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A tuberculose é uma doença infecciosa e

uma importante zoonose causada pelo

complexo Mycobacterium tuberculosis. Este

estudo tem como objetivo descrever os

aspectos epidemiológicos e patológicos da

tuberculose em gatos alimentados com leite

de vaca in natura, criados em propriedade

com diagnóstico prévio da doença.

Introdução

A necropsia de uma gata sem raça definida

(Figura 1) de 2 anos de idade foi realizada

no Laboratório de Patologia Veterinária da

Universidade de Cruz Alta, Rio Grande do

Sul, Brasil. O animal apresentou sinais

clínicos de caquexia, dispneia, anorexia,

anemia e parto recente.

Fig. 1. Felino, sem raça definida. Fig. 2. Felino, pulmão.

Parênquima pulmonar com áreas nodulares multifocais a

coalescentes de 0,2 a 3 cm de diâmetro, amareladas. Fig. 3.

Felino, linfonodos mesentéricos aumentados de tamanho. Fig.

4. Felino, linfonodo. Evidenciação de bacilos álcool-ácido

resistentes (coloração histoquímica de Ziehl-Neelsen, Obj.

40x).

Sugerimos que a infecção ocorreu pelo

consumo de leite in natura de vacas

infectadas. Embora raramente sejam

responsáveis pela transmissão da tuberculose

aos humanos, os gatos podem ser

considerados disseminadores em potencial.

O conhecimento do risco apresentado por

animais infectados, exceto gado, em regiões

em desenvolvimento ainda é escasso e exige

colaborações permanentes entre veterinária,

serviços de saúde pública e instalações de

pesquisa para vigilância e controle.

Material e Métodos

Resultados e Discussão

Considerações Finais
Macroscopicamente, o parênquima pulmonar

apresentava numerosas lesões nodulares

multifocais a coalescentes (Figura 2),

medindo 0,2 a 3 cm, amareladas na

superfície do corte e lesões semelhantes

foram encontradas no fígado, baço e

linfonodos mesentéricos (Figura 3).

Histologicamente, as lesões eram

caracterizadas por uma área central de

necrose caseosa circundada por infiltrado

inflamatório composto predominantemente

por macrófagos epitelioides. Bacilos álcool-

ácido resistentes foram evidenciados pela

coloração de Ziehl-Neelsen (Figura 4).

Amostras de pulmão confirmaram

Mycobacterium bovis pela detecção

molecular devido à ausência das regiões

diferenciais RD4, RD9 e RD12 no gene 16S

rRNA.
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