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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pitiose cutânea equina (PCE) é uma enfermidade causada pelo oomiceto Pythium 

insidiosum que acomete animais expostos em áreas alagadas de clima quente e possui 

sinonímias como “ferida brava” e “tumor dos pântanos” (SANTOS et al., 2011). A pitiose já 

foi descrita em várias espécies como cães, bovinos, felinos, aves (PESAVENTO et al., 2008), 

animais selvagens (BUERGELT et al., 2006) e equinos (ALVAREZ et al., 2013). Embora 

também seja descrita em humanos (CALVANO et al., 2011), não há evidência da transmissão 

direta entre animais e o homem, desqualificando a doença como zoonótica (MENDONZA, 

HERNANDEZ, AJELLO, 1996).  

Ocorre em regiões com climas temperados e/ou quentes, como na floresta tropical e 

subtropical (SALLIS, PEREIRA, RAFFI, 2003), pois para o desenvolvimento do zoósporo as 

temperaturas devem estar entre 30 e 40°C, além de haver o acúmulo de água, o que resulta as 

altas incidências nos períodos de chuva (SANTURIO et al., 2006). 

A PCE desenvolve-se principalmente no tecido cutâneo e subcutâneo (SANTOS et al., 

2011), justificado pelo tropismo do zoósporo ao sistema tegumentar (BEZERRA-JUNIOR et 

al., 2010). Não há predisposição por raça, sexo e idade na espécie equina (FREY et al., 2007). 

Os principais lugares acometidos são os membros, boca e abdômen, devido à maior exposição 

ao microorganismo (CARDONA, REZA, VERGARA 2010; CARDONA, VARGAS, 

PERDOMO, 2012). Em casos crônicos, a infecção pode atingir ossos (ALFARO, 

MENDOZA, 1990), pulmões, fígado (AMARAL et al., 2013), artérias e vasos linfáticos 

(MCMULLAN et al., 1977; THITITHANIAMONT et al., 1998).  

A PCE caracteriza-se por feridas cutâneas, com presença de “kunkers”, secreções 

serosanguinolentas, prurido intenso, automutilação e claudicação (VAZ et al., 2009), além da 

formação de lesões constituídas por tecido granulação, ulceradas que acarretam no 

emagrecimento progressivo dos animais (CHAFFIN et al., 1995; TABOSA et al., 1999). O 

tamanho da lesão varia com a localização e evolução da infecção (LEAL et al., 2001b).  

O diagnóstico é realizado por anamnese, sinais clínicos e confirmado por análise 

histológica, isolamento do microorganismo em meio de cultivo (VAZ et al., 2009), imuno-

histoquimica, PCR e ELISA (REIS-JUNIOR et al., 2003). A PCE tem como diagnóstico 

diferencial de habronemose cutânea e sarcoide equino, tecido de granulação exuberante, 
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granulomas fúngicos (zigomicoses) e bacterianos (BANDEIRA et al., 2009; MACIEL et al., 

2008). 

Vários tratamentos têm sido utilizados com antifúngicos, imunoterápicos e corticoides, 

associados ou não a cirurgia. A anfotericina B, o cetoconazol, o iodeto de potássio e o iodeto 

de sódio são os principais exemplos de antifúngicos (HUBERT, GROOTERS, 2002), a vacina 

Pythium-Vac como imunoterápicos (SANTOS et al., 2011), e acetonida de triamcinolona 

como anti-inflamatório esteroidal (CARDONA-ÁLVAREZ et al., 2016). Acredita-se que a 

melhor eficácia terapêutica é obtida através da associação da intervenção cirúrgica com a 

terapia medicamentosa (KRAJAEJUN et al., 2006). 

Mesmo com o desenvolvimento de novas possibilidades terapêuticas a recuperação 

dos equinos acometidos é lenta, custosa e pode resultar em perdas, pois alguns animais ficam 

impossibilitados de trabalhar devido à formação do tecido de granulação que pode resultar em 

claudicação, além do óbito nos casos mais graves (SANTOS et al., 2011). 

Embora não exista um levantamento preciso da incidência no Brasil, a PCE representa 

um problema à equideocultura nacional, especialmente em regiões alagadiças como o 

Pantanal brasileiro (LEAL et al., 2001b), fomentando a realização de mais estudos clínicos 

com o objetivo de atestar a eficácia de novos protocolos terapêuticos. 
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2 CAPITULO I - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ETIOLOGIA  

 

 

 O agente etiológico responsável pela pitiose é Pythium insidiosum, um 

microorganismo classificado no Reino Stramenopila, Classe Oomycetes, Ordem Pythiales, 

Família Pythiaceae e Gênero Pythium (LUIS-LEON e PEREZ, 2011). 

 O Gênero Pythium compreende organismos que habitam a água e o solo úmido de 

regiões tropicais do mundo (MENDOZA, AJELLO, MCGINNIS, 1996; SUPABANDU et al., 

2007). Há mais de 120 espécies de Pythium conhecidas, várias delas associadas a doenças em 

plantas de importância econômica, entretanto o Pythium insidiosum é a única espécie 

responsável por doença em mamíferos (ALEXOPOULOS et al., 1996). 

 Em análises filogenéticas, Pythium insidiosum está mais próximo das diatomáceas e 

algas do que dos fungos verdadeiros. Esta distância taxonômica é refletida na composição da 

parede e da membrana celular, pois a quitina e o ergosterol, componentes essenciais da parede 

celular dos fungos, não estão presentes na parede celular dos Oomycetes, sendo os 

componentes predominantes a celulose β-glucanos e hidroxiprolina (SCHURKO et al., 2003; 

VICARENTO et al., 2008).  

 Para o desenvolvimento do seu ciclo, Pythium insidiosum necessita de água com baixa 

concentração de íons, pH próximo a neutralidade, temperatura elevada (entre 30° e 40° C) e 

alguma espécie de planta hospedeira (CHAFFIN et al., 1995; MENDOZA, AJELLO, 

MCGINNIS, 1996). A forma infectante são os zoósporos moveis biflagelados, que são 

produzidos e liberados no ambiente aquático, capazes de colonizar plantas (MENDOZA, 

AJELLO, MCGINNIS, 1996) e em condições especiais infectam tecidos de animais e 

humanos (MARQUES et al., 2006; SUPABANDHU et al., 2007). 

 O ciclo do Pythium insidiosum ocorre com a colonização de plantas aquáticas, que 

fornecem substrato para o oomiceto, auxiliando no seu desenvolvimento e na sua reprodução, 

produzindo assim os zoosporângios, que se transformam em zoósporos livres na água que se 

movimentam até localizar um hospedeiro (planta ou animal) para encistar e formar o tubo 

germinativo, originando um novo micélio e completando o ciclo do oomiceto (MILLER, 

1983). 
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2. 2 EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 A distribuição geográfica é ampla, e a PCE tem sido relatado em vários países 

tropicais, subtropicais e temperado do mundo, sendo comum no Brasil, Venezuela, Colômbia, 

Estados Unidos da América, entre outros (LUIS-LEON e PEREZ, 2011; REIS JUNIOR, 

NOGUEIRA, 2002). Segundo Bosco et al. (2016), a região do Pantanal mato-grossense é a 

área com maior ocorrência de PCE do mundo todo, provavelmente devido às condições 

ambientais propícias para o desenvolvimento do organismo no ambiente. Para haver a 

produção de zoósporos são necessárias temperaturas entre 30 e 40°C e o acúmulo de água em 

banhados e lagoas de forma que a maioria dos casos de PCE são observados durante ou após a 

estação chuvosa (SANTURIO et al., 2006). 

