
GRANULOMA EOSINOFÍLICO EM GATO –
RELATO DE CASO

Paulo Henrique Mariano das Chagas1, Simone Gutman Vaz2, Breno Menezes dos Santos2, José Honorato de França 
Neto2, Renan Henrique dos Santos Fagundes2, Elisa Paula de Oliveira Carieli2, Marcela Fernanda Torres Samico 
Fernandes2, Elisângela Nascimento Silva2, Telga Lucena Alves Craveiro de Almeida3 e Eneida Willcox Rêgo4.



________________
1. Primeiro Autor é Aluno de Graduação do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel 
de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife- PE. paulohmc42@hotmail.com
2. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo Autores são Alunos de Graduação do Departamento de Medicina Veterinária da
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife- PE.
3. Nono Autor é Residente de Patologia Clínica do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife - PE.
4. Décimo Autor é Professor Adjunto do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife- PE.

Introdução

Apesar dos recentes progressos na dermatologia 
felina, o complexo granuloma eosinofílico (CGE) 
segue sendo uma síndrome mal conhecida e, portanto, 
origem de muitas falhas e erros terapêuticos [1].

São observadas três formas distintas dessa síndrome: 
granuloma linear eosinofílico (granuloma 
colagenolítico), placa eosinofílica e úlcera indolente ou 
eosinofílica [2].

As especulações etiológicas sobre o CGE são 
numerosas, sendo citadas as causas virais, genéticas, 
bacterianas, auto-imunes, parasitárias e alérgicas. Entre 
as mais importantes estão as alergias, que incluem 
aquelas de origem alimentar, as decorrentes de picada 
de pulga, a atopia e a hipersensibilidade à picada de 
mosquito[3].

O granuloma eosinofílico, também conhecido como 
granuloma linear, devido à sua forma de cordão, 
apresenta-se como uma elevação firme, rosada e 
escamosa, aparecendo sobre a pele intacta e com grau 
de alopecia variável, geralmente não causando prurido
[1].

A lesão pode ocorrer na região posterior dos 
membros pélvicos, na face e na cavidade bucal 
(especialmente na língua e palato). Quando presentes 
na parte caudal da coxa, as lesões geralmente são bem 
circunscritas, elevadas e firmes, formando placas de 
coloração amarelada a rosada. Já as lesões na face e 
cavidade bucal apresentam configuração papular a 
nodular. Outras localizações, como na ponte nasal, nos 
pavilhões auriculares e nos coxins podais também são 
mencionadas [4].

O granuloma eosinofílico é a causa mais comum de 
tumefações e nódulos no lábio inferior (gatos 
“beiçudos”) e queixos tumefactos assintomáticos 
(edema do queixo felino, queixos gordos). Um 
salpicado característico com focos brancos 
puntiformes, que correspondem aos focos de 
degeneração do colágeno, é comum naquelas lesões 
erodidas ou ulceradas [5]. Gatos com lesões orais de 
granuloma eosinofílico podem apresentar disfagia [6].

Microscopicamente, o granuloma eosinofílico 
caracteriza-se por um granuloma nodular a difuso 
constituído de eosinófilos, histiócitos e células gigantes 
multinucleadas com focos de degeneração de colágeno [6]. 
Também podem estar presentes mucinose da epiderme e da 
bainha da raiz externa do folículo ou furunculose 
eosinofílica focal e paniculite eosinofílica também focal
[5].

O diagnóstico baseia-se na anamnese e nos exames 
clínico, alergogênico e histopatológico. A biopsia e o 
exame citológico representam ferramenta importante para 
auxiliar no diagnóstico, ao mostrarem predominância de 
eosinófilos nas lesões, embora neutrófilos e 
microorganismos possam também ser observados em casos 
de infecção secundária [6,7].

O diagnóstico diferencial deve considerar os granulomas 
infecciosos, neoplasias [8], os granulomas fúngicos [6] e 
úlceras associadas ao vírus da leucemia felina e traumas.

Muitas formas de tratamento tem sido usadas, porém, 
manejos médicos como o uso de glicocorticóides são mais 
eficazes. Para lesões pequenas e solitárias, a excisão 
cirúrgica ou criocirurgia podem ser benéficas, porém o 
sucesso não é garantido. Podem-se também usar injeções 
intralesionais de 3 mg de triancinolona semanalmente até a 
cura da lesão, sendo geralmente necessárias 3-4 sessões. 
Doses altas de prednisolona (1-2 mg/kg, duas vezes ao dia) 
são efetivas, mas podem ser impraticáveis dependendo do 
estado geral do gato. O acetato de metilprednisolona (20 
mg/gato, SC a cada 2 semanas) também é efetivo e 
dispensa administração de medicação via oral [9, 10].

No caso das úlceras indolentes o tratamento pode ser 
complementado com antibióticos como: sulfa-trimetoprima 
(120 mg, duas vezes ao dia), amoxicilina mais ácido 
clavulânico (62,5 mg, duas vezes ao dia) e cefadroxil (100 
mg, duas vezes ao dia) por 3 a 6 semanas [9].

O objetivo do trabalho

Material e métodos

Felino, fêmea, histerectomisada, 3 anos de idade foi 
atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal 



Rural de Pernambuco apresentando coceira na região 
abdominal e no focinho.

Ao exame clínico, apresentava normofagia, 
normoúria e normoquesia.

Foi realizada a coleta de material do local da lesão 
(focinho) para a realização de um exame citológico no 
laboratório de patologia do hospital veterinário de 
UFRPE.

Resultados e Discussões

De acordo com o exame citológico, foi confirmado o 
diagnóstico como sendo uma úlcera indolente de causa 
alérgica atópica segundo Grace [2] e Rey [3].
    As lesões apresentavam configuração papular a 
nodular segundo ROSENKRANTZ [4].

Segundo MASON e BURTON [1], geralmente não
apresenta prurido, porém neste caso o animal 
apresentava prurido na região abdominal e no focinho.
O tratamento foi realizado com Cetoprofeno 1mg/Kg e 
Acetato de metilprednisolona (20 mg/gato, SC a cada 2 
semanas) segundo HARVEY [10]; CHANDLER, et al., 
[9], sendo eficaz levando o animal à cura após  30 dias 
de tratamento.
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