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Resumo 

A fístula arteriovenosa hepática é uma comunicação entre a artéria hepática e a veia 

porta e tem como principal consequência a hipertensão portal e os sinais clínicos 

associados a essa quais sejam: distensão e efusão abdominal. O objetivo desse 

relato é apresentar o caso de um canino de 3 meses, diagnosticado com fistula 

arteriovenosa hepática.  

Palavras chaves: hepatopatia, vasculopatia, congênita  

 

Abstract 

The hepatic arteriovenous fistula is a communication between the hepatic artery and 

the portal vein and has as main consequence the portal hypertension and the clinical 

signs that are: distension and abdominal effusion. The objective of this report is to 

present the case of a 3 month canine, diagnosed with hepatic arteriovenous fistula. 

Key words: hepatopathy, vasculopathy, congenital 

 

Introdução 

A fístula arteriovenosa hepática é definida como uma comunicação entre uma artéria 

e a veia porta. Essa pode ser de ocorrência congênita ou adquirida, sendo citados 

como causas para a adquirida as neoplasias, os traumas ou cirurgias hepáticas. A 

fistula arteriovenosa hepática congênita é a má formação vascular menos frequente 

em cães, sem poucos os relatos encontrados na veterinária, sendo dentre as má 

formações mais comumente reconhecidas os desvios porto sistêmicos (DPS) 

(WEISSE, 2015; ZAMFIRESCU et al., 2015). 

Clinicamente as fístulas arteriovenosas podem ser confundidas com os DPS uma 

vez que ambos causam déficit de crescimento, letargia, sinais gastrointestinais e 

sinais de encefalopatia hepática, no entanto ao contrário do DPS as fistulas 

arteriovenosas geram hipertensão portal e o sinal clínico clássico associada à essa 
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condição é a efusão abdominal. Outra consequência da hipertensão portal é a 

ocorrência de múltiplos desvios porto sistêmicos adquiridos com intuito de diminuir a 

pressão na veia porta (WEISSE, 2015). 

O objetivo desse relato é apresentar o caso de um canino de 3 meses, 

diagnosticado com fistula arteriovenosa hepática.  

 

Descrição do caso 

Foi atendido em uma clínica veterinária particular em Goiânia, Goiás, um canino, de 

raça Akita inu, macho, com 28 dias, apresentando sinais clínicos de prostração e 

constipação. O paciente já estava em tratamento para hemoparasitose (erliquiose 

canina) com Doxiciclina 5mg/kg, duas vezes ao dia, havia 7 dias. Ao exame físico o 

animal apresentou mucosas hipocoradas, desidratação de 5 %, distensão abdominal 

com presença de gases intestinais e outros parâmetros dentro da normalidade para 

a espécie.  

Devido ao quadro clínico do paciente, foi realizada a internação do mesmo para 

tratamento com fluidoterapia intravenosa com Ringer Lactato 5ml/kg/hr, doxiciclina 

5mg/kg, por via intravenosa a cada 12 horas, dimeticona 75mg/animal, por via oral a 

cada oito horas e solicitado exames laboratoriais e de imagem para melhor 

avaliação das alterações clínicas.  

No exame de hemograma as alterações observadas no eritrograma foram: anemia 

normocítica hipocrômica regenerativa (hematócrito: 16%), com presença de 

esferócitos na avaliação da morfologia celular, sugestivo de anemia hemolítica 

imunomediada. No leucograma foram observadas leucopenia (7300 /mm³) por 

neutropenia absoluta (2847 /mm³). E no plaquetograma foram observadas 

trombocitopenia discreta (110mil/mm³). Os resultados das bioquímicas séricas 

foram: discreto aumento de fosfatase alcalina (236 U/L), os demais exames de 

proteína total (5,53 g/dL), albumina (2,27 g/dL), globulina (3,26 g/dL), bilirrubinas 

direta (0,13 mg/dL), indireta (0,16 mg/dL) e total (0,29 mg/dL) se encontravam dentro 

dos padrões de normalidade para a espécie.  

O exame de imagem solicitado foi a ultrassonografia abdominal total, onde foram 

observadas: fígado com dimensões aumentadas, contorno regular, ecotextura 

heterogênea com dilatação dos vasos, ecogenicidade mista, presença de área 

multicavitária, localizada em região portal, sendo que parte apresentou coloração e 

turbilhonamento a avaliação doppler colorido; vesícula biliar: distendida por discreto 
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conteúdo anecóico, contorno regular, parede hiperecóica e espessada; alças 

intestinais: preenchidas por material fecal pastoso, paredes normoespessadas, 

estratificação preservada, motilidade aumentada; avaliação abdominal: discreta a 

moderada quantidade de conteúdo anecóico, livre em cavidade abdominal; 

sugestivo de hepatomegalia, hepatopatia, colangiopatia, efusão abdominal discreta a 

moderada.  

Frente aos resultados de exames solicitados e após paciente normalizar a volemia 

foi instituído o tratamento para casa com doxiciclina 5mg/kg, por via oral a cada 12 

horas, durante 21 dias, prednisolona 1mg/kg a cada 12 horas, aproximadamente por 

30 dias com protocolo de após 15 dias, diminuição da dose diária até completa 

remissão do tratamento e sinais clínicos da doença imunomediada, timomodulina 

20mg/animal a cada 12 horas, durante 20 dias e lactulona 0,5ml/animal a cada 12 

horas, durante três dias. Com 20 dias, as alterações encontradas nos exames 

laboratoriais já haviam normalizado e paciente se encontrava clinicamente bem.  

Após dois meses, o paciente já encontrava-se em alta médica da hemoparasitose, 

porém ainda não apresentava crescimento similar aos demais animais de sua 

ninhada, além de apresentar acentuada distensão abdominal. Foi realizado 

ultrassonografia Doppler hepática, utilizando equipamento Samsung My Sono U6, 

equipado com transdutor linear multifrequêncial (5-12MHz), para reavaliação das 

alterações estruturais encontradas no primeiro exame. Com o exame pode-se 

observar fígado com dimensões aumentadas, contorno regular, parênquima hepático 

de ecogenicidade difusamente aumentada e ecotextura heterogênea, dilatação de 

veias hepáticas e presença de shunts intra hepáticos, veia portal de aspecto tortuoso 

quanto ao trajeto e de calibre aumentado. Ao mapeamento Doppler colorido e 

pulsado o fluxo na veia porta pode ser caracterizado como venoso, velocidade 

máxima de 24,16 cm/s, porém apresentando direção hepatofulgal, caracterizando 

hipertensão portal. Além disso, foi visualizado vaso de característica arterial à avalia 

Doppler colorida e pulsada, indo em direção a veia portal, caracterizando presença 

de fístula arteriovenosa. A vesícula biliar estava repleta, apresentando parede de 

ecogenicidade dupla e espessada (0,29cm); conteúdo anecóico e homogêneo 

normal. Foi observado formações císticas em região portal, com fluxo turbulento à 

avaliação Doppler colorida, sugerindo presença de desvios porto sistêmicos 

adquiridos, além da presença de um desvio visualizado entre a veia porta e a veia 

hepática de lobo medial direito. A avaliação abdominal total detectou ainda presença 
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de conteúdo anecóico, com pontos hiperecóicos em suspensão, livre em cavidade 

abdominal, caracterizando efusão abdominal drenável. O exame foi portanto 

sugestivo de hepatomegalia/hepatopatia difusa; espessamento de parede de 

vesícula biliar; efusão abdominal drenável; hipertensão portal; fístuta arteriovenosa 

em região portal; desvios porto sistêmicos intra e extra hepáticos adquiridos. 

Com o diagnóstico de fistula arteriovenosa hepática e DPS intra e extra hepáticos 

adquiridos, instituiu-se tratamento com furosemida 3mg/kg a cada 12 horas, durante 

sete dias, espironolactona 1mg/kg a cada 24 horas, uso continuo, benazepril 

0,25mg/kg a cada 24 horas, uso continuo, ração hepática e albumina em pó 14g 

(uma colher de sopa) diária.  Após sete dias animal encontrava-se clinicamente bem 

e sem sinais de efusão abdominal. 

Como tratamento alternativo, foi mencionado o tratamento cirúrgico corretivo da 

fistula, porém pelo estado clinico estável, idade do animal e risco cirúrgico, e por 

limitação fianceira, proprietário optou primariamente em realizar o tratamento e 

acompanhamento clínico.  

 

Discussão 

O paciente reportado nesse relato apresentou os sinais clínicos comumente relatos 

em pacientes com fístula arteriovenosa congênita, quais sejam: paciente jovem com 

déficit de crescimento, distensão e efusão abdominal (ZAMFIRESCU et al., 2015; 

WHITE et al., 2015; ISIDORO et al., 2017). Porém, ao contrário do reportado por 

outros autores, o paciente em questão apresentava hepatomegalia.  

Ao exame Doppler hepático também foram encontradas alterações características 

de fístula arteriovenosa, como tortuosidade portal, com fluxo hepatofulgal, 

caracterizando hipertensão portal, com presença de desvios porto sistêmicos 

adquiridos e efusão abdominal (ZAMFIRESCU et al., 2015; WHITE et al., 2015; 

ISIDORO et al., 2017). Foi possível identificar um vaso de característica arterial à 

avaliação Doppler colorida em direção à veia porta, em região portal, sendo portanto 

detectado o local da fístula, caracterizando uma fístula arteriovenosa extra hepática.  

Frente a limitação financeira do tutor e ao baixo índice de sucesso do tratamento 

cirúrgico (WEISSE, 2015), optou-se por tratamento medicamentoso preservativo, 

utilizando fármacos diuréticos, inibidores da enzima conversora da angiotensia 

(iECA) e albumina. O tratamento com iECA visa diminuir a hipertensão portal e a 

suplementação com albumina tem o intuito de restituir valores normais em pacientes 
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com hipoalbuminemia,  diminuindo os sinais clínicos associados à hipertensão portal 

e a hipoalbuminemia, melhorando a qualidade de vida do paciente. Após sete dias 

animal encontrava-se clinicamente bem e sem sinais de efusão abdominal. Foi 

relatada por outro grupo sobrevida de 19 meses utilizado esse mesmo tratamento 

(ISIDORO et al., 2017). 

 

Conclusão 

O exame Doppler hepático foi de fundamental importância para o diagnóstico de 

fístula arteriovenosa hepática em um paciente cujo sinal clínico principal era efusão 

abdominal, sendo portanto inespecífico. O tratamento clínico instituído até o 

momento mostrou-se eficaz em diminuir os sinais associados a hipertensão portal e 

melhorar a qualidade de vida do paciente.  
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Resumo 

 O papiloma é uma neoplasia benigna, pode apresentar crescimento lento  e 

predileção por pele, anexos oculares e mucosa oral. Pode ser causado por vírus, 

traumas, radiação ultravioleta ou ceratite crônica, acomete principalmente animais 

de raça. Diagnosticado através de exames citológico e/ou histopatológico, o 

tratamento é cirúrgico. Foi atendido um cão de  8 anos de idade, com histórico de 

crescimento de  massa rósea de superfície irregular em região medial superior da 

córnea por 2 semanas. O animal apresentava ceratoconjuntivite seca crônica nesse 

olho. Foi realizada ceratectomia superficial e o fragmento foi enviado para análise 

histopatológica. O trabalho tem como objetivo relatar um caso de papiloma primário 

em córnea de cão, visto que a literatura é escassa, e evidenciar a necessidade de 

estudos aprofundados sobre a oncologia oftálmica veterinária. 

Palavras-chave: Papilomatose, Oftalmologia, Córnea, neoplasia, cães. 

Keywords: Papillomatosis, Ophthalmology, Cornea, neoplasm, dogs. 

 

Revisão de literatura 

A domesticação dos animais de companhia levou ao aumento da perspectiva de 

vida dos pets, conseqüentemente a predisposição a enfermidades como as 

neoplasias oculares, com percentual de 0,87% a 2,5%  em cães e 1,8% em gatos 

segundo Salvado (2010), ocupando o segundo lugar no ranking dos causadores de 

enucleação em cães (OLBERTZ, 2012). Geralmente as neoplasias oculares são 

benignas, acometem cães adultos e idosos (SILVA, 2013), podendo desencadear 

outras enfermidades, como: buftalmia, ceratites, descolamento de retina, glaucoma, 

hifema, opacidade de córnea, uveíte, com grande potencial de perda visual 

(DALECK et al., 2009). Dentre as diversas neoplasias oftálmicas encontra-se a 

papilomatose canina, que é de caráter benigno, com baixo poder metastático, 

causadas na maioria das vezes por vírus, da família Papillomaviridae, inflamações 

crônicas ou ter origem espontânea. Tem como diagnóstico diferencial: Epúlides 
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fibromatosos, tumor venéreo transmissível (TVT) ou Carcinoma de células 

escamosas.   O papiloma é caracterizado por proliferação do epitélio escamoso, com 

desenvolvimento lento e predileção por pele, anexos oculares e mucosa oral 

(ABDALLA et al., 2017). Raramente encontra-se papiloma primário de córnea em 

cães, com relatos em Pug, Sharpei e Bulldog Inglês que apresentam predisposição 

genética (SANTIAGO et al., 2017). 
 
Descrição do Caso 

Paciente canino, da raça Shih-tzu, macho, 8 anos de idade, com queixa de 

crescimento de massa rósea de superfície irregular (2mm x 3mm), em região medial 

superior da córnea (Figura1), com crescimento por aproximadamente 2 semanas. 

Apresentando também hiperemia, secreção muco purulenta e discreto prurido 

ocular, entretanto com ausência de blefaroespasmo. Foi realizado o Teste Lacrimal 

de Schirmer, o olho direito encontrava-se dentro dos parâmetros normais e o olho 

esquerdo com 5 mm/minuto de produção lacrimal. O Teste de fluoresceína negativo, 

pressão intraocular normal em ambos os olhos e demais parâmetros fisiológicos 

normais. O paciente foi tratado inicialmente com Dexametasona cinco vezes ao dia 

(Maxidex) durante oito dias, apresentando melhora da hiperemia, sem redução da 

lesão, seguidamente foi utilizada a Mitomicina C 0,04% colírio três vezes ao dia, 

durante 10 dias, sem efeito aparente. Foi então realizada a ceratectomia lamelar 

superficial, com auxilio de microscópio, sob anestesia geral e no pós operatório foi 

prescrito Tobrex (tobramicina 0,3%, cinco vezes ao dia, durante dez dias, EDTA 

dissódico 0,35% cinco vezes ao dia, durante dez dias, após a cicatrização completa 

passou a fazer uso contínuo da ciclosporina 0,2% duas vezes ao dia. O paciente  

permaneceu com o colar Elizabetano por dez dias. A ceratectomia foi curativa da 

neoplasia e o  diagnóstico foi feito através do exame histopatológico. A avaliação 

microscópica revelou epitélio escamoso estratificado espessado, recobrindo 

pedículos de tecido conjuntivo vascular oriundo de ramificações da lâmina própria 

(Figura 2). O grau de pleomorfismo e atipia celular era baixo e não havia figuras de 

mitose no material examinado (margens livres), (Figura3). Suspeita-se que o 

desenvolvimento deste papiloma de córnea esteja correlacionado com a inflamação 

crônica causada pela deficiência da produção lacrimal.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O papiloma primário de córnea não é comum, uma vez que a córnea é um tecido 

avascular (CAZALOT et al., 2011). Porém vem crescendo gradativamente 

(DREYFUS; et al 2011), provavelmente pelo aumento da popularidade de raças 

predispostas, como shih-tzu, Bulldog

(2011) sugere que o uso de Tacrolimus ou Ciclosporina comum no tratamento de 

ceratoconjuntivite seca, possa desencadear neoplasias da superfície ocular, 

entretanto no presente caso, o paciente não recebia nenhum

Figura 1

Perlmann, 2017.

Figura 2- Epitélio escamoso estratificado 

espessado, recobrindo pedículos de tecido 

conjuntivovascular. Fonte:Eduardo Perlm

2017. 

 

 

 

 

Discussão 

O papiloma primário de córnea não é comum, uma vez que a córnea é um tecido 

avascular (CAZALOT et al., 2011). Porém vem crescendo gradativamente 

(DREYFUS; et al 2011), provavelmente pelo aumento da popularidade de raças 

tzu, Bulldog Inglês e Pug (VIEIRA et al., 2012). Dreyfus 

(2011) sugere que o uso de Tacrolimus ou Ciclosporina comum no tratamento de 

ceratoconjuntivite seca, possa desencadear neoplasias da superfície ocular, 

entretanto no presente caso, o paciente não recebia nenhum tratamento prévio. 

Figura 1- Papiloma de córnea em cão. Fonte: Eduardo 

Perlmann, 2017. 

Epitélio escamoso estratificado 

espessado, recobrindo pedículos de tecido 

conjuntivovascular. Fonte:Eduardo Perlmann, 

Figura 3- Área sem papiloma, porém 

com epitélio espessado pelo KCS 

crônico.Fonte: Eduardo Perlmann, 2017
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O papiloma primário de córnea não é comum, uma vez que a córnea é um tecido 

avascular (CAZALOT et al., 2011). Porém vem crescendo gradativamente 

(DREYFUS; et al 2011), provavelmente pelo aumento da popularidade de raças 

Inglês e Pug (VIEIRA et al., 2012). Dreyfus 

(2011) sugere que o uso de Tacrolimus ou Ciclosporina comum no tratamento de 

ceratoconjuntivite seca, possa desencadear neoplasias da superfície ocular, 

tratamento prévio. 

Área sem papiloma, porém 

com epitélio espessado pelo KCS 

crônico.Fonte: Eduardo Perlmann, 2017 
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Como o olho acometido apresentou concomitantemente inflamação crônica pela 

falta de lágrima, é provável que essa foi a causa do desenvolvimento do papiloma 

corneano. 

Conclusão 

A córnea é uma estrutura avascular e por esse motivo, as neoplasias primárias 

dessa estrutura são incomuns. A ceratite crônica pode ter sido um fator importante 

no desencadeamento do papiloma. A cirurgia por ceratectomia superficial lamelar 

provou ser um método eficiente para o tratamento da lesão. 
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Resumo 

Intussuscepção é a obstrução do trato gastrointestinal decorrente do aumento do 

peristaltismo, levando a invaginação de uma alça intestinal para dentro do lúmen de 

uma alça adjacente. Geralmente está associada a animais jovens, com histórico de 

vômito, diarreia, perda de peso e dor abdominal. Exames de imagem podem auxiliar 

no diagnóstico, entretanto a ultrassonografia é a técnica mais adequada para 

confirmação desta afecção. A maioria das intussuscepções requer redução cirúrgica, 

e a enterectomia pode ser necessária quando há desvitalização do tecido. Este 

trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma cadela submetida à laparotomia 

exploratória que apresentava dupla intussuscepção e foi submetida à enterectomia 

para retirada do segmento necrótico.  

Palavras-chaves: Enterectomia, ultrassonografia, enterite. 

Keywords: Enterectomy, ultrasonography, enteritis 

 

Introdução 

 A intussuscepção é a invaginação de um segmento intestinal para dentro do 

lúmen de outro segmento adjacente (FOSSUM, 2014), e é a causa mais comum de 

obstrução em pequenos animais (COSTA & SCHOSSLER, 2012). Acomete 

principalmente animais jovens (SINGH et. al, 2015), não havendo predisposição por 

racial e nem sexual.  

A etiopatogenia da doença passa por diversos fatores sendo mais 

frequentemente associada com parasitismo, gastroenterites e corpos estranhos. 

Embora muitos dos sinais clínicos sejam inespecíficos como anorexia, depressão e 

desidratação, alguns sinais em conjunto tornam mais evidente a suspeita como 

êmese, regurgitação, dor abdominal e fezes mucosas ou mucosanguinolentas 
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(MAZZANTI et. al, 2000).  O quadro pode se agravar em casos de obstrução total, já 

que estes evoluem rapidamente para isquemia, necrose e ruptura intestinal podendo 

levar a uma peritonite e sepse (STAINK, 2006). Por isso o diagnóstico deve ser 

rápido e embasado na anamnese, palpação abdominal durante o exame físico no 

qual é possível palpar a intussuscepção em alguns casos e por exames 

complementares como ultrassom abdominal e radiografia, tendo em vista que em 

determinados casos o diagnóstico é realizado apenas por laparotomia exploratória 

(MAZZANTI et. al, 2000). O tratamento é cirúrgico e pode ser feito por meio de 

redução mecânica, nos casos em que a intussuscepção é recente, realizado por 

meio de tração das porções adjacentes a porção acometida. No entanto a grande 

maioria dos quadros é crônico e nesses casos é necessária a enterectomia tendo 

em vista a não viabilidade do tecido, bem como a formação de aderências. 

(COLOMÉ, et. al, 2006). 

 Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma cadela submetida à 

laparotomia exploratória que apresentava dupla intussuscepção, provavelmente 

decorrente de uma enterite aguda. 

 

Descrição do caso 

 Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás 

uma cadela, Poodle, de 5 meses, 3,3kg, que apresentava histórico de prostração há 

duas semanas. O animal apresentava anorexia, hipodipsia, além de vômito e 

diarreia há alguns dias. 

Durante o exame clínico observou-se que a cadela estava ictérica, 

apresentava infestação acentuada de ectoparasitas, desidratação grave, caquexia, 

dor e distensão abdominal.  

Foram solicitados exames laboratoriais (hemograma, ALT, creatinina, 

albumina, glicemia, lactato) e ultrassonografia abdominal. O hemograma demonstrou 

intensa anemia normocítica hipocrômica, trombocitopenia grave, neutrofilia e 

hipoproteinemia, além de alterações como hipoalbuminemia, hipoglicemia e 

hiperlactatemia. Os outros exames laboratoriais apresentavam-se com resultados 

dentro do parâmetro de referência para a espécie. 

A ultrassonografia permitiu a visualização de múltiplas linhas paralelas em 

cortes longitudinais e múltiplos anéis concêntricos hiperecoicos e hipoecoicos ao 
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redor de centro hiperecoico em cortes transversais o que confirmou a suspeita de 

intussuscepção. 

A paciente foi internada para realização de fluidoterapia com solução de 

ringer com lactato na taxa de 10 ml/kg/hora e bolus de 0,5 ml/kg de glicose 50%, em 

seguida, indicou-se transfusão sanguínea na taxa de 5ml/kg/hora. A 

antibioticoterapia foi realizada com a associação de 30 mg/kg de ceftriaxona, 10 

mg/kg de enrofloxacino e 15 mg/kg de metronidazol. Em seguida, foi encaminhada 

para laparotomia exploratória.  

Durante o trans-operatório, a paciente recebeu fluidoterapia com solução de 

ringer com lactato na taxa de 5,0ml/kg/hora. Como medicação pré-anestésica foi 

utilizada a 4 mg/kg de meperidina por via intramuscular. Em seguida, a paciente 

recebeu para indução anestésica a associação com 1,0mg/kg de propofol, 0,2 mg/kg 

de midazolam e 1 µg/kg de fentanil por via intravenosa, permitindo a intubação 

orotraqueal. A manutenção anestésica foi realizada com isofluorano vaporizado em 

oxigênio a 100% em circuito anestésico aberto. 

A cadela foi posicionada em decúbito dorsal, para tricotomia abdominal e 

antissepsia prévia, utilizando-se clorexidine 2% e álcool 70%. Iniciou-se uma incisão 

pré retro-umbilical na pele com o bisturi, e em seguida, realizou-se a divulsão do 

tecido subcutâneo com uma pinça hemostática Kelly até a visualização da linha alba. 

Duas pinças Allis foram posicionadas paralelamente, uma de cada lado da linha 

mediana, para elevação do peritônio, permitindo a abertura da cavidade abdominal 

com auxílio de uma tesoura romba-reta. Com o auxílio de um sugador realizou-se a 

aspiração de pequena quantidade do líquido ascítico, até que as alças intestinais 

foram visualizadas e em seguida, compressas estéreis foram posicionadas para 

auxiliar a exposição da alça intestinal comprometida. A intussuscepção estava 

localizada na região ileocólica. A ordenha manual das alças foi realizada na tentativa 

de retirar a porção que havia se deslocado para dentro do lúmen intestinal, e ao 

finalizá-la, observou-se que se tratava de uma dupla intuscepção. Iniciou-se uma 

nova manobra, realizando-se uma leve tração nas alças, entretanto como o tecido 

estava aderido e enegrecido, optou-se pela ressecção deste segmento para retirada 

da porção desvitalizada. Após isolar o segmento comprometido e realizar a ordenha 

do quimo, foi realizada a ligadura dos vasos mesentéricos que nutriam a região 

lesionada e secção da porção acometida. A anastomose intestinal foi feita com 

sutura simples separada, incluindo a mucosa, submucosa e serosa, com fio náilon nº 
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3-0. Inicialmente foram colocados pontos de reparo nas regiões cardeais para 

facilitar a coaptação das bordas alças, e em seguida, suturados os demais pontos. 

Após a enteroanastomose, realizou-se a sutura do mesentério com o mesmo fio, 

entretanto optou-se pelo padrão contínuo simples. Com o auxílio de uma seringa de 

10 ml, agulha 25x7mm e solução salina estéril, verificou-se a existência de alguma 

região de extravasamento entre as suturas. As alças foram lubrificadas com solução 

fisiológica 0,9%, e reposicionadas na cavidade abdominal. Foi utilizado fio 

poliglactina nº0, com o padrão simples separado para fechar a cavidade abdominal, 

para aproximação do tecido subcutâneo foi utilizado fio poliglactina nº2-0 e a 

dermorrafia foi com náilon nº 3-0 padrão simples separado. 

 A cadela permaneceu internada no pós-operatório, sendo prescrita a mesma 

antibioticoterapia inicial, além de analgesia com 3 mg/kg/QUID de tramadol por via 

subcutânea, 1 mg/kg/SID de omeprazol por via endovenosa, além de alimentação 

com Nutralife Intesive® por sonda nasogástrica.  

 

Discussão 

Intussuscepções do trato gastrointestinal podem ocorrer em quaisquer 

segmentos, entretanto o acometimento das porções jejunais e ileocólicas são as 

mais frequentes, principalmente em animais com menos de 12 meses (FOSSUM, 

2014). Assim como observado na literatura, a cadela deste relato era um animal 

jovem, de apenas cinco meses, e apresentava comprometimento da porção 

ileocólica. 

A paciente apresentava toda sintomatologia de intussuscepção, como 

anorexia, desidratação, depressão, êmese, diarreia, dor e distensão abdominal 

(SINGH et. al, 2015). Acredita-se a obstrução intestinal possa ter levado ao 

supercrescimento bacteriano e peritonite, além de isquemia e infarto do segmento 

acometido (OLIVEIRA-BARROS & MATERA, 2009).    

No caso descrito, devido à idade e ao histórico apresentado tem-se no 

aumento de peristaltismo a provável causa de intussuscepção, tendo em vista 

também que outras causas como a iatrogênica em manipulações inadequadas 

durante a laparotomia exploratória e presença de neoplasias intestinais também 

foram descartadas (MAZZANTI et. al, 2000).  

Considerando as alterações hematológicas, a idade da paciente e o histórico 

de diarreia há alguns dias percebe-se também que o acometimento da 
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intussuscepção foi provavelmente crônico, pois o hemograma da paciente em 

estudo apresentou hipoproteinemia (MAZZANTI et. al, 2000). A enterectomia foi o 

procedimento de eleição devido ao grave comprometimento das vísceras que já se 

apresentavam com alteração de coloração e textura (COLOMÉ, et. al, 2006; 

STAINK, 2006 ).  