 Epidemiologicamente a pitiose está relacionada com o contato dos animais com água 

contaminada pelo agente, em que o mesmo produz zoósporos móveis que se constituem na 

forma infectante do Pythium insidiosum (MENDOZA, AJELLO, MCGINNIS, 1996).  

 

 

2.3 PATOGENIA 

 

 

 Existem duas teorias em que os animais em contato com águas contaminadas podem 

se infectar com os zoósporos. A primeira diz que a porta de entrada consiste em lesões 

cutâneas pré-existentes, sendo a teoria mais aceita (MENDONZA, HERNANDEZ, AJELLO, 

1993), enquanto a segunda propõe que a porta de entrada seria por penetração direta através 

dos folículos pilosos (SANTURIO et al.,1998). As hifas do Pythium insidiosum não exercem 

suficiente pressão para penetrar na pele, porém ocorre redução na resistência da epiderme por 

ação de proteínas secretadas pelo fungo (FREY et al., 2007). 

 A pitiose tem ocorrência elevada em regiões com acúmulo de água, como o pantanal, e 

apesar do grande número de bovinos na região, o equino é a espécie mais acometida. Nestes, 

as lesões cutâneas são mais frequentes principalmente nas extremidades distais dos membros 

e porção ventral da parede do tórax e abdômen (SANTURIO et al., 2008; REIS et al., 2003). 

 Os zoósporos apresentam quimiotaxia por pelos e tecidos animais e vegetais nas 

análises in vitro (MENDOZA, HERNANDEZ, AJELLO, 1993). Após o encistamento, uma 

substância amorfa é liberada pelo zoósporo, a qual é provavelmente uma resposta ao fator 
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quimiotáxico do hospedeiro. Essa substância agiria como um adesivo para ligar o zoósporo à 

superfície do hospedeiro e permitiria a formação do tubo germinativo (BEZERRA-JUNIOR et 

al., 2010; MOSBAH et al., 2012).  

 Nos equinos, após o encistamento dos zoósporos, as células mortas das lesões se 

comportam como corpo estranho, levando a uma resposta inflamatória, com a finalidade de 

promover a sua fagocitose, permitindo o reparo do tecido afetado. Esse processo da reparação 

na PCE ocorre em forma de massas necróticas que se desprendem facilmente, possuem a 

coloração branco-amarelada, contêm hifas e infiltrado de eosinófilos, cujas dimensões variam 

de 2 a 10 mm de diâmetro sendo denominados “kunkers”, que juntamente com a presença de 

prurido e secreção serosanguinolenta são sinais característicos da PCE (CARDONA, 

VARGAS, PERDOMO, 2012; CARDONA, REZA, VERGARA, 2010; BIAVA et al., 2007). 

 

 

2.4 SINAIS CLÍNICOS 

 

 

 A PCE manifesta-se principalmente nas formas clínica cutânea e subcutânea e 

caracteriza-se por ulcerações granulomatosas com bordas irregulares, com aspecto tumoral e 

exsudato serosanguinolento, que é drenado por trajetos fistulosos chamados sinus formados 

pelo oomiceto em seu processo invasivo (PEREIRA et al., 2008; TABOSA et al., 1999). Nos 

sinus encontram-se hifas recobertas por células necróticas que formam massas branco-

amareladas, irregulares, ramificadas, com aspecto arenoso, semelhantes a corais, conhecidas 

popularmente como “kunkers”, com diâmetros entre 2 a 10mm  (LEAL et al., 2001a). 

 Equinos com pitiose também apresentam prurido intenso e normalmente mutilam a 

lesão na tentativa de aliviar o desconforto, além de emagrecimento progressivo (LEAL et al., 

2001a; SANTURIO et al., 2006). Anemia pode estar presente em virtude da perda de sangue 

através das lesões cutâneas ulceradas (MENDOZA, ALFARO, 1986), e ação do Pythium 

insidiosum sobre a enzima ferroquelatase que é responsável pela etapa final da biossíntese do 

grupo heme em animais, podendo o agente utilizar o ferro sérico do hospedeiro para seu 

metabolismo (KRAJAEJUM et al., 2011). 

 As lesões geralmente encontram-se nos membros (porções distais), no abdômen e 

tórax (porção ventral), e na face, sendo encontrada, com menos frequência na região dorsal e 

em genitálias (BOSCO et al., 2016; CARDONA, VARGAS, PERDOMO, 2012). O tamanho 
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das lesões depende do local e tempo de evolução da infecção, sendo que a evolução da lesão 

pode variar entre 35 dias a vários meses (SALLIS, PEREIRA, RAFFI, 2003). 

 Existem relatos de PCE crônica que promoveram infecção óssea (ALFARO, 

MENDOZA, 1990), pulmonar (ALLISON et al., 1990) e intestinal (PURCELL et al., 1994). 

Segundo Martins (2010) as hifas utilizam os vasos para migrarem a curta distância, mudando 

de local sem produzir metástase em outros órgãos na maioria das vezes, podendo em casos 

esporádicos migrar para tecidos mais distantes e disseminarem a doença.  

 

 

2.5 DIAGNÓSTICO 

 

 

O diagnóstico da pitiose é realizado pelos aspectos clínicos e macroscópicos, sendo 

confirmado pela avaliação histopatológica da lesão, isolamento do microrganismo (cultura) e 

imunohistoquímica (SANTURIO et al., 2006; RIET-CORREA et al., 2003; REIS et al., 

2003).  

 

 

2.5.1 Histopatologia  

 

 

 Na histopatologia, as amostras são fixadas em formol a 10% e são incluídas em 

parafina, cortadas a 5 μm de espessura e coradas pela hematoxilina-eosina (HE) e coloração 

de Prata Metenamina de Grocott (GMS) (MARQUEZ et al., 2010).  

 Histologicamente, os kunkers consistem de fragmentos de hifas circundadas e 

embebidas por numerosos eosinófilos, intactos e desgranulados, além de detritos eosinofílicos 

abundantes, com proliferação de tecido de granulação (GOAD, 1984) e tecido conjuntivo 

(MILLER, 1982). 

  Embora os achados citológicos e histológicos possam dar suporte para o diagnóstico da PCE, 

estes não permitem a diferenciação entre a pitiose e outras infecções fúngicas denominadas 

zigomicoses, no caso causado pelos agentes Conidiobolus e Basidiobolus que possuem características 

histológicas e citológicas semelhantes (GROOTERS, 2014). Assim, o histopatológico é auxiliar do 

diagnóstico, podendo ser necessárias outras provas para confirmação, como a imuno-histoquimica 

(SANTURIO et al., 2006).  
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2.5.2 Imuno-histoquímica 

 

 

 A técnica de imuno-histoquímica foi realizada pela primeira vez para confirmação de 

pitiose em 1988, por Brown et al. e desde então tem sido amplamente utilizada para o 

diagnóstico de pitiose em diferentes espécies (RAKICH et al., 2005; SANTURIO et al., 2005; 

PAVARINI et al., 2007).  

