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CONCLUSÃO

O pseudomicetoma é uma manifestação incomum de infecção dermatofítica cutânea. Embora

com o tratamento clínico e cirúrgico, trata-se de uma enfermidade que apresenta recidiva em

decorrência do status imunológico do felino, além do agravante de ser uma doença zoonótica.

RELATO DE CASO

Foi recebido fragmento de pele fixado em formol a 10% de um felino, 4 anos, fêmea castrada,

sem raça definida. Animal apresentava três nódulos na região escapular e toracodorsal que

foram removidos cirurgicamente. A amostra foi submetida a processamento histopatológico de

rotina e coloração especial com Ácido Periódico de Schiff (PAS).

RESULTADOS

O felino foi resgatado da rua e vivia em apartamento com outro gato e possuíam acesso à rua.

Teste de ELISA para FIV/FELV negativos. Há um mês a filha dos tutores apresentou dermatite

fúngica medicado com pomada de cetoconazol com melhora completa. A gata apresentava

nódulos firmes, esbranquiçados medindo de 0,5 a 2,5 cm, superfície irregulares, multi-

fisturisados, drenando material grumoso (figura 1, A). Na avaliação histopatológica, observou-

se em derme profunda múltiplas formações granulares compostas por material amorfo

eosinofílico em meio a grandes agregados de hifas pleomórficas contendo inúmeras dilatações

de paredes que se tornam espessa claras e bulbosas ou com aparência bolhosa (reação de

Spledore-Hoeppli). Circundando os grânulos havia infiltrado predominante de macrófagos com

citoplasma amplo, células gigantes multinucleadas, além de raros neutrófilos, linfócitos e

plasmócitos e discreta proliferação de tecido conjuntivo fibroso (figura 1, B).
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INTRODUÇÃO

O pseudomicetoma dermatofitico é uma infecção dérmica e/ou subcutânea causada pelos

fungos Microsporum canis ou Trichophyton mentagrophytes, de ocorrência incomum a rara, e

acomete principalmente gatos, e com menos frequência cães (GROSS et al, 2009). As lesões

cutâneas geralmente estão localizados na região dorsal do tórax e na base da cauda (NOBRE

et al, 2010), de consistência firme e formato irregular (PEREIRA et al, 2006). O objetivo deste

trabalho é relatar um caso de pseudomicetoma dermatofítico em um gato.

Figura 1. Pseudomicetoma dermatofítico em um gato. A. Aparência macroscópica da pele com nódulo de superfície irregular, com áreas de

ulceração, avermelhadas e exsudativas, drenando material grumoso. B. Na histopatologia observou-se múltiplas formações granulares

compostas por material amorfo eosinofílico em meio a agregados de hifas circundado por infiltrado inflamatório (reação de Spledore-

Hoeppli). (HE, x200).

Figura 2. Pseudomicetoma dermatofítico em um gato. A. Técnica histoquímica do Ácido Periódico de Schiff (PAS) demonstrando marcação

positiva de hifas fúngicas pleomórficas contendo inúmeras dilatações de paredes que se tornam espessa claras e bulbosas ou com

aparência bolhosa em meio a reação de Splendore-Hoeppli (PAS, x200) B. Imagem A aproximada. (PAS, x500).
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Na coloração de PAS houve marcação positiva de hifas fúngicas pleomórficas (Figura 3A-B). O

felino foi tratado com itraconazol com cura completa das lesões. As alterações histopatológicas

e PAS levou a conclusão diagnóstica de dermatite granulomatosa compatível com

pseudomicetoma dermatofítico.

DISCUSSÃO 

O pseudomicetoma dermatofítico trata-se de uma infecção cutânea de origem fúngica, que tem

íntima associação com as condições de imunidade do animal para seu desenvolvimento

(BIANCHIet al , 2017). O paciente em questão era semidomiciliado, com acesso à rua e íntimo

contato com fatores estressantes, que podem ter contribuído para o imunocomprometimento e

consequente favorecimento da infecção fúngica. Apesar dos hábitos de vida do paciente, teste

de ELISA para FeLV e FIV demonstraram-se negativos, o que os exclui dos fatores promotores

da imunossupressão. Os achados histopatológicos encontrados neste relato foram compatíveis

com pseudomicetoma. A presença de hifas pleomórficas em meio a reação de Splendore-

Hoeppli, além do infiltrado inflamatório e proliferação de tecido conjuntivo nas amostras de pele

deste paciente, são compatíveis com as lesões previamente descritas (NOBRE et al; 2010;

PEREIRA et al, 2006). A analise histopatológica e a coloração de PAS foram essenciais para o

diagnóstico.
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