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Peritonite infecciosa felina (PIF) é uma

importante doença viral que acomete gatos-

domésticos. Casos de PIF são frequen-

temente diagnosticados na rotina da maioria

dos laboratórios de patologia veterinária do

Brasil. Devido à alta prevalência, ocasio-

nalmente apresentações incomuns podem

ser observadas. O objetivo deste resumo é

descrever três caso de PIF em gatos-

domésticos que culminaram em ruptura dos

granulomas renais e desenvolvimento de

hemorragia subcapsular fatal.

Introdução

Três gatos, dois machos e uma fêmea, sem

raça definida, com idades que variaram entre

um e três anos, deram entrada em serviços

de emergência veterinária devido à sinais de

choque. Esses pacientes morreram apesar

das tentativas de reversão do quadro clínico

e foram submetidos à necropsia. Fragmentos

de tecido foram colhidos, fixados em formol

tamponado a 10%, processados histologica-

mente e corados por hematoxilina e eosina.

Foi realizada imuno-histoquímica (IHQ)

utilizando anticorpo monoclonal pan-

coronavírus (clone FIPV3-70, Invitrogen,

1:1500).

Fig.2: Rim esquerdo seccionado apresentando

hematoma subcapsular focalmente extenso que

envolvia completamente o órgão. Sua superfície de

corte apresentava granulomas perivasculares

multifocais a coalescentes. Fig.3: Na histologia havia

infiltrado granulomatoso rico em linfócitos e vasculite

fibrinoide. Fig.4: Na IHQ havia múltiplos focos de

macrófagos imunomarcados para coronavírus da PIF.

Fig.1: Nos três casos, em um dos rins, havia múltiplos

granulomas perivasculares visíveis à superfície natural,

alguns dos quais coalesciam nas forma de placas que

distorciam o córtex. Na região do rim contralateral

havia um extensa massa vermelho-escura que não

permitia a visualização do órgão.

A ruptura de vasos sanguíneos renais devido

à formação de granulomas associada à

vasculite fibrinoide pode levar à importante

perda de sangue subcapsular e contribuir

para morte de gatos com PIF seca por

choque hipovolêmico.
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