 Para o diagnóstico de pitiose é utilizado o método streptavidina-biotina peroxidade 

marcada (LSAB) com anticorpo primário policlonal anti-Pyhtium insidiosum na diluição de 

1:1000 em tampão fosfato salino (Phosphate Buffered Saline: PBS) e incubados em estufa a 

37°C durante uma hora, utilizando o cromógeno vermelho. Os controles são confirmados com 

a identificação do agente na lesão através de marcação das estruturas semelhantes a hifas 

esparsamente septadas com anticorpo anti-Pithium insidiosum (BEZERRA-JUNIOR et al., 

2010; PEDROSO et al., 2009; TROST et al., 2009). A probabilidade de falso positivo na 

imunohistoquimica é pequena, uma vez que as hifas de Pythium insidiosum apresentam 

moléculas antigênicas com epítopos específicos do Reino Chromista, que não são encontrados 

nas hifas dos fungos zigomicetos (REIS -JUNIOR, NOGUEIRA, 2002). 

 O teste imuno-histoquímico de coloração utilizando a técnica de peroxidase indireta, 

diferencia Pythium insidiosum de fungos. Consiste na coloração seletiva das hifas de Pythium 

insidiosum e na ausência de coloração das hifas de fungos dos gêneros Basidiobolus e 

Conidiobolus, com base em cortes histológicos do material fixado na formalina (BIAVA et 

al., 2007). 

 

 

2.5.3 Diagnóstico diferencial  

 

  

 O diagnóstico diferencial inclui habronemose, sarcoíde equino, tecido de granulação 

exuberante e granulomas fúngicos (Conidiobolus coronatus e Basidiobolus renarum), e 

bacterianos. As infecções secundárias são frequentemente observadas e representam uma 

dificuldade adicional para o isolamento do agente e tratamento da doença (BANDEIRA et al., 

2009; MACIEL et al., 2008). 
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2.6 TRATAMENTO 

 

 

 O tratamento da pitiose na espécie equina é considerado um desafio aos médicos 

veterinários, pois é comum a recidiva ou a não resolução das lesões mesmo após longos 

períodos de tratamento, por não consistir na eliminação do agente etiológico Pythium 

insidiosum (BOSCO et al., 2016). Sua eficácia está associada ao tamanho, localização e 

tempo de evolução da lesão, além da imunidade do hospedeiro acometido e o grau de invasão 

do processo infeccioso. Por exemplo, sabe-se que quadros de PCE acometendo o periósteo é 

normalmente refratário a maioria das terapias instituídas, resultando em dificuldade na 

resolução do quadro clínico (HEADLEY JUNIOR, 2004). 

 

 

2.6.1 Excisão cirúrgica 

 

 

 A intervenção cirúrgica requer a remoção de toda a área afetada, abrangendo a borda 

de toda região ulcerada, mesmo que esteja aparentemente íntegra, com ampla margem de 

segurança, para eliminar o foco infeccioso e propiciar a cicatrização e evitar a recidiva. 

Entretanto dependendo da localização anatômica do tecido de granulação decorrente da PCE, 

principalmente nos membros, dificultam esse total desbridamento cirúrgico (RODRIGUES, 

LUVIZOTTO, 2000; GROOTERS, 2014). Durante a exérese cirúrgica do tecido de 

granulação há ampla hemorragia, a qual é contida por cauterização térmica e bandagem 

compressiva, tendo a cicatrização por segunda intenção. Outra maneira de evitar hemorragia 

durante o procedimento cirúrgico é através da aplicação de garrote na região proximal da 

ferida quando esta é localizada na porção distal do membro dos equinos (BIAVA et al., 

2007). 

 O tratamento cirúrgico utilizado de modo isolado apresenta resultados satisfatórios 

apenas em lesões pequenas e superficiais, em que seja possível a retirada de toda área 

comprometida com ampla margem de segurança (SANTURIO et al., 2006).  

 A fotoablação utilizando laser tem sido reportada como ferramenta terapêutica 

adjuvante reduzindo o risco de recorrência em equinos com pitiose cutânea. O laser promove 

a necrose térmica colateral, possibilitando a morte das pseudo-hifas do organismo que se 

encontram infiltradas na margem da ferida cirúrgica (GROOTERS, 2014).  
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2.6.2 Iodeto de potássio  

 

 

 O iodeto de potássio geralmente é utilizado para PCE associado a excisão cirúrgica, na 

dose de 50g/dia por um período em média 30 dias, demonstrando regressão após 60 dias de 

tratamento em sete equinos (RIBEIRO et al., 2004). E segundo Salomão-Nascimento, Frazão-

Teixeira e Oliveira (2010), vinte e cinco equinos diagnosticados com pitiose foram tratados 

com iodeto de potássio com dose de 55mg/kg, via oral, diluída em 20 a 30 ml de óleo vegetal 

(óleo de soja) diariamente até duas semanas após a involução das lesões, tendo toda 

cicatrização de todas as lesões, observando que as lesões com menores diâmetros 

apresentaram involução mais rápida, quando comparada as lesões de maior diâmetro, porém o 

artigo não descreve se houve ou não desbridamento cirúrgico associado a terapia 

medicamentosa.  

 O iodeto de potássio apresenta efeitos adversos em equinos, como: edema da porção 

ventral torácica e abdominal, edema de prepúcio e dos membros pélvicos, secreção nasal 

seromucóide, salivação descamação da pele, principalmente na região das orelhas, perda de 

brilho e queda de pelos, sudorese, redução de motilidade e hipertermia, além de, 

hipotireoidismo iatrogênico (DÓRIA et al., 2008).  

 O iodeto de sódio é um fármaco semelhante ao iodeto de potássio administrado por via 

intravenosa, na dose de 20-40 mg/Kg, que também pode ser utilizado na terapia da PCE, no 

entanto, este medicamento deve ser evitado em éguas gestantes em virtude de poder induzir o 

aborto (WEESE, YU, 2013).  

 

 

2.6.3 Anfotericina B 

 

 

 A anfotericina B sistêmica combinada com anfotericina B tópica pode ser curativa em 

casos isolados; a anfotericina B é administrada na dose de 0,3 mg/kg IV diariamente até a 

dose total alcançar 350mg. Essa dose é então administrada em dias alterados até curar o 

animal. Além disso, outra forma de terapia é através do uso tópico com compressas de gazes 

embebidas em soluções anfotericina B e dimetilsulfóxido (DMSO), que objetiva aumentar a 

penetração do fármaco no local, sendo 50mg de anfotericina B em 10 ml de água estéril e 

10ml de DMSO (BIAVA et al., 2007). Em tese, a anfotericina B sistêmica não deveria ser 
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eficaz contra o Pythium insidiosun, já que este microorganismo não é um fungo verdadeiro e 

não possui ergosterol na membrana citoplasmática, o principal sítio de ação deste antifúngico. 

