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* Pericardites em gatos são raras, com

exceção da alteração associada a peritonite

infecciosa felina.

Introdução

* Uma gata SRD, de 4 meses de idade, foi

atendida no serviço de emergência do HVU

da UFPI, com dispneia grave, mucosas

pálidas e hipotriquia difusa;

*Exame radiográfico de tórax: Pulmões

retraídos e radiopacidade intensa que

impediu a delimitação e avaliação do

coração, aorta e veia cava caudal, dessa

forma foi sugerida efusão pleural;

*Quadro evolui para óbito e o animal foi

encaminhado ao setor de patologia. Foram

realizados necropsia, exames citopatológico

e histopatológico.

Relato de Caso

Resultados

Conclusões

Com base nos achados

anatomopatológicos, histopatológicos e

microbiológicos firmou-se o diagnóstico de

pericardite purulenta intensa bacteriana.
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*Necropsia: dermatopatia alopecica em

cabeça, dorso e cauda; saco pericárdico

distendido preenchendo a cavidade torácica

(Fig,1A) e contendo 300ml de exsudato

purulento (Fig,1B) superfície epicárdica

pálida e discretamente rugosa; linfonodos

traqueobrônquicos aumentados; atelectasia

pulmonar difusa bilateral.

*Citologia: exsudato pericárdico composto

por neutrófilos, muitos degenerados, e

macrófagos, alguns ativados, e bacilos

intracitoplasmáticos nessas células e

extracelulares (Fig.1C).

*Histopatologia: intenso espessamento de

epicárdico por infiltrado inflamatório

neutrofílico associado a neoformação

vascular moderada e multifocal (Fig.1D).

*Microbiologia: isolamento de bacilos da

família Enterobacteriacea e,

provavelmente, Escherichia coli (Fig.1E).
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Figura 1: A. Cavidade torácica contendo saco

pericárdico distendido; B. Saco pericárdico

contendo grande quantidade de exsudato

purulento C. Citologia do exsudato, neutrofílico e

histiocítico com bacilos intracitoplasmáticas

(seta). D. Histopatologia do coração: pericardite

neutrofílica intensa difusa. E. Bacilos Gram

negativos isolados do exsudato pericárdico.


