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Klebsiella pneumoniae é uma bactéria gram-negativa, pertencente à família

Enterobacteriaceae. É descrita na medicina humana como agente de infecções

nosocomiais. Recentemente foi evidenciado, em humanos, a existência de cepas de K.

pneumoniae produtoras de antígenos de virulência responsáveis por síndrome

invasiva com formação de abcessos hepáticos, não havendo ainda relatos de infecção

em animais.

Introdução

Um cão, macho, sem raça definida, com 10 anos de idade, foi encaminhado ao

Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HOVET-UFU) com

quadro clínico de erliquiose. No exame ultrassonográfico, foi detectado nódulo

esplênico, e, após o tratamento da doença base, o paciente foi submetido à

esplenectomia. Após o procedimento, o animal teve piora do quadro clínico, com

desenvolvimento de peritonite, neutrofilia intensa, além de aumento expressivo da

concentração sérica das enzimas hepáticas. Isolou-se do exsudato peritoneal K.

pneumoniae multirresistente in vitro.

O paciente foi submetido à eutanásia, e encaminhado ao Setor de Patologia Animal do

HOVET-UFU para exame postmortem. Durante a necropsia, após drenagem de

aproximadamente 2L de exsudato purulento do peritônio, observou-se fígado com

padrão de “noz-moscada”, apresentando múltiplos abcessos, com predomínio no lobo

lateral esquerdo (Figura 1). Microscopicamente, no fígado, notou-se necrose hepática

difusa e inflamação purulenta, contendo focos bacterianos entremeados aos

hepatócitos (Figura 2).

A síndrome invasiva com formação de abcessos hepáticos por K. pneumoniae pode

acometer cães, o que representa potencial risco epidemiológico e zoonótico de

disseminação da cepa em hospitais humanos e veterinários.

Relato de caso
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Figura 1: Hepatite abscedante, fígado, cão.

Fígado em padrão “noz-moscada”, contendo

múltiplos abcessos de coloração esverdeada.

Figura 2: Hepatite bacteriana, fígado, cão

(Fotomicrografia). Focos bacterianos (setas) entre os

hepatócitos. Coloração: HE. Magnificação: 400x
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