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A papila duodenal maior é o local onde os ductos pancreáticos e biliares se unem em um canal

comum em gatos para liberação de bile e enzimas pancreáticas no duodeno. A atresia de papila

duodenal, é rara em animais e se desconhece a descrição em gatos. Colangite é a segunda

doença hepática mais comum em gatos, usa-se para definir g rupo de doenças caracterizadas

por inflamação dos ductos biliares, com envolvimento secundário dos hepatócitos, podendo ter

diferentes causas, dentre elas a colestase extra-hepática.

Figura 1: Atresia de papila duodenal.

Neste caso, pela idade do animal e exame necroscópico e microscópico acredita-se em doença

de fundo genético ou congênito.

Gato, fêmea, SRD, 10 meses de idade, com icterícia, h iporexia, êmese e diarreia clara há dois

meses. Nos exames laboratoriais exib iu aumento de AST, GGT, FA, PT, ureia, g lobulina e

bilirrubina total. No ult rassom, obstrução de vias biliares e vesícula biliar aumentada de

volume. Durante o procedimento cirúrg ico, ruptura de vesícula biliar e o an imal veio a óbito

durante a cirurgia, logo enviado para necropsia.
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Figura 3: Fibrose acentuada (seta) HE(50x).

Figura 2: Infiltrado inflamatório (seta) associado a fibrose 

(asterisco) HE (50x).

Figura 4: Fibrose acentuada (seta) Tricômico 

de Masson (50x).

*

Introdução

Em necropsia, atresia de papila duodenal (figura 1), fígado com superfície rugosa, ora escura,

ora amarelada. Ao histopatológico, vesícula biliar com acentuado infiltrado inflamatório

mononuclear mult ifocal, associado a fibrose em submucosa (figura 2); em algumas áreas

observa-se hiperplasia, hemorragia e necrose na mucosa. Em fígado, tecido conjuntivo

expressivo, em especial na zona centrolobular (figura 3 e 4), resultando em trabéculas hepáticas

e infiltrado inflamatório mononuclear.