 

Conclusão 

Este trabalho visa contribuir para o conhecimento de uma afecção frequente 

e, por vezes diagnosticada tardiamente na clínica de pequenos animais. O 

diagnóstico precoce, associado à correção cirúrgica e a um correto cuidado pós-

operatório é fundamental para o sucesso do tratamento.  
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Resumo  

A ureterolitíase canina e felina constitui-se em uma das principais causas de 

formação de cálculos urinários, que podem ocorrer desde a pelve renal até a uretra. 

Estes cálculos formados alteram a fisiologia do trato urinário, variando conforme a 

sua composição, localização e tamanho. Os sinais clínicos variam entre si e quanto 

a localização no trato urinário, sendo o método de diagnóstico mais utilizado a 

radiografia simples ou contrastada e a ultrassonografia. Como fatores 

predisponentes são citados a ocorrência de infecções do trato urinário, variações no 

ph urinário, fatores hereditários, tipo de dieta e pouca ingestão de água.  O objetivo 

desse relato foi descrever um caso de cálculo ureteral em um felino, no qual se 

obteve sucesso com a terapia cirúrgica de ureterectomia e ureteroneocistostomia 

Palavras chave: Ureterolitos, obstrução, trato urinário. 

Key-words: Ureterolites, obstruction,  urinary tract. 

Revisão de Literatura  

Tida como a maior causa de obstrução ureteral em felinos, a  nefrolitíase em 

gatos é uma condição clínica atual e capaz de  resultar em lesões renais 

progressivas. (Zaid et al. 2011). A formação de cálculos , seja no trato urinário 

inferior ou superior ocorre devido a uma série de fatores que podem ou não se 

combinar como pH urinário favorável; estase urinária; lesão ou inflamação renal; 

infecções ascendentes do trato urinário inferior; anormalidades metabólicas; redução 

de inibidores da cristalização. No entanto em todos, acontece devido a precipitação 

de íons calculogênicos em condições de supersaturação urinária.  (KIRK C.A. & 

BARTGES, 2006).  

Em geral, a obstrução ureteral em gatos é tida como uma importante, e cada 

vez mais comum, causa de casos de uremia aguda (ZAID et al. 2011) sendo de 

difícil diagnóstico e tratamento  tendo em vista que a trata-se de uma condição grave 

e que necessita de intervenção rápida com objetivando a manutenção da função do 

rim adjacente ao ureter obstruído. (BERENT, 2011b).  
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As manifestações clínicas de pacientes com obstrução nos ureteres são 

consideradas pouco específicas e sofrem variações individuais.  Em geral ocorre 

sintomatologia de uremia aguda. No entanto em alguns casos observam-se sinais de 

doença renal crônica associada a outras causas (KYLES et al. 2005). Outro fator a 

ser considerado é quanto à presença de um ou os dois ureteres obstruídos e se a 

obstrução é completa ou parcial. 

Para o diagnóstico adequado, exames complementares como ultrassonografia 

abdominal, radiografias simples de abdome e tomografia computadorizada devem 

ser utilizados de forma intercomplementar, em função da difícil visualização dos 

ureterólitos de pequenos tamanhos e  sobreposição de tecidos moles sobre estes 

(ZAID et al. 2011).  

Existem vários tratamentos relatados para correção dessa afecção. Em casos 

em que não ocorra anúria é recomendado a estimulação da diurese por meio de 

intensa fluidoterapia (com objetivo de expulsão do cálculo). Outra opção é a retirada 

cirúrgica o urólito, mais recomendada em casos de obstrução total, havendo várias 

técnicas descritas como  pielotomia ou nefrotomia (ADAMS, 2013), ureterotomia 

total ou parcial (ZAID et al. 2011), e mais recentemente a colocação de stents 

ureterais (ADAMS, 2013). 

O objetivo desse relato foi descrever um caso de cálculo ureteral bilateral em 

um felino de 11 anos, no qual se obteve sucesso com a terapia cirúrgica de ureterec-

tomia bilateral seguida de ureteroneocistotomia. 

Relato do caso  

Um felino, fêmea de 11 anos de idade, sem raça definida, castrada, pesando 

2,5kg foi atendido no dia 08 de agosto de 2018  para atendimento, com queixa 

clínica de  apatia, hiporexia, hipodipsia e normúria. Durante a anamnese a tutora 

relatou que a cerca de três dias a paciente apresentava-se apática e com hiporexia e 

que no dia anterior havia notado a hipodipsia. Relatou-se também que o paciente 

alimentava-se de ração comercial e apresentava hiporexia, hipodipsia, normoquesia 

e micção normal. No exame físico todos os parâmetros estavam dentro dos limites 

de referência para a espécie. 

O hemograma e a dosagem de ALT não apresentaram alterações, no entanto o 

valor de creatinina apresentava-se muito acima da normalidade (25 mg/dL). No 

exame ultrassonográfico foi observado a presença de dilatação dos dois ureteres 

além de hidronefrose bilateral, sugerindo a presença de ureterólito bilateral. Assim, 
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foi sugerido à tutora a realização de procedimento cirúrgico para retirada dos 

ureterólitos e reimplantação dos ureteres na vesícula urinária.  

O animal foi submetido à cirurgia de ureterectomia para retirada dos urólitos. 

Foi feita uma incisão retroumbilical na linha média para obter acesso a cavidade 

abdominal. Foi então realizada uma incisão obliqua na inserção do ureter na bexiga, 

o desconectando da vesícula urinária. O defeito criado na bexiga foi corrigido com 

sutura em padrão simples seguida de sutura invaginante do tipo cushing. Após isso 

houve a secção da área que continha a obstrução em ambos ureteres mantendo o 

padrão espatulado em comprimento da borda de ureter. Com isso, prosseguiu-se 

com uma incisão parcial espessa através da camada muscular e submucosa da face 

ventral do ápice da bexiga urinária com objetivo de expor a  mucosa. Foram 

colocados  dois pontos de apoio cranial e caudal com sutura interrompida simples 

(náilon 6-0 ou 8-0) entre o novo óstio espatulado do ureter distal e a face cranial da 

incisão da mucosa da bexiga. Utilizando fio absorvível monofilamentar nº 4-0 

(poliglecaprone) iniciou-se então em padrão simples interrompido a sutura do ureter 

na vesícula urinária. O acompanhamento clínico, laboratorial e ultrassonográfico 

pós-operatórios demonstraram ausência de sinais de estenose ureteral e 

normalização de todas as alterações, sugerindo manutenção da função renal. O 

paciente foi avaliado dois meses após o procedimento e manteve-se sem 

complicações. O paciente permaneceu internado por dois dias onde manteve-se 

sondado por 24 horas. Nesse período foi notado melhora clínica e diminuição da 

creatinina séria aos valores de normalidade (1,8mg\dl). Assim, o paciente foi liberado 

com prescrição de 2,0mg/kg de cloridrato de tramadol, TID por cinco dias, 20mg/kg 

de cefalexina BID por dez dias, e 25mg/kg de dipirona  BID por três dias. Quinze 

dias após a cirurgia, a creatinina séria permanecia dentro da normalidade e sutura 

cutânea retirada. 
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Figura 1. A- Realização de sutura interrompida simples (náilon 6-0 ou 8-0) entre o 

novo óstio espatulado do ureter distal e a face cranial da incisão da mucosa da 

bexiga; B- Resultado final após finalização da ureteroneocistotomia; C- Nefrourólitos 

retirados dos ureteres da paciente 

 

Discussão  

É conhecido que embora os ureterólitos não possuam predisposição de raça 

em felinos, quanto a idade tem sido relatados mais frequentemente em animais 

acima de sete anos (GALVÃO et. al, 2013) . Tal fato corrobora com os dados da 

paciente que tinha 11 anos.   

Por serem radiopacos, os urólitos de oxalato de cálcio, tidos como os mais 

comuns em casos de ureterólitos com prevalência de 98% são usualmente vistos em 

radiografia simples do abdome (ADAMS, 2013).. No entanto, no caso em questão o 

exame não foi realizado devido aos achados ultrassonográficos serem altamente 

sugestivos de obstrução ureteral bilateral seja por nefrourolito ou por causa como 

neoplasia. Como pode ser percebido, o exame de imagem ultrassonografico é capaz 

de detectar pequenas áreas de dilatações no ureter e na pelve renal, que nem 

sempre são resultante da presença de um ureterólito, podendo ser causada por 

outros fatores, sendo, por isso considerada um exame de baixa especificidade para 

o diagnóstico dessa afecção, mas que ofereceu informações suficientes para que 

fosse confirmado que o tratamento da obstrução, seja ela por calculo ou outra 

causa, seja cirúrgico. 

Associadas a complicações frequentes as opções cirúrgicas tradicionais para 

remoção de nefrólitos como a nefrotomia ou ureteronefrectomia não tem sido 

prioritariamente preconizadas (FOSSUM, 2002a) e por isso também a  remoção 

cirúrgica de ureterólitos é justificada se houver imobilidade do mesmo com evidencia 

de obstrução  completa do ureter (hidronefrose e dilatação do ureter proximal ao 

cálculo), Sinais presentes no caso da paciente em questão, o que fez com que o 

médico veterinário optasse pela opção cirúrgica, principalmente devido a obstrução 

ser bilateral (Kyles et al., 2005). No caso da paciente a terapia adequada foi definida 

pela gravidade da obstrução, tendo em vista que era total e bilateral bem como 

sinais clínicos e a possibilidade de perda do parênquima renal, tendo em vista a 

presença da hidronefrose bilateral.  
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Segundo Kyles et al (2005)  a remoção precoce dos cálculos ureterais , com 

técnica cirúrgica adequada, pode restabelecer as funções renal e ureteral, evitando-

se assim a nefroureterectomia,  que é considerada uma técnica cirúrgica mais 

invasiva.  

 

Conclusão  

 

No caso apresentado a ureterotomia realizada no momento certo  permitiu que a 

paciente voltasse a apresentar uma função renal normal sem sequelas.  
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Resumo: A micoplasmose felina é causada por diferentes espécies de micoplasma, 

sendo o Mycoplasma haemofelis a de maior ocorrência em gatos domésticos e sua 

transmissão não é bem esclarecida. Neste estudo foi escolhido como meio de 

diagnóstico a técnica de PCR por esta apresentar maior sensibilidade e 

especificidade. Utilizou-se 65 amostras pré-coletadas de gatos do município de 

Mineiros (Goiás) sendo que todos obtiveram resultados negativos 

 

Palavras-Chave: Bactéria gram-negativa. Micoplasmose felina. PCR 

 

Introdução 

 

A micoplasmose felina é causada por três espécies de micoplasmas que 

infectam gatos domésticos: Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma 

haemominutum’ e ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’, (SYKES 2003, WILLI, et al. 

2005). São bactérias gram-negativas pertencentes ao gênero Mycoplasma sendo 

que a de maior ocorrência é Mycoplasma haemofelis (M. haemofelis), antes 

conhecida como Haemobartonella felis (URQUAHART, 1998). Seu primeiro relato foi 

na África do Sul em 1942 (CHANDLER e HILBERY, 1988), e no Brasil em 1976 

(MASSARD et al., 1997).  

 

A transmissão da micoplasmose ainda não é bem esclarecida sendo que os 

ectoparasitas hematófagos, principalmente pulgas (Ctenocephalides felis e Pulex 

irritans), são apontados como o principal transmissor por já ter sido encontrado no 

seu interior evidências da presença de DNA dos micoplasmas (M. haemofelis e 

Candidatus M. haemominutum) em pulgas (C. felis) adultas, larvas, ovos e também 

em suas fezes (WOODS et al.; 2005). Os principais sinais clínicos são: anorexia, 

depressão, letargia, desidratação, esplenomegalia, icterícia, taquipnéia e 
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taquicardia. O método de diagnóstico de eleição é o PCR (Reação em cadeia de 

polimerase) que é extremamente sensível e específico. Este trabalho visa detectar a 

quantidade de animais positivos para Mycoplasma spp em 65 amostras de gatos 

domiciliados no município de Mineiros – GO. 

 

Material e Métodos 

 

No período de março a agosto de 2017 foram analisadas 65 amostras de gatos 

domésticos (Felis silvestris catus), de diversas localidades do município de Mineiros, 

e posteriormente coletadas as fichas de anamnese em duas clínicas veterinárias da 

cidade. As amostras foram coletadas em um laboratório particular e enviadas para 

análise no laboratório de microbiologia do Hospital Veterinário da UFMT (HOVET), 

na cidade de Cuiabá, utilizando a de extração de DNA genômico pela técnica fenol-

clorofórmio e realização da PCR segundo Watanabe et al. (2003), segundo protocolo 

utilizando os primers específicos para M. haemofelis: OH-OK 5’-

ATGCCCCTCTGTGGGGGATAGCCG-3’), e CA-B2 5’-

CTGGGAAACTAGAGCTTCGCGAGC-3’), visando amplificar um fragmento de 

273pb do gene 16S RNA. 

 

Resultados 

 

Nas 65 amostras analisadas no período em que este trabalho foi realizado, 37 

amostras eram machos enquanto 28 amostras eram fêmeas e todos obtiveram 

resultados negativos para M. haemofelis conforme mostra na tabela 1.  

 

Tabela 1: Amostras felinas utilizadas para a detecção de Mycoplasma haemofelis, 

através da técnica de Reação em Cadeia pela Polimerase. 

Amostras felinas Sexo Raça Idade Resultado 

 

65 AM 

28 F 58 SRD 38 AD  0 POS 

37 M 7 RD 27 JO 65 NEG 

AM= Amostras F=fêmea M=Macho SRD= Sem Raça Definida RD= Raça Definida AD= Adulto 

JO= Jovens POS= Positivo NEG=Negativo 

 

Discussão 
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Os hemoplasmas têm sido detectados em esfregaço sanguíneo embora alguns 

trabalhos apontem o método de PCR como o método de eleição por conta de sua 

maior sensibilidade e especificidade (MORAES et al. 2007). No Brasil, a prevalência 

da micoplasmose hemotrófica felina tem variado em decorrência da região estudada, 

9,2 a 12% (HORA, 2008; PAULA et al., 2012). Dos animais testados neste estudo, 

nenhum (0%) felino foi positivo para micoplasmose felina ao contrário do estudo 

realizado por Paula et al. (2012) em Cuiabá – Mato Grosso, onde dezoito animais 

(18%) foram positivos na PCR, destes 16 (88,9%) eram machos. 

 

Em Osasco, São Paulo, foram identificados 15 (16,3%) animais positivos no total de 

92 gatos (MARTINEZ et al., 2016). Segundo BRAGA (2010), na cidade de São Luís - 

Maranhão, foram avaliadas 200 amostras, sendo 4 positivas para ‘Candidatus M. 

turiscensis’, 20 amostras positivas para ‘Candidatus M. haemominutum’ e cinco 

amostras foram positivas para M. haemofelis. Cinco amostras foram positivas tanto 

para M. haemofelis quanto para ‘Candidatus M. haemominutum’. Já em Belém, no 

total de 201 gatos domésticos sendo 101 recolhidos do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) tendo uma frequência de. 19,9% (40/201) de hemoplasmas sendo 

o principal encontrado o ‘Candidatus M. turicensis’ (12,9%) e ‘Candidatus M. 

haemominutum’ (7,9%), seguido por M. haemofelis (1,4%). 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que todos os gatos domésticos do município de Mineiros – GO 

analisados não possuem micoplasmose felina causada por M. haemofelis sendo 

uma doença de baixa ocorrência na cidade. A técnica de PCR foi fundamental para 

confirmar os resultados de esfregaços sanguíneos realizados em laboratório local. 

 

Todos os resultados negativos podem ocorrer pela característica da doença de 

apresentar bacteremia cíclica podendo o exame pode ter sido realizado em um 

momento de fase acíclica e devido à crescente população de gatos domesticados 

que vivem como parte da família aumentando os cuidados e as visitas aos médicos 

veterinários e maior sanidade destes animais.
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Resumo 

O uso de anestesia tumescente vem crescendo em medicina veterinária por ser 

considerada uma técnica prática e segura. Na anestesia tumescente, grandes 

volumes de solução contendo ringer com lactato, lidocaína e adrenalina são 

infiltrados no tecido celular subcutâneo, sendo indicado em cirurgias extensas, como 

mastectomia. O trabalho apresentado tem como objetivos, descrever um caso de 

uso da anestesia tumescente em uma cadela portadora de neoplasia mamária, 

avaliando o uso clínico em cirurgia de mastectomia. No relato de caso uma cadela 

com 12 anos, sem raça definida, foi submetida a mastectomia parcial com o uso da 

técnica tumescente. Durante o período trans-operatório foram observados redução 

do sangramento cirúrgico e analgesia satisfatória ao procedimento proposto, bem 

como excelente analgesia pós-operatória. A ferida cirúrgica apresentou evolução 

dentro da normalidade, sem atrasos na cicatrização ou quaisquer complicações. 

Estudos avaliando maior número de pacientes já existem em literatura, no entanto, 

outras pesquisas são necessárias envolvendo acompanhamento mais prolongado e 

maior número de pacientes observados, com intuito de se analisar a evolução dos 

pacientes em relação a doença neoplásica.  

 

Palavras-chave: tumescência, anestésico local, lidocaína 

Keywords: tumescence, local anesthetic, lidocaine 

 

Revisão de literatura 

A anestesia tumescente vem recentemente sendo empregada como técnica 

adjuvante a anestesia geral em procedimentos de mastectomia em cadelas, 

melhorando o controle da dor durante o procedimento anestésico (AGUIRRE et al., 

2014).  A cirurgia de remoção dos tumores mamários em cadelas ainda é o principal 
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componente terapêutico de tal patologia (DE NARDI et al., 2002). A mastectomia é 

realizada sob anestesia geral, porém muitas são as técnicas de anestesia 

locorregional propostas associadas a uma anestesia geral, como a anestesia 

peridural, bloqueios intercostais, bloqueio paravertebral e bloqueio intrapleural 

(CORREA, 2013). Dentre elas podemos destacar a técnica de anestesia tumescente, 

que tem se mostrado um método prático e seguro (ESTEVES et al., 2015). A mesma 

consiste em um método de infiltração anestésica de grandes áreas, onde grandes 

volumes de uma solução diluída com anestésico local, geralmente com 

vasoconstritores associados (CREDIE, 2013). A lidocaína é o anestésico local mais 

utilizado na anestesia tumescente, devido sua baixa toxicidade, rápido início de ação 

e uma duração de ação intermediária, particularmente quando combinada com a 

epinefrina (ESTEVES et al., 2015). Segundo Correa (2013), a diluição pode ser 

realizada com 500 mililitros (ml) de ringer com lactato, 40 ml de lidocaína a 2% e 0,5 

ml de epinefrina. Essa solução possui uma concentração final de 0,16% e pode ser 

utilizada em volume de 15 ml.kg-1 (24 mg.kg-1). Outra forma de diluição descrita 

contém 250 ml de ringer com lactato, 40 ml de lidocaína a 2% sem vasoconstritor e 

0,5 ml de epinefrina, constituindo uma solução tumescente a 0,32% (3 mg.ml-1). 

Dessa solução, pode-se utilizar 15 ml.kg -1 (45 mg.kg-1). Segundo Abimussi et al. 

(2013), a infiltração da solução tumescente pode ser realizada de maneira manual, 

com a injeção lenta da solução, por meio de agulhas do tipo Tuohy ou cânula de 

Klein para lipoaspiração, por serem rombas e minimizarem a possibilidade de 

punção vascular, reduzirem os traumas e hematomas na pele e musculatura. Além 

disso, tais instrumentos permitem grandes áreas de abrangência com menor número 

de punções, devido seu comprimento mais longo (CORREA, 2013). Após a 

infiltração da solução sob o tecido mamário, é possível observar o aumento do 

volume do mesmo, sendo notado também o aspecto gelatinoso do tecido celular 

subcutâneo, característicos da técnica. Outras características importantes 

observadas com o uso da técnica tumescente são menor sangramento em campo 

operatório, hidrodivulsão gerada pela infiltração, o que facilita a exérese tecidual 

com menos trauma e manipulação, reduzindo dor, complicações pós-operatórias, 

inflamação excessiva e melhor cicatrização de ferida, importantes para o paciente 

oncológico, reduzindo também o tempo cirúrgico e custos operacionais. (MUNHOZ 

et al., 2016). Outras vantagens descritas sobre esta técnica são a simplicidade de 
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execução e anestesia de uma grande área do corpo, promovendo analgesia pós-

operatória prolongada, sendo superior a 18 horas. (CORREA, 2013). 

 

Descrição do Caso 

Um animal da espécie canina, fêmea, sem raça definida, 14,6 kg, 12 anos de idade, 

classificação ASA II (American Society of Anesthesiologists), foi admitido em clínica 

veterinária particular. Como queixa principal foi relatado aumento de volume em uma 

das mamas há um ano. O animal apresentava-se alerta, em estação e sem 

alterações nos parâmetros vitais. Por palpação se constatou aumento de volume em 

mamas M4 e M5, de consistência firme e forma irregular. Foram realizados exames 

de hemograma, leucograma, contagem de plaquetas, testes de função renal e 

hepática, além de ecocardiografia. Aos exames laboratoriais, não foram encontradas 

alterações dignas de nota e apesar de assintomático, insuficiência mitral de grau 

leve foi diagnosticada, sem repercussões hemodinâmicas, não sendo, portanto, 

prescrita terapia cardiovascular. Previamente a cirurgia, carpoflan na dose de 2 

mg.kg-1, SID, por via oral, durante 10 dias, foi prescrito com o objetivo de redução 

no quadro inflamatório das mamas, e ômega 500mg, 1 comprimido, SID por noventa 

dias para contribuir na cicatrização. Apesar da recomendação por parte do cirurgião, 

a mastectomia total unilateral não foi realizada por recusa do proprietário, optando o 

mesmo apenas pela excisão apenas das mamas acometidas (M4 e M5 esquerdas). 

A cirurgia de mastectomia parcial ocorreu 10 dias após a primeira consulta. Na 

avaliação física pré-anestésica, o animal apresentou os seguintes parâmetros: 

frequência cardíaca (FC) = 140 batimentos por minuto (bpm), frequência respiratória 

(FR) = 36 movimentos respiratórios por minuto (MRM), temperatura 38,3°C 

normohidratado, mucosas normocoradas e estadiamento de ambos tumores 

T3AN0M0. A medicação pré-anestésica (MPA) foi realizada com 0,04mg/kg de 

acepromazina e 3mg/kg de meperidina, IM. Após 15 minutos da aplicação da MPA, 

seguiu-se realização de acesso venoso na veia cefálica direita, fluidoterapia em taxa 

de 5 ml.kg.hora-1 com ringer com lactato, seguido por indução intravenosa (IV) da 

anestesia com 2mg/kg de propofol e 2mg/kg de cetamina. A intubação orotraqueal 

foi realizada com tubo de tamanho adequado dotado de balonete. Foi utilizado 

circuito com reinalação, traqueias infantis, balão de 1L, vaporizador calibrado para 

isofluorano e fluxo de oxigênio a 100%. Após tricotomia de toda área mamária a ser 

operada, a antissepsia da pele foi realizada com digluconato de clorexidina alcoólica. 
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Ao início da técnica de anestesia tumescente, foi feito uma incisão cutânea com 

agulha, cranialmente a mama M4, permitindo a inserção da cânula de Klein de 14 

centímetros (cm), pois a mesma apresenta ponta romba, o que reduz as chances de 

ocorrência de lesão tecidual ou vascular. A solução tumescente a ser infiltrada foi de 

lidocaína a 0,27%, diluído em ringer com lactato, sendo ainda adicionado o 

vasoconstritor (epinefrina) a parte, em proporção de 1:1000. Para a técnica de 

mastectomia foi feita uma incisão elíptica para retirada da glândula mamaria inteira, 

iniciando-se pela região torácica, divulsionando-se com tesoura, até que os vasos 

principais das glândulas fossem encontrados, ligados e, posteriormente, sendo 

removido o tecido. Técnica de sutura simples interrompida foi utilizada na 

aproximação de tecido subcutâneo e sutura em “U” interrompida na síntese da pele. 

O material removido na cirurgia foi encaminhado para exame histopatológico, 

obtendo-se resultado de carcinoma em tumor misto de glândula mamária grau II. No 

período pós-operatório foram administrados pentabiótico, meloxicam e 

dexametasona, todos por via subcutânea. O proprietário foi orientado quanto aos 

cuidados com a ferida cirúrgica e retorno para avaliação. A sutura foi removida com 

15 dias de pós-operatório, sem ocorrência de complicações.  

 

Discussão 

No presente estudo, os parâmetros vitais mantiveram-se estáveis e o plano 

anestésico desejável, indo de encontro com a Guirro (2013) que descreveu que a 

anestesia tumescente mantém parâmetros cardíacos e respiratórios dentro da 

normalidade durante o transoperatório, reduzindo o consumo de anestésicos gerais 

e o tempo da recuperação anestésica. Em relação à retirada do tumor mamário, as 

células adiposas do tecido subcutâneo absorvem essa solução e ficam com um 

aspecto gelatinoso, pouco sangramento na região, colaborando com procedimento 

cirúrgico, facilitando a dissecção do tecido mamário, é o que afirma Credie (2013), a 

técnica facilita o procedimento cirúrgico por gerar um efeito de hidrodivulsão, que 

auxilia na remoção da cadeia mamária com maior facilidade e não interferindo na 

cicatrização da ferida cirúrgica. Sobre a analgesia transoperatória e pós-operatória 

foi percebida que a anestesia tumescente gera um maior conforto ao animal e rápida 

recuperação anestésica e pós-operatória, descrita por Guirro (2013), a anestesia por 

tumescência promove um efeito antinociceptivo importante em cadelas submetidas à 

mastectomia  
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Conclusão 

Conclui-se que a anestesia tumescente com lidocaína em cadelas submetidas a 

mastectomia parcial, além de segura, facilita o procedimento cirúrgico minimizando o 

trauma e sangramento pela hidrodivulsão, mantém parâmetros vitais estáveis e 

propicia uma melhor analgesia transoperatória e pós-operatória gerando um maior 

conforto ao animal. 
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RESUMO 

Após reclamação de perda de peso, o proprietário de um felino macho de 

aproximadamente 12 anos, castrado e sem raça definida, buscou atendimento 

médico veterinário. Ao final da anamnese, exame hematológico e sorológico 

observou-se neutrofilia e lesão hepática. Com auxílio de exame ultrassonográfico, 

diagnosticou-se colangite. Após tratamento com antibiótico, antagonista de receptor 

de H2, inibidor da bomba de prótons e protetor hepático o animal voltou a ganhar 

peso. Entretanto, nove meses após, o animal voltou a apresentar colangite 

acentuada. Desta vez, solicitou-se exame histopatológico do órgão e cultura 

bacteriana acompanhada de teste de susceptibilidade a antimicrobianos do líquido 

da vesícula biliar. Foi observado lipidose hepática e identificado Serratia 

liquefaciens. Após tratamentos com novo antibiótico, o animal voltou a ganhar peso. 

Palavras-chave: colangite, lipidose, felino. 

Keywords: cholangitis, lipidosis, feline. 

