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A enterite eosinofílica idiopática (EEI) é uma doença

rara e emergente, caracterizada por processo

inflamatório intestinal com predomínio de eosinófilos

sem etiologia conhecida para eosinofilia. Este trabalho

teve como objetivo relatar a ocorrência de EEIF

associada a fibrose e atrofia hepática em equinos com

quadros de cólica intermitente.

Introdução

Estudo retrospectivo no arquivo do Serviço de

Patologia de biópsia intestinais e hepáticas de equinos

com queixa de síndrome cólica intermitente no período

de 2016 a 2021.

Figura 3: Fibrose periportal, centrolobular e perisinusoidal . Picrosirius

20x.

Figura 2: Fígado. Atrofia hepatocelular. HE 10x.

Figura 1:Íleo. Discreta redução da relação vilo cripta. HE 10x.

Material e Métodos

Resultados e Discussão

Considerações Finais

Os casos diagnosticados com EEIF foram considerados

incomuns e apresentaram clínica similar a relatada em

literatura, porém a atrofia e fibrose hepática não foram

anteriormente descritas nestes quadros e a relação entre

os processos precisa ser elucidada, assim como os

fatores desencadeantes e o prognóstico em equinos.

Foram realizadas 136 biópsias equinas, destas 10

(7,3%) foram intestinais, 7 hepáticas (5,1%) e 4

intestinais e hepáticas (2,9%). Em 3 casos (2,2%) foi

diagnosticado EEIF. Os casos tiveram análises

histopatológicas de fragmentos de íleo, ceco e cólon e

fígado. Os casos ocorreram em machos (n=2) e fêmea

(n=1), com idades de 17, 10 e 7 anos, das raças

Brasileira de Hipismo, sem raça definida e puro sangue

inglês, respectivamente. Clinicamente, os animais

apresentaram dor abdominal intermitente e elevação

das enzimas hepáticas. Na microscopia a EEIF foi

caracterizada por infiltrado linfoplasmocítico com

predomínio de eosinóficos, edema na lâmina própria e

submucosa, aumento do número de

linfócitos intraepiteliais (3/3), relação vilo/cripta

reduzida, ectasia vascular e tumefação do endotélio na

submucosa (2/3) (figuras 1 e 2). No fígado foi

observado atrofia hepatocelular,

fibrose periportal, centrolobular e perisinusoidal,

proliferação de ductos biliares (3/3),

infiltrado linfocítico portal e presença de

hemossiderina em células de Kupffer e macrófagos

portais (2/3) (figuras 3 e 4).

Figura 2: Íleo. Infiltrado linfoplasmocítico com predomínio de

eosinófilos. Observe o edema e a ectasia vascular na lâmina

própria. HE 40x.


