus spp em pequenos ruminantes ocorre preferencialmente em animais jovens, em 
confinamento e decorrem de fatores imunossupressores como doenças crônicas concomitantes, alimentos 
mofados e uso prolongado de antimicrobianos.
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Caprina, fêmea, anglo-nubiana, adulta, atendida no Hospital Veterinário – FMVZ Botucatu, apresentando 
epistaxe bilateral, dispneia expiratória e atonia ruminal. Após cinco dias de internação apresentou secreção 
nasal mucopurulenta intermitente (figura 1A) e cegueira bilateral. Em radiografia, massa em base do 
coração e seio nasal espessos. Em exame citológico das narinas, diagnosticada rinite mucopurulenta. Com a 
piora do quadro, optou-se pela eutanásia e necropsia.

A necropsia e o exame histopatológico são importantes para o diagnóstico, associado ao isolamento do 
agente e da massa tumoral. Os dados sobre aspergilose em pequenos ruminantes são escassos. Desta forma, 
estudar a frequência dessas infecções é importante, visto que pode causar perdas econômicas.
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Figura 1: A) Secreção nasal mucopurulenta. B) Rinite necrosupurativa acentuada. C) Massa mediastinal. D) Broncopneumonia embólica acentuada. E) Pulmão 
com foco necrótico associado a acentuada quantidade de hifas fúngicas características de Aspergillus spp. PAS. F) Proliferação de células neoplásicas 
característico de Timoma de células B. Hematoxilina e Eosina.
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Observou-se rinite necrosupurativa acentuada (figura 1B), massa mediastinal (figura 1C) e 
broncopneumonia embólica (figura 1D). O septo nasal tinha intenso infiltrado inflamatório composto por 
neutrófilos íntegros e degenerados, macrófagos e eosinófilos associado a miríades bacterianas. O pulmão 
com intenso processo inflamatório composto por neutrófilos íntegros e degenerados, macrófagos e 
eosinófilos. Focos de necrose com hifas fúngicas basofílicamente coradas (figura 1E), confirmado no 
isolamento Aspergillus spp. O nódulo mediastínico revelava proliferação de células neoplásicas dispostas 
em manto e entremeadas por estroma fibrovascular. Havia moderada anisocitose e anisocariose, 
cariomegalias, macronucléolos e uma figura de mitose em dez campos de maior aumento. O diagnóstico 
final foi de rinite necrótica bacteriana, pneumonia micótica e timoma sugestivo do tipo B3 (figura 1F).

E F