 

INTRODUÇÃO 

Felinos são animais que possuem uma singularidade anatômica que os 

predispõe a problemas hepáticos. Nestes animais, o ducto pancreático se une ao 

ducto biliar comum antes de chegar ao duodeno, levando à susceptibilidade de 

alterações decorrentes de inflamações pancreáticas e uma maior ascensão 

bacteriana proveniente do intestino. Deste modo, doenças hepáticas como 

colangiohepatite (inflamação no trato biliar) e lipidose hepática (por acúmulo de 
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triglicérides nos hepatócitos) são muito comuns em felinos (NELSON e COUTO, 

2006). 

A colangiohepatite pode ocorrer de três modos: supurativa, não-supurativa e 

linfocítica. A supurativa é a mais comum e sua origem é dada pela infiltração de 

neutrófilos no epitélio dos ductos decorrente à ascensão de colônias bacterianas do 

intestino (MCGAVIN & ZACHARY, 2007). A não-supurativa costuma acometer 

felinos mais velhos, em torno dos nove anos (GAGNE et al., 1999). Esta ocorre por 

uma infiltração inflamatória de neutrófilos e macrófagos ao redor dos ductos biliares 

causada por uma infecção persistente de trematódeos e bactérias. Por último, a 

doença na forma linfocítica é de origem imunomediada consequente de uma intensa 

e crônica resposta imune que lesiona o fígado (MCGAVIN & ZACHARY, 2007). 

Lipidose hepática felina pode causar colestase. Este acúmulo de triglicérides 

nos hepatócitos pode estar associado à diabetes mellitus, hipertireoidismo, 

pancreatite ou doenças que causam má absorção. Também pode ocorrer de forma 

idiopática, ou seja, sem uma causa aparente ou secundária a outras doenças (DAY, 

1994). Mas, ainda os fatores não estão absolutamente claros (FERREIRA & MELLO, 

2003). 

Este trabalho tem o objetivo de relatar o caso de um felino, macho de 

aproximadamente 12 anos que apresentou colangiohepatite e lipidose hepática. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 

O proprietário de um felino, macho, castrado, sem raça definida, de 

aproximadamente 12 anos, com histórico de anorexia e perda de peso progressiva 

(com redução de 4,5Kg para 3,9Kg), relatou ter tentado tratamento com um 

antagonista de receptor H2 (Ranitidina) injetável juntamente com mudança na dieta 

do animal. Após este tratamento sem sucesso, levou o animal ao veterinário que 

visualmente observou apenas icterícia. Os parâmetros fisiológicos avaliados (184 

batimentos por minuto, 36 movimentos respiratórios por minuto a temperatura retal 

de 37.9°C) estavam dentro da normalidade. 

Deste animal, colheu-se material e solicitou-se mensuração glicêmica, que 

apresentou valores normais de 82 mg/dL (referência: de 70 - 120mg/dL), 
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hemograma, que apresentou no eritrograma uma discreta anisocitose das hemácias 

e apenas uma neutrofilia com 15.480x10³/µl (referência: de 1.925 - 14.625x10³/µl) no 

leucograma, e exames bioquímicos, que indicaram lesão hepática através do nível 

aumentado de ALT (144U/L; referência: de 10 - 80U/L) e da Fosfatase Alcalina 

(354U/L; referência: de 25 - 93U/L). Não foram observadas alterações nos 

resultados dos exames para avaliação da função renal.  

Complementarmente, solicitou-se exame ultrassonográfico, onde foi 

diagnosticado colangite.  

Neste caso, foi indicado tratamento com Amoxicilina + Clavulanato de 

potássio (50 + 12,5mg/Kg, respectivamente), Omeprazol (10mg/Kg), S-

adenosilmetionina - SAMe (40mg/Kg) e Silimarina (30mg/Kg). Após dois meses de 

tratamento, o animal retornou e observou-se melhora clínica. Concluiu-se, portanto, 

que o tratamento foi eficiente. 

Contudo, após nove meses, o proprietário retornou relatando o mesmo 

problema neste animal. Dessa vez, o quadro foi caracterizado como grave. Após 

novos exames bioquímicos, observou-se hipercalemia (4,93mmol/L; referência: de 

3,8 - 4,5mmol/L) e uma hipofosfatemia (4,03mg/dL; referência: de 4,5 - 8,1mg/dL). 

Novamente observou-se colangite através da ultrassonografia, mas, desta vez 

também solicitou-se exame histopatológico do fígado, juntamente com a coleta de 

líquido da vesícula biliar para a cultura e teste de susceptibilidade a antimicrobianos.  

Foi diagnosticado lipidose hepática difusa associada à colestase e hepatite 

portal e periportal mista no exame histopatológico, bem como foi identificada Serratia 

liquefaciens no material colhido da vesícula biliar. No teste de susceptibilidade aos 

antimicrobianos das drogas testadas houve resistência a: amoxicilina + ác. 

clavulânico, aztreonam, ciprofloxacina, cloranfenicol, cefazolina, tobramicina e 

cefepime. Esta bactéria apresentou sensibilidade apenas a: amicacina, piperaciclina 

+ tazoabactan e meropenem. 

Foi indicado que o proprietário realizasse o tratamento com Amicacina 

injetável (250mg/mL) de 24 em 24 horas, durante 20 dias, e também Omeprazol 

(10mg/Kg), S-adenosilmetionina - SAMe (40mg/Kg) e Silimarina (30mg/Kg) durante 

60 dais. 
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Após tratamento, durante retorno ao veterinário, observou-se que o animal 

voltou a ganhar peso (4,1Kg) e apresenta-se sem alterações visuais. 

DISCUSSÃO DO CASO 

Hepatopatias inflamatórias, como a colangite por causas desconhecidas, 

bem como a lipidose hepática são afecções comuns em felinos (DAY, 1994; 

GALGARO, 2010). 

Ambas normalmente apresentam sinais clínicos característicos e comuns, 

como perda de peso, encefalopatia hepática, letargia, vômito, icterícia e anorexia. 

Em animais obesos, quando exposto a um fator estressante, há relatos de perdas de 

25% a 50% de seu peso (DAY,1994). No caso relatado, o animal apresentou 

redução de 13,3% de seu peso, além de sinais clínicos compatíveis, como a 

icterícia. Vômito e encefalopatia hepática não foram sinais observados, pois estes 

ocorrem com maior frequência em casos graves. 

Para diagnóstico de ambas as doenças, é necessário realização de análise 

do histórico clínico, exames laboratoriais, diagnóstico de imagem, citologias e exame 

histopatológico. Sendo que este último possibilita chegar ao diagnóstico definitivo 

(GRIFFIN, 2000). No caso supracitado, foi possível identificar colangite a partir do 

diagnóstico ultrassonográfico. Mas devido à sua recidiva após tratamento, foi 

necessário realização de exame histopatológico para diagnóstico definitivo, onde 

detectou-se lipidose hepática. 

CONCLUSÃO 

Métodos de diagnóstico através de exames por imagem, como a 

ultrassonografia, possuem grande relevância na identificação de afecções hepáticas. 

Porém, em alguns casos, exames complementares como histopatológico e cultura 

bacteriana acompanhada de teste de susceptibilidade aos antimicrobianos são 

essenciais para complementar e concluir o diagnóstico da enfermidade hepática, 

bem como para indicação do tratamento adequado.  
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RESUMO 

Ataques por escorpiões são frequentes na Região Centro-Oeste do Brasil. Este 

trabalho relata o caso de um canino, fêmea, de nove meses, raça Chow Chow, que foi 

atacado pelo escorpião amarelo Tytius serrulatus. Após o acidente, foi administrada 

medicação antitóxica. Mas, por não apresentar melhora clínica, o animal também recebeu 

medicações analgésicas e anti-inflamatórias. No hemograma, observou-se discreta 

alteração nas hemácias, bem como discreto edema pulmonar no exame radiográfico. Após 

cinco dias de tratamento, o animal sofreu uma parada cardiorrespiratória, que resultou em 

óbito. 

 

Palavras-chave: escorpião, Tityus serrulatus, óbito. 

 

Keywords: scorpion, Tityus serrulatus, death. 

 

INTRODUÇÃO 

Escorpião é um aracnídeo com capacidade de inocular seu veneno através do 

ferrão que possui no último segmento da cauda. Dentre as espécies de escorpiões 

registrados no Brasil, Tityus serrulatus é conhecida como a espécie de maior relevância 

médica, pois apesar de ser pouco agressiva e possuírem hábitos noturnos, provocam casos 

graves de acidentes escorpiônicos. 
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Este trabalho tem o objetivo de relatar um caso de escorpionismo em cão, ocorrido 

em Anápolis, Goiás. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Em fevereiro de 2018, foi atendido um cão, fêmea, raça Chow-chow, com nove 

meses de idade, em Anápolis-GO. Segundo a proprietária, o animal apresentava tremores 

mandibulares e sialorréia. Acreditando tratar-se de intoxicação por toxina de sapo, foi 

administrado pelo proprietário medicação antitóxica (Mercepton®) sem prescrição. Como o 

animal não apresentou melhora clínica após tratamento e, conforme relatado pelo 

proprietário, havia escorpiões na cama do animal, o paciente foi encaminhado para 

atendimento médico veterinário. Neste caso, foi medicado com anti-inflamatório 

(Nimesulida®) e analgésico (Dipirona®).  

Após 48 horas, ainda sem melhora clínica, realizou-se nova consulta e observou-

se: temperatura retal de 39.9ºC, 178 batimentos por minuto, 46 movimentos respiratório por 

minuto, tempo de preenchimento capilar de aproximadamente dois segundos, pupila 

dilatada, tremores na boca e edema na língua, sendo que este último indica a possível 

região da inoculação da toxina. Também foi solicitado radiografia de tórax, onde o resultado 

sugeria discreto edema (no lobo superior), apesar do padrão pulmonar normal.  

Após coleta de sangue para hemograma e bioquímica, os seguintes resultados 

foram observados: presença de anemia, trombocitopenia e valores normais para ALT, 

creatinina e glicemia. Na tentativa de reverter o quadro de intoxicação, realizou-se 

tratamento de suporte com fluidoterapia, antibioticoterapia (Doxiciclina®, 6mg/Kg), 

Tramadol® (4mg/Kg) e Dipirona® (25mg/Kg). Com o decorrer do tratamento notou-se que o 

animal demonstrava dificuldade em se alimentar e deglutir, levando a uma retenção de 

alimentos em sua boca. 

Complicações no estado clínico do animal o levaram a uma parada 

cardiorrespiratória e durante uma tentativa de intubação observou-se um acúmulo de 

conteúdo purulento na sonda, sugerindo possível inflamação/infecção das vias aéreas 

superiores. Após a remoção da sonda notou-se que o animal foi incapaz de retrair a língua. 

 O animal veio a óbito cinco dias após a observação dos primeiros sinais clínicos. O 

caso foi encerrado como intoxicação por toxina de escorpião, cuja espécie identificada no 

local foi Tityus serrulatus, mais conhecido como “escorpião amarelo”, um artrópode de 

ocorrência comum na região centro-oeste do país. 
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DISCUSSÃO 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2001), escorpionismo é a denominação 

do quadro de envenenamento causado pelo veneno escorpiônico. Como esse veneno 

injetado é proveniente de um ferrão, escorpiões são considerados peçonhentos. 

As consequências do escorpionismo incluem sudorese, edema e dor no local da 

picada, hipotermia ou hipertermia, náuseas, vômitos, sialorréia, arritmias cardíacas, 

hipertensão ou hipotensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, taquipneia, dispneia e 

edema pulmonar agudo (RABELO, 2012). Sinais compatíveis com o caso em questão, 

exceto pela infecção no trato superior respiratório, observado pela presença de pus na 

sonda. Mas, isto pode ser justificado como resultado de infecção secundária no local da 

picada (CORDEIRO, 2003). 

Ainda, segundo Cordeiro (2003), o veneno escorpiônico pode gerar lesões 

cardíacas de fácil reversão, exceto quando o animal atingido possui alguma cardiopatia. 

Esse tipo de veneno pode causar alterações pulmonares, como edema, que podem se 

agravar rapidamente caso paciente esteja descompensado (RABELO, 2012). Ambas as 

observações puderam ser observadas no caso supracitado, pois o mesmo apresentou 

alterações cardíacas rítmicas que foram revertidas rapidamente, bem como edema 

pulmonar. 

Em um estudo onde se realizou avaliação do hemograma de doze cães adultos 

após a inoculação de veneno do T. serrulatus, foi observado alterações no eritrograma e no 

leucograma, influenciadas pela liberação de catecolaminas perante a dor (RIBEIRO et al., 

2009). Contudo, tais alterações não foram observadas neste estudo. Além disso, apesar de 

não confirmado, acredita-se que as alterações em células vermelhas possam ter ocorrido 

devido à hemoparasitose. 

 Por fim, acredita-se que a paralisia da glote e a perda do tônus da língua foram 

alterações provocadas pelo veneno ou por algum trauma, provavelmente, no nervo 

glossofaríngeo. Após o óbito, foi proposto ao tutor a necropsia para melhor avaliar os danos 

causados pelo veneno, mas a proposta foi negada e o tutor recolheu o animal. Portanto, tais 

suspeitas não puderam ser confirmadas e não foram encontrados casos semelhantes 

citados na literatura disponível. 

 

CONCLUSÃO 
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A ocorrência de sinais clínicos inespecíficos dificulta e atrasa o diagnóstico e 

tratamento precoce de animais vítimas de escorpionismo, que podem vir a óbito. 
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Resumo 

Fibrossarcomas são neoplasias malignas que tem origem conjuntiva acometendo 

frequentemente gatos.  Seu diagnóstico baseia-se nos sinais clínicos, exame 

citopatológico com confirmação histopatológica. O tratamento cirúrgico pode ser 

complementado pela quimioterapia e radioterapia com o objetivo de proporcionar 

maior sobrevida ao paciente. Buscou-se relatar um caso de um felino sem raça 

definida (SRD), macho com dez anos de idade, pesando 3,5kg no qual se realizou a 

retirada cirúrgica de um fibrossarcoma ressidivante na região da parede torácica 

esquerda com colocação de tela de polipropileno. Após 25 dias da retirada dos 

pontos, o felino retornou com a ferida cirúrgica cicatrizada e sem indícios de recidiva. 

Conclui-se que a tela de polipropileno, neste caso, mostrou-se ser eficaz na 

reconstrução de defeitos da parede torácica. 

Palavras- chave: fibrossarcoma, cirurgia recontrutiva, tela de polipropileno 

Keywords: Fibrosarcoma, reconstructive surgery, polypropylene mesh 

 

Introdução 

O fibrossarcoma é um tumor maligno dos fibroblastos, que são as células 

produtoras da matriz de colágeno. Possui apresentação variável de acordo com 

espécie, idade, sexo e etiologia, sendo comum no gato e menos frequente no cão. É 

um tumor de crescimento rápido, infiltrativo e considerado indolor. O 

desenvolvimento dessa neoplasia pode ocorrer, localmente, de três meses a três 

anos após a administração de injeções, sejam elas vacinas, anti-inflamatórios 

esteroidais ou antibióticos. (FOALE & DEMETRIOU, 2011). Os exames de imagens 

são importantes para determinar o nível infiltrativo do tumor, sendo as radiografias 

de tórax e as ultrassonografias de abdômen, amplamente utilizados também na 

pesquisa de metástase (FOALE & DEMETRIOU, 2011; DALECK et al., 2009). 
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O tratamento primário indicado consiste na exérese da massa tumoral com 

ampla margem de segurança. Para a reconstrução de grandes defeitos após a 

exérese, as telas de polipropileno são largamente utilizadas, principalmente devido à 

sua capacidade de incorporação e excelente manutenção da força de tração da 

parede abdominal, resultado de sua reação fibrótica (Vaz et al., 2009). A tela de 

polipropileno promove resposta inflamatória moderada do tipo corpo estranho que 

leva à fibrose, sendo que esta é desejada quando se propõe a oclusão definitiva de 

um defeito (FOALE & DEMETRIOU, 2011; SIVASLIOGLU et al., 2008). 

Nos casos em que a remoção completa do tumor é extremamente difícil 

devido a sua localização, recomenda-se a radioterapia e a quimioterapia, buscando 

estabelecer uma regressão neoplásica, possibilitando assim um procedimento 

cirúrgico com menores chances de futuras recidivas (Vaz et al., 2009). 

Este trabalho busca relatar a remoção cirúrgica de um fibrossarcoma torácico 

ressidivante, com envolvimento de costelas. Para reparação da parede torácica, se 

fez necessário a utilização de tela de polipropileno (DALECK et al., 2009; FOSTER, 

2006).  

 

Descrição do caso 

Foi atendido um felino sem raça definida (SRD), macho com dez anos de 

idade, pesando 3,5kg. No histórico, a tutora notou um aumento de volume localizado 

na região da parede torácica esquerda do animal há cerca de um ano. O animal 

havia sido levado a uma clínica veterinária onde foi realizado procedimento cirúrgico 

de nodulectomia simples. A massa foi enviada para exame histopatológico, que 

revelou se tratar de fibrossarcoma. Por conseguinte, após 11 meses, notou-se que o 

nódulo reapareceu na mesma região e, dessa vez, em crescimento acelerado. 

Solicitou-se então exame de tomografia computadorizada, em que revelou a massa 

localizada no aspecto lateral do gradil costal, com centro necrótico/isquêmico, 

demonstrando área de clivagem com os arcos e músculos intercostais da região. 

Então, sugeriu-se à tutora uma nova reintervenção cirúrgica para retirada do nódulo 

com as devidas margens de segurança. 

O procedimento cirúrgico iniciou-se realizando uma incisão cutânea com 

margens de 5cm tanto da massa, quanto da cicatriz da cirurgia anterior. A margem 

cirúrgica em profundidade abrangeu tecido adiposo, músculo cutâneo do tronco, 

músculo grande dorsal, músculo serrátil, parte do músculo oblíquo externo e peitoral 
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profundo, juntamente com a 12ª e 13ª costelas. No momento da retirada das 

costelas, após abertura do tórax, o anestesista iniciou o processo de ventilação 

mecânica do paciente. O diafragma foi suturado a 11ª costela, com fio de 

polipropileno nº 2-0 em padrão de sutura contínuo simples, permitindo o fechamento 

torácico esquerdo. Em seguida, reestabeleceu-se a pressão negativa por meio de 

punção no 9º espaço intercostal acoplado à uma seringa de 20mL e torneira de três 

vias. As paredes torácica e abdominal foram reconstituídas com tela protética de 

polipropileno microporosa com um fragmento de 5cm de largura por 8cm de 

comprimento. A tela foi protegida na face que ficaria voltada para as vísceras com 

omento, de forma a evitar as aderências ao baço e fígado, principalmente.  

 

 
Figura 1- Fotografia do transoperatório de parede torácica esquerda de gato. (A) Ressecção do 
tumor em bloco, abrangendo tecido adiposo, musculatura adjacente e 12ª e 13ª costelas. (B) 
Exposição das vísceras abdominais após sutura do diafragma na 11ª costela. (C) Implante da 
tela de polipropileno no defeito cirúrgico com dois planos de sutura. (D) Recobrimento da tela 
de polipropileno por tecido adiposo. 
 

A tela foi suturada aos músculos adjacentes à lesão (músculo longuíssimo, 

músculo oblíquo externo e grande dorsal) com fio de polipropileno nº 2-0. Foram 

realizados dois planos de sutura para fixação da tela: o primeiro plano foi entre a 

borda da ferida e a tela de polipropileno, e o segundo plano foi entre a extremidade 

da tela e as fáscias musculares. Foram combinadas suturas contínuas com suturas 

simples separadas. A tela foi coberta com tecido adiposo e músculos adjacentes, 
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para se evitar o contato da mesma com a pele. Para isso foi empregado o uso de fio 

de ácido poliglicólico com padrão de sutura em X.  

A dermorrafia foi feita por meio do retalho de avanço e aproximação dos 

cantos com fechamento em retângulo, evitando-se a tensão no local e permitir a 

sutura completa da ferida cirúrgica. Para tanto, empregou-se fios de nylon nº 3-0 em 

padrão de sutura simples separado. Ademais, colocou-se a massa tumoral em 

solução de formaldeído a 10% e encaminhou-se para exame histopatológico, que 

posteriormente constatou fibrossarcoma ressidivante. O paciente permaneceu 

internado por dois dias para controle da dor, observação pós-cirúrgica e 

antibióticoterapia profilática. Assim, o mesmo foi liberado com quadro geral estável e 

encaminhado ao oncologista para tratamento pós-cirúrgico. 

 

Discussão  

Fibrossarcomas são neoplasias malignas e invasivas de fibroblastos. Das 

neoplasias que acometem derme e subcutâneo em felinos, este tipo histológico é o 

mais comum, e pode estar associado à vacinação (DALECK et al., 2009).  O 

diagnóstico definitivo somente é dado com exame histopatológico, o que permite a 

diferenciação de sarcomas de aplicação dos demais (FOSTER, 2006). A TC e a 

ressonância magnética são exames de imagem importantes para precisão quanto às 

dimensões do tumor e estruturas comprometidas para melhor planejamento cirúrgico 

(GOLDSHMIDT et al., 2002). No caso em questão, optou-se por uma exérese com 

margens de segurança de 5 cm e devido ao laudo da TC, optou-se pela retirada da 

12ª e 13ª costelas, devido à proximidade da massa com as mesmas. 

 Ao avançar o diafragma no procedimento, as vísceras abdominais ficaram 

expostas, sendo necessário o uso de prótese para reconstrução da parede 

abdominal. Dentre as opções para reconstrução da parede a tela de polipropileno é 

a mais utilizada (Vaz et. al, 2009). A tela de polipropileno pode ser utilizada tanto na 

reconstrução de parede torácica, quanto de parede abdominal, sendo de escolha por 

apresentar ótima capacidade de incorporação tecidual, e devido à sua porosidade, 

que permite infiltrado de tecido fibroso formando uma boa ligação com os tecidos 

circundantes (GOLDSHMIDT et al., 2002). O omento foi fixado na malha 

internamente, de modo a ficar entre a malha e as vísceras, evitando a aderência das 

mesmas.  
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Para o fechamento da ferida cirúrgica, técnicas de cirurgia reconstrutiva foram 

usadas. Essas técnicas são comumente utilizadas após remoção de neoplasias. 

Neste caso, utilizaram-se duas técnicas reconstrutivas: o fechamento em retângulo e 

o retalho de avanço. O fechamento em retângulo é empregado em lesões 

retangulares, e é feito, inicialmente, com uma sutura em cada canto da lesão, 

avançando para o centro até formar uma linha de sutura com aspecto de dois 

triângulos invertidos (FOALE & DEMETRIOU, 2011; DALECK et al., 2009). Por sua 

vez o retalho de avanço complementou o fechamento da ferida cirúrgica, que 

consiste em fazer duas incisões paralelas a partir dos cantos do defeito cirúrgico, de 

mesma largura do mesmo, e divulsionar a pele para poder avançá-la sobre o defeito. 

O prognóstico depende do tamanho e localização do tumor, e se há ou não 

presença de metástases e a realização ou não dos procedimentos de quimioterapia 

(FOSTER, 2006). 

 

Conclusão 

A exérese com margem cirúrgica e posterior reconstrução do defeito com uso 

de tela polipropileno associada a técnicas de cirurgia reconstrutiva, foram cruciais 

para o êxito do procedimento. O acompanhamento oncológico também é grande 

importância para a maior sobrevida do paciente. 
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Resumo   

O condrossarcoma é uma neoplasia maligna de células mesenquimais, na qual, as 

células cartilaginosas do tumor produzem quantidades variáveis de matriz condróide. 

Trata-se de uma neoplasia que exige ampla margem cirúrgica sendo por isso uma 

excelente saída a utilização de telas de polipropileno para correção do defeito 

causado pela ressecção cirúrgica. Buscou-se relatar o caso de um cão da raça 

poodle, macho, com 13 anos de idade, pesando 15 kg, no qual foi realizada a 

retirada de um condrossarcoma nasal e realizado um implante de tela de 

polipropileno. Após 30 dias do procedimento cirúrgico, o cão retornou com boa 

reparação da ferida cirúrgica sem indícios de recidiva. Conclui-se que a tela de 

polipropileno, neste caso, mostrou-se ser boa opção para a reparação de feridas 

extensas em plano nasal. 

Palavras-chave: condrossarcoma, tela de polipropileno, cirurgia reconstrutiva. 

Keywords: Chondrosarcoma, polypropylene mesh, reconstructive surgery. 

 

Introdução  

O condrossarcoma pode ser definido como um tumor maligno produtor de 

matriz cartilaginosa que pode ser primário, desenvolvendo-se da cartilagem, ou 

secundário quando uma lesão óssea preexistente está presente (DALECK et al., 

2009). Cães com tumores na região nasal apresentam comunmente secreção nasal, 

espirros e obstrução da cavidade nasal, deformação dos ossos faciais, do palato 

duro ou da arcada dentária maxilar, sendo possíveis até sinais neurológicos tais 

como exoftalmia ou incapacidade de retração do olho em consequência do 

crescimento do tumor para dentro do crânio. (DALECK et al., 2009) 

Radiograficamente, o aspecto do condrossarcoma é geralmente osteolítico com 
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proliferação periosteal (CASTRO et al., 2015; FOSSUM, 2005). Devem ser 

realizadas radiografias torácicas para investigar a presença de metástases, embora 

sua taxa seja em torno de 20% (DALECK et al., 2009). Os condrossarcomas são 

tumores de progressão lenta e com baixa incidência de metástase, sendo a 

porcentagem de aproximadamente 18% nos cães (DALECK et al., 2009). As 

metástases, quando ocorrem, são geralmente nos pulmões, mas outros órgãos 

como rins, coração, fígado, esqueleto e bulbo ocular também podem ser afetados 

(FOALE & DEMETRIOU, 2011).  

A retirada cirúrgica deve ser realizada com margem ampla, o que em 

neoplasias da cavidade oral é visto como um desafio tendo em vista a necessidade 

de utilização de técnicas de cirurgia reconstrutivas tais como retalhos de avanço e 

uso de materiais para confecção de próteses (FOALE & DEMETRIOU, 2011). 

O biomaterial ideal de ser utilizado para reconstrução de defeitos deve ser 

não alergênico, ser passível de esterilização sem sofrer alterações de sua qualidade, 

ser fabricado no formato necessário, não ser fisicamente alterado pelos fluidos 

teciduais e não produzir reação de corpo estranho, devendo ser quimicamente inerte 

e capaz de resistir às deformações mecânicas da parede abdominal (VAZ et al., 

2009). Dentre todos os materiais disponíveis, o polipropileno é um dos reúne a 

maioria destes requisitos de biocompatibilidade. O presente relato descreve a 

técnica cirúrgica de implante de tela de polipropileno realizada após a retirada de 

condrossarcoma na região do osso nasal de um cão da raça poodle (FOALE & 

DEMETRIOU, 2011; DALECK et al., 2009). 

 

Descrição  

Foi atendido um cão da raça poodle, macho, com 13 anos de idade, pesando 

15 kg e apresentando obstrução parcial na narina esquerda com presença de 

corrimento seroso bilateral. Solicitou-se então, exame de tomografia 

computadorizada, o qual evidenciou formação hiperatenuante e com efeito de massa 

localizada na porção rostromedial da cavidade nasal esquerda com invasão parcial 

para a cavidade direita, apresentando contornos irregulares, porém limites bem 

definidos, medindo aproximadamente 4,88cm rostro-caudal (Ro-Cd) x 1,9cm latero-

lateral (L-L). Assim, foi sugerido à tutora o procedimento cirúrgico para remoção da 

massa, por meio de exérese tumoral, e reconstrução do defeito por cirurgia 

reconstrutiva. 



