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Introdução 

Candida spp. são habitantes comensais das mucosas, contudo em situações específicas, como a
imunossupressão, essas podem migrar para o estado patogênico. Infecções disseminadas por Candida
spp. são incomuns em animais domésticos, onde a maioria da literatura se restringe a cães e há raros
relatos em gatos.

Relato do Caso  

Um felino, macho, SRD, de 1 ano, foi encaminhado
a uma clínica com queixa principal de vômito e
anorexia há semanas. Ao exame clínico foram
constatados apatia, febre, mucosas pálidas e nos
exames laboratoriais havia leucocitose por
neutrofilia e azotemia. No exame
ultrassonográfico foram encontrados achados
típicos de colangio-hepatite e pancreatite. Foi
instituído tratamento com fluidoterapia,
antibióticos e corticoides, porém sem melhora
clínica. Devido a isso, o animal foi submetido a
eutanásia e, posteriormente, foi necropsiado.

Na abertura da cavidade abdominal havia 60 ml de
líquido amarelado com fibrina e todas as vísceras
estavam recobertas por material amarelado
fibrinoso (peritonite) (Fig. 1 e 2). No tórax havia
nódulos amarelos, friáveis e irregulares aderidos à
parede costal, lobos pulmonares, saco pericárdico
e coração (Fig. 3). Além disso, foi encontrado
úlcera gástrica perfurada e pancreatite crônica. Na
histologia, essas alterações correspondiam a
infiltrado inflamatório piogranulomatoso associado
a leveduras, pseudo-hifas e hifas
morfologicamente compatíveis com Candida spp.
Técnicas histoquímicas foram empregadas e a
etiologia foi confirmada através de imuno-
histoquímica com anticorpo anti-Candida albicans
(Fig. 4, 5, 6).

Fig. 1 – Cavidade abdominal, há material amarelado, grumoso, opaco e friável multifocal a coalescente recobrindo o omento. No fígado
observa-se grande quantidade de fibrina aderida difusamente na superfície capsular. Fig. 2 – Estômago e intestino, a serosa está
recoberta por áreas multifocais a coalescentes de material amarelado, grumoso, opaco e friável. Fig. 3 – Coração, na base e no ápice
cardíacos há nódulos de cerca de 2 cm de diâmetro, macios, amarelados e moderamente translúcidos. Fig. 4 – Omento, há infiltrado
inflamatório constituído de macrófagos, neutrófilos e linfócitos, associados a levedura, pseudo-hifas e hifas compatíveis com Candida
spp. e melhor evidenciadas no detalhe. (HE, 40x. Detalhe: HE, 100x). Fig. 5 – Coração, leveduras, hifas e pseudo-hifas impregnadas pela
prata pelo método de Grocott. (40x). Fig. 6 – Omento, imunomarcação positiva com anticorpo anti-Candida albicans (40x).
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Resultados  

Conclusão 

A terapia com antibióticos, corticoides e a doença crônica podem ser considerados fatores
imunossupressores que propiciaram a candidíase nesse animal, o que agravou o quadro clínico. Sendo
assim, é importante incluir essa doença nos diagnósticos diferenciais em animais imunossuprimidos.
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