No entanto, há relato de sucesso terapêutico de sua utilização em casos de PCE (DÓRIA et 

al., 2011; DÓRIA et al., 2015; CARVALHO et al., 2016).  Dória et al (2011), utilizaram 

anfotericina B na perfusão regional intravenosa (PRI), associada a excisão cirúrgica em 12 

equinos. A técnica consiste na administração de 50mg (10ml) de anfotericina B diluída até um 

volume de 60ml por adição de 50ml de ringer com lactato. Com um auxílio de um torniquete 

na região proximal do membro e próximo à ferida, acessa-se uma veia superficial, com um 

cateter 20, 22 ou 24g, e administra-se a solução, ao longo de 5 minutos. Após 45 minutos da 

aplicação, o torniquete é liberado, podendo-se repetir a administração após 14 dias da 

primeira aplicação. Neste estudo 5 lesões grandes necessitaram de uma segunda 

administração, obtendo-se um resultado de 92% de sucesso, pois um animal veio a óbito, por 

apresentar pitiose sistêmica. As complicações da anfotericina B na PRI, foram inflamação 

local, edema com sensibilidade à palpação do membro em 42% dos cavalos, e em 32% 

inflamação local na colocação do cateter. Dória et al (2015), aperfeiçoaram a técnica de 

administração da anfotericina B através da PRI, utilizando na diluição 50mg (10ml) de 

anfotericina B, 6 ml de DMSO e 44ml de ringer com lactato, obtendo sucesso no tratamento 

de 15 animais com PCE. 

 

 

2.6.4 Imunoterapia  

 

 

 A imunoterapia na forma da administração parenteral de antígenos extraídos da cultura 

de Pythium insidiosum isolado tem sido utilizada há mais de 20 anos na terapia da PCE. A 

eficácia desta forma de tratamento está relacionada ao estímulo de mudanças da resposta 

celular imunomediada a infecção. Em razão da imunoterapia não ser efetiva na terapia de 

zigomicoses ou outras doenças cutâneas, o diagnóstico definitivo baseado na cultura ou 

identificação molecular associada a avaliação histopatológica é indicado antes do início da 

terapia (GROOTERS, 2014). 

No Brasil a imunoterapia tem sido amplamente utilizada no tratamento da pitiose 

equina (AZEVEDO, 2011). No entanto o imunoterapico preparado a partir de proteínas brutas 

do Pythium insidiosum, mostrou sucesso limitado, com taxas de cura de doença de 50% para 

os seres humanos, 30% para os cães, e 60% para cavalos com pitiose (KRAJAEJUN et al., 
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2006; MENDOZA, NEWTON, 2005). Desenvolvida desde 1993 pelo Laboratório de 

Pesquisas Micológicas (LAPEMI) da Universidade Federal de Santa Maria junto da Embrapa 

Pantanal, o imunoterápico denominado “Pitium-Vac” mostrou-se eficiente no tratamento da 

PCE (MORAES et al., 2013).  

Quando o tratamento imunoterápico é usado juntamente com o tratamento cirúrgico a 

cura é obtida em aproximadamente 100% dos casos. Se usado somente o tratamento 

imunoterápico, a cura é relatada em aproximadamente 50% dos casos. No entanto, a aplicação 

do imunoterápico causa reações como dor, edema, e aumento de temperatura no local da 

aplicação, além de abscessos (RODRIGUES & LUVIZOTTO, 2000). Normalmente ocorre 

melhora na lesão entre 7 a 21 dias após a primeira aplicação, observa-se redução do prurido, 

diminuição das secreções e os kunkers começam a ser expelidos. A epitelização começa de 14 

a 21 dias após as doses inicias do imunoterápico. As lesões crônicas são de difícil tratamento 

devido à baixa resposta ao imunoterápico e, possivelmente, por já estar com infecção 

secundária no local da lesão dificultando ainda mais o tratamento (BIAVA et al., 2007).    

 

 

2.6.5 Triancinolona acetonida  

 

 

 A triancinolona em equinos é utilizada para tratamento de doenças respiratórias e 

oculares, não havendo relato de sua utilização em doenças fúngicas ou dermatites. Em um 

estudo Cardona-Álvarez et al. (2016), utilizou 50mg de triancinolona acetonida em 12 

equinos, com o intervalo de 15 dias até completar 3 aplicações, via intramuscular. Não foi 

realizado o desbridamento cirúrgico da ferida cutânea neste estudo. É o primeiro trabalho 

utilizando a triancinolona como tratamento de PCE, obtendo resultado 100% satisfatório, com 

recuperação média em 60 dias após o tratamento.   

 Não se tem o conhecimento do mecanismo de ação exato da triancinolona na PCE, no 

entanto, acredita-se que os corticoides possuem atividade imunomoduladora através da 

inibição da síntese e liberação e ação de citocinas e outros mediadores que modulam a 

resposta inflamatória e imunológica, atuando diretamente na diminuição de eosinófilos na 

área da lesão. Com a diminuição do eosinófilo na área da lesão, o Pythium insidiosum fica 

vulnerável a resposta imunológica do indivíduo havendo remissão da sintomatologia típica da 

enfermidade e regressão da lesão (CARDONA-ÁLVAREZ et al., 2016).    
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2.6.6 Fluconazol  

 

 

 Há ampla discussão quanto à real eficácia da utilização dos fármacos antifúngicas 

tradicionais, como a anfotericina B, cetoconazol, iodeto entre outras. Para a anfotericina B e 

os antifúngicos azólicos, a explicação para a não adequada ação destes fármacos é devido ao 

ergosterol que é um importante componente da membrana celular dos fungos, não estar 

presente nos oomicetos. No entanto, contrastando com estes dados há relatos esporádicos na 

literatura veterinária equina com respostas satisfatórias quanto a administração sistêmica 

destes fármacos na terapia da PCE.  

Entre os antifúngicos azólicos o fluconazol é o que menos apresenta efeito sobre as 

enzimas microssômicas hepáticas, por possuir menor interação com essas. Possui mínima 

ligação plasmática além de possuir maior índice terapêutico permitindo dosagem mais 

agressiva no tratamento de uma variedade de infecções fúngicas (CLARK et al., 2013; 

SHEPPARD, HARRY, LAMPIRIS, 2010). 

 Suas propriedades farmacocinéticas são similares após a administração via intravenosa 

e oral. É um fármaco quase totalmente absorvido pelo sistema gastrintestinal, independente da 

presença de alimentos ou ácidos (ANDRADE, 2008; ADAMS, 2003). Após 1-4 horas da 

administração, o fluconazol se distribui amplamente por todo o organismo, atingindo altas 

concentrações na saliva, mucosa e pele, assim como no extrato córneo, derme e epiderme 

(SPINOSA, 2006). Essa distribuição se dá devido ao baixo peso molecular e a solubilidade 

em água e fração não-ligada, permitindo que o fármaco seja prontamente distribuído por todo 

o organismo, incluindo espaços farmacocineticamente privilegiados, pois possui volume de 

distribuição próximo ao da água corpórea total, cerca de 0,7L/kg (SHEPPARD, HARRY, 

LAMPIRIS, 2010). 

 Nos equinos, o fluconazol após ser administrado via oral é bem absorvido tendo uma 

biodisponibilidade de 100%, meia-vida de 36 horas e distribuição de 1L/kg, sendo 

recomendado no tratamento de infecções fúngicas na espécie (ADAMS, 2003). A longa 

administração terapêutica de fluconazol por via oral mostrou concentração do plasma e de 

fluídos corpóreos acima da concentração inibitória média (8,0 mg/ml) reportados para 

patógenos fúngicos em equinos (LATIMER et al., 2001). Devido a sua meia-vida longa, 

permite-se uma administração em dose única diária, sua biotransformação é hepática. A 
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excreção é via renal em forma ativa, levando a altas concentrações na urina e no parênquima 

renal (ADAMS, 2003). 