 46

Iniciou-se a cirurgia com uma incisão em plano mediano seccionando pele, 

tecido adiposo, músculo levantador nasolabial até a sínfise do osso frontal. O 

músculo levantador nasolabial foi divulsionado cuidadosamente sobre o osso nasal e 

porção rostral do osso frontal. Foi seccionada, com broca circular e Dremel, a placa 

óssea dorsal do osso nasal na extensão de 10cm até a mucosa do septo nasal. 

Removeu-se a mucosa da concha nasal dorsal e meato nasal dorsal na narina 

esquerda. A massa tumoral estava aderida ao meato nasal dorsal e se estendia da 

região rostral à caudal. No momento da remoção da massa, parte do septo nasal 

esquerdo foi removido. No intuito de reparar o defeito ósseo formado, foi implantada 

uma tela de polipropileno (Marlex®, Intracorp, São Paulo, SP, Brasil), para isso 

foram realizados micro-orifícios ao redor da falha do osso nasal e frontal com uma 

micro broca. A tela de polipropileno foi suturada com fio de polipropileno, nº 2-0, 

sendo ancorada nos orifícios. O músculo levantador nasolabial foi aproximado sobre 

a tela utilizando padrão de sutura simples separado com fio de poliglecaprone nº2-0 

e a dermorrafia foi realizada com padrão de sutura simples separado com fio nylon, 

nº2-0. A massa foi colocada em solução de formaldeído a 10% e encaminhada para 

exame histopatológico, que concluiu que se tratava de um condrossarcoma.  

Após o término do procedimento cirúrgico, o paciente ficou internado por dois 

dias para controle da dor, antibioticoterapia profilática e observação. O paciente 

retornou com 15 dias de pós-operatório para retirada dos pontos, onde notou-se 

adequada cicatrização do defeito e sem sinais de infecção. Foi indicado o início das 

seções de quimioterapia, porém, o proprietário optou pela não realização das 

mesmas por questão de custo financeiro. 

 

Discussão  

Sabe-se que as neoplasias de cavidade nasal são mais frequentes em cães 

do que em gatos. Como no caso em questão, 75% das neoplasias do trato 

respiratório em cães são nas passagens nasais e seios paranasais. Segundo a 

literatura, 80% dos tumores nasais primários são malignos, sendo os 

condrossarcomas (12%) um dos mais frequentes (FOALE & DEMETRIOU, 2011; 

DALECK et al., 2009). O paciente apresentava obstrução parcial da cavidade nasal, 

que é um sinal clínico comum nestes casos, porém, verifica-se que a deformidade 

facial também pode ser um dos sinais, podendo ocorrer deformações dos ossos 

faciais, do palato duro e da arcada dentária maxilar. Neste caso, optou-se por fazer 
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a tomografia computadorizada (TC) para auxiliar no diagnóstico uma vez que a 

suspeita tratava-se de neoplasia de cavidade nasal. Não foi solicitado exame 

radiográfico, pois apresenta limitação na avaliação de certos tumores devido à 

sobreposição de estruturas ósseas. Já a TC oferece uma maior sensibilidade com 

alta qualidade de imagens, além de ser útil na avaliação da extensão do tumor e no 

planejamento da estratégia terapêutica (GRIRELLU, 2008).  

O diagnóstico definitivo somente é dado por meio do exame histopatológico, 

que revelou condrócitos proliferados, com acúmulo de matriz cartilaginosa em 

cavidade nasal revelando tratar-se de um condrossarcoma (FOALE & DEMETRIOU, 

2011). 

Optou-se, primeiramente, por fazer a retirada cirúrgica por meio de exérese 

tumoral, em que, macroscopicamente retirou-se toda a massa tumoral presente na 

cavidade nasal, com intenção paliativa, tendo como finalidade a melhoria da 

qualidade de vida do paciente, trazendo benefícios como alívio dos efeitos diretos do 

tumor como obstrução do sistema respiratório. 

 A tela de polipropileno foi usada para reparar o defeito ósseo causado no 

osso nasal, tendo em vista sua capacidade de apoiar tecidos moles.  As margens 

cirúrgicas pós-ressecções em casos de neoplasias malignas tem extrema 

importância quando se trata de recidiva tumoral e sobrevida dos pacientes (DALECK 

el at., 2009). Na cirurgia realizada no paciente em questão foi feita uma ressecção 

macroscópica completa com margens microscópicas comprometidas. Em função 

disso, foi indicado o inicio das sessões de quimioterapia, já que, segundo a 

literatura, estes devem ser submetidos à outras terapias como a quimioterapia e 

radioterapia (GRIRELLU, 2008). Tal atitude reforça o prognóstico como 

desfavorável, pois o período de sobrevida de animais com condrossarcoma tratados 

apenas com ressecção cirúrgica da neoplasia é semelhante ao de animais não 

tratados. 

 

Conclusão 

A tela de polipropileno foi eficaz na reparação do defeito causado pós-

ressecção do condrossarcoma nasal e deve ser considerada útil nas reconstruções 

da cavidade nasal. Porém, nos casos de neoplasias malignas, outras terapias 

devem ser realizadas juntamente com a ressecção do tumor. 
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Figura 1- Fotografia do transoperatório de procedimento de exérese tumoral em cavidade nasal 

de cão. (A) Exérese da placa óssea dorsal do osso nasal. (B) Exérese da massa neoplásica 

localizada na cavidade nasal esquerda. (C) Aspecto da cavidade nasal após a ressecção 

tumoral. (D) Aparência final após a fixação da tela de polipropileno. 
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Resumo 

A hidronefrose é uma distensão progressiva da pelve renal, seguida de atrofia do 

parênquima renal, que se caracteriza pela obstrução parcial ou total da drenagem de 

urina. Uma das causas de obstrução é a neoplasia e o carcinoma de células de 

transição (CCT) é o tipo histológico tumoral mais comumente descrita em cães e 

gatos. Neste trabalho é relatado um caso de hidronefrose secundária à carcinoma 

de células de transição em uma fêmea, canina, sem raça definida de 13 anos. O 

paciente foi submetido a cistotomia, onde foi observado que havia na uretra 

extensão da neoplasia da vesícula urinária e indicou-se eutanásia pelo paciente 

apresentar grave situação de insuficiência renal e pela retirada da neoplasia não ser 

bem sucedida. Foram feitos exames histopatológicos que confirmaram o diagnóstico 

de carcinoma de células de transição. 

Palavras-chave: carcinoma, obstrução, nefropatia, bexiga urinária. 

Keywords: carcinoma, obstruction, nephropathy, urinary bladder. 

Revisão de literatura 

A hidronefrose é uma distensão progressiva da pelve renal, seguida de atrofia 

do parênquima renal (NASCIMENTO, 2009), que se caracteriza pela obstrução 

parcial ou total da drenagem de urina, seja ela na pelve renal, no ureter, cólon da 

vesícula urinária ou na uretra (HONSHO, 2010). A obstrução podem ter como 

causas, os nefrólitos, ureterólitos, as neoplasias, doenças retroperitoneal, 

traumatismo, ligadura acidental do ureter, hérnia perineal, complicações de 

nefrectomia parcial ou de biopsia renal e ureter ectópico (NASCIMENTO, 2009). 

Dentre as neoplasias vesicais, aproximadamente 90% são epiteliais e 

malignas, ao passo que as mesenquimais correspondem a apenas 10% (MOURA, 

2007). O carcinoma de células de transição (CCT) é o tipo histológico tumoral mais 
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comumente descrita em cães e gatos (IWASAKI, 2007), sendo mais frequente em 

animais adultos e idosos, com média de 9 anos. (JERICÓ, 2014). A etiologia do CCT 

vesical é descrita como espontânea, contudo, considerada multifatorial, já que 

estudos epidemiológicos apontam fatores de risco, para o desenvolvimento da 

neoplasia, como raça, sexo e exposição ambiental crônica a herbicidas (MOURA, 

2007). 

O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de hidronefrose 

secundária à carcinoma de células de transição em uma fêmea, canina, sem raça 

definida de 13 anos.  

 

Descrição do Caso 

Uma fêmea, canina sem raça definida, de pelagem preta e branca, foi 

atendida no Hospital Veterinário no município de Jataí-GO no dia 23 de março de 

2018, com o histórico de polaciúria, urina com odor forte e com coloração mais 

escura. Foram solicitados exames complementares, hemograma completo, 

bioquímica sérica e urinálise. No hemograma os resultados foram normais, no 

leucograma foi constatado leucocitose com neutrofilia com desvio à esquerda, sendo 

sugestivo de infecção. A bioquímica sérica mostrou um aumento de 3 vezes do valor 

referencial da creatinina e 5 vezes maior do valor referencial da úreia. O resultado 

da urinálise foi sugestivo de cistite bacteriana. A urinálise pode ser observada nas 

tabelas a seguir. 

 
Tabela 1: Exames fisíco e químico da urinálise. 
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Tabela 2: Análise de sedimento da urinálise. 

 

No dia 26 de março realizou-se o exame ultrassonográfico, onde apresentou 

fígado, vesícula biliar, baço e trato gastrointestinal normais, porém foram observadas 

alterações em ambos os rins e na vesícula urinária. Os rins apresentaram contornos 

definidos e formas regulares. O rim esquerdo mantinha a diferenciação parênquimo-

sinusal e relação córtico-medular preservada, entretanto, apresentava início de 

hidronefrose. O rim direito apresentou perda de diferenciação parênquimo-sinusal, 

com hidronefrose grave. Na vesícula urinária foram observadas conteúdo 

anecogênico, parede normoespessa e presença de massa em região dorsocaudal, 

medindo cerca de 3 cm, bem vascularizada ao Doppler, ecogenicidade mista e 

ecotextura grosseira, sugestivo de neoplasia. 

 

Discussão  

O médico veterinário responsável pelo caso, optou por realizar cistotomia. A 

cirurgia foi realizada no dia 28 de março e durante a mesma, observou-se que havia 

uma extensão do tumor na uretra, portanto, para ressecção total da neoplasia seria 

necessário remover também uma grande extensão da uretra, com incompatibilidade 

de ligação à vesícula urinária. O paciente encontrava-se em situação de grave 

insuficiência renal e com impossibilidade de retirar toda a neoplasia, indicou-se a 

eutanásia. O proprietário autorizou a eutanásia e a mesma foi realizada na mesa 

cirúrgica. Foram realizados exames histopatológicos da neoplasia confirmando o 

diagnóstico de carcinoma de células de transição. 

 Neoplasias do trato urinário são raras em todas as espécies domésticas. Por 

outro lado, as cistites são comumente citadas na rotina da clínica veterinária e, 

talvez por isso, o profissional clínico não considere, de imediato, a possibilidade de 

neoplasia vesical, quando frente a um cão com sintomatologia de afecções do 

sistema urinário inferior, mesmo sendo o CCT o tumor vesical de maior frequência 
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(MOURA, 2007). Enfatizando tal realidade, não é rara a descrição de cães com CCT 

que apresentem sinais clínicos de cistite durante semanas a meses (IWASAKI, 

2007). 

A proporção de casos da doença entre fêmeas e machos é de 1, 95:1. Atribui-

se a essa maior predisposição das fêmeas o fato de machos urinarem com mais 

frequência, diminuindo assim o tempo de contato entre o epitélio vesical e 

carcinógenos que podem estar presentes na urina (JERICÓ, 2014). 

A presença de neoplasia na uretra gerou obstrução que levou a deficiência na 

drenagem d urina, levando a um acumulo de urina na bexiga urinária que, por sua 

vez, levou a hidronefrose bilateral. De acordo com Barbosa (2016), devido a 

hidronefrose, ocorreu atrofia do parênquima renal por compressão, alteração esta 

que podem atingir graus extremos com estabelecimento de uremias que podem 

levam o animal à morte. 

Há uma relação direta entre o grau de obstrução do fluxo urinário e a 

severidade da hidronefrose (HONSHO, 2010). As alterações renais de maior 

magnitude, observada neste caso, aconteceram no rim direito, provavelmente foi o 

primeiro rim a ser acometido.  

Os sinais clínicos, raramente, são observados ou relatados por proprietário de 

animais com hidronefrose, dentre os relatados, incluem-se, cólicas renais agudas e 

severa dor lombar (HONSHO, 2010), neste caso, o proprietário não notou nenhuma 

dessas alterações no animal. 

Embora a ultrassonografia seja um importante método de avaliação de 

animais com suspeita de CCT, pois identifica alterações características dessa 

afecção (IWASAKI, 2007), e os achados dos exames clínicos, assim como a 

urinálise auxiliem o diagnóstico, somente métodos citohistológicos confirmam e 

classificam a neoplasia (MOURA, 2007).  

 

Conclusão 

 A hidronefrose é uma alteração renal secundária de outras afecções do 

sistema urinário, principalmente o inferior. E apesar da baixa incidência na rotina da 

clínica veterinária, as neoplasias vesicais, especialmente o CCT, devem ser 

consideradas no diagnóstico diferencial das afecções da vesícula urinária, mesmo a 

partir de sinais clínicos sutis e inicialmente indicadores de processos de origem 

inflamatória. O diagnóstico precoce de uma alteração neoplásica, permite o uso de 
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terapias específicas e eficazes que melhoram o prognóstico dos animais 

acometidos.  
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Resumo 

O presente estudo foi instituído com o objetivo de colaborar com a 

comunidade científica, obtendo os valores ultrassonográficos oculares de gatos 

selvagens Tigrinas (Leopardus tigrinus) e Mouriscos (Puma yagouaroundi), pois não 

há estudos em relação a estas espécies. Os animais pertencem à Associação Mata 

Ciliar (AMC), entidade sem fins lucrativos, a qual desenvolve diversas ações para a 

conservação da biodiversidade, localizada em Jundiaí-SP. Foram realizados exames 

clínicos, exames físicos, exames de sangue, ultrassom ocular e ERG 

(eletrorretinografia), mediante sedação, sem que houvesse danos aos animais, de 

acordo com as recomendações de bem-estar animal. A partir deste estudo, conclui-

se que apesar da diferença de peso e tamanho entre o gato-do-mato-pequeno, que 

é o menor felídeo do Brasil e os mouriscos, as estruturas intraoculares, são 

semelhantes, e observar que esses animais, bem como cães e gatos domésticos, 

também desenvolvem catarata. 

 

Palavras-chave: Ultrassom ocular, Leopardus tigrinus, Puma yagouaroundi 

Keywords: Ocular ultrasound, Leopardus tigrinus, Puma yagouaroundi 

 

Introdução 

 A ultrassonografia ocular vem ganhando cada vez mais espaço na rotina 

clínica de médicos veterinários como exame complementar de diagnóstico. Segundo 

Costa et al. (2014), a ecografia ocular é considerada um procedimento não invasivo, 

de baixo custo, seguro e que, usualmente, não necessita de sedação prévia para 

sua realização, auxiliando no diagnóstico de doenças intraoculares, tais como 
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neoplasias, doenças retrobulbares e de órbita, tamanho de próteses e em check up 

pré-operatórios, como a facoemulsificação. 

 Considerando o âmbito de animais selvagens no Brasil, ainda encontra-se 

uma lacuna muito grande em parâmetros fisiológicos e morfológicos destes animais. 

Estabelecer parâmetros normais para testes oftálmicos em animais selvagens é 

essencial para a medicina veterinária de selvagens, para a comunidade cientifica e 

para pesquisa descritiva da visão, pois estes poderão ser aplicados 

comparativamente para análise de animais portadores de doenças oculares. 

Motta e Reis (2009) relataram que, tendo em vista que as espécies de 

felídeos brasileiros encontram-se ameaçadas de extinção, a coleta de dados é de 

prioridade máxima. Ao estudo das espécies, as tigrinas (Leopardus tigrinus), são 

consideradas a menor espécie de felídeo do Brasil. Apresentam porte e proporção 

corporal semelhante ao gato doméstico, com comprimento médio da cabeça e corpo 

de 49,1 cm, patas pequenas e cauda longa, em média com 26,4 cm. O peso varia 

entre 1,75 e 3,5 kg. Alimenta-se principalmente de pequenos mamíferos, aves e 

répteis (Motta e Reis, 2009). 

Em relação aos Mouriscos (Puma yagouaroundi), existem poucas 

informações na literatura, como relata Pires (2012), dos poucos estudos realizados 

com esta espécie, a maioria aborda aspectos ecológicos e desse modo, pouco ou 

quase nada se conhece em termos de sua diversidade genética, história evolutiva e 

estrutura populacional. 

Segundo Barba et al. (2017), o gato-mourisco é um felídeo que apresenta 

uma aparência única quando comparado aos demais gatos-do-mato, devido à 

pelagem uniforme, corpo longo, pernas relativamente curtas, e cabeça 

proporcionalmente pequena, longa e achatada. Esta espécie apresenta dois tipos de 

coloração, uma mais escura (preto a cinza/marrom) e outra mais clara (avermelhado 

a castanho). Sua distribuição geográfica vai do Sul do Texas até a província de 

Buenos Aires na Argentina, incluindo praticamente todo o território brasileiro.  

 O objetivo desta investigação a respeito do olho desses felinos é de obter 

dados biométricos dos bulbos oculares obtidos por meio de ultrassonografia em 

modo B bidimensional em tempo real, que é hoje o mais utilizado em oftalmologia, 

por proporcionar uma imagem mais detalhada do olho.  

 

Material e Métodos  
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Todos os animais pertencem a Associação da Mata Ciliar, localizada em 

Jundiaí- SP. Após a contenção química (descrição detalhada abaixo), realizou-se 

exame ultrassonográfico em modo B, com aparelho de ultrassom Mindray modelo 

DP-20Vet. Foi utilizado transdutor com freqüência de 50/60 Hz, posicionado 

perpendicular ao olho, centralizado na córnea, sem pressão excessiva a superfície 

corneana com auxilio de gel de ultrassom. As imagens foram salvas para posterior 

mensuração.  

A contenção química das Tigrinas utilizou-se como pré-anestésico cloridrato 

de cetamina 10mg/kg intramuscular. Já os Mouriscos, foram sedados com cloridrato 

de cetamina 10mg/kg, maleato de midazolam 0,6mg/kg e cloridrato de xilazina 

0,5mg/kg intramuscular. Em ambas as espécies, os animais foram mantidos em 

máscara de oxigênio, isoflurano 0,5 % e infusão contínua de soro ringer com lactato, 

em equipo microgotas intravenoso. Monitoramento dos parâmetros cardíacos, 

respiratórios e temperatura foram realizados ao longo de todo o período trans-

anestésico. Após retorno anestésico, os animais voltaram aos seus respectivos 

habitats. 

 

Resultados  

 Os dados obtidos nesta investigação foram distribuídos em tabelas abaixo, 

identificados por seus apelidos. 

Tabela1. Tigrinas (Leopardus tigrinus): 

* Catarata 

   Tabela 2. Mouriscos (Puma yagouaroundi): 
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** Foi impossibilitado o exame de ultrassom ocular, devido à rotação dos olhos. 

 

Discussão 

A ultrassonografia ocular é um método seguro, relativamente barato e rápido, 

e que pode ser realizado com o animal acordado, se este permitir. Entretanto, 

quando se utiliza animais selvagens de cativeiro, muitas vezes a contenção química 

é necessária para minimizar os riscos aos médicos veterinários e menor estresse 

aos animais. Assim sendo, neste estudo, todos os animais foram submetidos à 

sedação e anestesia, como proposto por Dietrich (2007) e Schiffer et al. (1982),. 

Neste trabalho utilizou o modo B, sendo o mais adequado para visualização 

de estruturas intraoculares e mensuração de biometrias oculares. Além disso, o 

exame foi realizado pelo método transcorneal utilizando um transdutor de alta 

freqüência para oferecer maior resolução, concordando com Spaulding (2008) e Toni 

(2011). 

Gonçalves et. al. (2009) relatou os valores de biometria ocular em gatos 

domésticos, sendo estes a distância entre córnea e cápsula anterior da lente 0,39 

cm, espessura da lente 0,68 cm, diâmetro da lente 1,25 cm, distância entre cápsula 

posterior da lente até a retina 0,78 cm e distância entre a córnea e a retina 1,86 cm. 

Sendo estes valores, semelhantes aos dos animais encontrados neste presente 

estudo, conforme observado nas tabelas 1 e 2. 

 
Conclusão 

O presente trabalho conclui-se que animais da espécie Puma yagouaroundi 

possuem os seguintes valores médios de biometria ocular: bulbo ocular 1,41 cm 

(1,39 -1,44cm), lente 0,65 cm (0,5 - 0,72cm) e câmara vítrea 0,54 cm (0,46 – 
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0,64cm). Já os animais da espécie Leopardus tigrinus possuem os seguintes valores 

médios de biometria ocular: bulbo ocular 1,52 cm (1,39 -1,73cm), lente 0,67 cm (0,55 

- 0,83cm) e câmara vítrea 0,54 cm (0,43 – 0,61cm). Observa-se também a 

semelhança dos parâmetros de biometria ocular entre as diferentes espécies de 

felinos selvagens com o gato doméstico. 
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Resumo:  

O Hemangiossarcoma que também é conhecido como angiossarcoma e 

hemangioendotelioma maligno, é uma neoplasia maligna que se origina de vasos 

sanguíneos, geralmente acomete mais os cães do que outras espécies, é uma 

tumefação, confinada a um órgão, tecido ou espaço, acomete orgãos como baço, 

fígado, coração e pele. Não possui sinais clínicos específicos para o diagnóstico de 

tal doença, necessita do auxilio dos exames mais precisos como ultrassonografia e 

raio-x. Para identificar a classificação da neoplasia precisa-se fazer o 

histopatológico. 

 

Palavras-chave: neoplasia, hemangiossarcoma, baço, cão. 

Keywords: neoplasm, hemangiossarcoma, spleen, dog. 

 

Introdução 

 Os angiossarcomas são neoplasias malignas que se originam nas células do 

endotélio vascular, podendo ser divididas em tumores que derivam dos vasos 

sanguíneos (hemangiossarcomas) ou dos vasos linfáticos (linfangiossarcomas). O 

hemangiossarcoma (HSA), também conhecido como hemangioendotelioma maligno, 

ocorre mais frequentemente nos cães do que nas outras espécies e muito menos 

comum em gatos (DALECK e DE NARDIR, 2016). 

Tanto o HSA canino quanto o felino podem ser solitários ou múltiplos. Em 

animais com múltiplos tumores, geralmente é difícil determinar qual o local do tumor 

primário. Em cães, diferentemente do que ocorre em gatos, o HSA visceral é mais 

comum que o não visceral. Nos cães, o baço é, em geral, o local mais acometido. 

Outros locais incluem o átrio direito, a aorta, a pele, o pericárdio, o fígado, os 

pulmões, os rins, a cavidade oral, a musculatura, os ossos, a vesícula urinária, a 

próstata, a cabeça e o peritôneo (DALECK e DE NARDIR, 2016). 
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HSA esplênico canino é mais comum do que todos os outros tipos de tumores 

esplenicos malignos; ele corresponde a aproximadamente metade de todos os 

tumores malignos esplênicos identificados. HSA pode ser vista em mais de um terço 

em cães apresentando hemoabdomem não traumático. Devido ao fato de o HSA se 

originar de vasos sanguíneos, ele pode se formar em diversos locais diferentes do 

organismo (FOSSUM, 2014).  

O HSA esplênico é um tumor agressivo que frequentemente causa metástase 

no fígado, omento, mesentério e cérebro. A maioria dos cães com HSA tem 

evidências grosseiras de doença metastática durante a apresentação inicial. 

Tumores esplênicos, incluindo hematomas, geralmente ocorrem em cães de 

raça médias a grandes. Pastores alemães apresentam alto risco para HSA e 

hemangioma (FOSSUM, 2014). 

Pode ocorrer em cão mais freqüentemente do que em qualquer outra espécie, 

na maioria das vezes acomete cães mais velhos, com idade média entre oito e treze 

anos (FINAMOR, S, et al, Nov. 2003/Abr. 2004). 

 

Material e Métodos  

Foi atendido no dia 05 de fevereiro de 2018, uma cadela, sem raça definida, 

com 12 anos de idade, pensando 8 kg, castrada. Em uma clínica veterinária 

particular de Rio Verde. Onde o Tutor constatou que no dia anterior, no dia 04 de 

fevereiro,o animal começou a vocalizar de dor, dependendo da posição que andava 

ou deitava. Não conseguia encontrar uma posição confortável para deitar, ficando 

muito de cabeça baixa, e quando levantava vocalizava de dor. Na casa do tutor 

possui escadas, mas o animal não demonstrou nenhuma dor ao subir ou ao descer 

as escadas. 

É descartada a possibilidade de ser queda ou briga com outro animal da casa. 

O tutor não administrou nenhum medicamento para Cindy. No dia da consulta, no 

dia 05 de fevereiro, o animal estava muito ruim, com muita dor, e com o dorso 

arqueado. Foi realizado o hemograma, não foi visto alteração nas hemácias em 

relação a anemia e não apresentou alteração nos leucócitos, porém apresentou 

trombocitopenia. Fez-se também o teste sorológico canine Snap Dx Plus, para 

verificar a possibilidade de uma possível hemoparasitose. No teste resultou positivo 

para Ehrlichia canis e/ou Ehrlichia ewingii. 
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Foi feito o exame de ultrassonografia, e certificou um nódulo no baço.  

Indicou-se o tratamento para hemoparasitose, e tratamento cirúrgico assim que a 

cadela melhorasse. Porém os Tutores estavam pouco relutante com a cirurgia. 

Começou o tratamento para hemoparasitose, receitou o tratamento com  

doxiciciclina 100 mg, meio comprimido de 12 em 12 horas durante 28 dias. 

No dia 09 de maio de 2018, foi realizado novamente o exame ultrassonografia 

para verificação do nódulo, e observou-se que o mesmo havia aumentado de 

tamanho. Sendo assim foi solicitado a realização de um tratamento cirúrgico. Após o 

tratamento cirúrgico foi indicado também a quimioterapia. 

 

 

(Fonte: arquivo pessoal) 

 

No dia 26 de junho de 2018, realizou a avaliação radiográfica, onde o estudo 

radiográfico em projeções laterolateral direita e esquerda e ventrodorsal do tórax de 

Cindy, constatou: Áreas pulmonares hilar, perihilar e periférica de lobos pulmonares 

craniais, médio e caudais com padrão misto (intersticial difuso e bronquial) e 

evidenciação dos anéis traqueais (torácicos) - Traqueobronquite? - Sem formações 

compatíveis com metástases neste exame. Traquéia cervical e torácica em 

topografia habitual; silhueta cardíaca em topografia de ápice com VHS=9,5v; fígado 

em topografia habitual dentro dos limites normais do gradil costal; sem outras 

observações radiográficas dignas de nota.  



 

 No dia 28 de junho, Cindy

hemograma em relação aos eritrócitos constou dentro das refências, quanto os 

leucócitos teve um leve aumento dos segmentados, e trombocitose. Nos bioquímico, 

a ALT deu acima dos valores de referência.

 Dia 18 de julho, Cindy realizou  um eletrocardiograma para descartar 

possíveis chances de HSA cardíaco (átrio direito). O HSA esplênico em cães pode 

ocorrer concomitantemente ao HSA cardíaco. Os achados ecográficos encontram

normais sem alterações. Achados ecodoppl

valvar e insuficiência valvular mitral discreta.

