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A toxoplasmose (Toxoplasma gondii) é uma
infecção oportunista associada à
imunossupressão causada por estresse
crônico em cães, como consequência de
enfermidades, infecciosas ou não. A forma
sistêmica em cães é raramente relatada, e a
maioria dos casos descritos na literatura
foram concomitantemente afetados por
doenças como cinomose.

Introdução

Um cão, da raça Chow chow, fêmea, de 6
meses, veio à óbito e foi encaminhado ao
setor de patologia da FMVA/UNESP, após
ser atendido no Hospital Veterinário com
histórico de dispneia severa, intenso esforço
respiratório, cianose e posição ortopneica. O
animal tinha acesso à rua, ingeriu um roedor
duas semanas antes da consulta, tinha
contato com um gato e não finalizou o
protocolo de vacinação. O hemograma
apresentou leucopenia por linfopenia e
trombocitopenia.

Figura 1. Pulmões hipocrepitantes e difusamente
avermelhados (A). Ao corte, o padrão se mantêm,
apresenta lesões puntiformes brancas multifocais
(setas) e conteúdo espumoso branco no interior de
brônquios (B). A foto não mostra o conteúdo.

Dispneia severa é reportada em cães
experimentalmente infectados com T.
gondii, e no presente relato as alterações
observadas permitem a conclusão
diagnóstica de broncopneumonia
fibrinonecrótica acentuada. O hemograma
foi característico de imunossupressão,
embora a coinfecção pelo vírus da
cinomose não tenha sido confirmada por
diagnóstico complementar.

Relato de caso

Resultados 

Conclusões

Figura 3. Cérebro apresentando bradizoítos
encistados (seta)(A). HE. 40x. Nota-se gliose
focal e vacuolização ao redor de um cisto (seta)
(B).HE. 40X.

Figura 2. Pulmão apresentando necrose,
hemorragia, reação inflamatória mista e
taquizoítos livres (seta). HE. 100x.

No cerebelo havia vacuolização da
substância branca, gliose multifocal
difusa. Não foram observadas
inclusões virais sugestivas de
cinomose.
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