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A colibacilose, causa grande impacto 
econômico e tem como agente etiológico a 
Escherichia coli, patotipo enterotoxigênico. 
A doença pode ser expressa de duas formas: 
colibacilose entérica, que manifesta-se por 
variados graus de diarreia, e a septicêmica, 
caracterizada por septicemia e morte aguda. 
Em caprinos ocorre predominantemente a 
manifestação septicêmica, sendo mais 
prevalente em recém-nascidos. 

Introdução

 

8 meses

Óbitos no rebanho

Apatia, anorexia e 
adipsia

A associação da necropsia e histopatologia são 
ferramentas fundamentais para o diagnóstico 
da colibacilose. Visto que um dos fatores 
predisponentes desta patologia é a alta 
densidade populacional e falha do manejo 
sanitário, o diagnóstico assertivo possibilita 
prevenção eficaz, evitando futuras perdas 
econômicas. 

Relato de caso

Resultados

Conclusões

Na necropsia observou-se áreas de 
consolidação nos lobos pulmonares 
crânio-ventrais, áreas avermelhadas no 
abomaso com aproximadamente 2 cm de 
diâmetro, conteúdo diarreico no intestino 
delgado e nódulos miliares amarelados de 
cerca de 1 mm no parênquima hepático, 
protraindo a cápsula de Glisson, firmes ao 
corte, levando a percepção de ranger de 
faca e fluindo líquido amarelado. Em 
ambos os rins havia presença de áreas 
brancacentas delimitadas, em cunha, 
entremeadas por áreas vermelho escuras. 
Os vasos do encéfalo apresentavam-se 
congestos. 
Na histopatologia observou-se: hepatite 
necro-supurativa multifocal aleatória 
acentuada subaguda associada à hemorragia 
(Figura 1);

abomasite necro-hemorrágica multifocal a 
coalescente moderada; enterite 
necro-supurativa difusa acentuada; nefrite 
intersticial linfoplasmocitária difusa moderada 
associada a infarto focalmente extenso 
acentuado e hemorragia; adrenalite 
linfoplasmocitária multifocal leve (Figura 2). 
Foram remetidos fragmentos de órgãos para a 
bacteriologia, onde foi isolada Escherichia 
coli. 

Figura 1: Caprino, macho, 8 meses, 
fígado. Hepatite supurativa, HE, 40x.

Figura 2: Caprino, macho, 8 meses, adrenal. 
Adrenalite linfoplasmocítica, HE, 40x.
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