 

( Fonte: arquivo pessoal) 

 

No dia 28 de junho, Cindy retornou a clínica para ser avaliada. No 

hemograma em relação aos eritrócitos constou dentro das refências, quanto os 

leucócitos teve um leve aumento dos segmentados, e trombocitose. Nos bioquímico, 

a ALT deu acima dos valores de referência. 

lho, Cindy realizou  um eletrocardiograma para descartar 

possíveis chances de HSA cardíaco (átrio direito). O HSA esplênico em cães pode 

ocorrer concomitantemente ao HSA cardíaco. Os achados ecográficos encontram

Achados ecodopplercardiográficos sugestivos de: Doença 

valvar e insuficiência valvular mitral discreta. 

(Fonte: arquivo pessoal) 
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retornou a clínica para ser avaliada. No 

hemograma em relação aos eritrócitos constou dentro das refências, quanto os 

leucócitos teve um leve aumento dos segmentados, e trombocitose. Nos bioquímico, 

lho, Cindy realizou  um eletrocardiograma para descartar 

possíveis chances de HSA cardíaco (átrio direito). O HSA esplênico em cães pode 

ocorrer concomitantemente ao HSA cardíaco. Os achados ecográficos encontram-se 

ercardiográficos sugestivos de: Doença 
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Resultados e Discussão 

Foi feito o histopatológico de dois fragmentos enegrecidos que foi coletado do 

baço, medindo o maior 3,0x 2,0x 1,5 cm e o menor 2,0x 2,0x 1,0 cm. Ao corte de 

ambos os fragmentos, tinha a superfície com a coloração castanho enegrecida, com 

foco esbranquiçado, macia e irregular. 

Na microscopia foi apresentando área de necrose hemorrágica e infarto 

esplênico, associada a neoplasia maligna caracterizada por formações vasculares 

de tamanhos variados. Delimitados por células fusiformes com moderado 

pleomorfismo nuclear, núcleo pequeno, vesículoso e numerosas mitoses. 

Diagnóstico-Hemangiossarcoma esplênico.  

 

Conclusão 

Através do relato de caso, pode-se concluir que o hemangiossarcoma é uma 

neoplasia altamente maligna e de evolução rápida. Apenas o exame clínico não é 

suficiente para diagnosticar a tal neoplasia. Sendo necessários outros exames 

complementares para investigar a possível massa tumoral, como radiografia, 

ecocardiograma e ultrassonografia, onde a ultrassonografia foi importante para 

detecção da massa. E só é possível classificar o tipo de neoplasia através do exame 

histopatológico, assim como foi feito, e depois do tratamento cirurgico o  animal deve 

fazer exames rotineiros, além de quimioterapia para previnir o desenvolvimento 

outras possíveis enfermidades. 
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Resumo 

A obstrução esofágica por corpo estranho é considerada uma emergência, pois 

quanto maior a duração da obstrução, maior a propensão do paciente para as 

futuras complicações, o que justifica seu tratamento imediato. Dessa forma faz-se 

necessário a correção eficaz para que se evitem problemas como megaesôfago e 

pneumonia por aspiração. O objetivo deste trabalho foi descrever um relato de 

obstrução esofágica caudal de um cão de cinco meses de idade, após a ingestão de 

uma espinha de peixe o qual apresentava inquietação, depressão, regurgitação, 

salivação, odinofagia, inapetência, dor intensa e desidratação. Para diagnóstico, 

foram utilizados a anamnese, exame clínico e principalmente o exame radiográfico. 

Em geral, o esôfago não é visível nas radiografias comuns, a não ser que o lume 

contenha algum agente contrastante, mas em processos patológicos ocorrem várias 

alterações radiológicas que permitem ou facilitam o diagnóstico. 

Palavras-chave: obstrução, regurgitação, esofagotomia 

Keywords: Obstruction, regurgitation, esophagotomy 

 

Introdução 

Corpos estranhos são objetos que quando ingeridos pelos animais podem 

causar obstrução total ou parcial do lúmen esofágico. Existem vários tipos de 

obstruções, entre elas as estenóticas ou murais, causadas por alterações no 

diâmetro luminal ; extramurais, que ocorrem por compressão externa e obstrutivas 

que são intraluminais, causadas pela presença de um corpo estranho no esôfago 

(SLATTER, 2001; NELSON & COLTO, 2001).  

As obstruções murais ou intramurais possuem sinais clínicos diversos e que 

cursam com o grau de comprometimento do órgão em questão. Já quando se trata 

se uma obstrução intraluminal o sinal clínico mais prevalente é a regurgitação, na 
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qual o conteúdo esofágico é expulso por um processo passivo devido a sua 

impossibilidade de alcançar o estomago (NELSON & COLTO, 2001; FOSSUM, 

2005). Com isso, pode ocorrer um acúmulo de conteúdo na área esofágica anterior a 

da obstrução provocando dilatação e consequente perda do tônus esofágico e, com 

isso, a formação de megaesôfago.  

Cirurgicamente, os corpos estranhos esofágicos podem ser removidos por 

esofagotomia ou esofagectomia parcial, sendo aqueles mais distais removidos 

geralmente por gastrotomia (SLATTER, 2001). O esôfago torácico é abordado por 

meio de toracotomia intercostal lateral (FOSSUM, 2005). Vários fatores concorrem 

para resultados indesejáveis nas reparações esofágicas. Alguns deles são inerentes 

à própria constituição anátomofisiológica do órgão, tais como ausência da camada 

serosa, suprimento sanguíneo deficiente, movimentação esofágica, incapacidade do 

músculo esofágico de suportar pontos de suturas e pouca tolerância à tensão e 

distensão longitudinal (NELSON & COLTO, 2001). O diagnostico é confirmado 

através do histórico, achados clínicos e por meio de radiografias contrastadas. 

 

Descrição do Caso 

Foi encaminhado para consulta de emergência, um cão da raça pinscher, 

macho, pelagem branco e marrom, cinco meses de idade, pesando 3kg, com 

histórico de haver engolido uma espinha de peixe três horas antes do atendimento 

com quadro de regurgitação, dor intensa e vocalização. Ao exame clínico verificou-

se, por meio da inspeção que o paciente apresentava odinofagia intensa ao tentar 

engolir a própria saliva. Todos os parâmetros do exame físico apresentavam-se 

dentro dos padrões de referência para a espécie. 

Foi solicitado exame radiográfico nas projeções latero lateral e ventro dorsal nos 

quais foram observado a presença de aumento da radiopacidade e dilatação do 

ultimo terço esofágico levando à suspeita de obstrução do esôfago torácico caudal. 

Realizou-se hemograma para avaliação dos parâmetros hematológicos. Baseado no 

histórico do animal, relatado pelo proprietário, a radiografia realizada e os sinais 

clínicos desenvolvidos, o diagnóstico foi de obstrução do esôfago torácico caudal. 

Promoveu-se infusão de fluidoterapia com solução de ringer lactato, e administração 

de cloridrato de tramadol 2mg/kg, por via subcutânea a cada oito horas, Dipirona 

25mg/kg por via intravenosa a cada oito horas, ranitidina, 2mg/kg por via subcutânea 

a cada oito horas, omeprazol sódico, 1,5mg/kg por via intravenosa a cada 24 horas, 
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ondansetrona, 0,22mg/kg por via intravenosa a cada oito horas , metronidazol 

15mg/kg, por via intravenosa a cada 12 horas, ceftriaxona na dose de 50 mg/kg/BID. 

Diante da localização da obstrução e do tipo de corpo estranho que se encontrava 

na porção caudal do esôfago torácico, realizou-se esofagotomia tendo como acesso 

cirúrgico a toracotomia. 

Com o animal posicionado em decúbito lateral esquerdo iniciou-se o 

procedimento cirúrgico com incisão do 11º espaço intercostal, afastando o músculo 

grande dorsal e seccionando os músculos, oblíquo abdominal externo, serrátil dorsal 

cranial perpendicularmente a suas fibras e próximo à junção costocondral posicionou 

a tesoura empurrando dorsalmente para seccionar o músculo intercostal externo em 

seguida o interno. Perfurou-se a pleura com tesoura de ponta romba, promovendo a 

entrada na cavidade torácica e consequentemente permitindo a entrada de ar. 

Identificou o diafragma e lobos pulmonares, a artéria aorta e dorsalmente a ela o 

esôfago. Os ramos dorsal e ventral do nervo vago foram identificados e protegidos 

para que se evitasse complicações cirúrgicas. Após a localização do local de incisão 

no esôfago foram realizados dois pontos de reparo adjacentes ao sítio da incisão, 

facilitando assim a manipulação. 

Em seguida foi executada uma incisão longitudinal da porção torácica caudal 

do esôfago. A espinha de peixe foi retirada de forma fracionada com auxílio de uma 

pinça atraumática, de forma a evitar possíveis lesões ao órgão. 

Após desobstrução foi realizada rafia esofágica em padrão separado simples. 

A toracotomia foi fechada com a colocação de fios nylon 4-0 em volta das costelas 

adjacentes a incisão e procedendo com os nós cirúrgicos, sendo no fechamento do 

último ponto realizada a manobra de reexpansão pulmonar para saída de ar do 

tórax. Reaproximou-se o músculo grande dorsal e precedeu-se o fechamento da 

pele com ponto separado simples. Retirou o ar remanescente da cavidade torácica, 

com torneira de três vias, para completo reestabelecimento da pressão negativa da 

cavidade torácica e houve a colocação de um dreno com sonda uretral número 08. 

O quadro clínico manteve-se estável e o animal evoluiu favoravelmente após o 

término do procedimento cirúrgico. Continuou na fluidoterapia para manutenção, e a 

alimentação foi fornecida após 24 horas de jejum, dieta liquida a base nutralife por 

cinco dias, posteriormente dieta pastosa hipercalórica por mais cinco dias. 

Após cinco dias do procedimento cirúrgico o dreno foi retirado e o paciente 

obteve alta hospitalar, sendo indicado ao proprietário a limpeza da ferida com 
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solução fisiológica e troca do curativo diariamente. No décimo quinto dia do 

procedimento foi realizado a retirada dos pontos de sutura e o paciente se recuperou 

bem.   

 

Discussão 

A função exercida pelo esôfago é o transporte de líquidos e sólidos da 

cavidade bucal para o estômago realizada pelos músculos cricofaríngeo, estriado e 

liso do corpo do esôfago e gastroesofágico, através de movimentos peristálticos 

primários e secundários. Em determinados locais há limitação da capacidade do 

esôfago em se dilatar, sendo considerados os pontos mais comuns de obstrução o 

esôfago cervical, esôfago tóracico e porção abdominal. Corpos estranhos esofágicos 

são objetos que obstruem o lúmen esofágico e acometem principalmente cães 

jovens, como no caso em questão, em virtude de seu apetite indiscriminado 

(SLATTER, 2001; FOSSUM, 2005; SPINOSA et al., 2002). 

Os sinais clínicos de obstrução esofágica do paciente em questão corroboram 

com a literatura, que são: inquietação, depressão, regurgitação, salivação, 

odinofagia, inapetência, dor intensa e até mesmo desidratação (SALGADO et al., 

2007), no entanto estes sinais variam dependendo do local e tipo da obstrução 

(NELSON & COLTO, 2001).Foi possível avaliar a obstrução por meio do exame 

radiográfico, corpos estranhos esofágicos são normalmente encontrados na porção 

torácica assim como ocorreu no paciente em questão (FOSSUM, 2005). 

Houve a realização do procedimento cirúrgico, precedido de estabilização do 

paciente e anestesia, pois obstrução esofágica com sinais de perfuração ou com 

risco iminente de perfuração possui indicação de tratamento cirúrgico (SLATTER, 

2001). O protocolo de estabilização utilizou fluidoterapia com infusão de ringer com 

lactato, para reposição de fluido e eletrólitos perdidos, e no pós-cirúrgico para 

manutenção (SLATTER, 2001; NELSON & COLTO, 2001). As medicações 

prescritas, ondansetrona, omeprazol ceftriaxona e metronidazol fazem-se 

adequados para o tratamento de doenças do sistema digestório, pois inclui 

protetores de mucosa gástrica, além do emprego de opióides e associação de 

antimicrobianos contra bactérias anaeróbias, gram-positivas e negativas (SPINOSA 

et al., 2002). 

Foi realizado acesso ao esôfago incizionando do 11º espaço intercostal, ainda 

que a literatura preconize o nono espaço intercostal, o que facilitou na visualização 
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do corpo estranho. (FOSSUM, 20050. Foi realizada uma incisão longitudinal no 

esôfago para retirada do corpo estranho, em seguida rafia, do mesmo e com 

manobra de reexpansão pulmonar e passagem de um cateter com torneira de 3 vias 

foi reestabelecida pressão negativa dentro do tórax. (BOJRAB, 2005). 

 

Conclusão 

Neste relato, foi de grande importância o diagnóstico precoce, tendo em vista 

que corpos estranhos nesta localização do trato esofágico podem causar maiores 

complicações em um curto espaço de tempo. A escolha da técnica cirúrgica e da 

abordagem do esôfago pela incisão do 11° espaço intercostal também colaboraram 

para o êxito do procedimento. 
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Resumo: O presente relato de caso foi baseado em exames, anamnese do animal, 

além de artigo científicos para conceituação da patologia tendo como objetivo 

descrever um caso de mixossarcoma na cavidade nasal em um cão. O diagnóstico 

foi realizado através do exame histopatológico. O caso não é comum, tendo como 

referência os artigos utilizados para conceituação desse. A região que foi acometida 

parece ser rara, por isso fazendo necessidade de se apresentar o mesmo. O 

prognostico do animal era reservado, portanto o animal não resistiu e veio a óbito.  

Palavras Chaves: Mixossarcoma, cães, neoplasia. 

Abstract: The present report was case based on tests, anamnesis of the animal, 
besides being a scientific article for the conceptualization of the pathology aiming to 
describe a case of myxosarcoma in the nasal cavity in a dog. The diagnosis was 
made through histopathological examination. The case is not common, having as 
reference the articles used to conceptualize this. A region that has been affected 
seems to be rare, so be able to present the same. Prognosis of the animal was 
reserved, but the animal did not resist and came to death. 
 
 
Key words: Mixosarcoma, dogs, neoplasm. 
 

 

Revisão de Literatura: Este relato de caso é de um cão no qual o seu 

diagnóstico foi de mixossarcoma na cavidade nasal, e tem como objetivo descrever 

os aspectos clínicos, patológicos desta enfermidade. O mixossarcoma é uma 

neoplasia maligna, rara, que acomete cães e gatos de meia idade. Esta ocorre dos 

fibroblastos, os quais passam a produzir mais mucina (RUBERTI, 2015). Em cães 
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esta forma de neoplasia tem associação com corpos estranhos, implantes 

ortopédicos e parasitas por Spirocerca lupi, embora seja uma neoplasia maligna, 

tem baixa capacidade de gerar metástases (ZAMBARDA, 2017). 

O mesenquimais é uma rede de tecido embrionário que há aspectos de 

diferentes tecidos conjuntivos e vasos corpóreos. Por esses motivos os tumores 

mesenquimais representam uma longa e extensa família de tumores, envolvendo os 

tecidos conjuntivos, cartilaginosos, ósseos, músculos lisos, musculo estriados e 

vasos sanguíneos e linfáticos (DALECK e NARDI 2016). 

As células mesenquimais normalmente aparecem isoladas e tem 

citoplasma delgado, fusiforme ou estrelado, com projeções bipolares que continuam 

no núcleo, o que se cogita ser característica morfológica. Os mixossarcoma e os 

mixomas se encontram em qualquer ponto do tecido subcutâneo, com isso a sua 

referência citológica é característica e abundante com fundo mucoso que apresenta 

como material eosinofílico amorfo (mucina), dividindo as células e porções reduzida 

a moderada de células mesênquimas se intercalando com mucina (DALECK e 

NARDI 2016). 

Descrição do Caso: Foi atendido no Hospital Veterinário São Francisco de 

Assis localizado na AV. Serrinha, 252, Serrinha Goiânia, Goiás, um cão, macho da 

raça Chow Chow, idade cinco anos e seis meses e muito agressivo. Tutor relata que 

aproximadamente a seis meses atrás, o animal começou a apresentar secreção 

nasal, logo depois começou a exibir epistaxe e a respiração se tornou ofegante. 

Anteriormente o animal já estivera internado em outro Hospital, onde os médicos 

veterinários não tiveram acesso ao histórico do animal. 

Como o animal apresentava agressividade, o protocolo adotado para 

realização de exames e aprofundamento da investigação foi a sedação, por questão 

de segurança do animal e médicos envolvidos nos casos. Inicialmente o exame que  

foi solicitado foi um hemograma, no qual apresentou aumento da Proteína 

Plasmática, diminuição das hemácias sendo que os valores de referência para um 

animal adulto é entre 5,50-8,50g/dL e do animal em questão estava em 4,64, houve 

diminuição também do hematócrito onde os valores de referência e entre 36-54%  e 

do animal deu 32,0 e baixa nas Hemoglobinas na qual os valores de referência está 

entre 36-54 g/dL  do animal apresentou 10,4. O animal exibiu um quadro de 
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leucocitose na qual os valores de referência dos leucócitos para um animal adulto 

normal 6.000-17.000mm³ e do animal em questão o valor deu 20.900,  e apresentou 

linfopenia onde os valores de referência são 720-5.100 mm³   e do animal o valor 

deu 627, na parte do exame de urina a amostra coletada mostrou um cheiro fétido, 

aspecto turva, aumento de proteína, microbiota bacteriana leve. 

O animal ficou internando, e o protocolo medicamentoso realizado foi 

tramadol 2mg/kg pela via EV, TID; Dipirona 25mg/kg pela via EV, TID; Ácido 

Tranexâmico 25mg/kg pela via EV, BID; Ampicilina 22mg/kg pela via VO, TID; 

Clindamicina 11mg/kg pela via EV, TID. Foi realizado inalação com soro fisiológico, 

BID, e inalação TID com clenil. 

Ocorreu a necessidade de solicitar mais exames, entre eles a rinoscopia, 

para realização deste exame o paciente foi anestesiado e posicionado em decúbito 

esternal, na qual foi avaliada a cavidade nasal. O exame pôde averiguar a ausência 

de definição anatômica das mucosas das conchas e meatos nasais, coloração 

hiperêmica e congestão vascular, foi coletado material para estudo histopatológico. 

Como resultado da avaliação macroscópica o paciente apresentou indicativo de 

rinite crônica.    

No exame histológico a análise foi realizada na mucosa nasal havendo 

diminuta formação tecidual infiltrava, hipercelular, desencapsulada, de limites, que 

se propaga difusamente pela submucosa. Este contem células mesenquimais matriz 

mucinosa bem vascularizada. As células são fusiformes, médias e revelam 

citoplasma de limites indistintos, azul-claro, homogêneo, mal definição, núcleo 

redondo a ovoide, cromatina densa a pontilhada grosseira e um a dois nucléolos por 

vezes visíveis. O patologista chegou à conclusão que na mucosa nasal do animal 

tem um quadro proliferativo mesenquimal atípico Mixossarcoma. 

Discussão do caso: O Mixossarcoma (MXS) é uma neoplasia rara, que se 

origina dos fibroblastos proliferativos ou células mesenquimais pluripotentes, passar 

a produzir mais mucina ao invés dos colágenos, e caracterizada por acometer mais 

cães de meia idade (BRAZ, 2015). Este tipo de neoplasia é mais descrito em tecidos 

subcutâneos, coração, olhos, cérebro, membros e troncos além do trato digestório e 

cavidade oral (SILVEIRA, 2009). 
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Neste estudo em questão, o caso apresentado é de um animal que 

manifesta mixossarcoma na cavidade nasal.  Que em pesquisas levantadas não 

foram localizadas mixossarcoma, na região da cavidade nasal em especifico. A 

literatura, indica o tratamento cirúrgico, não constatando um protocolo 

medicamentoso padrão para animais. O animal em estudo possui indicação para 

cirurgia, mas devida a sua agressidade e instabilidade, tornou o procedimento 

cirúrgico inviável, por apresentar risco de vida nos pós-cirúrgico com isso os tutores 

optaram por tratamento domiciliar. 

Para fechamento definitivo do diagnóstico era necessário o exame 

imunoistoquimico onde os tutores optaram por não realizar. Em dado momento, o 

animal não respondeu mais ao tratamento passado pelos médicos veterinários, 

aonde foi cogitado a eutanásia, entretanto veio a óbito antes.   

Conclusão: Este relato de caso descreve a situação de um animal que foi 

diagnosticado com mixossarcoma, o qual foi recomendado tratamento cirúrgico. 

Porém devido a agressividade do animal, à necessidade de tomografia para avalição 

e preparo para o procedimento cirúrgico, e devido as dificuldades de manuseio nos 

pós-operatório, os tutores optaram por tratamento domiciliar, quando não obtiveram 

grandes sucessos foi pensado na eutanásia do animal, mas o mesmo veio óbito. 

Concluímos que o mixossarcoma é uma neoplasia, rara onde os estudos 

são importantes para aprimorar as discussões dos casos, aperfeiçoamento nos 

diagnósticos e nos tratamentos.   
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RESUMO 

O fígado é um orgão bastante complexo, atuando no metabolismo de 

diversas maneiras, podendo desenvolver lipidose hepática de forma 

primária(idiopática) ou secundária a outra doença. O presente trabalho tem como 

objetivo relatar um caso de lipidose hepática secundária à pancreatite em felino, 

atendido no Hospital Veterinário São Francisco de Assis, em Goiânia, visando 

enfatizar a necessidade e a importância da investigação realizada pelo Médico 

veterinário associada a escolha dos exames complementares com o intuito de 

estabelecer o tratamento e os devidos cuidados mais eficientes, o mais rápido 

possível ao paciente acometido pela lipidose hepática secundária. 

Palavras-chave: Felino, hepatopatias, lipidose hepática, diagnóstico. 

ABSTRACT 

The liver is a very complex organ, acting in the metabolism of several 

ways, being able to develop hepatic lipidosis of primary form (idiopathic) or 

secondary to another disease. The present study aims to report a case of hepatic 

lipidosis secondary to pancreatitis in felines treated at the Veterinary Hospital of São 

Francisco, Goiânia, Goiás; aiming to emphasize the necessity and importance of the 

investigation carried out by the veterinarian associated with the choice of the 

complementary tests in order to establish the appropriate and more efficient 

treatment for the patient affected by secondary hepatic lipidosis. 

Key words: Feline, hepatopathies, hepatic lipidosis, diagnosis. 

INTRODUÇÃO 
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O fígado felino é um orgão complexo envolvido em diversos processos 

metabólicos, funcionais e de destoxificação que podem ser influênciados, individual 

ou coletivamente, por doença ou disfunção. (LITLLE, 2011). 

A Lipidose Hepática Felina (LHF) é uma das enfermidades hepatobiliares 

mais comum que acomete gatos domésticos, obeso e/ou debilitados, sendo ela 

potencialmente fatal (LIMA et al 2017). 

 De acordo com (RODRIGUES, 2009) É caracterizada pelo acúmulo de 

triglicerídeos em mais de 70% dos hepatócitos, este acúmulo gera alteração na 

arquitetura e função hepática, colestase intra-hepática e insuficiência hepática 

progressiva. 

A Lipidose Hepática Felina pode ser primária (idiopática) ou secundária, 

uma vez que a primária acomete gatos que sofreram um distúrbio patológico sendo 

eles a ingestão inadequada de alimentos, ausência de alimentos, mudança de 

alimentos, alteração no ambiente ou stress. (LIMA et al, 2017). 

Qualquer gato anorexo com doença concomitante deve, por 

consequência, ser considerado como de alto risco para lipidose hepática, e suporte 

alimentar apropriado deve ser instituído o mais rápido possível. A lipidose 

secundária pode ocorrer em associação com qualquer doença que cause anorexia, 

mas tem sido mais comumente identificada em gatos com pancreatite, diabetes 

melito, outras doenças hepáticas, DII e neoplasias. (NELSON.et al, 2015). 

Os sinais clínicos precoces mais comuns observados em gatos com 

doença hepática são anorexia, letargia e perda de peso, que são sinais presentes 

em muitas das doenças de felinos. O reconhecimento de que a anorexia em um 

gato, mesmo durante alguns dias, seja fator de risco para desenvolvimento de 

lipidose hepática é essencial, e este risco é bem maior em gatos obesos (LITLLE, 

2011). 

Ainda de acordo com (NELSON et al, 2015) Um conjunto razoável de 

testes de triagem recomendados para um animal suspeito de apresentar doença 

hepatobiliar inclui hemograma completo (HC), o perfil bioquímico sérico, a urinálise, 

a análise fecal e a avaliação radiográfica ou ultrassonográfica. 
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Exames adicionais de diagnóstico devem ser realizados para determinar a 

presença de comorbidades que podem causar anorexia prolongada e lipidose 

hepática secundária. Os exames devem ser escolhidos de acordo com os indícios 

observados no histórico, no exame físico e em avaliações clinicopatológicas e 

ultrassonográficas (NELSON.et al, 2015). 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Foi atendido no Hospital Veterinário São Francisco de Assis, em Goiânia - 

Goiás, no dia 06/06/2018, um felino, fêmea, de 8 anos de idade, sem raça definida 

(SRD), apresentava náuseas, anorexia, desidratação classificada em oito por cento 

(8%), ictérica, escore corporal 2(na escala de 1-5), no exame físico constatou – se 

abdômen abaulado à palpação. Animal foi internado, e solicitado hemograma 

completo, exames de análises bioquímicas, e ultrassonografia. As principais 

alterações foram: Bilirrubina Direta(10,95mg/dl), sendo o valor de referência: 0,0 – 

0,3mg/dL, Fosfatase alcalina(2310UI/L), considerando o valor de referência: 25 - 

93UI/L, Soro ictérico (+++), na ultrassonografia: Hepatomegalia\Hepatopatia difusa, 

com sinais de obstrução biliar; espessamento de parede de vesícula biliar; 

Pancreatopatia, Esplenomegalia\Linfadenomegalia. Foi realizado durante o período 

de internação do animal(3 dias) e também receitado para continuação em casa o 

seguinte protocolo medicamentoso: Amoxilina+Clavulanato de Potássio 250mg/5ml, 

sendo 1,3ml a cada 12 horas, durante 15 dias; Ondansetrona 4mg,sendo ¼ de 

comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias; Ograx- 3, 500mg, uma cápsula de 24 em 

24 horas até o término da medicação; Dipirona, sendo administrado 3 gotas vo de 24 

em 24 horas, durante 3 dias; S- Adenosil-Metionina - SAMe 180mg//ml(manipulado), 

sendo 0,5ml vo de 12 em 12 horas durante 30 dias; Hepguard® , sendo ¼ de 

comprimido de 24 em 24 horas, durante 20 dias; Apevitin BC®, vo 1,5ml de 12 em 

12 horas, durante 10 dias. Após seis dias os exames foram realizados novamente 

para reavaliação da paciente, as alterações presente foram: Anemia (Hematócrito: 

21,0%, sendo os valores de referência entre: 24-45% para animal adulto; Fosfatase 

alcalina 125UI\L, sendo referência os valores: 25-93UIL, demonstrando com isso 

resposta ao tratamento realizado. 

