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Introdução

A pitiose é uma enfermidade crônica, causada pelo 
agente Pythium insidiosum que acomete pele e tecido 
subcutâneo sendo mais freqüente na espécie eqüina [1]. 
E conhecida porpulamente como “formigueiro” no 
norte do Rio de Janeiro, “câncer dos pântanos” na 
Austrália, 1984); “ferida da moda” ou “ferida de verão” 
no Pantanal Matogrossense, “hifomicose” na Indonésia, 
“dermatite granular” nos Estados Unidos e “espundia 
eqüina” na Colômbia e Costa Rica .

Esse fungo é encontrado em regiões de climas 
relativamente altos e em áreas alagadas, já que se trata 
de um microorganismo aquático, que se caracteriza por 
formação de zoosporos [2]. Em geral a infecção se 
instala no tecido subcutâneo quando há lesão de pele, 
desenvolvendo, de forma crônica o tecido de 
granulação exuberante [3].

Em todos os casos de pitiose já relatados, há 
associação entre ambiente úmido e temperatura 
elevada, que são as condições ideais para o 
desenvolvimento do agente etiológico [2].
Material e Métodos

Um eqüino, fêmea, raça Mangalarga 
Machador, com 38 meses de idade, pesando 
aproximadamente 350 kg e escore de condição corporal 
3,5 numa escala de 1 a 5. De acordo com informações 
do proprietário há cerca de um mês o animal 
apresentou uma ferida na região da patela esquerda que 
cicatrizou no período de uma semana, porém, logo em 
seguida apresentou outra lesão na região dorsal do 
boleto esquerdo, que teve início como uma “bolha” que 
fistulou e apresentou uma secreção serossanguinolenta, 
e também prurido na região. O proprietário informou 
que a ferida teve um crescimento muito rápido. O 
animal era criado extensivamente com 

outros dez da mesma espécie em piquete que 
apresentava áreas alagadiças.

No exame clínico, o animal apresentou 
parâmetros clínicos normais, atitude, comportamento e 
apetite dentro dos parâmetros da espécie. A lesão no 
boleto do membro posterior esquerdo (MPE) atingiu a 
região dorsal, lateral e medial com aproximadamente 
10 cm de diâmetro, aspecto granulomatoso e exudativo, 
secreção serossanguinolenta, concreções que se 
desprendiam facilmente do tecido, com áreas de 
necrose. As características histopatológias eram de 
extensa proliferação de fibroblastos com numerosas 
arteríolas, vênulas e capilares associados a áreas com 
infiltração por macrófagos, na periferia, restos celulares 
e numerosos neutrófilos, material eosinofílico, 
necrótico e infiltrado neutrofílico por macrófagos. 
Também apresentavam extensa área de tecido de 
granulação, com áreas multifocais de necrose, infiltrado 
histiocitário e neutrofílico. 

Resultados e Discussões

De um modo geral, o diagnóstico definitivo 
para pitiose só é possível com o isolamento do P. 
insidiosum, em meio de cultivo [4]. No caso clínico 
relatado, foram determinantes para o diagnóstico as 
características e macroscópicas da lesão bem como o 
histórico do animal, apesar de não ter sido realizado o 
isolamento do agente.

De acordo com a literatura consultada 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 [5]. Com base nas recomendações 
dos autores supracitados, no caso do nosso estudo, 
optamos pelo tratamento parenteral com o iodeto de 
potássio a 20% IV lento, e tratamento tópico da ferida 
com sulfato de cobre, alúmen de potássio, pomadas a 
base de clorexidina e bandagem compressiva.

O tratamento da pitiose precisa de atenção, 
dedicação, paciência e uma boa escolha do método a 
ser utilizado e também um bom estado fisiológico 



nutricional do animal, pois aqueles que apresentam um 
estado de debilidade, caquexia ou com infecções 
secundárias a pitiose dificilmente apresentam melhora 
clínica em resposta ao tratamento instituído. 
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