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RESUMO 

As lesões piogranulomatosas com aspecto de granuloma ocorrem em virtude ao processo 
inflamatório. Localizada preferencialmente na cabeça, região periocular, ponte nasal e pavilhão 
auricular, além da região plantar dos membros, gerando uma infecção secundária, dando lugar às 
úlceras e exsudato inflamatório. A inflamação piogranulomatosa tem sido descrita, com 
particularidade nos casos de peritonite infecciosa felina, Mycoplasmose, Leishmania e, também, 
associada à micobactérias, Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus e infecções fúngicas. Este estudo 
tem como objetivo relatar o caso de um felino, fêmea, com oito anos de idade, diagnosticada com 
piogranuloma na região ocular sendo uma enfermidade rara com etiologia desconhecida. O animal foi 
atendido no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, no 
qual foi observado no exame físico uma lesão no olho esquerdo, entre a esclera e córnea. O animal 
foi conduzido para procedimento cirúrgico onde se observou uma massa de consistência macia, 
aspecto compacto, regular e de coloração amarelada. A amostra foi encaminhada para o exame 
histopatológico, a qual demonstrou infiltrado inflamatório difuso composto por neutrófilos, linfócitos e 
plasmócitos, sendo conclusivo para piogranuloma, obtendo - se uma terapêutica efetiva com 
prognostico satisfatório. 

Palavras-chave: Inflamação, Histopatológico, Olho 
Tema central: Oftalmologia Veterinária 

 
 

ABSTRACT 
 

Granuloma-like pyranranomatous lesions occur due to the inflammatory process. Preferably located in 
the head, periocular region, nasal bridge and ear pinna, in addition to the plantar region of the limbs, 
generating a secondary infection, giving rise to ulcers and inflammatory exudate. Pyrogranulomatous 
inflammation has been described, particularly in cases of feline infectious peritonitis, Mycoplasmosis, 
Leishmania and also associated with mycobacteria, Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus and fungal 
infections. This study aims to report the case of an eight-year-old female feline diagnosed with ocular 
piogranuloma as a rare disease of unknown etiology. The animal was treated at the Veterinary 
Hospital of the Faculty of Social and Agrarian Sciences of Itapeva - FAIT, which was observed in the 
physical examination a lesion in the left eye, between the sclera and cornea. The animal was taken to 
the surgical procedure where a mass of soft consistency, compact, regular appearance and yellowish 
coloration was observed. The sample was sent for histopathological examination, which  showed 
diffuse inflammatory infiltrate composed of neutrophils, lymphocytes and plasma cells, being 
conclusive for piogranuloma, obtaining an effective therapy with satisfactory prognosis. 
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1. Introdução 
 
 

As lesões piogranulomatosas com aspecto de granuloma ocorrem em virtude 

ao processo inflamatório (CUNHA et al., 2004). O granuloma  é  um  nódulo  

pequeno de caráter inflamatório que apresenta células de defesa, formado 

especialmente por macrófagos e leucócitos, que tem como função neutralizar os 

fungos, bactérias ou vírus (RASKIN, 2001). 

A lesão dermatológica do piogranuloma é de característica nodular ou placas, 

podendo ser de consistência firme ou flutuante, focais ou generalizadas, e com 

intenso prurido levando a alopecia na região afetada (SANTORO et al, 2008). Ficam 

localizadas preferencialmente na cabeça, região periocular, ponte nasal e pavilhão 

auricular, além da região plantar dos membros, gerando uma infecção secundária, 

dando lugar às úlceras e exsudato inflamatório (FONT e SOLÁ, 1996). 

A inflamação piogranulomatosa tem sido descrita, com particularidade nos 

casos de peritonite infecciosa felina, Mycoplasmose, Leishmaniose e, também, 

associada a micobactérias, Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus e infecções 

fúngicas (GIULIANO et al, 2018). O piogranuloma é uma enfermidade incomum, mas 

tem relatos descritos em gatos, cães e furão (GIULIANO et al, 2018; ROSA et al, 

2017 e GNIRS et al, 2016). 

A etiologia desta enfermidade é desconhecida, mas quando se tem uma 

disfunção imunológica associada, ocorre uma resposta dos antígenos ao organismo 

infectado (ROSA et al, 2017). O Infiltrado inflamatório é composto por várias células 

de defesa como macrófagos epitelióides, linfócitos e neutrófilos que são descritos na 

maioria dos casos, além da presença dos eosinófilos, que caracteriza uma resposta 

imunomediada de hipersensibilidade (HOUSTON et al., 1993). 

