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Pythium insidiosum é um microrganismo

aquático semelhante a fungo (fungus-

like), da classe Oomycetes, oportunista,

que vive em águas quentes e estagnadas.

É um dos patógeno causadores de doença

granulomatosa e crônica, em diferentes

espécies de animais selvagens e

domésticos de clima tropical e

subtropical, e comumente possui

apresentação clínica gastrointestinal em

cães e cutânea em cavalos. O objetivo

deste resumo foi descrever os achados

histopatológicos de pitiose entérica em

um equino.

Introdução

Figura 1. Pitiose entérica em jejuno de Égua, Mangalarga

Marchados, 5 anos. A – Granuloma transmural, com

material amorfo eosinofílico ao centro (seta). (4X, HE). B

- Em maior aumento, observa-se estruturas filamentosas

negativamente coradas (seta)(10X, HE). C - Hifas

positivamente coradas em Grocott. (seta) (100X, HE).

Uma égua da raça Mangalarga

Marchador, de 5 anos de idade, foi

submetida à laparatomia exploratória,

para investigação de síndrome cólica.

Durante o procedimento observou-se

neoformação de 4 cm de diâmetro,

obstruindo o jejuno, cujo segmento foi

removido e encaminhado em formol

tamponado a 10% para processamento e

coloração histopatológica de rotina.

Posteriormente realizou-se histoquímica

com ácido periódico de schiff (PAS) e

Grocott.

Relato de Caso

Os achados histopatológicos de granulomas

intestinais com hifas fúngicas, PAS

fracamente coradas e Grocott positiva,

favorecem o diagnóstico de pitiose intestinal

em equino.
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raras células gigantes multinucleadas (tipo

de corpo estranho), linfócitos, plasmócitos

e fibroblastos hipertrofiados. À coloração

por Grocott, foram observadas no centro

dos granulomas, diversas hifas positivas,

em cortes longitudinais e transversais,

com 4-8 micrômetro de largura, de

paredes não paralelas, não dicotômicas,

com ramificações agudas e em ângulo reto

e raramente septadas (Fig.1C). No PAS

observou-se raras hifas fracamente

marcadas pelo corante.

Resultados
Os fragmentos de intestino apresentavam

superfície irregular, acastanhado com

áreas nodulares, esbranquiçadas e firmes.

Microscopicamente, observou-se intestino

delgado (jejuno) com substituição e

compressão por granulomas transmurais,

multifocais a coalescentes (Fig.1A). Os

granulomas apresentavam centralmente

material amorfo eosinofílico, com

estruturas filamentosas de parede irregular

e negativamente coradas, numerosos

eosinófilos e neutrófilos degenerados,

fibrina e hemácias (Fig.1B); e delimitados

por macrófagos epitelioides,
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