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Introdução

A PIF é uma síndrome de serosite e vasculite 
fibrinosa disseminada, que tem ocorrência esporádica e 
surge de modo imprevisível na população felina [1]. Os 
gatos jovens são mais suscetíveis [2], sendo afetados, 
com maior freqüência, gatos entre seis meses e cinco 
anos [3].

O agente causal, Vírus da Peritonite Infecciosa 
Felina (VPIF) é um mutante do Coronavírus Entérico 
Felino (CVEF), indistinguível deste último em relação 
às propriedades físicas e antigênicas [4].

Sua ocorrência pode envolver numerosos fatores 
predisponentes, como a idade, suscetibilidade genética, 
estado físico geral, presença de outra moléstia 
concomitante e
Vias de infecção, entre outros [1]. A existência prévia 
de anticorpos para PIF acelera o desenvolvimento da 
doença [5].

O vírus ocorre nas secreções e excreções de gatos 
infectados que, durante a fase aguda da doença, o 
transmitem, via fecal-oral, oral-oral, oral-nasal [6]. Os 
mecanismos de transmissão da PIF permanecem ainda 
em estudo. Sabe-se que a introdução de novos animais 
nos gatis aumenta o risco de aparecimento da doença 
[2].

O desenvolvimento da doença depende da resposta 
imunológica do hospedeiro. A ocorrência, ou não, de 
uma resposta imune mediada por células é o fator 
crucial na forma de apresentação da PIF [6, 7]. São 
reconhecidas três formas da doença. A PIF efusiva é 
caracterizada por serosite fibrinosa e por derrames 
abdominais e/ou torácicos. A não-efusiva apresenta 
lesões piogranulomatosas em órgãos parenquimatosos, 
sistema nervoso central e olhos. Uma forma mista 
resultaria da combinação das duas primeiras formas [1].

Gatos que produzem anticorpos, mas não 
desenvolvem imunidade celular desenvolvem a PIF 
efusiva [6]. Nesse caso, os macrófagos com vírus se 
acumulam ao redor de vasos e no interstício dos 

tecidos. As lesões vasculares causam, então, a efusão 
dos fluídos ricos em proteína, característicos da PIF 
efusiva. O dano endotelial pode contribuir, também, 
para a coagulação intravascular disseminada, observada
nos estágios finais da doença [7]. Os gatos podem 
apresentar sintomas inespecíficos e não localizados, 
como febre intermitente crônica resistente a 
antibióticos (atingindo temperaturas entre 39° e 41°C e 
com duração de duas a cinco semanas), anorexia, 
inatividade, perda progressiva de peso, diarréia e 
desidratação [8].

Na cavidade torácica ou abdominal, à necropsia, 
pode-se observar líquido amarelo claro a escuro, 
flucolento e com grumos de fibrina [7].

O diagnóstico da PIF é particularmente difícil devido 
à variabilidade das manifestações clínicas e do tempo 
de incubação [9], mas, em muitos casos, pode ser feito 
através da avaliação do histórico, achados clínicos, 
resultados laboratoriais, título de anticorpos para 
coronavírus e exclusão de doenças semelhantes [9, 10]. 
A avaliação da efusão tem grande importância no 
diagnóstico presuntivo [4], no entanto, o diagnóstico 
definitivo é feito através da necropsia e histopatologia 
[7].

As alterações hematológicas incluem anemia, 
neutrofilia com aumento de neutrófilos segmentados, 
linfopenia e eosinopenia [11].

A doença deve ser diferenciada de peritonite 
bacteriana, piotórax [7], colangite linfocítica, doença 
cardíaca, neoplasias (linfoma hepático, esplênico ou 
alimentar), doença renal e hepática, pancreatite, 
esteatite e obstrução da veia cava caudal [12].

O objetivo do trabalho foi relatar a importância da 
análise do líquido abdominal de gatos, juntamente com 
o hemograma para orientar o diagnóstico preciso da 
peritonite infecciosa felina.
Material e Métodos

Felino, macho três meses de idade, SRD foi trazido 
ao Hospital Veterinário da UFRPE, apresentando 



letargia, febre e perda de peso progressiva. Ao exame 
clínico foram observados sons cardíacos abafados. Foi 
solicitada radiografia torácica, na qual foi observada 
presença de efusão pleural em ambos hemitoráx.

Foi realizada toracocentese e encaminhada amostra 
da efusão ao Laboratório de Patologia Clínica 
Veterinária do HOVET.

Foi coletado sangue por punção da veia cefálica, 
depositado em tubo com anticoagulante EDTA, 
enviado para o mesmo laboratório, para análise.

Tanto a análise da efusão, quanto o hemograma, 
foram efetuados de acordo com a metodologia descrita 
na literatura (COLES) [13].

Resultados e Discussão

Considerando-se os achados clínicos, resultados 
laboratoriais e exclusão de doenças semelhantes, o 
diagnostico presuntivo de PIF foi definido no animal 
em questão, segundo ADDIE e JARRETT[4].

O resultado da análise da efusão pleural consta na 
Tabela 1 e demonstra, claramente, tratar-se de exsudato 
segundo MEYER et al [14].

A coloração amarela escura do liquido, sua turvação 
e presença de coágulos de fibrina são sugestivas de 
PIF, assim como a presença de grande quantidade de 
proteínas encontrada na efusão e está descrito na 
literatura consultada (BARKER)[7].

Da mesma forma, o resultado do hemograma (Tabela 
2) foi compatível com PIF (HERREWEGH)[11], 
apresentando anemia, neutrofilia sem desvio a 
esquerda, linfopenia e eosinopenia.

Foi realizado diagnóstico diferencial para as 
enfermidades semelhantes como peritonite bacteriana, 
piotórax, colangite linfocítica, doença cardíaca, 
neoplasias (linfoma hepático, esplênico ou alimentar), 
doença renal e hepática, pancreatite, esteatite e 
obstrução da veia cava caudal e, assim, efetuada a 
exclusão das mesmas (TASKER e GUNN-MOORE; 
BARKER) [12].

Em virtude do óbito do felino, não foi possível 
concluir-se o diagnóstico definitivo, uma vez que não 
foram realizados necropsia e exame histopatológico, 
para confirmação do caso (BARKER) [7].
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Tabela 1. Resultados da análise da efusão pleural.

Parâmetro Resultado

Cor Amarela escura
Aspecto Turvo
Odor Inodoro 
Coagulação Positiva
pH 6,0
Densidade 1.030
Proteína (g/dl) 4,0 
Bilirrubina +++
Glicose +
Sangue +++
Células 8.500/mm3

1% células mesoteliais

2% linfócitos

97% neutrófilos segmentados

Presença de neutrófilos degenerados.

Tabela 2. Resultado do hemograma

Parâmetros 1º Hemograma Referência*

Hemácias (/mm3) 1.700.000 5,5-10
Hemoglobina (g%) 3,5 8-15
Hematócrito (%) 10,0 24-45
VCM (fl.) 58,9 39-55
CHCM (%) 35,0 30-36
Leucócitos (/mm3) 14.300 5500-19500
N. Segmentados (/mm3) 14.000 2500-12500
Linfócitos (/mm3) 256 1500-7000
Eosinófilos (/mm3) 44 0-1500
PPT (g/dl) 10,2 6,0-8,0
Plaquetas (/mm3) 150.000 175000-500000
*Fonte: Meyer, D.J.; Coles, E.H.; Rich, L.J. Medicina de Laboratório Veterinária: Interpretação e diagnóstico. São Paulo: Roca, 1995. p. 294   