DISCUSSÃO DO CASO 
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Os sinais clínicos de doença hepática em gatos com frequência são 

vagos e inespecíficos. Entretanto, a identificação de determinadas anormalidades 

clínicas e laboratoriais e a sua associação a hepatopatia podem ajudar muito no 

processo diagnóstico. (LITLLE, 2011) 

A lipidose hepática felina é uma das hepatopatias mais comuns e 

potencialmente fatal que acomete gatos domésticos. (VIEIRA et al, 2017) 

Ainda de acordo com (LITLLE, 2011), assim como ocorre em muitas 

doenças felinas, alterações clínicas sutis, como anorexia, letargia ou inatividade, 

com frequência são os únicos sinais de doença e devem ser investigados mais 

atentamente. 

 No caso relatado o animal desenvolveu a lipidose hepática posterior a 

pancreatite, logo foi devidamente investigada através do histórico, exames físico e 

complementares, sendo observado nos exames realizados alterações sugestivas de 

lipidose hepática, sendo assim, instituiu – se tratamento e acompanhamento Médico 

veterinário adequados, obtendo então resposta positiva ao protocolo estabelecido.  

CONCLUSÃO 

A lipidose hepática secundária é considerada comum em felinos, sendo 

assim, observa–se a necessidade de avaliação e acompanhamento do paciente 

acometido por doença que cause anorexia, bem como a realização dos exames 

complementares, que são ferramentas importantes no diagnóstico da doença 

hepática. 
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Resumo 

O hiperadrenocorticismo canino (HAC) conhecido também como síndrome de 

Cushing é uma das mais frequentes endocrinopatias em cães, principalmente de 

meia idade e idosos. É caracterizado por uma série de alterações clínicas e 

laboratoriais decorrentes da produção excessiva do cortisol. A endocrinopatia 

apresenta duas formas mais comuns de ocorrência, uma representando cerca de 

85% dos casos, é o HAC hipófise dependente, ocorre devido ao crescimento de um 

tumor na glândula hipófise que resulta em uma elevada produção do hormônio 

ACTH estimulando as adrenais a uma produção excessiva de cortisol. A outra forma 

de ocorrência, essa representando cerca de 15% dos casos, é o HAC adrenal 

dependente, que ocorre devido ao crescimento de um tumor em uma das glândulas 

adrenais que resulta na estimulação excessiva da adrenal para a produção de 

cortisol. Também existe a forma HCA iatrogênico que ocorre devido a administração 

crônica e excessiva de glicocorticoides. Neste trabalho relata-se o estudo de caso 

sobre um canino, macho, sem raça definida, com 9 anos de idade, que foram 

realizados exames de estimulação do ACTH e ultrassonografia confirmando o 

resultado de HCA hipófise dependente. O tratamento estabelecido foi com 

Trilostano, Hepguard e SAMe. 

Palavras-chave: Cortisol, Síndrome de Cushing, glicocorticoides 

Keywords: Cortisol, Cushing's syndrome, glucocorticoids 

 

Revisão de Literatura  

O hiperadrenocorticismo ou também conhecido como síndrome de Cushing é 

considerada uma das endocrinopatias com maior ocorrência em cães, e está 

diretamente associada com a produção ou administração excessiva de 
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glicocorticoides, decorrente de um tumor de origem hipofisária, ou de uma neoplasia 

adrenocortical, e ainda pode ocorrer na forma iatrogênica.  

A glândula adrenal é divida em córtex e medula, sendo que essas representam 

cerca de 10 a 20% e 80 a 90% da glândula, respectivamente. O córtex da adrenal é 

divido em três áreas: glomerulosa, fasciculada e reticular, que são responsáveis pela 

produção de glicocorticóides e mineralocorticoides. Sendo o cortisol o principal 

glicocorticoide (ROSA et al., 2011; SILVA, 2013). 

A ocorrência de HAC é inicialmente investigada a partir dos sinais relatados pelo 

proprietário e exame físico, em que o animal deve apresentar um ou mais sinal 

comuns da doença. (MARTINS, 2015) Qualquer cão está predisposto a desenvolver 

a enfermidade, porém existem algumas raças que são mais predispostas como a 

Caniche, Teckel, Terriers (Yorkshire terrier, Jack Russell terrier), mais associadas 

com o HAC hipófise dependente, Pastor Alemão, Beagle, Retrivier do Labrador e 

Boxer, mais associadas com o HAC adrenal dependente. De acordo com as 

literaturas consultadas a enfermidade não apresenta predisposição sexual, porém 

alguns estudos observaram que há uma maior ocorrência de casos em fêmeas, 

principalmente HAC adrenal dependente (LEAL,2008; SILVA,2013). 

Devido ao aumento na produção de cortisol, o quadro clinico é variado entre os 

animais e geralmente evolui de forma lenta e silenciosa (LEAL, 2008). Os sinais 

clínicos comumente encontrados são abdômen pendular e distendido, alopecia 

bilateral simétrica, pelo opaco e seco, pele fina, hiperpigmentação, polifagia, poliúria, 

polidipsia, aumento de peso, dificuldade respiratória (ROSA et al., 2011). 

Para que a suspeita diagnóstica seja confirmada são necessários os exames 

complementares como por exemplo as determinações de cortisol sérico por meio do 

teste de supressão com baixa dose de dexametasona, relação cortisol/creatinina 

urinário, ultrassonografia, hemograma e estimulação com ACTH (LEAL, 2008). 

O teste de estimulação com ACTH é muito interessante ser utilizado, pois além de 

ser uma ferramenta diagnóstica também é utilizada para monitoramento e controle 

da HAC. Na estimulação utiliza-se doses que variam entre 5ug/kg a 250ug/animal 

por administração endovenosa (LEAL, 2008). 



 81

Atualmente existem varias opções para o tratamento da HAC, dentre elas o 

tratamento cirúrgico para a retirada do tumor na glândula adrenal (sendo o 

tratamento de eleição em casos de HAC adrenal dependente) e o tratamento 

terapêutico que possui como fármacos de eleição o Mitotano (fármaco inibidor 

competitivo da 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, enzima que catalisa vários 

passos cruciais na síntese do cortisol a partir do colesterol) e o Trilostano (fármaco 

de ação citotóxica, que provoca necrose seletiva do córtex adrenal) (LEAL, 2008; 

SILVA, 2013). 

O prognóstico no HAC hipófise dependente é razoável a favorável, desde que não 

ocorra complicações secundárias. Já no HAC adrenal dependente o prognóstico é 

inicialmente reservado, mas que evolui para um prognostico favorável se o tumor for 

benigno ou se o animal sobreviver ao primeiro mês pós adrenalectomia (LEAL, 

2008). 

Descrição do caso 

No dia 11 de setembro de 2017 foi atendido um cão macho, castrado, sem raça 

definida, de 9 anos de idade, no Hospital Veterinário São Francisco de Assis, em 

Goiânia, Goiás. De acordo com o proprietário o animal era muito agitado, sempre 

apresentou alto consumo de água, urinava muito, se alimentava somente da ração 

Frost, também um alto consumo. 

Durante o exame clinico foi observado poliúria, polidipsia, polifagia, abdômen 

abaulado e pele fina. Com base no exame clinico e na anamnese suspeitou-se de 

hiperadrenocorticismo, então foram realizados os exames de estimulação ACTH 

(Cortisol) e ultrassonografia. No exame de estimulação do ACTH (Cortisol) para 

diagnóstico foi observado uma elevação nos valores do cortisol basal com o 

resultado de 5,15 µg/dL (ref. 1,0 a 4,6 µg/dL) e o cortisol pós ACTH apresentava-se 

elevado também 17,76 µg/dL (ref. 5,0 a 17,0 µg/dL). E já na ultrassonografia foi 

observado esteatose hepática, lama biliar e as duas glândulas adrenais estavam 

aumentadas de tamanho 31,3 X 8,1 mm (direita) e 29,8 X 11,3mm (esquerda). De 

acordo com os sinais relados pela proprietária, exames clínicos e resultado dos 

exames complementares foi fechado o diagnóstico de Hiperadrenocorticismo 

hipófise-dependente. 
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O tratamento recomendado para o animal foi Trilostano (10mg),via oral, 1 cápsula de 

12 em 12 horas, durante 60 dias como fármaco para o tratamento/controle do HAC, 

Hepguard, via oral, 1 cápsula de 24 em 24 horas, durante 60 dias e SAMe (104mg), 

via oral, 1 cápsula de 24 em 24 horas, por 60 dias, indicados para o tratamento do 

problema hepático, e Vetaglós pomada, para aplicar nas regiões em que a pele 

estava avermelhada, 12 em 12 horas. 

Discussão 

No caso em questão o diagnóstico de hiperadrenocorticismo foi fechado através do 

histórico, sinais clínicos, teste de estimulação de ACTH e ultrassonografia, que são 

considerados alguns dos exames de eleição para diagnóstico definitivo. De acordo 

com a literatura consultada os principais testes que são propostos: determinações 

de cortisol sérico por meio do teste de supressão com baixa dose de dexametasona, 

relação cortisol/creatinina urinário, ultrassonografia e estimulação com ACTH (LEAL, 

2008). 

Os sinais clínicos apresentados pelo animal também foram de grande importância 

para suspeita diagnóstica já que no caso representavam mais de um sinal 

característico da doença (ROSA et al., 2011). 

A conclusão do diagnóstico como HAC hipófise dependente se deu pelo animal não 

apresentar nenhum tumor nas glândulas adrenais (visualizado a partir da USG 

realizada) e porque não estava sendo administrado nenhum glicocorticoides. E 

também os valores do teste de ACTH deram elevados, que é sugestivo de HAC. 

O tratamento preconizado foi a utilização de Trilostano (10mg),via oral, 1 cápsula de 

12 em 12 horas, que está de acordo com a literatura consultada que apresentam 

que a dose inicial do Trilostano é de 2 a 6mg/kg, administrada uma vez ao dia e 

posteriormente essa dose deve ser ajustada de acordo com a resposta clínica e os 

resultados do TE-ACTH (SILVA, 2013). O teste de estimulação de ACHT foi 

realizado novamente e utilizado pelos veterinários nesse caso para o monitoramento 

terapêutico do Trilostano, para adequação da dose eficaz. 

Conclusão 

Em suma podemos observar a importância de se atentar ao histórico, sinais clínicos 

e exames complementares para que seja feito o diagnóstico correto e em menor 
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tempo para iniciar o tratamento da melhor forma possível de acordo com o tipo de 

ocorrência do hiperadrenocorticismo. Quando o tratamento é feito da forma correta, 

o prognóstico varia de reservado a favorável. 
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Resumo 

A dermatite atópica canina é a doença alérgica mais comum em animais de 

companhia. O diagnóstico da dermatite canina é baseado nas características 

clínicas. O objetivo do estudo foi aplicar os critérios de Favrot et al. (2010) para o 

diagnóstico de dermatite atópica em cadela da raça Shih Tzu de 3 anos. Utilizou-se 

uma ferramenta para auxiliar na interpretação do quadro clínico de uma cadela com 

prurido intenso através da aplicação dos critérios conhecidos como “critérios de 

Favrot”. Foram coletadas amostras citológicas para avaliação da integridade da pele 

e ouvido e sangue para a realização de painel para 24 alérgenos. Foram aplicados 

os 8 critérios e a paciente se enquadrou em todos. Os resultados de seguimento 

laboratorial indicaram otite mista e infecção fúngica em pele. O teste sorológico 

apontou presença de IgE para 8 alérgenos de ambiente interno e 2 de ambiente 

externos. Diante do exposto, a utilização dos critérios de Favrot et al. para 

diagnóstico de dermatite atópica mostrou-se útil na prática clínica para o diagnóstico 

de dermatite atópica.   

 

Palavras-chave:Dermatite Atópica, Animais Domésticos, Diagnóstico. 

Keywords: Dermatitis, Atopic, Animals, Domestic, Diagnosis.  

 

Revisão de literatura 

A dermatite atópica (DA) canina é a doença alérgica mais comum em animais de 

companhia (HERRMANN et al. 2017). Muito progresso foi feito nas últimas décadas 

para compreensão desta complexa síndrome. Atualmente, o termo DA é usado para 

definir uma doença clínica associada a sinais clínicos característicos, doença 

alérgica ambiental da pele e a presença de IgE específica para alérgenos 

(BIZIKOVA et al., 2015). 
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Cães afetados por DA apresentam frequentemente lesões na pele (eritema, 

micropápulas) e prurido em áreas típicas do corpo como patas, face, focinho e axilas 

(MARSELLA E DE BENEDETTO, 2017). Os cães de raças como poodle, shih tzu, 

maltese e golden retriever, são acometidos em maior frequência. Apesar de esforços 

para identificar um teste laboratorial para DA canina, o diagnóstico permanece 

clínico. Vários critérios clínicos foram considerados ao longo dos anos com 

sensibilidade e especificidade variadas. Independentemente dos critérios, o 

diagnóstico baseia-se na história, nos sinais clínicos e na exclusão de outras 

doenças pruriginosas (FAVROET et al., 2010; OLIVRY et al., 2010). Diante do 

exposto, o presente relato teve como objetivo descrever o diagnóstico de DA 

utilizando os critérios de Favrot et al. (2010) e relatar o seguimento laboratorial no 

caso de uma cadela da raça shih tzu, atendida durante a realização de consulta na 

clínica veterinária Bicho Forte, localizada na cidade de Anápolis – Goiás – Brasil. 

Descrição do Caso 

Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, a equipe veterinária 

recebeu uma paciente fêmea de raça shih tzu de três anos de idade para a 

realização de consulta em decorrência de otite recorrente. A tutora relata que ambas 

viviam em um pequeno apartamento, localizado no centro da cidade de Goiânia – 

Goiás – Brasil. Ainda, informou que por conviverem com alta proximidade realizava 

constantes higienizações na paciente principalmente nas patas e região perineal 

com álcool etílico a 70%, a frequência de banhos tramitava entre 2 a 3 banhos 

semanalmente. A dieta reportada foi à utilização de ração super premium para cães 

de pequeno porte além de oferecer frutas (Mamão, banana, abobora, tomate) e 

legumes (batata doce, cenoura e chuchu) preparados especificamente para a 

paciente. Rotineiramente a tutora realiza passeios com a cadela em áreas de asfalto 

ou grama. A paciente tem pouco contato com outros animais.  

A avaliação do cartão de vacinação indicou que o esquema vacinal estava completo 

e havia a utilização de antiparasitários e com frequência. Quando questionada a 

tutora apontou que administrava a medicação antiparasitária frequentemente, pois 

havia observado que a paciente apresentava prurido na região perianal, mas que 

mesmo após a administração da medicação os sintomas não cessaram (Figura 1). 

Nesse momento foi solicitado um exame parasitológico de fezes. 

O escurecimento das unhas e patas bem como da face foi relatado e houve a 

constatação que nas regiões escurecidas havia a intensificação do prurido no animal 
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(Figura 1).  Foram coletadas amostras de pele das patas e região perineal para 

pesquisa de microrganismos. A tutora relatou que os sinais clínicos observados após 

o escurecimento dos pelos e unhas foi o início dos episódios recorrentes de otites, 

que iniciaram antes de 1 ano de idade,  o prurido na região do ouvido responde ao 

tratamento com associação de antimicrobianos, antifúngicos e corticosteróide.  

Figura 1: Representação dos sinais clínicos observados na paciente. 

 
Legenda A: Hábito de lambedura de patas; B: escurecimento nas unhas e patas; C: prurido na região perineal D: 

escurecimento e lesão em vulva. Fonte: os autores. 

No exame físico foram observados na região da face dacriocromorreia e 

piodermatite superficial nas dobras cutâneas nasais. Na região dos ouvidos 

esquerda e direito foi observado eritema, cerúmen e odor rançoso no pavilhão 

auricular externo e dor a introdução do otoscópio no canal do conduto auditivo 

externo direito, sem evidencia de comprometimento do tímpano. Ambos os 

linfonodos mandibulares estavam reativos. Na investigação da pele na região do 

dorso foi observada xerose discreta. Nas regiões laterais foi observada xerose 

acentuada. Na região ventral do abdômen foi observada a presença de eritrodermia, 

xerose e lignificação nas regiões das axilas, algumas pústulas e pápulas na região 

medial do abdômen, em torno da vulva foram notadas uma coloração vermelha 

escura e uma telangiectasia bem discreta, de caráter inicial, em todo abdômen 

ventral. 

Nos membros pélvicos e torácicos foi evidenciada uma mudança na coloração dos 

pelos brancos normais para uma coloração vermelho escura, assim como nas 

unhas. Também foi evidenciado eritema e hiperpigmentação entre os dígitos e odor 

rançoso nas quatro patas. Na região antecubital e cauda não foram observadas 

alterações expressivas.  

Discussão  

Foram aplicados os critérios de Favrot et al. (2010) com base nas informações 

coletadas durante a consulta (tabela 1): 
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Tabela 1: Aplicação do conjunto de critérios de Favrot et al., 2010 para o diagnóstico 

de dermatite atópica 

 Critérios Paciente 
1 Início dos sinais clínicos < 3 anos Após 1 ano de idade 
2 Habitação principal em ambientes internos Presente 
3 Prurido responsivo a corticóides Presente 
4 Prurido como sinal inicial (prurido sem lesão) Presente 
5 Patas dianteiras afetadas Presente 
6 Pavilhões auriculares afetados Presente 
7 Margens de orelhas não afetadas Presente 
8 Área dorso-lombar não afetada Presente 

 

Após a avaliação foi constatado que a paciente apresentou positividade em oito 

critérios sugeridos por Favrot et al. (2010). Os critérios de Favrot foram 

estabelecidos a partir de critérios diagnósticos propostos por Willemse (1986) e 

Prélaud et al (1998) usados principalmente em estudos clínicos. Favrot et al., (2010) 

compararam a especificidade e sensibilidade de ambos os critérios e estabeleceram 

8 critérios (BIZIKOVA et al., 2015). A combinação de no mínimo cinco critérios tem 

uma sensibilidade de 80% a 85% e especificidade de 79% a 85%. A confiabilidade 

para a presença de 6 critérios positivos no teste de triagem, eleva a especificidade 

para valores acima de 85% para diferenciar cães com dermatite atópica dos cães 

com prurido crônico sem dermatite atópica de causa imunomediada (FAVROT et al., 

2010). 

Os exames laboratoriais demonstraram alterações significativas (figura 2). No exame 

citológico do conduto auditivo, foram observados cocos (+) e presença de leveduras 

em brotamentos (+++) e descamação celular devido à inflamação. No exame de 

citologia de amostras coletadas dos membros torácicos, pélvicos, foi relatada a 

presença de fungos. 

Figura 2: Achados dos exames citológicos de ouvidos e patas em cadela da raça 

shih tzu.   
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Legenda: A: coleta de amostra de conduto auditivo com swab estéril; B: amostra de conduto auditivo, as setas indicam a 

presença de leveduras arredondadas a ovais, apresentando brotamentos; C: coleta para exame citológico de patas; D: 

observação microscópica em amostra de patas, a seta indica a presença de fungos com macroconídios fusiformes com pico 

terminais e numerosas septações. Fonte: os autores. 

A realização de painel para 24 alérgenos ambientais constatou a presença de 

anticorpos da classe IgE para 8 alérgenos de ambiente interno e 2 de ambiente 

externo. 

A princípio foi instituída uma terapia antifúngica, antibacteriana, antipruriginosa, e 

recuperação da pele com o uso de hidratantes, emolientes e umectantes. Foi 

instituída também uma dieta de exclusão para alérgenos alimentares. Os exames 

corroboram com o diagnóstico de dermatite atópica canina. 

Conclusão 

A aplicação dos critérios de Favrot et al. mostra-se eficiente para o diagnóstico de 

dermatite atópica canina, porém faz-se necessário a realização de exames para 

determinar a sensibilidade a alérgenos ambientais e alimentares além de realizar o 

diagnóstico diferencial para afecções imunomediadas que podem assemelhar-se a 

dermatite atópica canina. 
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Resumo 

O hemograma é um exame amplamente utilizado na clínica médica. Atualmente os 

valores de referência adotados são específicos para espécies, mas não para raças. 

O objetivo do estudo foi avaliar as médias dos parâmetros hematológicos de cães 

adultos da raça shih tzu estratificado pelo sexo. Foram avaliados 611 laudos de 

hemograma completo provenientes de um laboratório clínico animal. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa Epi-Info 3.5.1. As 344 fêmeas 

apresentaram 5,43x106/µl (DP=±3,98) de hemácias, a média de hemoglobina 

observada foi de 12,79g/dl (DP=±2,86), hematócrito 36,53% (DP=±10,21), volume 

corpuscular médio (VCM) 68,95fl (DP=±4,44), hemoglobina corpuscular média 

(HCM) 24,73pg (DP=±1,22), concentração de hemoglobina corpuscular média 

(CHCM) de 28,2% (DP=±3,98), distribuição da amplitude das hemácias 14,84% 

(DP=±1,49), a média dos leucócitos foi de 12,36x103/µl (DP=±7,23) e das plaquetas 

270,96x103/µl (DP=±158,91). A média de plaquetas foi significativamente maior para 

fêmeas (p= 0,004). Os machos apresentaram 5,56x106/µl (DP=±1,44) de hemácias, 

13,02g/dl (DP=±2,86) de hemoglobina, 37,49% (DP=±10,24) de hematócrito, VCM 

de 68,83fl (DP=±6,06), HCM 24,77pg (DP=±1,14), CHCM de 27,9% (DP=±4,07), 

RDW 14,95% (DP=±1,25), 12,45x103/µl (DP=±8,94) de leucócitos e 236,50X103/µl 

(DP=±137,71) plaquetas. Os dados mostraram que se excetuando as plaquetas, as 

médias dos parâmetros foram homogêneas para cães adultos entre os sexos. As 

médias estão em conformidade com os valores de referência utilizados 

genericamente para cães adultos.  

 

Palavras-chave: Hematologia, cães, raça 

Keywords: Hematology, dogs, breed 

 

Introdução 
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O hemograma completo é um exame importante utilizado na rotina clínica de 

animais domésticos, o médico veterinário pode obter informação sobre o estado 

clínico geral do animal, situações de alterações eritrocitárias, processos 

inflamatórios infecciosos ou não, virais, parasitológicos, alterações plaquetárias, 

entre outros (GONZÁLES E SANTOS, 2005). A interpretação do hemograma é 

delicada, devido às variações que podem ocorrer de acordo com a raça, idade, sexo 

(SANTOS E ALESSI, 2017). 

No Brasil a raça shih tzu tornou-se difundida e apreciada, suas raízes estão no 

Tibete e seu desenvolvimento ocorreu na China. A raça apresenta uma aparência 

geral robusta, pelagem abundante, mas não excessiva, com um distinto porte 

arrogante. O visual do crisântemo para a cabeça do shih tzu é o mais atraente, e 

isso é causado pelo crescimento do pelo para cima, na ponte nasal. Possui um 

comportamento e temperamento Inteligente, ativo, alerta, carinhoso e independente, 

normalmente o peso é de 4,5 a 8 kg (CBC, 2015). 

Recentemente os valores de referência dos parâmetros hematológicos são 

determinados de acordo com as recomendações internacionais usando contadores 

hematológicos modernos, que são parcialmente ou completamente baseados em 

citometria de fluxo (BOURGÈS-ABELLA et al., 2015). Paradoxalmente, os valores de 

referencia caninos são retirados de livros publicados nos anos de 1960 e 1970 

(SCHALM et al., 1975).  

Objetivo 

Diante do exposto, o presente estudo realizou um levantamento do perfil 

hematológico da raça shih tzu estratificado por sexo e idade em um laboratório de 

analises clínicas veterinária da cidade de Anápolis, Goiás, Brasil, durante o ano de 

2017. 

Metodologia 

O estudo trata-se de uma análise retrospectiva e longitudinal, por meio de consulta 

nos arquivos de laudos do laboratório Ambient Clinic® no período de 2017, situado 

no Município de Anápolis – Goiás –Brasil. Os resultados dos exames hematológicos 

de cães da raça shih tzu com idade superior a um ano foram transcritos para uma 

planilha do tipo Excel. Para o desenvolvimento do estudo o grupo foi estratificado 

por sexo. Foram avaliados os resultados dos seguintes parâmetros: eritrócitos (He), 

hemoglobina (HB), hematócrito (HT), volume corpuscular médio (VCM), 

hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular 
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média (CHCM), distribuição da amplitude das hemácias (RDW), plaquetas e 

leucócitos totais. As amostras foram dosadas utilizando o analisador hematológico 

Horiba® (abx micros ES60). Os valores de referencia utilizados para interpretação 

das alterações dos exames foram padronizados por Thrall et al. (2015). As análises 

estatísticas foram realizadas no programa Epi-info 3.5.1, expressando médias dos 

padrões hematológicos por sexo, as comparações foram realizadas pelo test-

ANOVA adotando o p-value ≤0,05 para significância estatística. 

Resultados 

Foram analisados 611 laudos de hemograma completo provenientes do laboratório 

clínico animal Ambient Clinic®. Na população de estudo 56,30% (344/611) 

representavam fêmeas e 44,70% machos (267/611). Houve variação entre um e oito 

anos, as fêmeas apresentavam em média 3,99 anos de idade (DP=±3,19) e os 

machos tinham a média de idade de 4,07 anos (DP=±3,17) a distribuição foi 

homogênea correlacionando à idade e o sexo (p=0,76). 

As análises hematológicas das fêmeas revelaram que elas apresentaram em media 

5,43x106/µl (DP=±3,98) de He. As dosagens de HB tiveram em média 12,79g/dl 

(DP=±2,86) já o índice de HT encontrado foi de 36,53% (DP=±10,21). A análise da 

média do VCM revelou que as fêmeas apresentavam 68,95fl (DP=±4,44), HCM 

24,73pg (DP=±1,22) e CHCM de 28,2% (DP=±3,98). O RDW foi de 14,84% 

(DP=±1,49), a média dos leucócitos foi de 12,36x103/µl (DP=±7,23) e das plaquetas 

foi de 270,96x103/µl (DP=±158,91). A média de plaquetas foi significativamente 

maior para fêmeas (p= 0, 004) (tabela1). 

Quanto à distribuição das médias hematológicas analisadas entre os machos, a 

contagem absoluta das He foi de 5,56x106/µl (DP=±1,44). A dosagem de HB foi de 

13,02g/dl (DP=±2,86). A média obtida de HT foi de 37,49% (DP=±10,24). A média 

geral de VCM foi 68,83fl (DP=±6,06), HCM 24,77pg (DP=±1,14), CHCM 27,9% 

(DP=±4,07), RDW de 14,95% (DP=±1,25). Os cães da raça shih tzu machos 

apresentavam 12,45x103/µl (DP=±8,94) de leucócitos e 236,50x103/µl (DP=±137,71) 

de plaquetas (tabela1). 
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Tabela 1: Distribuição de médias dos parâmetros hematológicos por sexo de cães 

da raça shih tzu. 

