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A peritonite infecciosa felina (PIF) é uma

doença altamente fatal, com prognóstico

desfavorável e de difícil tratamento, causada

pelo Coronavirus felino (CF), um vírus

RNA de fita simples, e ocorrência mundial

em gatos domésticos. A patogenia da PIF é

complexa, a partir da liberação de inúmeros

mediadores inflamatórios, e inclui

mecanismos comuns aos coronavirus

causadores da síndrome respiratória do

oriente médio (MERS) e da síndrome

respiratória aguda severa (SARS-CoV). Os

macrófagos são as principais células

associadas a replicação e disseminação dos

coronavirus.

Introdução

Foram incluídos quatro gatos com

suspeita de hepatite e/ou PIF que vieram

a óbito naturalmente, e que foram

submetidos ao exame

anatomopatológico, além de imuno-

histoquímica para Coronavirus felino.

Figura 2: Fotomicrografia de imuno-histoquímica para

coronavírus felino no fígado de gato com PIF, observe

marcação na cor marrom no citoplasma de macrófagos em áreas

de hepatite (peri-hepatite). Aumento de 400x, cromógeno DAB,

contra corado com hematoxlina.

Figura 1: Fotomicrografia de imuno-histoquímica para coronavírus felino

no fígado de gato com PIF, observe marcação na cor marrom no citoplasma

de macrófagos em áreas de hepatite. Aumento de 400x, cromógeno DAB,

contra corado com hematoxlina.

O fígado é um dos principais órgãos

afetados pela infecção viral,

provavelmente devido a rota de infecção

oro-fecal do coronavírus felino. O fígado

possui o maior numero de macrófagos do

organismo, o que aumenta os sítios de

replicação viral, bem como as chances de

invasão sistêmica. Por fim, as

coronaviroses podem ser fatais se o

quadro clinico se agravar.

Material e Métodos

Considerações Finais
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Microscopicamente: hepatite mista

piogranulomatosa, composta

principalmente por macrófagos neutrófilos

e linfócitos, fibrina, por vezes associada a

necrose multifocal dos hepatócitos,

colangite e dilatação dos vasos linfáticos

do espaço porta. Além disso, houve

marcação imuno-histoquímica do CF no

citoplasma de macrófagos associados às

lesões microscópicas (Figuras 1 e 2).
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Macroscopicamente: áreas multifocais

esbranquiçadas, por vezes irregulares,

de até 1cm de diâmetro, com textura

mais mole e/ou mais firme que o fígado.
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