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A Pitiose é uma zoonose causada pelo oomiceto ubíquo Pythium insidiosum que acomete,             
principalmente, pele e tecido subcutâneo, podendo ser na forma gastrointestinal,          
sistêmica/ vascular e ocular. A manifestação cutânea foi relatada em cães, gatos, ovinos,             
caprinos, bovinos, humanos e equídeos, desenvolvendo tecido de granulação exuberante          
na fase crônica da doença. É uma enfermidade emergente mundialmente, característica           
de regiões de clima quente e áreas alagadiças, sendo o Pantanal a região de maior               
prevalência no Brasil. Apresenta alta morbidade e mortalidade devido a inexistência de            
tratamento específico para o agente: um pseudofungo que não possui ergosterol –            
estrutura alvo dos principais antifúngicos. Assim, a terapia convencional com antifúngicos           
é ineficaz, recidivante e de alto custo. Materiais e métodos. Equino fêmea da raça              
Mangalarga com 2 anos de idade, escore corporal 2/5, atendido no Hospital Veterinário da              
Universidade Paulista – Campus Dutra, São José dos Campos/SP em março de 2018,             
apresentando há 2 meses extensa lesão ulcerada com secreção serossanguinolenta e           
aspecto granulomatoso, com massas necróticas branco-amareladas e miíase intensa em          
região ventral do abdômen. O tratamento anterior foi fenilbutazona, antiparasitário          
(Neguvon®) e nitroflural (Furacin®), não apresentando melhora do caso. O animal tinha            
acesso a áreas alagadiças e no exame físico  

apresentou taquicardia (82 bpm), taquipneia (34 mrpm), mucosas pálidas, tempo de           
preenchimento capilar > 2”, linfonodo submandibular direito reativo e alopecia em face,            
região cervical, dorsal e abdominal-ventral. O hemograma completo revelou anemia          
intensa (9%) e leucocitose por eosinofilia (2490 /mm3), enquanto o perfil hepático acusou             
hipoalbuminemia (1,5 g/dL) e aumento da fosfatase alcalina (2696,00 UI/L). Na           

 



histopatolgia foi sugerida habronemose, com recomendações de exames microbiológicos         
para descartar agentes fúngicos. A confirmação do diagnostico de Pitiose ocorreu por            
meio da cultura em ágar Sabouraud dextrose do P. insidiosum a partir da coleta asséptica               
dos kunkers, pelo Laboratório Multidisciplinar da Universidade Paulista de São José dos            
Campos/SP. Resultados e discussão. As características clínico-epidemiológicas       
sugestivas de pitiose foram determinantes para a requisição dos exames complementares           
adequados. O diagnóstico definitivo só foi possível após isolamento e cultura do agente. O              
sucesso do tratamento para a pitiose consiste nas técnicas de remoção cirúrgica            
associada a terapias químicas, principalmente à base de compostos iodados e           
imunoterápicos. No presente relato, inicialmente o animal foi submetido ao tratamento           
conservativo com iodeto de potássio oral, anti- inflamatório não esteroidal,          
dimetilsulfóxido, antissepsia diária com soro  

ozonizado e aplicação de spray a base de iodeto de potássio (10mg) e dexametasona              
(0,1%) duas vezes ao dia. Após regressão considerável da ferida, foi realizada a remoção              
cirúrgica do tecido de granulação exuberante. O procedimento foi extremamente cruento e            
evidenciou a infiltração dos kunkers na musculatura abdominal, impossibilitando sua          
ressecção total. O animal veio a óbito durante a recuperação anestésica. Conclusão. A             
pitiose é uma ficomicose de destaque na micologia clínica veterinária e humana.            
Apresenta caráter zoonótico de elevada incidência no Brasil; emergente em humanos e            
prevalente em animais, principalmente, na forma cutânea em equinos.  
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