Este estudo tem como objetivo relatar o caso de um felino, fêmea, com oito 

anos de idade, diagnosticada com piogranuloma na região ocular, bem como 

discorrer sobre a enfermidade. 

 
 
 

2. Material e Métodos 
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O presente trabalho foi baseado em um caso clínico acompanhado no 

Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, 
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no período de quatro meses, com inicio no dia 12 de Setembro de 2018 ao dia 12 de 

Dezembro de 2018. Desta forma foi realizado por intermédio do levantamento 

bibliográfico a partir da utilização de artigos científicos, em sites de busca como 

Google Acadêmico, Scielo e Pubmed. 

Mediante a busca por informações referentes à Piogranuloma AND cat, 

utilizou-se a busca com as seguintes palavras chaves: olho, piogranuloma, 

granuloma, inflamação e/ou infecção, células de defesa, lesões piogranulomatosas 

ocular em felinos. 

 
 
 

2.1. Relato de caso 
 
 

No dia 12 de Setembro de 2018, no Hospital Veterinário da Faculdade de 

Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, foi atendido um felino sem raça 

definida (SRD), fêmea castrada, de oito anos, com pelagem branca e cinza, pesando 

2,900 kg. Durante a anamnese, o tutor relatou que o animal apresentava um tumor 

no olho esquerdo há aproximadamente 30 dias. O animal era alimentado apenas 

com ração, não era vacinado e a vermifugação estava desatualizada, não 

apresentava pulgas, convivia com outros animais e morava em ambiente urbano. 

Após a anamnese foi realizado o exame clínico e físico, no qual o animal 

apresentava-se com comportamento normal, estado de hidratação normal, linfonodo 

submandibular esquerdo reativo, mucosas normocoradas, temperatura de 38,6ºC, 

frequência respiratória de 64 movimentos por minuto (m.p.m.), frequência cardíaca 

de 88 batimentos por minuto (b.p.m.) e tempo de preenchimento capilar (T.P.C.) de 

2 segundos. Durante o exame físico não apresentou nada digno de nota, para 

sistema respiratório, cardiovascular, músculo esquelético e neurológico. Não foi 

possível coletar sangue para exames pré-operatório, pois o animal se estressou 

durante a coleta. 

O nódulo estava localizado no olho esquerdo (figura 1) e, a fim de elucidar 

melhor o quadro, o tutor foi orientado quanto á coleta de material para a biopsia, 

explicando o risco de perfuração na esclera e córnea. 
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Figura 1: Nódulo entre esclera e córnea. 
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Fonte: imagem cedida por Suelen Berger Baldotto 

 
Foi prescrito Terramicina pomada oftálmica, com intuito de melhorar a 

infecção ocular superficial, envolvendo a conjuntiva e/ou a córnea, utilizando a cada 

8 horas durante sete dias, bem como Epitegel¹1 colírio, que é indicado para 

prevenção e tratamento de lesões corneais, foi instilada uma gota no olho esquerdo 

2 vezes ao dia, até um dia antes da realização o procedimento cirúrgico. Após 

quinze dias, o animal voltou para realizar o procedimento cirúrgico, no exame prévio 

a cirurgia, foi observado aumento do nódulo (Figura 2). Sendo assim, a conduta 

cirúrgica foi reavaliada e então animal encaminhado ao procedimento. 

 
Figura 2: Nódulo em terceira pálpebra e entre a esclera e a córnea com infiltração e adelgaçamento 
de esclera. 

 

Fonte: imagem cedida por Suelen Berger Baldotto 
 

No dia 27 de setembro de 2018, o animal foi encaminhado para o centro 

cirúrgico, então submetido à anestesia inalatória em decúbito lateral direito. Realizou 

a tricotomia ao redor do olho esquerdo e antissepsia, foi colocado na terapia de 

suporte com a administração intravenosa de solução fisiológica naCl 0,9%. Foi 
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1 Composição: Cada grama do produto contêm: 50 mg de dexpantenol. Apresentação: Gel oftálmico 50 mg/g: 
bisnagas com 10g. Fabricante: ©Bausch & Lomb Incorporated. 
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utilizada a técnica de ceratectomia e enxerto conjuntival pediculado. Frente à 

remoção do epitélio da córnea, com o auxílio de uma lupa de pala, realizou-se uma 

incisão em região dorsal de conjuntiva bulbar e divulsão da mesma até o local de 

lesão córnea, para exérese da massa tumoral com o auxílio de um bisturi lunar. 

