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Peritonite infecciosa felina (PIF) é uma

doença viral felina que ocorre como uma

vasculite crônica, progressiva e fatal. Casos

de PIF são frequentes na rotina da maioria

dos laboratórios de patologia veterinária do

Brasil. Apresentações incomuns podem ser

observadas ocasionalmente. O objetivo

deste resumo é descrever um caso de PIF

em um gato-doméstico que se apresentou

como uma doença diarreica subaguda

devido à colite ulcerativa.

Introdução

Um gato, macho, sem raça definida, adulto

jovem, foi encaminhado ao atendimento

veterinário devido à diarreia profusa há uma

semana. O paciente não respondeu a terapia

de suporte, que incluía antimicrobianos, e

morreu após dois dias de tratamento. O

cadáver foi submetido à necropsia e

fragmentos de tecido foram colhidos, fixados

em formol tamponado a 10%, processados

histologicamente e corados por hematoxilina

e eosina.

Fig.3: Úlceras com bordas marcadamente avermelhadas,

recobertas por grande quantidade de fibrina no cólon.

Fig.4: Na histologia, as úlceras do cólon eram recobertas

e infiltradas de grande quantidade de células

inflamatórias compostas principalmente por macrófagos

epitelioides e neutrófilos, com menor quantidade de

linfócitos e plasmócitos, que dissecavam a maior parte

da submucosa, da muscular e, por vezes, da serosa.

Fig.5: Havia necrose fibrinoide das arteríolas

submucosas colônicas.

Fig.1: Animal apresentava diarreia intensa com

conteúdo amarelado e extremamente fétido. Fig.2:

Cólon marcadamente distendido com moderada

linfadenomegalia regional.

Com base nos achados anatomopatológicos,

especialmente na presença do infiltrado

piogranulomatoso e da necrose fibrinoide,

um diagnóstico de PIF localizada no cólon

foi estabelecido. Embora essa seja uma

apresentação rara, a forma intestinal da PIF

deve ser incluída como um diagnóstico

diferencial para gatos com diarreia subaguda

grave não responsiva à terapia com

antimicrobianos.
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