 Os efeitos adversos do fluconazol são relatados em 5-30% dos casos. Sendo o trato 

gastrointestinal o mais afetado, seguido do sistema nervoso central e a pele, além de pequenas 

alterações nas enzimas hepáticas. Sendo relatado apenas dois casos de necrose hepática e 

óbito associado com o tratamento do fluconazol. Podem ocorrer efeitos colaterais como 

náuseas, dor abdominal, diarréia, flatulência podendo surgir exantema cutâneo, eritema e 

hepatotoxicidade (BENNETT, 2006; ADAMS, 2003).  

 Na medicina veterinária o fluconazol demonstrou ser eficaz nos tratamentos em 

diferentes animais com infecções fúngicas causadas por Blastomyces, Candida, 

Coccidiodes,Crytococcus, Histoplasma e Aspergilllus (ADAMS, 2003). Em equinos há 

descrição de sucesso terapêutico do uso do fluconazol oral na terapia de conidiobolomicose 

em duas éguas (TAINTOR et al., 2004), coccidioidomicose em dois equinos (HIGGINS et 

al., 2006), e candidíase em dois potros (REILLY e PALMER, 1994). 

 Até onde sabemos, não há descrição do uso terapêutico in vivo do fluconazol na 

terapia da PCE, porém há resultados promissores quanto ao potencial terapêutico da 

associação do fluconazol a terbinafina ao Pythium insidiosum in vitro (CAVALHEIRO, 

2009). Também há relato que fármacos azólicos como fluconazol, cetaconazol e miconazol 

inibiram o crescimento in vitro de Pyhtium insidiosum. (SHENEP et al., 1998). Levando-se 

em consideração a dificuldade da terapia da PCE e os resultados conflitantes quanto a 

administração de fármacos antifúngicos azólicos, é válido o desenvolvimento de estudo in 

vivo quanto a viabilidade e eficácia da utilização do fluconazol como adjuvante na terapia da 

pitiose em equinos.  
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4 OBJETIVOS  

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

 Avaliar o efeito terapêutico do antifúngico fluconazol via oral, associado a excisão 

cirúrgica e cauterização térmica no tratamento da pitiose cutânea equina.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Determinar os efeitos adversos da administração do fluconazol por via oral 

- Avaliar a evolução da reparação cicatricial de feridas de pitiose. 

- Avaliar a eficácia da associação do fluconazol, com a excisão cirúrgica seguida da 

cauterização térmica na terapia da pitiose cutânea equina. 

- Avaliar a viabilidade da administração do fluconazol na terapia da pitiose cutânea equina. 
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5. ARTIGO – NORMAS DO ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA 1 

VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  2 

 3 

 4 

USO DO FLUCONAZOL COMO ADJUVANTE NA TERAPIA DA PITIOSE 5 
CUTÂNEA EQUINA 6 

 7 

 8 

RESUMO 9 

 10 

Pitiose cutânea equina é uma importante enfermidade que acomete animais criados em 11 

regiões de clima quente e com presença de água estagnada. Possui evolução rápida e seu 12 

tratamento ainda é considerado um desafio. No presente trabalho avaliou-se a eficácia 13 

terapêutica do fluconazol após a excisão cirúrgica e termocauterização de lesões decorrentes 14 

da infecção pelo Pythium insidiosum. Para o estudo foram utilizados 10 equinos com pitiose 15 

cutânea, com diagnóstico confirmado através da avaliação histopatológica e 16 

imunohistoquímica. Após o debridamento cirúrgico da lesão, os animais receberam 17 

fluconazol por via oral durante 21 dias, associado a tratamento tópico da ferida. Após sete 18 

dias do início da terapia foi possível evidenciar diminuição da secreção seronsanguinolenta, 19 

assim como ausência de kunkers na ferida. Todos os animais tiveram cicatrização completa 20 

das lesões após a terapia e não houve recidiva após seis meses da alta médica. A 21 

administração do fluconazol por via oral foi facilmente realizado, mostrou ser viável, além de 22 

ser um método terapêutico adjuvante eficaz quando associado à excisão cirúrgica em casos 23 

clínicos de pitiose cutânea equina. 24 

 25 

Palavras chave: Antifúngico. Equídeo. Tratamento. Pythium insidiosum.   26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

  32 

 33 
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 34 

ABSTRACT 35 

 36 

Equine cutaneous pythiosis is an important disease that affects animals raised in regions of 37 
hot weather and with stagnant water. It has a rapid evolution and its treatment is still 38 

considered a challenge for veterinary clinicians. In the present study, the therapeutic efficacy 39 
of fluconazole was evaluated after surgical excision and thermocauterization of lesions due to 40 
Pythium insidiosum infection. For the study 10 equines with cutaneous pythiosis confirmed 41 
through histopathological and immunohistochemical evaluation were used. After surgical 42 
debridement the animals received oral fluconazole for 21 days associated with the topical 43 

wound dressing. Seven days after the therapy, it was possible to verify the decrease in 44 

serosanguineous secretion, as well as absence of kunkers in the wound. All animals had 45 

complete healing of the lesions after therapy, and did not report recurrence after six months of 46 
discharge. Oral administration of fluconazole was easily performed and proved to be feasible 47 
as well as being an effective adjuvant therapeutic method when associated with surgical 48 

excision in clinical cases of equine cutaneous pythiosis. 49 

 50 

Keywords: Antifungal. Equidae. Treatment. Pythium insidiosum. 51 

  52 



30 
 

Introdução 53 

 54 

A pitiose cutânea equina (PCE) tem gerado impacto econômico negativo que acarreta 55 

prejuízos significativos para o agronegócio equino (TOMICH et al., 2010). Devido aos gastos 56 

com tratamentos, perda de função do animal e até a morte (LEAL et al., 2001). Ocorre em 57 

todas as regiões do Brasil, no entanto o pantanal tem destaque no senário nacional 58 

especialmente entre os meses de outubro a março devido à presença de água estagnada pelo 59 

alagamento e altas temperaturas que são típicas da região (VANITTANAKOM et al., 2004). 60 

 Caracteriza-se nos equinos por lesões granulomatosas no tecido subcutâneo e cutâneo, 61 

com secreção serosanguinolenta, prurido intenso e edema. As quais se desenvolvem quando 62 

os mamíferos entram em contato com águas contaminadas pelo Pythium insidiosum 63 

(GROOTERS, 2003), sendo os zoósporos que é a forma infectante do agente atraído por 64 

quimiotaxia, penetrando a pele através de lesões pré-existentes onde se encistam, iniciando a 65 

infecção (GRECCO et al., 2009). O diagnóstico baseia-se nos dados clinico-epidemiológicos 66 

confirmados pelo exame histopatológico e imunohistoquimico (LEAL et al., 2001). 67 

A PCE tem evolução rápida e a eficácia do tratamento é influenciada pelo tamanho, 68 

tempo de evolução, local das lesões e possivelmente pela idade e estado fisiológico do animal 69 

(LEAL et al 2001; RODRIGURES e LUZIVOTTO, 2000). A excisão cirúrgica é a terapia 70 

mais utilizada (RODRIGURES e LUZIVOTTO, 2000), e preferencialmente deve ser 71 

associada a medicamentos como iodeto de potássio (FREY Jr. et al., 2007), o imunoterápico 72 