Posteriormente, foi realizada a ráfia do flap sobre a córnea, utilizando fio vicryl 

8,0 e padrão de sutura simples separado (Figura 3). Ao finalizar a sutura, realizou-se 

recobrimento com a terceira pálpebra. 

 
Figura 3: exérese da massa tumoral. 

 

Fonte: imagem cedida por Suelen Berger Baldotto 
 

Após a cirurgia o animal foi liberado, o qual foi prescrito para uso domiciliar, a 

Doxiciclina na dose de 5mg/kg 3 ml, via oral, a cada 12 horas (BID), por 15 dias; 

Meloxican 0,5 mg, administrar 1 comprimido via oral, (SID) por 3 dias; Dipirona 4 

gotas via oral, a cada 12horas (BID) por 3 dias; e o Cronidor2 12mg, administrar 1 

comprimido via oral 1 (SID), por 5 dia. 

Para uso oftalmológico, foi prescrito o Ciloxan3 colírio, 1 gota, no olho 

esquerdo 4 horas por 20 dias; Tobramicina4 colírio, instilar 1 gota , no olho esquerdo 

4/4 horas por 20 dias; Epitegel instilar 1 gota nos 2 olhos (QID) ao dia por, por 30 

 
 
 

2 Composição: cloridrato de tramadol, Analgésico opioide. Apresentação: comprimido de 12 mg/40 mg/ 80 mg e 
Injetável - Cada 100 mL contém: 2 g. Fabricante:Agener. 
3 Composição: cloridrato de ciprofloxacino (3,5 mg/mL). Apresentação: 3,5 mL de solução oftálmica estéril, 
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embalagem contendo 5 mL. Fabricante: Novartis Biociências S.A. (Alcon). 
4 Composição: Cada mL (30 gotas) contém:3 mg de tobramicina, ou seja, 0,1 mg de tobramicina por gota. 
Fabricante: Novartis Biociências S.A. (Alcon). 
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dias; Atropina5 colírio 0,5% instilar 1 gota no esquerdo (SID) 3 dias. Foi solicitado 

que mantivesse o animal com colar elisabetano e o retorno em 7 dias. 

No dia 03 de outubro de 2018, o animal retornou para avaliação do pós- 

cirúrgico, onde o tutor informou que não fez o uso do colar elisabetano, deixando o 

animal com fácil acesso ao seu olho esquerdo. Foi possível observar, que na região 

do enxerto, teve ruptura da sutura, no entanto o enxerto estava parcialmente aderido 

(Figura 4). 

 
Figura 4: Rompimento da sutura e enxerto parcialmente aderido. 

 

Fonte: imagem cedida por Suelen Berger Baldotto 
 
 

O felino retornou após dois meses e não apresentava úlcera e edema de 

córnea, com um prognóstico bom, e resolução de 90% do quadro. Após os exames 

clínico e físico, o animal apresentava normoúria, normoquezia, normodispsia e 

normofagia. 

Para uso tópico foi prescrito a Prednisolona colírio6, 1 gota no olho esquerdo 

(TID) ao dia, por 30 dias; Hyabak7 colírio, 1 gota nos 2 olhos (BID) ao dia por 30 

dias. 

Aos 30 dias de pós-operatório, retirou-se o pedículo do enxerto, uma vez que 

foi observado fixação do enxerto e a presença de tecido cicatricial (Figura 5). 

 
Figura 5: olho esquerdo com prognóstico satisfatório, sem nódulo entre a esclera e a córnea, onde 
também não apresenta lesões de úlcera ou edema de córnea. 

