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NEM TUDO É O QUE PARECE: ASPERGILOMA EM
CÃO MIMETIZANDO NEOPLASIA MEDIASTINAL

EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

         Realizou-se tomografia computadorizada de tórax em
paciente canino, de 5 anos de idade, sem raça definida, com
sinais clínicos de dispneia há um mês e apatia progressiva.
Foram adquiridas imagens em cortes de 2mm após
administração do meio de contraste endovenoso. 
Os achados de imagem são apresentados nas figuras 1 e 2 a
seguir:

         A aspergilose canina é causada por fungo saprofítico do
gênero Aspergillus. A exposição ocorre com a inalação de
esporos e, embora sejam frequentemente inalados, a
infecção raramente se desenvolve em imunocompetentes.
Do ponto de vista radiológico, foco deste relato, cabe
ressaltar que a maior parte das publicações descreve
achados de imagem na doença sinonasal e na
discoespondilite. Há raros relatos de alterações
toracomediastinais. 
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Figura 1 - imagem coronal da tomografia torácica.

Figura 2 - imagem sagital da tomografia torácica.

CONCLUSÃO

       Após avaliação das imagens tomográficas, o paciente foi
submetido à citologia aspirativa ecoguiada, cujo resultado
demonstrou ampla presença de hifas compatíveis com
Aspergillus sp., conforme figura 3. 

Figura 3- imagem da lâmina obtida por citologia aspirativa ecoguiada.

         O acometimento de toda a cadeia de linfonodos torácicos
mediastinais, as dimensões da estrutura e o aspecto
multilobular apontam como principal diferencial processo
neoplásico mediastinal. Contudo, confirmou-se tratar-se de
aspergiloma mediastinal. 
          Em suma, este relato de caso evidencia a necessidade de
incluir infecção fúngica como diagnóstico diferencial de
estruturas intratorácicas, ainda que seu aspecto seja altamente
sugestivo de processo neoplásico, bem como ressaltar a
importância da citologia ecoguiada como método
complementar à imagem.

A- Importante formação multilobulada que preenche grande
parte da cavidade torácica cranial. Essa massa apresenta um
contorno arredondado, aspecto lobulado, atenuação
levemente heterogênea, predominante hipoatenuante (12
UH), circundado e entremeado por septos hiperatenuantes
(100UH). 
B- Presença de atelectasia pulmonar, compressão extramural
de grandes vasos e deslocamento de estruturas torácicas em
sentido caudal e lateral à esquerda, incluindo coração e
brônquios. Referências
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