“Pituim-Vac” (MORAES et al., 2013) e anfotericina B (CHAFFIN et al., 1995; DÓRIA et al., 73 

2013). Também há relato do sucesso terapêutico da afecção com uso do corticosteróide 74 

triancinolona acetonida, no entanto neste caso não foi realizada o desbridamento cirúrgico 75 

(CARDONA-ÁLVAREZ et al., 2016). 76 

 Na medicina veterinária o fluconazol demonstrou ser eficaz nos tratamentos em 77 

diferentes animais com infecções fúngicas causadas por Blastomyces, Candida, Coccidiodes, 78 

Crytococcus, Histoplasma e Aspergilllus (ADAMS, 2003). Em equinos há descrição de 79 

sucesso terapêutico do uso do fluconazol oral na terapia de conidiobolomicose (TAINTOR et 80 

al., 2004), coccidioidomicose (HIGGINS et al., 2006) e candidíase (REILLY e PALMER, 81 

1994). Não há descrição de seu uso terapêutico em PCE, porém há resultados promissores 82 

quanto à ação da associação da terbinafina ao fluconazol ao Pythium insidiosum in vitro 83 

(CAVALHEIRO, 2009). Embora o fármaco tenha sido utilizado com sucesso na terapia de 84 

afecções fúngicas na medicina veterinária, há relato de manifestação de efeitos adversos como 85 

dor abdominal, diarreia, exantema cutâneo, além de hepatoxicidade em 5 a 30 % dos 86 
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pacientes medicados (ADAMS, 2003), porém faltam dados de efeitos colaterais na espécie 87 

equina. 88 

 Neste trabalho, avaliaram-se os efeitos da administração de fluconazol como adjuvante 89 

na terapia da PCE associada a excisão cirúrgica do tecido de granulação e cauterização 90 

térmica da ferida, assim como possíveis efeitos colaterais de sua administração. 91 

 92 

Material e Métodos 93 

 94 

 Dez equinos, sete fêmeas (quatro gestantes) e três machos, com idade entre um ano e 95 

meio a oito anos, e peso entre 270 a 430 kg. Os animais eram das raças Quarto de Milha, 96 

Pantaneiro, Mangalarga e sem raça definida. Todos foram atendidos no hospital veterinário da 97 

Universidade de Cuiabá (UNIC), apresentavam histórico de contato com áreas alagadas e 98 

presença de aumento de volume cutâneo com superfície ulcerada, prurido local, contendo 99 

secreção serosanguinolenta e presença de massas necróticas de coloração branco-amarelada 100 

denominadas “kunkers”, cujas dimensões variam de 2 a 10 mm de diâmetro. As lesões se 101 

encontravam nos membros torácicos, pélvicos e abdômen. Os animais foram mantidos em 102 

baias, com alimentação à base de alfafa, ração, suplementação mineral e água ad libitum 103 

durante o período experimental. 104 

 Todos os equinos foram submetidos a exames clínicos (frequência cardíaca, 105 

respiratória, tempo de preenchimento capilar, motilidade intestinal e temperatura retal) e 106 

laboratoriais (hemograma e bioquímico), além do jejum de doze horas antes do início do 107 

experimento. Para o procedimento cirúrgico os animais foram pré-medicados com xilazina 108 

(0,5 mg/Kg IV) e após 10 minutos administrou-se quetamina (2 mg/Kg IV) associado ao 109 

midazolan (0,1 mg/Kg IV) na mesma seringa, seguido da infusão contínua de éter 110 

glicerilguaiacol (50 mg/ml), quetamina (1 mg/ml), e xilazina (0,5 mg/ml) em uma taxa de 111 

infusão de 1 a 1,5 ml/Kg/hora.  112 

 Depois de anestesiados, os animais foram posicionados de acordo com a localização 113 

da ferida e contidos com cordas e travões. Realizou-se a lavagem da ferida e regiões 114 

adjacentes com água e sabão e antissepsia com povidona-iodo degermante e álcool iodado. 115 

Foi utilizado garrote para contenção da hemorragia (quando possível) (Fig 1A). Na sequência, 116 

foi realizado o desbridamento cirúrgico do tecido de granulação exuberante (Fig 1B). Evitou-117 

se, durante o procedimento a exposição óssea, penetração articular ou abdominal. Fragmentos 118 

foram coletados, mergulhados em solução de formol a 10% e enviados para avaliação 119 
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histopatológica e imuno-histoquímica para a confirmação do diagnóstico. Após a remoção 120 

cirúrgica de todo tecido afetado, realizou-se hemostasia por termocauterização (Fig 1C), e 121 

bandagem compressiva quando possível, as quais eram substituídas a cada 72 horas com 122 

curativo da ferida com solução de povidona-iodo tópico 0,1%.  123 

 124 

 125 
Figura 1: Procedimento cirúrgico em equino com pitiose no membro pélvico direito. A) Utilização de garrote no 126 
membro para prevenção de hemorragia. B) Desbridamento cirúrgico do tecido afetado com margem de 127 
segurança. C) Cauterização térmica com mochador elétrico. 128 

 129 

 Posteriormente à recuperação anestésica, os animais receberam fluconazol (dose 130 

10mg/Kg, via oral) diluído em 5 ml de glucose de milho, e fenilbutazona por três dias (dose 131 

2,2 mg/kg, IV).  132 

 Nos 20 dias do pós-operatório foi fornecido fluconazol (dose 5 mg/Kg, via oral) 133 

também diluído em 5 ml de glucose de milho, e a cada três dias, curativo com povidona-iodo 134 

tópico 0,1% e bandagem compressiva, com gases umedecidas com glicerina, algodão e 135 

atadura de crepom, até a completa epitelização das feridas cutâneas em todos os equinos.  136 

As lesões foram fotografadas e avaliadas antes do início do procedimento 137 

experimental quanto à localização anatômica, tempo de evolução e macroscopia da lesão e 138 

classificadas como pequenas, quando o maior diâmetro da ferida atingia até 25 cm e como 139 

feridas grandes quando seu maior diâmetro ultrapassava 25 cm.  140 

Durante o período de avaliação foram coletadas amostras de sangue para hemograma e 141 

análise bioquímica (AST, FA, Uréia e Creatinina), a cada sete dias de todos os animais 142 

experimentais até 28 dias após a intervenção cirúrgica. 143 

 144 

Resultados  145 

 146 

 As lesões cutâneas dos animais eram localizadas nos membros pélvicos, membros 147 

torácicos e abdômen, tendo a classificação de seu tamanho conforme o diâmetro, sendo maior 148 
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ou menor que 25 cm. Todas apresentavam tecido de granulação exuberante, com secreção 149 

serosanguinolenta, “kunkers” e prurido intenso.  150 

 Os equinos tiveram boa aceitação quanto a administração do fluconazol diluído a 151 

glucose de milho por via oral, mostrando-se um método fácil e eficaz para a administração do 152 

fármaco.  153 

Parâmetros clínicos dos animais avaliados durante o período experimental como 154 

frequência cardíaca, respiratória, tempo de preenchimento capilar, motilidade intestinal e 155 

temperatura retal estavam todos dentro dos valores considerados fisiológicos para a espécie, 156 

durante todo o período experimental.  157 

Na análise laboratorial, os animais 2, 3, 5, 8 e 10, apresentavam quadro de anemia 158 

conforme as referências de Thrall et al (2015), no dia 0 do experimento, tendo reversão do 159 

quadro a partir do dia 7 do experimento, nos animais 2, 5 e 8, enquanto os animais 3 e 10 160 

apresentaram padrões normais após o dia 21 do experimento. Todos os equinos no dia 0 do 161 

experimento apresentaram leucocitose, aonde os animais 1, 3, 4, 6, 8 e 10 tinham valores 162 

entre 20.000 – 29.3000 leucócitos/mm³, e os animais 2, 5, 7, 9 valores de 13.000 – 20.000 163 

leucócitos/mm³, segundo os valores de referência de Thrall et al (2015). No dia 7 do 164 

experimento os animais 1, 2, 3, 5, 9 demonstravam valores dentro dos padrões de referências 165 