Índices hematológicos  

Sexo 

Fêmeas  Machos  

Valores de referência Média 
Desvio 
padrão Média 

Desvio 
padrão 

P-value 

He 5,5- 8 x10⁶/μl 5,43 1,47 5,56 1,44 0,27 

Hb 12 - 18 g/dl 12,79 2,86 13,02 2,86 0,32 

Ht 37- 55% 36,53 10,21 37,49 10,24 0,24 

VCM 60 - 77/fl 68,95 4,44 68,83 6,06 0,77 

HCM 19,5 - 24,5/pg 24,73 1,22 24,77 1,14 0,7 

CHCM 30 - 36% 28,02 3,98 27,9 4,07 0,71 

RDW 12 - 15% 14,84 1,49 14,95 1,25 0,34 

Leucócitos 6 -17 x10³/μl 12,36 7,23 12,45 8,94 0,88 

Plaquetas 200 – 500 x 10³/μl 270,96 158,91 236,5 131,71 0,004 

 

Discussão 

 

As mudanças na sociedade decorrentes da urbanização vêm aumentando a 

proximidade entre os humanos e os animais de estimação. O presente estudo 

encontrou similaridade nos resultados do hemograma entre os sexos. A relação 

entre o sexo canino e os desfechos hematológicos infrequentemente é investigada 

(BOURGÈS-ABELLA et al., 2015). Alguns autores têm reportado leve aumento na 

contagem absoluta de leucócitos e seus derivados (ANDERSEN e SCHALM, 1970; 

BOURGÈS-ABELLA et al., 2015). Um trabalho realizado em cães da raça Beagle 

demonstrou uma tendência de redução dos valores de leucócitos entre os machos 

(BOURGÈS-ABELLA et al., 2015), esse achado não foi observado no presente 

estudo, onde machos e fêmeas não apresentaram diferenças significativas para o 

parâmetro leucocitário. O presente estudo apresentou uma população de laudos 

robusta, que permite a utilização de testes paramétricos com força estatística para 

determinar os efeitos das variáveis pesquisadas. As fêmeas apresentaram a 

contagem de plaquetas superior aos machos. Dois estudos, também demonstraram 

essa diferença analisando cães de uma raça distinta (CHOI et al., 2011; BOURGÈS-

ABELLA et al., 2015). É importante considerar que determinadas situações como 

medo, excitação ou estresse desencadeiam respostas simpáticas que alteram a 

concentração das células sanguíneas (BOURGÈS-ABELLA et al., 2015). A 

determinação de médias para hemograma é de extrema importância clínica, pois 
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esse conhecimento pode reduzir erros, determinando a faixa normal de cada raça 

elevando a acurácia do teste (CHOI et al., 2011). A partir desse ponto de vista, o 

presente estudo traz uma nova perspectiva para a raça investigada, já que a média 

de CHCM foi inferior que o padrão de referência sem aplicação do desvio padrão à 

direita. 

 

Conclusão 

 

O estudo observou que as médias dos parâmetros foram homogêneas para cães 

adultos entre os sexos excetuando-se a contagem de plaquetas.  
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Resumo 

O hemangiossarcoma é uma neoplasia maligna em células endoteliais, a 

apresentação cutânea do hemangiossarcoma é relatada em menos de 1% de todos 

os tumores cutâneos e subcutâneos em cães. O objetivo do estudo foi relatar um 

caso de hemangiossarcoma cutâneo em cão de 5 anos de idade, na região lateral 

esquerda do prepúcio e a realização de biopsia através da técnica de excisão 

cirúrgica com margem ampla de segurança. O exame físico indicou a presença de 

tumefação medindo aproximadamente 1,5 X 1,0 cm de superfície irregular, 

coloração vermelha escura e aparência hemorrágica na região do prepúcio. A 

avaliação da biópsia revelou a presença de população celular maligna com padrão 

compatível ao diagnóstico de hemangiossarcoma. 

Palavras-chave: cães, câncer, histopatologia.  

Keywords: dog, câncer, histopathology. 

 

Revisão de literatura 

O hemangiossarcoma (HSA) é uma neoplasia maligna em células endoteliais. A 

angiogênese patológica inadequada e desregulada é uma característica 

proeminente de malignidade que facilita a progressão da neoplasia e a metástase 

(PADILLA et al., 2007). Do ponto de vista histológico, a porção tumoral apresenta 

moderada a extensas áreas de hemorragia e necrose. Morfologicamente, podem ter 

aparência capilar, cavernosa ou sólida. As células tumorais são altamente 

pleomórficas e são observadas revestindo espaços vasculares irregulares como 

capilares ou sinusóides, originalmente preenchidos com sangue e expressam 

proteínas comumente associadas à diferenciação endotelial. O padrão de 

crescimento envolve infiltração em tecidos normais adjacentes a área neoplásica 

bem como metástase à distância. No entanto, a doença é potencialmente insidiosa 

(KIM et al., 2015). 
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Os sítios anatômicos primários para HSA incluem baço, átrio direito do coração, 

subcutâneo e derme respectivamente. Os HSA de origem visceral apresentam maior 

frequência que o HSA de origem cutânea e está associado a pior prognóstico 

(SCHULTHEISS, 2004). Enquanto os HSA cutâneos são frequentemente tratáveis 

pela excisão do tumor, os HSA viscerais são quase sempre incuráveis (LONDON et 

al., 2009). 

Geralmente, as células sanguíneas tendem a se acumular e coagular. Os coágulos 

impedem que o sangue e os nutrientes atinjam as células tumorais, fazendo com 

que essas células morram. Isso cria pequenas rupturas no tumor através das quais o 

sangue pode escapar para o abdome, saco pericárdico, cavidade pleural ou espaço 

subcutâneo. Dependendo da quantidade de perda de sangue, os cães afetados 

podem mostrar coagulopatias diversas (RUOSLAHTI, 2003). 

O HSA em cães tem sido associado a anormalidades hemostáticas, como 

coagulação intravascular disseminada e hemólise microangiopática (MOROZ e 

SCHWEIGERT, 2007). Os indivíduos mais predispostos parecem ter entre 8 e 13 

anos de idade, considerados idosos, sendo raro sua apresentação em animais 

jovens e filhotes (FERRAZ et al., 2008). Vale ressaltar que a apresentação cutânea 

do HSA conta com menos de 1% de todos os tumores cutâneos e subcutâneos em 

cães e com 2,8% em gatos (GROSS et al., 2009). Neste sentido o presente trabalho 

relata um caso de HSA cutâneo primário no prepúcio de um cão. 

 

Descrição do Caso 

 

Na Clínica veterinária e pet shop Hanei, situada na Rua Argentina n. 1059, bairro 

Boa Vista, localizada na cidade de Anápolis – Goiás – Brasil, foi atendido um animal 

da espécie canina, macho, 5 anos de idade, raça SRD, no dia 02/06/2018. A tutora 

do paciente o trouxe para consulta, pois notou que uma massa que vinha crescendo 

a algumas semanas, na região do prepúcio, começara a sangrar com bastante 

facilidade. A tutora relata que adotou o paciente da rua há três anos, porém que hoje 

o mesmo não tem acesso à rua sozinho e não teve contato com outros cães 

recentemente e que observa o paciente tomando sol constantemente. Além do 

exame físico, foram coletadas amostras de tecido para a realização de citologia por 

imprint e após o resultado inconclusivo, foi optado pela realização de uma biópsia e 

o método de escolha foi o excisional.  



 

Os exames solicitados antes da realização da cirurgia foram hemograma completo e 

exame ecográfico da cavidade abdominal.

 

Discussão 

 

Ao exame físico foi observada uma tumefação de 1,5cm de largura e 1,0 cm de 

comprimento de superfície irregular, coloração 

hemorrágica na região do prepúcio (figura 1). A inspeção visual e a manipulação do 

pênis (da glande ao bulbo) não revelaram neoformações ou infiltração, pela 

palpação da região inguinal não foi possível identificar aumento dos l

inguinais, femorais ou ilíacos. 

Foi observado que o paciente possuía a pele clara e rósea. E não foi observado 

alterações em relação aos demais parâmetros físicos. Gross (2009) cita que, nos 

cães, os locais mais acometidos pelo HSA induzido pelo

pele glabra da porção ventro

das coxas e as axilas. 

Figura 1: Observação de lesão macroscópica na região peniana de cão sem raça 

definida de 5 anos  

Legenda: A seta indica u

autores. 

Na amostra analisada por citologia foram observados predomínio de 

polimorfonucleares e alguns mononucleares, indicando um processo inflamatório 

agudo. Frente a esse resultado inconclusivo da cito

de uma biopsia excisional. McAbee et al., (2005) relataram resultados satisfatórios 

utilizando a mesma técnica, havendo a presença de margens teciduais sem 

Os exames solicitados antes da realização da cirurgia foram hemograma completo e 

exame ecográfico da cavidade abdominal. 

Ao exame físico foi observada uma tumefação de 1,5cm de largura e 1,0 cm de 

comprimento de superfície irregular, coloração vermelha escura e aparência 

hemorrágica na região do prepúcio (figura 1). A inspeção visual e a manipulação do 

pênis (da glande ao bulbo) não revelaram neoformações ou infiltração, pela 

palpação da região inguinal não foi possível identificar aumento dos l

inguinais, femorais ou ilíacos.  

Foi observado que o paciente possuía a pele clara e rósea. E não foi observado 

alterações em relação aos demais parâmetros físicos. Gross (2009) cita que, nos 

cães, os locais mais acometidos pelo HSA induzido pelos raios ultravioletas são a 

pele glabra da porção ventro-caudal do abdome, a região inguinal, a porção medial 

Figura 1: Observação de lesão macroscópica na região peniana de cão sem raça 

 

Legenda: A seta indica uma lesão ulcerada com bordas irregulares. Fonte: os 

Na amostra analisada por citologia foram observados predomínio de 

polimorfonucleares e alguns mononucleares, indicando um processo inflamatório 

agudo. Frente a esse resultado inconclusivo da citologia, foi escolhida a realização 

de uma biopsia excisional. McAbee et al., (2005) relataram resultados satisfatórios 

utilizando a mesma técnica, havendo a presença de margens teciduais sem 
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Os exames solicitados antes da realização da cirurgia foram hemograma completo e 

Ao exame físico foi observada uma tumefação de 1,5cm de largura e 1,0 cm de 

vermelha escura e aparência 

hemorrágica na região do prepúcio (figura 1). A inspeção visual e a manipulação do 

pênis (da glande ao bulbo) não revelaram neoformações ou infiltração, pela 

palpação da região inguinal não foi possível identificar aumento dos linfonodos 

Foi observado que o paciente possuía a pele clara e rósea. E não foi observado 

alterações em relação aos demais parâmetros físicos. Gross (2009) cita que, nos 

s raios ultravioletas são a 

caudal do abdome, a região inguinal, a porção medial 

Figura 1: Observação de lesão macroscópica na região peniana de cão sem raça 

ma lesão ulcerada com bordas irregulares. Fonte: os 

Na amostra analisada por citologia foram observados predomínio de 

polimorfonucleares e alguns mononucleares, indicando um processo inflamatório 

logia, foi escolhida a realização 

de uma biopsia excisional. McAbee et al., (2005) relataram resultados satisfatórios 

utilizando a mesma técnica, havendo a presença de margens teciduais sem 
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comprometimento tumoral na maioria dos seus pacientes expostos a excisão 

tumoral. 

Os resultados do exame de hemograma completo demonstraram um quadro de 

anemia normocítica, normocrômica, trombocitopenia e leucocitopenia absoluta. 

O laudo da ecografia não demonstrou alterações características de formação 

neoplásica nos órgãos da cavidade abdominal. 

Macroscopicamente o tecido neoplásico foi removido, totalizando uma área de 

3,0cm de largura X 2,0 de comprimento x 0,5 cm de profundidade (Figura 2). 

Figura 2: Pós-operatório imediato de lesão macroscópica na região peniana de cão 

sem raça definida de 5 anos  

 

Imagem do pós-cirúrgico imediato. Fonte: os autores. 

O resultado da biópsia indicou que a neoplasia apresentava celularidade moderada, 

mal delimitada, não encapsulada e de crescimento infiltrativo. As células neoplásicas 

formavam leitos vasculares robustos, irregulares, revestidos por camada única ou 

múltipla de células endoteliais, contendo hemácias em sua luz e sustentados por 

discreto estroma fibroso. Foram relatadas áreas onde o mesmo organizava-se em 

fibras irregulares densamente agrupadas, as células eram fusiformes com 

citoplasma eosinofílico discreto. O núcleo celular era central e de cromatina esparsa. 

Havia acentuada anisocitose e anisocariose. Observou-se nucléolo único e evidente 

e 3 figuras de mitose em 10 campos de grande aumento (40 X). Em relação às 

margens do tecido excisado foi observado que todas estavam infiltradas pela 

neoplasia. 

 

Conclusão 
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O comprometimento de todo tecido retirado para analise histológica aponta a 

persistência da neoplasia, o paciente foi encaminhado para um centro especializado 

de oncologia para realização de tratamento quimioterápico. 
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Resumo 

Uma cadela foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás 

com apatia, emagrecimento progressivo e incoordenação associada a movimentos 

de pedalagem assincrônicos sugestivos de crise epiléptica. Ao exame físico, 

observou-se déficit proprioceptivo, ausência de dor superficial e presença de dor 

profunda nos quatros membros. Os exames de imagem demonstraram agenesia ou 

hipoplasia de processo odontóide do áxis com consequente instabilidade atlanto-

axial, sendo o animal encaminhado a cirurgia. Dezoito dias após o procedimento 

cirúrgico o mesmo retornou ao hospital apresentando fratura em atlas, sendo 

submetido novamente a cirurgia. Porém, doze horas depois o animal começou a 

apresentar vários episódios de crises epilépticas, configurando um quadro de status 

epilepticus. Foi instituído o tratamento com diazepam e fenobarbital, sem obtenção 

de sucesso. Foram realizados exames laboratoriais que demonstraram hiponatremia 

grave. Diagnosticou-se o animal com encefalopatia associada à hiponatremia. 

Estabeleceu-se o tratamento com bolus de solução salina hipertônica a 3%. Após a 

instituição do tratamento o animal apresentou melhora clínica com o cessamento 

das crises epilépticas e incremento nas concentrações plasmáticas de sódio próximo 

a normalidade, recebendo alta sem nenhuma alteração neurológica. 

 

Palavras-chave: encefalopatia, crises epilépticas, sódio, hiponatremia, cães 

Keywords: encephalopathy, epileptic seizures, sodium, hyponatremia, dogs 

 

Revisão de Literatura 

 A hiponatremia é definida como a redução nas concentrações plasmáticas de 

sódio abaixo de 141 mEq/L em cães (KANEKO et al., 1997; HOORN e ZIETSE, 
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2017), sendo que as causas mais comuns relacionam-se à perda de fluido 

gastrointestinal, sequestro de fluido pelo terceiro espaço e movimentação de fluido 

do espaço intracelular para o espaço extracelular, como nos casos de hiperglicemia 

grave (UEDA et al., 2015). 

A encefalopatia associada à hiponatremia (encefalopatia hiponatrêmica) é 

uma consequência clínica observada na hiponatremia moderada a grave. A 

acentuada redução nas concentrações plasmáticas de sódio pode promover edema 

cerebral hipoosmolar, resultando em manifestações neurológicas variadas como 

alteração do estado mental, crises epilépticas e coma (ACHINGER e AYUS, 2017). 

Em casos mais graves de hiponatremia, os pacientes podem apresentar crises 

epilépticas tônico-clônicas generalizadas e status epilepticus, podendo levar até 

mesmo ao óbito. A correção do distúrbio eletrolítico é crucial no controle dos sinais 

clínicos e na prevenção de dano cerebral permanente (NARDONE et al., 2016). 

Em veterinária, a encefalopatia hiponatrêmica foi relatada em potros com 

doença intestinal associada à diarreia (LAKRITZ et al., 1992), rabdomiólise 

(PERKINS et al., 1998) ou uroperitônio (KABLACK et al., 2000). No entanto, não há 

relatos de sua ocorrência em cães. O objetivo deste trabalho é descrever um caso 

clínico de encefalopatia associada à hiponatremia em um cão, no período pós-

operatório de cirurgia de correção de instabilidade atlanto-axial. 

 

Descrição do Caso 

Uma cadela de aproximadamente quatro meses de idade, da raça 

Dachshund, foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Goiás com histórico de apatia, emagrecimento progressivo, incoordenação 

associada a movimentos de pedalagem assincrônicos sugestivos de crise epiléptica. 

Após a realização de exame neurológico observou-se que o animal apresentava 

alterações como déficit proprioceptivo, ausência de dor superficial e presença de dor 

profunda nos quatro membros. Foram realizadas radiografias da região cervical nas 

projeções ventrodorsal e latero-lateral direita que demonstraram agenesia ou 

hipoplasia de processo odontóide do áxis com consequente instabilidade atlanto-

axial, sendo então a paciente encaminhada para realização de procedimento 

cirúrgico de artrodese intervertebral. Dezoito dias após a cirurgia, a mesma deu 

entrada novamente ao hospital apresentando fratura em atlas, sendo necessária 

uma nova reintervenção cirúrgica. Porém, doze horas após a cirurgia, o animal 
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começou a apresentar vários episódios de crises epilépticas em um intervalo de 

aproximadamente 30 minutos, sem retorno da consciência, mesmo após a 

administração de diazepam na dose de 2 mg/kg, configurando um quadro de status 

epilepticus. Foi então instituído o tratamento com a associação do diazepam ao 

fenobarbital na dose de 7mg/kg de 12 em 12 horas, porém, sem obtenção de 

sucesso no controle das crises epilépticas. Após a realização de novos exames 

laboratoriais observou-se que o animal apresentava uma hiponatremia grave (102,9 

mEq/L – valores de referência de 141-152 mEq/L para cães)18, levantando-se a 

suspeita de um quadro de encefalopatia associada à hiponatremia. Para o 

tratamento foi instituída a administração de bolus intravenoso de solução salina 

hipertônica a 3% na dose de 2 mL/kg, com avaliações seriadas dos eletrólitos por 

meio de hemogasometria venosa, associada à terapia antiepilética. Após a 

instituição do tratamento o animal apresentou melhora clínica com o cessamento 

das crises epilépticas e incremento nas concentrações plasmáticas de sódio próximo 

a normalidade, recebendo alta sem nenhuma alteração neurológica. 

 

Discussão 

Em humanos, a síndrome da antidiurese inapropriada (SIAD) é a causa mais 

comum de hiponatremia em pacientes hospitalizados, contribuindo para a morbidade 

e a mortalidade nessas situações (HANNON e THOMPSON, 2010). Porém, a 

prevalência ou o impacto dessa síndrome em pacientes veterinários ainda não foram 

bem definidos e até o momento não foram identificados relatos da ocorrência de 

encefalopatia hiponatrêmica em cães. 

 O estabelecimento da SIAD geralmente está associado com um aumento na 

produção do hormônio antidiurético (ADH), seja pela neuro-hipófise ou por produção 

ectópica por células não hipofisárias, independentemente da osmolalidade efetiva do 

soro ou do volume circulante. Alguns fatores predisponentes inespecíficos que 

estimulam a produção inapropriada de ADH e que estão relacionados ao 

desenvolvimento de SIAD são anestesia geral, náuseas, dor, estresse e uma 

variedade de fármacos (SPASOVSKI et al., 2014), fatores estes experienciados pelo 

animal deste relato ao longo de todo o seu período de tratamento e recuperação.  

Para a confirmação do diagnóstico de SIAD é necessária a dosagem do 

hormônio ADH, no entanto, essa avaliação não foi realizada, prejudicando na 

determinação da provável causa que promoveu a hiponatremia grave. A SIAD foi 
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descrita na literatura veterinária em pacientes com hidrocefalia, meningoencefalite 

amebiana, doença hepática imunomediada, dirofilariose, overdose de vinblastina, 

complicações anestésicas e pneumonia por aspiração (CAMERON e GALLAGHER, 

2010; BOWLES et al., 2015), porém, não há relatos de sua ocorrência no pós-

operatório imediato em cães.  

Levando-se em consideração as evidências observadas em humanos, o 

animal recebeu tratamento com um bolus de solução salina hipertônica a 3% na 

dose de 2mL/kg, associada à terapia antiepilética. A partir desse bolus a paciente já 

demonstrou uma relativa melhora clínica, não apresentando mais crises epilépticas. 

A monitoração das concentrações plasmáticas de sódio pela hemogasometria 

venosa permitiu uma terapia direcionada nas primeiras 48 horas, com um 

incremento de 21,8 mEq/L no sódio plasmático, ultrapassando discretamente o limite 

máximo recomendado pelos autores para humanos, sem complicações 

evidenciadas. 

Arieff e Ayus (1999) demonstraram que a terapia precoce com solução salina 

hipertônica a 3% em pacientes com encefalopatia hiponatrêmica não esteve 

associada com o aumento da morbidade e mortalidade, enquanto que o atraso na 

terapia até o desenvolvimento de insuficiência respiratória está relacionado com 

64% de morbidade e mortalidade nesses pacientes.  

No caso descrito, um dos sucessos da terapêutica está relacionado ao fato de ter 

sido rápida a identificação da hiponatremia, associado à monitoração durante a 

reposição do sódio. Até a data presente, a paciente passa bem, sem crises 

epilépticas e outras anormalidades neurológicas. 

 

Conclusão 

A encefalopatia hiponatrêmica é uma consequência clínica da redução nas 

concentrações plasmáticas de sódio, sendo relatada pela primeira vez em um cão 

associada ao possível desenvolvimento de SIAD no pós-operatório imediato, porém, 

em medicina veterinária não há dados suficientes que sustentem esta afirmação, 

sendo necessário o desenvolvimento de novas pesquisas na área. 
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Resumo 

A hidrocefalia é definida como acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano no 

crânio. A ultrassonografia transcraniana é um método de baixo custo e que fornece 

boas imagens da ventriculomegalia observada nesses animais. O objetivo desse 

relato é apresentar o caso de um canino de 25 dias, diagnosticado com hidrocefalia 

por meio de ultrassonografia transcraniana e achados Doppler velocimétricos da 

artéria basilar.  

Palavras chaves: ultrassom, Doppler, congênita  

Key words: ultrasound, Doppler, congenital 

 

Revisão de literatura  

A hidrocefalia é definida como acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano no 

crânio, seja nos ventrículos laterais cerebrais, sendo caracterizada como interna 

e/ou no espaço subaraquinóide, passando a ser categorizada como externa. Essa 

condição pode ser congênita ou adquirida. Na hidrocefalia congênita geralmente 

ocorre falha na drenagem do líquido cefalorraquidiano, secundária a um 

subdesenvolvimento das vilosidades araquinóides, sendo mais observadas nas 

raças toy (THOMAS, 2010; PRZYBOROWSKA et al., 2013).  

O diagnóstico de hidrocefalia é alcançado por meio da combinação de sinais 

clínicos como aumento do tamanho craniano, depressão ou excitabilidade 

excessiva, déficits auditivos e visuais, andar em círculos, dentre outros e achados de 

exames de imagem. Dentre os exames de imagem a ressonância magnética de 

baixo campo é a mais indicada, porém é um método oneroso e demorado, 

requerendo que os pacientes sejam anestesiados por longo período o que nem 

sempre é viável para animais com distúrbios cardiorrespiratório. Já a 

ultrassonografia transcraniana é um método mais acessível, não requer sedação 

prévia e oferece boa imagem dos ventrículos laterais cerebrais, estimando a 

ventriculomegalia, em animais com fontanela bregmatica persistente, como ocorre 
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na maior dos animais hidrocéfalos (THOMAS, 2010; PRZYBOROWSKA et al., 

2013). 

O objetivo desse relato é apresentar os achados ultrassonográficos 

transcranianos e Doppler velocimétricos da artéria basilar de um cão de 25 dias 

diagnosticado com hidrocefalia.   

 

Descrição do caso 

Foi atendido em uma clínica veterinária particular em Goiânia, Goiás, um 

canino, de raça pinscher, macho, com 25 dias, apresentando segundo relato de 

tutora, subdesenvolvimento quando comparado com o irmão de ninhada e 

dificuldade de mamar e de sustentação do crânio. Ao exame clínico foi constatado 

aumento de diâmetro craniano, formato anormal desse e ataxia discreta. Devido 

limitação financeira da tutora foi solicitado exame ultrassonográfico transcraniano 

como método de imagem de diagnóstico complementar. 

O exame ultrassonográfico transcraniano foi realizado utilizando a fontanela 

bregmatica como janela acústica, obtendo-se cortes transversais e sagitais. Foi 

utilizado equipamento MySono U6 (Samsung Medical), equipado com transdutor 

linear de alta frequência (5-12MHz). Nessas condições foi possível visualizar 

dilatação bilateral e assimétrica de ventrículos laterais direito e esquerdo, com 

presença de conteúdo anecóico. Ao corte transversal os ventrículos laterais direito e 

esquerdo apresentaram altura de 0,32cm e 0,44cm respectivamente, com razão 

ventrículo/diâmetro cerebral de 13,55% e 18,64%. Ao corte sagital o ventrículo 

lateral direito apresentou altura de 0,36cm e o esquerdo 0,62cm. Adjunto foi 

realizado estudo Doppler velocimétrico da artéria basilar, utilizando como janela 

acústica o forame magno. A artéria basilar apresentou fluxo laminar arterial de média 

resistividade, com pico de velocidade sistólica (S) de 56,7cm/s, velocidade diastólica 

final (D) de 8,49cm/s, índice de resistência (IR) de 0,85, índice de pulsatilidade (IP) 

de 2,00 e razão S/D de 6,68 (Figura 1). 

O paciente foi encaminhado ao veterinário neurologista porém evoluiu para à 

morte antes que qualquer tratamento fosse proposto. 
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Figura 1: (A) Imagem ultrassonográfica em modo B de cão apresentando dilatação 
bilateral de ventrículos laterais direito e esquerdo, sugestivo de 
hidrocefalia interna moderada. (B) Espectro Doppler pulsado de artéria 
basilar, apresentado fluxo laminar arterial de média resistividade e índice 
de resistência de 0,85.  

 

Discussão 

O paciente reportado nesse relato apresentou os sinais clínicos comumente 

relatados em pacientes com hidrocefalia e se enquadrou nas característica 

epidemiológicas da doença, quais sejam: paciente jovem, raça toy, apresentando 

subdesenvolvimento, crânio grande, de formato anormal e sinais de ataxia  

(THOMAS, 2010; PRZYBOROWSKA et al., 2013).  

Ao exame ultrassonográfico transcraniano também foram encontradas 

alterações características de hidrocefalia, como aumento bilateral e assimétrico de 

ventrículos laterais direito e esquerdo. Esses achados suportam o diagnóstico de 

hidrocefalia pois segundo HUDSON et al. (1990) e SAITO et al. (2003), ventrículos 

laterais com altura superior à 0,35cm são classificados como anormais. Ainda 

segundo SAITO et al. (2003) é possível classificar o aumento do ventrículo lateral 

esquerdo como moderado uma vez que a razão ventrículo/cérebro encontra-se entre 

15-25%. Como o acúmulo de líquido cefalorraquidiano foi visualizado apenas nos 

ventrículos laterais é possível ainda classificar a hidrocefalia como interna 

(PRZYBOROWSKA, et al. 2013). 

Além de caracterizar a hidrocefalia morfologicamente, classificando-a como 

interna e moderada, a ultrassonografia associada ao método Doppler pode predizer 

uma consequência funcional da enfermidade que é o aumento da pressão 

intracraniana. Está descrito na literatura que o aumento da pressão intracraniana 

vem acompanhada do aumento do índice de resistência na artéria basilar. Valores 
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acima de 0,68 são considerados anormais e no presente caso foi encontrado 0,85 

de índice de resistência. Isso ocorre porque o aumento dos ventrículos causa 

compressão de vasos intracranianos, o que reduz a velocidade diastólica final, 

elevando o IR (SAITO et al., 2003). Outros pesquisadores também encontraram 

alterações no espectro pulsado da artéria basilar de cães com suspeita de 

hipertensão craniana à ressonância magnética, com diminuição do fluxo diastólico 

final e aumento da razão S/D, a semelhança do que ocorreu nesse caso em que a 

velocidade sistólica estava 6,68 vezes maior que a diastólica entretanto, não 

encontraram diferença significativa nos IRs de cães com e sem hipertensão craniana 

(SASAOKA et al., 2018). 