 

 
5 Composição: Cada ml (28 gotas) contém: 5 mg de sulfato de atropina (0,178 mg/gota). Fabricante: Allergan 
6 Composição: Cada ml (23 gotas) contém: 10 mg de acetato de prednisolona (0,435 mg/gota).Fbricante: 
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Allergan. 
7 Composição: Hialuronato de sódio 0,15 g. Cloreto de sódio, actinoquinol, trometamol, ácido clorídrico, água 
para preparações injectáveis. Fabricante: Théa 
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Fonte: imagem cedida por Suelen Berger Baldotto 
 
 

O nódulo retirado na cirurgia foi encaminhado para o exame histopatológico, 

durante a analise da amostra revelou infiltrado inflamatório difuso composto por 

neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. Ao corte, exibia consistência macia, aspecto 

compacto, regular e coloração amarelada. Presença de aglomerados compostos por 

macrófagos e células epitelióides. 

Notaram-se raras células fusiformes (fibroblastos) de permeio às células 

inflamatórias. Não foram observadas atipias celulares nas amostras encaminhadas. 

Foi investigado exame diferencial para toxoplasmose e peritonite infeciosa felina. 

Sendo conclusivo para piogranuloma. 

 
 

3. Resultados e Discussão 
 
 

O piogranuloma aqui relatado afetou um felino de meia idade, de aspecto 

nodular e focal, o qual é descrito de piogranuloma ocular sem envolvimento de pele, 

no conhecimento dos autores. 

De acordo com Petronet e colaboradores (2016), a patogenia e a etiologia 

dessa afecção são desconhecidas. Rosa e colaboradores (2017), atesta que uma 

possível causa é a disfunção imunológica associada à estimulação antigênica,  já 

que as lesões, frequentemente respondem à terapia imunossupressora. Além disso, 

especula-se que essas lesões possam ser resultado da baixa abundância de 

antígenos associados a organismos infecciosos. 
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Para Cunha e colaboradores (2004), a lesão piogranulomatosa tem 

características dermatológicas granulomatosas e piogranulomatosas que podem ser 
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desencadeados por agentes infecciosos patogênicos, como os fungos, bactérias ou 

vírus, além de parasitos, corpos estranhos ou até mesmo por causas  

desconhecidas. De acordo com Rosa e colaboradores (2017), as lesões são 

caracterizadas por nódulos multifocais que afetam principalmente a pele, que 

ocasionalmente se tornam ulcerados. 

De acordo com Giuliano e colaboradores (2018), a inflamação 

piogranulomatosa tem sido descrita em gatos, com particularidade nos casos de 

peritonite infecciosa felina, a qual também associada a micobactérias, Actinomyces, 

Nocardia, Rhodococcus e através de infecções fúngicas. A enfermidade tem pouca 

frequência em cães, porém pode acometer raças como Border Collie, Boxer, Golden 

Retriver, Doberman e Pinscher, sendo raramente descrita na espécie felina 

(SANTORO, PRISCO e CIARAMELLA, 2008). Já o poiogranuloma relatado em 

furões é descrito semelhante à peritonite infecciosa felina (PIF) em gatos no que se 

refere à patogenia (GNIRS et al, 2016). 

O diagnóstico baseia-se no resultado do exame histopatológico, o qual vai 

obter possíveis agentes etiológicos, principalmente os infecciosos (PETRONET et al, 

2016). Sendo que neste caso, foi possível associar aos dados obtidos durante a 

anamnese e o exame relatado. 

A característica histológica da inflamação granulomatosa, é ausência de 

agentes microbianos (CUNHA et al., 2004 e GIULIANO et al, 2018). Assim, como diz 

GNIRS e colaboradores (2016), as características histopatológicas de um furão com 

lesões piogranulomatosas são focais e está associada à infecção por coronavírus. 

Embora a apresentação histológica seja semelhante às lesões observadas em casos 

de infecções por micobactérias e com certas infecções por fungos, a cultura 

bacteriana e fúngica e as colorações especiais são frequentemente negativas, 

sugerindo que as lesões não estão associadas a uma causa infecciosa e, portanto, 

consideradas estéreis (ROSA et al, 2017). 

 
 

4. Conclusão 
 
 

Conclui-se que o piogranuloma é considerado uma dermatopatia rara, de 
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caráter inflamatório, a qual demonstrou, neste relato de caso, característica nodular. 

Para o diagnóstico definitivo é necessário o exame de histopatológico, para a 
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diferenciação das enfermidades como peritonite infeciosa felina, toxoplasmose, 

neoplásicas, doenças fúngicas e bacterianas. Sendo assim o tratamento é cirúrgico 

com retirada total do nódulo, obtendo uma opção terapêutica efetiva, com um 

prognostico satisfatório. 
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