6.000 -12.000 leucócitos/mm³. Enquanto os animais 4, 6,7 e 8 obtiveram esses padrões no dia 166 

14, e os animais 10 no dia 21. 167 

Na avaliação bioquímica, não houve alteração dos resultados quanto aos valores de 168 

Aspartato Aminotransferase, Fosfatase Alcalina, Creatinina, Ureia, conforme nas referências 169 

Thrall et al (2015).   170 

 O diagnóstico da PCE foi realizado com base no exame histopatológico (FIG 2A, 2B), 171 

que observou áreas de necrose, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos e imagens negativas 172 

tubiforme de hifas fúngicas, impregnadas pela Prata Metenamina de Grocott (FIG 2C), na 173 

qual foi observada presença de pseudo-hifas compatíveis com Pythium insidiosum. O 174 

diagnóstico foi confirmado pela análise imuno-histoquímica (FIG 2D) utilizando anticorpo 175 

anti-Pythium insidiosum segundo técnica descrita por Trost et al. (2009).  176 
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 177 
Figura 2: Histologia e imuno-histoquimica da pitiose cutânea equina: A) Histopatologia - lesão de pitiose com 178 
infiltrados eosinofílicos e necrose. Na seta preta imagem negativa de uma pseudo-hifa na coloração de 179 
hematoxiina eosina (obj.40x). B) Histopatologia- lesão de pitiose com infiltrados eosinofilicos na coloração 180 
hematoxilina eosina (obj.40x). C) Histopatologia - seta imagem negativa de pseudo-hifa na coloração de Grocott 181 
(obj. 40x). D) Imuno-histoquimica - marcação positiva para Pythium insidiosum. (obj. 40x).  182 

 183 

 O tratamento com excisão cirúrgica associada administração do fluconazol após a 184 

recuperação anestésica dos animais resultaram na resolução completa das lesões dos 10 185 

animais experimentais. Após sete dias do início do tratamento as lesões apresentavam 186 

ausência de secreção serosanguinolenta, tinham coloração rósea e os animais não mais 187 

exibiam prurido (Fig 3). 188 

 189 
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 190 
Figura 3: Imagem da evolução da lesão da pitiose cutânea equina localizada no membro pélvico. Após sete dias 191 
do início da terapia observa-se a ausência de secreção serosanguinolenta. Aos 28 dias é possível notar a 192 
formação de tecido de granulação e ausência de tecido necrosado e aos 45 dias após início do tratamento fica 193 
evidente a contração e epitelização da ferida cutânea. D0: início do experimento, antes do desbridamento 194 
cirúrgico. D07: sete dias após início da terapia. D14: 14 dias após início da terapia. D21: 21 dias após início da 195 
terapia. D28: 28 dias após início da terapia. D45: 45 dias após início da terapia. 196 

 197 

Após 21 dias do início da terapia as duas feridas no abdômen apresentavam completa 198 

cicatrização do epitélio. As feridas com diâmetro inferior a 25 cm, tiveram cicatrização do 199 

epitélio após 45 dias do pós-operatório, enquanto as lesões com diâmetro maior que 25 cm 200 

obtiveram epitelização da lesão cutânea após 90 dias (Fig 3). 201 

 202 

Quadro 1: Lesões dos casos de pitiose cutânea equino, diâmetro, localização e tempo de recuperação.  203 

Animal Diâmetro 

da lesão 

Localização da Lesão Tempo de 

recuperação 

1 > 25cm M. pélvico direito 3 meses 

2 <25cm M. pélvico direito e membro posterior 

esquerdo 

4 meses 

3 <25cm M. torácico direito e Face interna na 

porção proximal do membro posterior 

direito 

4 meses 

4 <25cm M. torácico direito 45 dias 

5 <25cm Abdômen 21 dias 

6 >25cm Face interna na porção proximal do 

membro pélvico esquerdo 

1 mês 

7 >25cm M. pélvico esquerdo 3 meses 

8 >25cm Abdômen 21 dias 

9 >25 cm Abdômen 1 mês 

10 >25cm M. pélvico esquerdo 2 meses 

 204 

  205 

 Os proprietários foram consultados por telefone com pelo menos seis meses após alta 206 

médica hospitalar quanto a recidiva da PCE, e não foi relatado recidiva em nenhum dos 207 

equinos tratados. 208 

 209 
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DISCUSSÃO 210 

 211 

 Relatamos o sucesso da terapia da PCE após desbridamento cirúrgico do tecido de 212 

granulação exuberante associado à administração oral de fluconazol. Nossos resultados 213 

indicam que o tratamento realizado foi efetivo, viável e de fácil realização. 214 

 A PCE é uma enfermidade com uma rápida evolução e, embora novas terapias tenham 215 

sido testadas ainda não há um tratamento padrão, sendo muitos casos clínicos encarados como 216 

desafio pelos médicos veterinários. A excisão cirúrgica é o tratamento de escolha, mas 217 

normalmente a doença está muito infiltrada no momento do diagnóstico impossibilitando, a 218 

completa ressecção, sendo então indicada a associação com imunoterapia e fármacos 219 

antifúngicos para o aumento da eficácia terapêutica (DORIA et al., 2015), dados estes 220 

condizentes com a associação terapêutica testada neste experimento.  221 

A terapia com fluconazol foi iniciada após o desbridamento cirúrgico, em nosso 222 

experimento, não observando nenhum tipo de alteração no tempo da recuperação anestésica 223 

dos equinos. Também não foi necessária nova intervenção cirúrgica em nenhum dos animais 224 

do presente estudo após o início da terapia com o fluconazol. Esta observação é importante 225 

em virtude do relato do aumento do tempo de recuperação anestésica em equinos tratados 226 

previamente com o fluconazol e submetidos à anestesia geral (KREIN et al., 2014). Sendo 227 

assim, é necessário cuidado especial na recuperação anestésica em caso de necessidade de 228 

nova intervenção cirúrgica após o início da instituição da terapia com o fármaco testado.  229 

