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A fibrose pulmonar idiopática (FPI)

felina é uma doença pulmonar crônica, de

patogênese indeterminada, caracterizada

histologicamente por fibrose intersticial,

hiperplasia de pneumócitos tipo II e hipertrofia

de músculo liso. A FPI em gatos compartilha de

algumas características com a FPI em humanos,

previamente referida como alveolite criptogênica.

O objetivo deste resumo é descrever um caso de

FPI em um gato.

Na necropsia, Os pulmões estavam

difusamente irregulares, em um padrão mosaico,

com áreas colapsadas e vermelhas intercaladas

por áreas enfisematosas e rosadas (padrão

semelhante ao calçamento de pedras

portuguesas). Na superfície natural de alguns

lobos pulmonares era possível notar

espessamento da pleura visceral, na forma de

bandas fibrosas (fig. 1A) Os pulmões eram firmes

ao toque e ao corte, com superfície de corte

vermelha e irregular (fig. 1B). Fragmentos de

pulmão e de outros tecido foram colhidos,

fixados em formol tamponado a 10%,

processados histologicamente e corados por

hematoxilina e eosina.

Microscopicamente, áreas multifocais

tinham padrão semelhante a favos de mel. Nessas

áreas havia acentuada fibrose intersticial (figura

2A) que causava septação do parênquima

pulmonar, intensa hiperplasia de pneumócitos

tipo II (fig. 2B) e marcada hipertrofia do músculo

liso (fig. 2C). Também foi notado moderado

infiltrado inflamatório constituído, em sua

maioria, de linfócitos e plasmócitos intersticiais e

macrófagos espumosos intra-alveolares. As

regiões de tecido afetado estavam intercaladas

por áreas de parênquima normal. Focos de

broncopneumonia bacteriana secundária eram

frequentes.

Figura 1. Lesões macroscópicas em um gato com fibrose pulmonar

idiopática. A) superfície pleural difusamente irregular devido ao

colapso do parênquima e a hiperinsuflação compensatória; B)

superfície de corte do pulmão com padrão variegado entre áreas claras

e firmes e áreas mais escuras e macias.
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Com base nos achados, o diagnóstico de

FPI foi estabelecido. Ressalta-se a importância de

incluir FPI como diagnóstico diferencial para

casos de dispneia em gatos.
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Resultados e Discussão

Um gato fêmea, sem raça definida, de

sete anos de idade foi atendido devido a um

quadro grave de dispneia. O paciente morreu

durante o atendimento e foi submetido à

necropsia.

Figura 2. Lesões histológicas em um gato com fibrose pulmonar

idiopática. A) intensa substituição do parênquima pulmonar por tecido

conjuntivo fibroso (fibrose), Hematoxilina e Eosina (HE), obj.40; B)

fetalização pulmonar devido à marcada hiperplasia de pneumócitos do

tipo II, HE, obj.40; C) hipertrofia da musculatura lisa alveolar com

fibroplasia e inflamação linfoplasmocitária, HE, obj.40.
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