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INTRODUÇÃO

Rhodococcus equi é uma bactéria associada
principalmente à pneumonia em equinos. Sua
ocorrência como patógeno em gatos é pouco
difundida, embora também seja descrita
associada à pneumonia. O objetivo deste
resumo é descrever um caso de piogranuloma
podal com linfadenite por R. equi em um gato.

RELATO DO CASO

Uma gata, sem raça definida, com dois anos
de idade, apresentou uma grande massa
ulcerada na extremidade distal do membro
torácico direito (MTD). Havia marcada
linfadenomegalia pré-escapular ipsilateral. O
MTD foi amputado e encaminhado para
avaliações anatomopatológica e
microbiológica. Fragmentos de tecido foram
colhidos e: 1) fixados em formol; 2) utilizados
para preparação de impressões citológicas e
corados por Panótico Rápido; e 3) submetidos
à cultura bacteriana.

RESULTADOS

Na face dorsal da mão haviam tratos (Fig. 1A
e 1B), pelos quais drenava exsudato purulento.
Na face palmar, a massa se projetava entre os
coxins (Fig. 1C). Na superfície de corte, a
maior parte da mão estava substituída por um
tecido macio, homogêneo e brancacento (Fig.
1D). O linfonodo pré-escapular esquerdo tinha
7 x 5 x 3 cm. À superfície de corte era
caseoso. Na citologia foi observado infiltrado
inflamatório rico em neutrófilos e macrófagos
epitelioides. No citoplasma dessas células
havia cocos (Fig. 1E). Na histopatologia,
inflamação piogranulomatosa associada a
cocobacilos substituía o quinto quirodáctilo e
o tecido nodal (Fig. 1F). No cultivo cresceram
colônias que pelo Gram e testes fenotípicos
foram compatíveis com Rhodococcus sp. A
amostra foi positiva nos testes de reação em
cadeia da polimerase (PCR) para R. equi e
para o gene de virulência Vap A.

CONCLUSÕES

Com base nos achados foi possível estabelecer
o diagnóstico de piogranuloma podal com
linfadenite por R. equi. Apesar de ser uma
condição incomum nesta espécie, quando na
presença de piogranulomas podais, R. equi
deve ser incluído como diagnóstico
diferencial.

Figura 1. Lesões macroscópicas e microscópicas em

um gato com piogranuloma podal e linfadenite

por Rhodococcus equi. A) Peça de amputação

(membro torácico direito). Observe o aumento de

volume ulcerado devido aos múltiplos tratos

drenantes nas regiões escapular e podal; B e

C) intensa tumefação podal vista em ambas as faces,

dorsal e palmar, respectivamente. Note as úlceras

pelas quais se abrem os tratos

drenantes; D) superfície de corte da mão afetada

substituída por um tecido macio, homogêneo e

brancacento; E) citologia demonstrando muitos

neutrófilos e macrófagos epitelioides repletos de

cocos, Panótico Rápido, obj.40; F) histologia

demonstrando infiltrado piogranulomatoso com

miríades de cocobacilos intracitoplasmáticos em

macrófagos, Hematoxilina e Eosina, obj.40.
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