A administração por via oral do fluconazol em equinos é bem absorvida e apresenta 230 

biodisponibilidade de 100%, além de apresentar propriedades farmacocinéticas similares à 231 

administração via intravenosa (ADAMS, 2003; ANDRADE, 2008). Estes achados associados 232 

ao sucesso terapêutico, ausência de efeitos adversos e à praticidade da administração do 233 

medicamento diluído em glucose de milho uma vez ao dia certamente são fatores que 234 

encorajam o seu emprego na terapia da PCE.  235 

Embora o fluconazol tenha sido eficaz na terapia de agentes fúngicos como a 236 

conidiobolomicose (TAINTOR et al., 2004), coccidioidomicose (HIGGINS et al., 2006), e 237 

candidíase (REILLY e PALMER, 1994), segundo Luís-León e Perez (2011) não há fármacos 238 

antifúngicos eficazes contra o Pythium insidiosum, por não haver na membrana deste o 239 

ergosterol, o principal componente de atuação das drogas antifúngicas. No entanto há relato 240 

de sinergismo da associação de fármacos antifúngicos in vitro, terbinafina e fluconazol no 241 

controle do Pythium insidiosum (CAVALHEIRO, 2009), evidenciando o incompleto 242 

conhecimento dos mecanismos de ação destas sobre o agente etiológico.  243 
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Neste trabalho, utilizou-se o antifúngico fluconazol durante 21 dias seguidos 244 

associados à excisão cirúrgica que permitiu a redução das áreas necróticas e o controle do 245 

processo infeccioso. O fluconazol apresenta vantagens comparadas a outros antifúngicos por 246 

possuir amplo espectro de atividade e ter longa meia-vida, poucas reações adversas e menor 247 

efeito sobre as enzimas microssômicas hepáticas (ADAMS, 2003; SPINOSA, GORNIA, 248 

BERNARDI, 2006). Sua biodisponibilidade corpórea acima da concentração inibitória média 249 

(8,0 mg/mL) reportada para a maioria dos patógenos fúngicos em equinos (LATIMER et al., 250 

2001), associado a solubilidade em água e sua fração não-ligada elevada, permite a sua 251 

distribuição imediatamente para todo o organismo (ADAMS, 2003).  252 

No início da terapia os equinos apresentavam anemia, achado comum em animais com 253 

pitiose, devido à perda de sangue através das lesões cutâneas ulceradas (MENDOZA, 254 

ALFARO, 1986), assim como leucocitose que também é característico em casos de PCE 255 

crônica (SALLIS, PEREIRA, RAFFI, 2003). Estas alterações apresentaram melhora já a partir 256 

do sétimo dia do tratamento. Apesar dos relatos que a terapia com fluconazol em equinos 257 

possa elevar as enzimas hepáticas (SPINOSA, GORNIAK e BERNARDI, 2006), os animais 258 

tratados não apresentaram alterações nos exames bioquímicos realizados, indicando que o 259 

tratamento da PCE com fluconazol na dose e tempo de administração utilizada não provocou 260 

alterações hepáticas.  261 

 Segundo Spinosa, Gorniak e Bernardi (2006), o fluconazol não é recomendado em 262 

tratamentos de fêmeas gestantes, por induzir o aborto e ter potencial do desenvolvimento de 263 

má formação fetal. Porém, em nosso experimento não houve alterações evidentes de má 264 

formação nos potros oriundos das fêmeas gestantes medicadas com o fármaco, assim como 265 

também não houve complicações durante o trabalho de parto das éguas. Estes achados estão 266 

de acordo com o relatado por Taintor e colaboradores (2004), que utilizaram fluconazol para a 267 

terapia de conidiobolomicose em éguas gestantes e também não notaram má formação dos 268 

potros. Embora o fluconazol tenha sido utilizado com sucesso na terapia da PCE em quatro 269 

éguas gestantes e sem aparentes complicações neste experimento, a sua indicação deve ser 270 

baseada nos benefícios comparados aos riscos, além do consentimento do proprietário quanto 271 

aos potenciais acometimentos ao feto.  272 

 O iodeto de potássio também apresenta facilidade na administração pela via oral como 273 

o fluconazol, porém devem-se ressaltar as complicações da utilização do iodeto de potássio 274 

como: hipotireoidismo iatrogênico e o iodismo (DORIA et al 2008), além de que este 275 

medicamento também deve ser evitado em éguas gestantes em virtude de poder induzir o 276 

aborto (WEESE, YU, 2013). Segundo os trabalhos de Rodrigues e Luzivotto (2000) o 277 
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tratamento de iodeto de potássio associado a cirurgia, obteve involução das lesões após 30 278 

dias de tratamento, e segundo Salomão-Nascimento, Frazão-Teixeira e Oliveira (2010), 279 

obteve em 14 dias de tratamento. No presente estudo a involução das lesões iniciaram a partir 280 

de sete dias, obtendo a cicatrização completa do epitélio em apenas 21 dias após o início da 281 

terapia em um dos equinos utilizados. 282 

 Embora a PRI utilizando anfotericina B tem-se mostrado eficaz na terapia da PCE com 283 

relato de sucesso de até 100% dos casos tratados (DÓRIA et al., 2015), a sua utilização só é 284 

possível em feridas localizadas nos membros dos equinos, não sendo possível utilizar em 285 

lesões localizadas no abdômen, como alguns dos casos clínicos de pitiose cutânea equina 286 

relatados neste estudo. Se comparadas a administração sistêmica destes fármacos, o 287 

fluconazol mostrou ser seguro com ausência de efeitos colaterais, enquanto que há relato de 288 

toxicidade renal da utilização da anfotericina B (ADAMS, 2003). Além de evitar reação 289 

inflamatória vascular como o relato por Doria et al. (2015) quando da utilização da 290 

anfotericina B via perfusão regional intravascular. 291 

 A imunoterapia ou administração de triancinolona são outras metodologias 292 

terapêuticas reportadas para a terapia da PCE (MORAES et al., 2013; CARDONA-293 

ÁLVAREZ et al. 2016), no entanto é indicado a confirmação do diagnóstico antes do início 294 

da terapia com estes medicamentos em razão destas não serem efetivas na terapia de 295 

diagnósticos diferenciais da pitiose em equinos como as zigomicoses (GROOTERS, 2014), 296 

que por serem patologias fúngicas certamente teriam resposta terapêutica favorável a 297 

utilização do antifúngico fluconazol como já reportado previamente (TAINTOR et al., 2004; 298 

HIGGINS et al., 2006)  . 299 

 Há dificuldade no desenvolvimento de estudos bem delineados experimentalmente e 300 

em grande escala com a espécie equina. Temos ciência que a ausência do grupo controle no 301 

presente estudo é um fator limitante, sendo este justificado em parte pela utilização 302 

experimental dos casos clínicos de animais com ocorrência natural da PCE encaminhados ao 303 

HOVET. Além da questão do bem-estar animal, é difícil justificar para os proprietários a 304 

possibilidade de seu animal ser submetido ao tratamento placebo, especialmente em casos de 305 

uma doença grave e com rápida evolução como o caso da PCE. Vale lembrar que o tempo de 306 

evolução clínica de casos de PCE é um fator determinante no sucesso terapêutico (BOSCO et 307 

al., 2016), e que a inclusão do grupo controle (placebo) em nosso delineamento experimental 308 

poderia comprometer a eficácia da terapia convencional nos animais do grupo controle após o 309 

término do período experimental. 310 

 311 
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CONCLUSÃO 312 

 313 

 Com base em nosso conhecimento este é o primeiro estudo in vivo utilizando 314 

fluconazol na terapia da PCE, e com base em nossos resultados concluímos que a 315 

administração do fluconazol por via oral associada à excisão cirúrgica obteve resultado 316 

satisfatório na terapia da enfermidade, sem apresentar reações adversas como 317 

hepatotoxicidade. Tornando a opção terapêutica testada como uma alternativa de tratamento 318 

prática e eficaz em casos de PCE.   319 

 320 
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