 

Conclusão 

Conclui-se que a ultrassonografia transcraniana associada ao estudo Doppler 

da artéria basilar é um bom método de triagem para pacientes com suspeita de 

hidrocefalia e persistência da fontanela bregmatica, fornecendo dados morfológicos 

e estimando consequências funcionais da enfermidade.   
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RESUMO 

 Os plasmocitomas são tumores benignos de plasmócitos que acomete mais 

os dígitos e o pavilhão auricular. Macroscopicamente apresentam-se como nódulos 

dérmicos ligeiramente aumentados, podendo ser únicos ou disseminados, mas 

pequenos, cobertos por pele alopecica que ocasionalmente pode estar ulcerado. 

Acomete cães mais velhos, e são raros em gatos. A maioria dos plasmocitomas 

cutâneos são lesões benignas, e a excisão cirúrgica geralmente é curativa. 

Palavras-chave: plasmocitoma, tumor, benigno, necropsia, oncologia, neoplasia. 

Keywords: tumors, animals, oncology, neoplasms. 

Introdução 

Os plasmocitomas são tumores de plasmócitos representando 1,5% dos tumores de 

pele canina (GOLDSCHMIDT e SHOFER, 1992), e em gatos, são raros. Este tumor 

já foi denominado de histiocitoma atípico, e sarcoma de células do retículo, sendo 

classificado erroneamente, por alguns anos, como um tumor neuroendócrino (célula 

de Merkel).Atinge predominantemente os dígitos, pavilhão auricular e outros locais 

como cavidade oral e reto.Os tumores não são encapsulados e constituídos por 

folhas de plasmócitos com pouca ou marcada heterogeneidade (CULLEN, 2012). 

Acomete raças como Cocker Spaniels, Airedale Terriers, Kerry Blue Terriers, 

Scottish Terriers e Standard Poodles (RAKICH et al., 1989; GOLDSCHMIDT e 

SHOFER, 1992; PLATZ et al., 1999).Alguns estudos relatam uma predisposição 
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para os machos (BREUER et al., 1993; PLATZ et al., 1999; CANGUL et al., 2002), 

mas pode não haver esta comprovação (GOLDSCHMIDT e SHOFER, 1992). 

 O diagnóstico é dado pela histopatologia onde são observados aglomerados 

de células redondas com núcleos pleomórficos arranjados em cordões ou ninhos 

mal definidos. Predominantemente, as células neoplásicas não apresentam o típico 

padrão de cromatina nuclear de relógio, característico de plasmócitos. Apesar disso, 

mais na periferia do tumor, onde as células apresentam-se mais dispersas, as 

células apresentam tal característica nuclear com maior frequência. O índice mitótico 

varia, mas geralmente é baixo. Em plasmocitomas cutâneos e orais pode ser 

encontrada substancias amilóide, em pouca quantidade, espalhadas entre as células 

ou como grandes aglomerados por todo o tumor, assim como nas paredes de vasos 

sanguíneos (CULLEN, 2002).  

 Um cão, adulto, Chihuahua, de 11 anos de idade foi atendido no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí,com relato de aumento 

de volume na região falangeana do membro pélvico esquerdo. Exames de raios-X, 

ultrassonografia e sanguíneos indicaram normalidade radiográfica torácica, aumento 

de linfonodo gástrico, linfopenia relativa, ALT e FA aumentados, respectivamente. A 

citologia por PAAF do nódulo resultou tratar-se de plasmocitoma. Como tratamento 

foi realizada a amputação do membro acometido, mas houve piora do quadro clínico 

aproximadamente trinta dias após o procedimento. Apesar da internação e 

terapêutica medicamentosa, o animal foi a óbito, sendo encaminhado para avaliação 

necroscópica de rotina e elucidação da causa da morte. 

Discussão 

A avaliação necroscópica revelou uma massa de aproximadamente 3 cm de 

diâmetro de cor esbranquiçada, na região anterior da articulação úmero-rádio-ulnar. 

A musculatura do membro posterior direito apresentou-se difusa e severamente 

esbranquiçada. A abertura da cavidade abdominal, havia grande quantidade de 

sangue livre (hemoperitôneo), associado a conteúdo estomacal. No antro pilórico 

observou-se severo espessamento da parede e uma úlcera rompida, com 

extravasamento de conteúdo e comprometimento de vasos do omento maior que 

resultou em hemorragia. Na região para-esternal direita, foi observado nódulo de 

aproximadamente 5 x 2 cm de coloração esbranquiçada. Ao corte possuía estrias 



 110 

avermelhadas e consistência firme. Outros achados envolveram discreto 

hemopericárdio mucosa intestinal moderadamente hemorrágica e a presença de 

nódulos de coloração esbranquiçada na parede ventricular esquerda, septo 

interventricular e atrial direita. Ao corte demonstravam-se com aspecto infiltrativo. 

Massa de mesma natureza foi encontrada por toda a musculatura da língua. 

O exame histopatológico revelou que o nódulo interdigital era constituído por 

aglomerados de células redondas com núcleos pleomórficos, organizados em nichos 

e cordões mal definidos. Em meio a essas células foram observadas células de 

núcleo grandes e hipercromáticos. Algumas dessas células eram binucleadas ou 

trinucleadas com cromatina grosseiramente dispersa e irregular. Muitos núcleos 

apresentavam-se deslocados, excentricamente, na célula. O citoplasma era escasso 

a moderado, com algumas células demonstrando zonas perinucleares claras. A 

estrutura neoplásica apresentava-se delimitada, mas mal definida, com células 

infiltradas na periferia, se estendendo desde a epiderme, preservada, até o 

subcutâneo, musculatura e panículo adiposo. As mesmas características 

histopatológicas foram observadas nos nódulos cardíacos e da língua. 

Os achados macro e microscópicos corroboram com descrições realizadas em 

outros estudos sobre plasmocitomas (CULLEN, 2002; ASTER, 2005; DALECK, De 

NARDI e RODASKI, 2009). No entanto, no presente caso, destaca-se o 

comprometimento estomacal com formação de úlcera, extravasamento de conteúdo 

junto a cavidade abdominal e rompimento de vasos calibrosos, resultando em 

hemorragia. Sabe-se que esses fatos podem desencadear severo processo 

inflamatório abdominal (peritonite) e importante perda de volume sanguíneo, 

culminando em choque hipovolêmico (WERNER, 2011), causa esta, pela piora do 

quadro clínico e morte do animal. 

Conclusão 

Apesar de a histopatologia ter se apresentado como eficiente método diagnóstico, o 

presente relato destaca a importância da doença não apenas quando presente na 

pele, mas também em outras partes do corpo, provocando sérios danos que podem 

culminar com a morte do animal. 
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Resumo 

O osteossarcoma é uma neoplasia óssea maligna caracterizada pelo 

desenvolvimento de tecido ósseo neoplásico com intenso crescimento e bastante 

invasivo. Em relação aos tumores ósseos primários ele é o mais comum, cerca de 5 

a 6% de todos os tumores e chegando a cerca de 80 a 85% dos tumores ósseos. O 

osteossarcoma afeta principalmente animais de meia idade e idosos, de raças de 

médio e grande porte. Sua etiologia continua desconhecida, mas sabe-se que afeta 

frequentemente o esqueleto apendicular, preferencialmente os ossos dos membros 

anteriores, onde cerca de 60% do peso do corpo do animal é apoiado. Seu 

diagnóstico está baseado na combinação do histórico clínico do animal, exames 

físicos, de imagens e histopatológicos. O estadiamento da doença é fundamental 

para a designação do tratamento, em que os mais recentes são a quimioterapia e 

cirurgias para poupar os membros, mas podendo chegar a eutanásia. O exame 

radiográfico é relativamente barato e um procedimento de simples realização, 

podendo ser utilizado para a observação de estruturas ósseas e tecidos moles, 

sendo muito empregado em casos onde se suspeita de tumores ou inflamações 

devido a algum aumento de volume ósseo. Neste trabalho se relata o caso de um 

cão, da raça Blue Hiller, de 6 anos, pesando 32,6 quilos, atendido no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás, onde foram realizados exames de 

imagem que confirmaram o diagnóstico e posteriormente sugerido ao proprietário a 

realização da eutanásia, devido ao estado avançado da doença.  

 

Palavras-chave: Cão, Neoplasia, Osso, Radiografia 

Keywords: Dog, Neoplasia, Bone, Radiography 
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Revisão de literatura 

O osteossarcoma é o tumor ósseo primário mais comum em cães, 

correspondendo de 5 a 6% de todos os tumores relatados em cães, e 80 a 85% dos 

tumores ósseos (NEUWALD et al., 2006). É definido como uma neoplasia 

mesenquimal maligna primária, cujas células cancerígenas produzem matriz 

osteóide, sendo caracterizado pela diversidade de aspectos histológicos e de 

comportamento clínico-biológico bastante agressivo e apresentando elevada taxa de 

crescimento, altamente metastático e com grande predileção para o pulmão (cerca 

de 90% dos casos) (GARDINALLI e MARTELLI, 2014). 

É um tumor ósseo que ocorre frequentemente em cães, principalmente os de 

grande porte e de meia idade. A região metafisária de ossos longos é o sítio primário 

mais comum, sendo os membros torácicos os mais acometidos. A extremidade distal 

do rádio e a proximal do úmero são os locais com maior predileção (GARDINALLI e 

MARTELLI, 2014). A ocorrência de osteossarcoma extraesquelético é rara, 

representando apenas 1% dos casos em animais domésticos, sendo relatado em 

diferentes órgãos e tecidos dos cães (HOFFMANN et al., 2017). 

Os principais sinais clínicos observados em pacientes com osteossarcoma 

são dor local, claudicação gradual ou aguda do membro afetado, aumento de 

volume da região afetada, fraturas espontâneas, anormalidades respiratórias, 

tremores, atrofia muscular, letargia, dificuldade de se levantar, incontinência urinária 

e fecal e anorexia (PICHINELLI, 2014; GARDINALLI e MARTELLI, 2014). 

O diagnóstico de osteossarcoma não é fácil, o que exige a combinação da 

clínica apresentada pelo animal, dos exames de imagem, e dos exames 

histopatológicos (GARDINALLI e MARTELLI, 2014). Existem três tipos de 

osteossarcoma que podem ser distinguidos nas lesões radiográficas, sendo eles o 

lítico (osteoclástico), cuja principal caraterística é a lise ou destruição óssea, com 

presença de pouca ou nenhuma reação de defesa, destruição cortical precoce  com 

invasão de tecidos moles adjacentes e metástase precoce; o esclerótico 

(osteoblástico), que se caracteriza por proliferação óssea com aumento de radio-

opacidade, e que é a principal forma apresentada quando há neoformação óssea; e, 

por fim, o misto, que se caracteriza por áreas de produção e destruição óssea 

entrepostas, com aparência agressiva e desorganização da estrutura óssea, esse é 

o mais comum (PICHINELLI, 2014). 
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Em relação ao tratamento, é importante o seu direcionamento específico de 

acordo com a localização e tamanho da lesão. Tradicionalmente o osteossarcoma 

era tratado por amputação ou desarticulação do membro afetado, porém mais da 

metade aparentava recidiva sistêmica e 90% evoluía para o óbito. Na terapia 

adjuvante a utilização de cisplatina, de forma isolada ou em conjunto com 

dexorrubicina ou lipossomo encapsulado com tripeptídeo, tem proporcionado bons 

resultados, aumentando a sobrevida. Outro tipo de tratamento é o uso de 

bifosfonatos, que inibem a reabsorção óssea pelos osteoclastos, dificultando a 

implantação de células tumorais nos ossos. A radioterapia também pode ser usada 

nas partes moles, diminuindo ou eliminando a dor, por ter uma ação direta na lesão. 

(GARDINALLI e MARTELLI, 2014). 

 

Descrição do Caso 

Foi atendido no dia 10 de abril de 2018, no serviço de emergência do Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás (HV–UFG), um cão de porte médio, 

pesando aproximadamente 32,5kg, da raça Blue Hiller, seis anos de idade, macho, 

apresentando um aumento de volume no membro posterior direito, na região do 

joelho, com dificuldade de se levantar, com relutância em  apoiar-se no membro 

acometido, com perda crônica de peso e dispnéia. No momento do atendimento foi 

constatado que o animal sentia dor intensa no local do aumento de volume do 

membro afetado. O cão foi encaminhado para o setor de radiologia do HV-UFG para 

a realização de radiografias, onde foram realizadas projeções craniocaudal e 

mediolateral do membro acometido; projeções laterolateral direita e ventrodorsal do 

abdômen e laterolaterais direita e esquerda e ventrodorsal do tórax. Em radiografias 

da articulação do joelho foi identificada uma área de intensa osteólise, proliferação 

óssea e descontinuidade cortical. As radiografias pulmonares mostraram formações 

nodulares na porção ventral do lobo esquerdo, além de áreas com incontáveis 

formações nodulares de tamanhos variados em região de baço, com radio-

opacidade aumentada. Devido ao estado físico debilitado do animal, juntamente com 

os resultados encontrados nas radiografias, foi aconselhado ao proprietário a 

realização da eutanásia. 

 

 

 



 

Figura 1 – A - Radiografia do tórax em projeção 

uma formação nodular em região ventro

projeção laterolateral direita evidenciando formações nodulares em região de baço; C 

Radiografia do membro posterior direito em proj

óssea “explosão solar”. 

 

Discussão 

O osteossarcoma, de forma geral, tem maior incidência em cães de médio, 

grande e gigante porte (NEUWALD et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2010). Neste relato 

foi descrito o caso de um 

acordo com a literatura. Cães machos são mais acometidos, cerca de 1,1 a 2 vezes 

mais que fêmeas, corroborando com o caso. Ocorre principalmente em cães de 

meia idade a idosos, assim como este caso, on

et al., 2010). Assim como este relato, o diagnóstico presuntivo de osteossarcoma 

pode ser baseado na história clínica, exame físico e achados radiográficos 

(NEUWALD et al., 2006). Os sinais clínicos de neoplasia nos memb

com ou sem claudicação, no presente relato o animal apresentava intenso edema 

local e claudicação (TEIXEIRA et al., 2010). 

O osteossarcoma é uma neoplasia extremamente agressiva, sendo que 

aproximadamente 98% dos casos apresentam metástases 

apresentam evidência radiográfica de metástase pulmonar, que em estágios 

avançados poderão causar sinais clínicos fazendo com que a maioria dos cães seja 

submetida a eutanásia (TEIXEIRA et al., 2010), assim como ocorreu neste relato de 

caso, onde o animal apresentou áreas metastáticas em região de lobos pulmonares 

e baço, levando à decisão da eutanásia. 

As alterações radiográficas geralmente observadas são lise cortical, 

apresentação de bordas irregulares ou onduladas de padrão “ruído de traç

Radiografia do tórax em projeção laterolateral esquerda evidenciando 

uma formação nodular em região ventro-cranial do pulmão; B - Radiografia abdominal em 

projeção laterolateral direita evidenciando formações nodulares em região de baço; C 

Radiografia do membro posterior direito em projeção médio-lateral evidenciando a lesão 

O osteossarcoma, de forma geral, tem maior incidência em cães de médio, 

grande e gigante porte (NEUWALD et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2010). Neste relato 

foi descrito o caso de um cão de porte médio, da raça Blue Hiller, o que está de 

acordo com a literatura. Cães machos são mais acometidos, cerca de 1,1 a 2 vezes 

mais que fêmeas, corroborando com o caso. Ocorre principalmente em cães de 

meia idade a idosos, assim como este caso, onde o animal já era adulto (TEIXEIRA 

et al., 2010). Assim como este relato, o diagnóstico presuntivo de osteossarcoma 

pode ser baseado na história clínica, exame físico e achados radiográficos 

(NEUWALD et al., 2006). Os sinais clínicos de neoplasia nos memb

com ou sem claudicação, no presente relato o animal apresentava intenso edema 

local e claudicação (TEIXEIRA et al., 2010).  

O osteossarcoma é uma neoplasia extremamente agressiva, sendo que 

aproximadamente 98% dos casos apresentam metástases e cerca de 5% 

apresentam evidência radiográfica de metástase pulmonar, que em estágios 

avançados poderão causar sinais clínicos fazendo com que a maioria dos cães seja 

submetida a eutanásia (TEIXEIRA et al., 2010), assim como ocorreu neste relato de 

onde o animal apresentou áreas metastáticas em região de lobos pulmonares 

e baço, levando à decisão da eutanásia.  

As alterações radiográficas geralmente observadas são lise cortical, 

apresentação de bordas irregulares ou onduladas de padrão “ruído de traç
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laterolateral esquerda evidenciando 

Radiografia abdominal em 

projeção laterolateral direita evidenciando formações nodulares em região de baço; C - 

lateral evidenciando a lesão 

O osteossarcoma, de forma geral, tem maior incidência em cães de médio, 

grande e gigante porte (NEUWALD et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2010). Neste relato 

cão de porte médio, da raça Blue Hiller, o que está de 

acordo com a literatura. Cães machos são mais acometidos, cerca de 1,1 a 2 vezes 

mais que fêmeas, corroborando com o caso. Ocorre principalmente em cães de 

de o animal já era adulto (TEIXEIRA 

et al., 2010). Assim como este relato, o diagnóstico presuntivo de osteossarcoma 

pode ser baseado na história clínica, exame físico e achados radiográficos 

(NEUWALD et al., 2006). Os sinais clínicos de neoplasia nos membros são edema 

com ou sem claudicação, no presente relato o animal apresentava intenso edema 

O osteossarcoma é uma neoplasia extremamente agressiva, sendo que 

e cerca de 5% 

apresentam evidência radiográfica de metástase pulmonar, que em estágios 

avançados poderão causar sinais clínicos fazendo com que a maioria dos cães seja 

submetida a eutanásia (TEIXEIRA et al., 2010), assim como ocorreu neste relato de 

onde o animal apresentou áreas metastáticas em região de lobos pulmonares 

As alterações radiográficas geralmente observadas são lise cortical, 

apresentação de bordas irregulares ou onduladas de padrão “ruído de traça”, 
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podendo se estenderem até a metáfise ou diáfise. É evidente a proliferação óssea 

periosteal em cerca de 95% dos casos, chamada de “explosão solar”, ou a 

destruição do osso adjacente (PICHINELLI, 2014). Este relato corrobora a literatura, 

uma vez que as lesões apresentadas pelo animal na radiografia eram de 

característica de “explosão solar” com intensa proliferação óssea, também 

apresentando intensa lise cortical e bordas irregulares. 

 
Conclusão 

Conclui-se com este relato de caso que o osteossarcoma é uma neoplasia 

extremamente agressiva, de evolução rápida e de alto poder metastático, onde se 

não houver uma rápida intervenção ou um rápido diagnóstico as chances de 

sobrevivência dos animais é baixa. 
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Resumo 

A colelitíase é uma enfermidade hepatobiliar incomum em cães, resultante da 

formação de cálculos na vesícula biliar. Esta enfermidade normalmente apresenta 

manifestação clínica silenciosa, sendo muitas vezes diagnosticadas por achados em 

exames ultrassonográficos. Em casos mais graves, os cálculos biliares podem levar 

a obstrução extra-hepática dos ductos biliares, manifestando sinais clínicos como 

icterícia, dor abdominal, vômitos, depressão, perda de peso, febre, desidratação e 

anorexia. O diagnóstico é realizado através de exames de imagem (radiografia e 

ultrassonografia) associado aos possíveis sinais clínicos da doença. Preconiza-se o 

tratamento clínico e acompanhamento do paciente, sendo indicado o tratamento 

cirúrgico somente quando apresentar sinais clínicos indicativos de obstrução ou 

ruptura da vesícula biliar. O presente trabalho relata o caso de colelitíase em uma 

cadela que foi submetida a colicistectomia.  

 

Palavras-chave: colelitíase, cálculos, cães, colecistectomia  

Keywords: cholelithiasis, calculus, dogs, cholecystectomy 

 

Revisão de literatura 

A formação de cálculos dentro da vesícula biliar é denominada de colelitíase. A 

ocorrência desta enfermidade é pouco frequente em cães e gatos, sendo mais 

acometidos animais idosos, fêmeas e de porte pequeno (NELSON e COUTO, 2010).  

Potenciais causas na formação de cálculo biliar incluem estase biliar, inflamação e 

infecção da vesícula biliar e alterações na composição da bile (SLATTER, 2007).  

A maioria das colelitíases são assintomáticas, sendo o diagnóstico feito de forma 

acidental. Quando sintomática podem apresentar sinais clínicos como icterícia, 

febre, vômitos, dor à palpação abdominal, depressão, anorexia e desidratação 

(NELSON e COUTO, 2010). Em casos mais graves podem ocorrer obstrução e 



 118 

ruptura de vesícula ou ductos biliares, ocasionando peritonite biliar (NYLAND e 

MATTOON, 2015). A colelitíase pode desencadear outras patologias como: 

colangite, coledocolitíase, colecistite aguda ou crônica e pancreatite (NELSON e 

COUTO, 2010). 

Em exames laboratoriais podem ser observados aumento das concentrações séricas 

de fosfatase alcalina (FA) e alanina aminotransferase (ALT). A hiperbilirrubinemia é 

comum em casos de obstruções. Perfil de coagulação nesses pacientes tende a 

normalidade (NELSON e COUTO, 2010; FOSSUM, 2014). 

Os cálculos biliares são raramente radiopacos, porém em alguns casos podem ser 

visualizados em exames radiográficos (THRALL, 2014). Na ultrassonografia são 

visualizados uma estrutura hiperecóica formando sombra acústica dentro da 

vesícula biliar (NYLAND e MATTOON, 2015). Em casos de obstrução, são 

identificadas dilatação do ducto biliar comum ou ductos intra-hepáticos (FOSSUM, 

2014). 

O tratamento clínico preconizado é a terapia com antibioticos em associação a 

antioxidantes como a vitamida E e SAM-e, e dieta de alta qualidade e sem restrição 

proteica. Após a exclusão de obstrução das vias biliares, é indicado o uso de Ácido 

Ursodesoxicólico (NELSON e COUTO, 2010). 

Em casos de obstrução do ducto biliar, deve ser realizado o procedimento de 

colecistectomia (NELSON e COUTO, 2010). A técnica consiste em um acesso 

medial e divulsão da vesícula biliar da fossa hepática. Individualizar o ducto cístico 

até sua junção com o ducto biliar comum. Para ter a certeza da identificação do 

ducto biliar comum, pode-se introduzir um cateter através da papila duodenal em 

direção ao ducto biliar comum e injetar solução de forma retrógrada para levar a 

vesícula biliar pequenos cálculos que possam estar obstruindo o ducto. Realizar 

ligadura dupla com fio de sutura não absorvível no ducto cístico e remover a 

vesícula biliar. O coto é cuidadosamente inspecionado e a área é lavada 

completamente antes do fechamento da cavidade (FOSSUM, 2014; JHONSTON e 

TOBIAS, 2017). É recomendado o envio da bile para realização de cultura 

bacteriana e antibiograma e para avaliação histopatológica (SLATTER, 2007).  

 

Descrição do Caso 

Foi atendido no hospital veterinário da Universidade Federal de Goiás (HV/UFG), 

Goiânia-Goiás, uma cadela, da raça Pinscher, com cinco anos de idade, 
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apresentando sinais clínicos de tosse e vômitos esporádicos. Ao exame físico foi 

observado que animal possuía dor a palpação abdominal em quadrante cranial. Foi 

solicitado exames complementares para avaliação do paciente.  

No exame de hemograma não foram observadas alterações dignas de nota. Os 

resultados das bioquímicas séricas apresentaram aumento das enzimas hepáticas, 

ALT (1698UI/L), FA (1986UI/L) e gama glutamil transpeptidase (GGT) (15UI/L) e os 

demais exames de proteínas total (5,5 g/dl), albumina (3,1g/dl), globulina (2,7g/dl), 

bilirrubinas direta (0,08 mg/dl), indireta (0,04mg/dl) e total (0,12 mg/dl), triglicerídeos 

(112mg/dl), colesterol total (223mg/dl), creatinina sérica (0,55mg/dl) e testes de 

coagulação encontravam dentro dos padrões de normalidade para a espécie. 

Devido aos sinais clínico, foram solicitados exames de radiografia torácica, que de 

forma complementar foi possível observar cálculos radiopacos em topografia de 

vesícula biliar (Figura 1) e o exame de ultrassonografia abdominal total, que relatou 

alterações de vesícula biliar apresentando parede hiperecogênica com margens 

irregulares e espessura aumentada, repleção líquida moderada e presença de 

imagens hiperecogênicas de contorno irregular, formadoras de sombra acústica 

posterior envoltas por conteúdo anecóico, sem mais alterações relevantes. 

Frentes aos resultados, o paciente então foi diagnosticado com colelitíase biliar 

associado à colangite e colangiohepatite. Foi prescrito dipirona 25mg/kg, por via oral 

a cada 8 horas e paciente encaminhado para cirurgia de colecistectomia. 

Para o procedimento de colecistectomia, realizou-se um acesso medial em linha 

alba para acesso a vesícula biliar, foi realizado a divulsão da vesícula biliar da fossa 

hepática, até ser possível observar a liberação do ducto cístico em sua junção com o 

ducto biliar comum. Após a certeza da identificação do ducto biliar cístico, foi 

realizada uma ligadura dupla com fio de sutura não absorvível e remoção da 

Figura 1 - Colélitos radiopacos (seta vermelha) em 
região de topografia de vesícula biliar. Fonte: Setor 
de diagnóstico por imagem – HV/UFG. 
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vesícula biliar. A área foi lavada com solução de ringer lactado e então foi realizado 

a miorrafia e dermorrafia do paciente. Uma amostra de bile foi encaminhada para o 

exame de cultura e antibiograma e outra para avaliação histopatológica. O resultado 

da cultura e antibiograma identificou dois agentes infecciosos, sendo Enterococcus 

spp. e Proteus spp. e o histopatológico identificou apenas alterações inflamatórias.  

Foi instituído como tratamento pós operatório amoxicilina e clavulanato, 

enrofloxacino, metronidazol, meloxicam, tramadol, dipirona, omeprazol, silimarina, 

ácido ursodesoxicólico e heparina.  Após procedimento cirúrgico o paciente 

desenvolveu um quadro de peritonite séptica e biliar, e anemia hemolítica 

imunomediada sendo adicionado a terapia a prednisolona e após 10 dias de 

tratamento e acompanhamento veio a óbito apresentando dificuldades respiratórias. 

Não foi possível realizar o diagnóstico post-mortem do paciente, por escolha do 

proprietário.   

 

Discussão 

O paciente reportado no presente relato apresentou características clinicas 

comumente observadas em pacientes com colelitíase, tais como: uma cadela de 

pequeno porte apresentando vômitos e dor abdominal (NELSON e COUTO, 2010).  

Nos exames laboratoriais foram observados aumento de FA, ALT e GGT 

compatíveis com o quadro de colelitíase associado a colangite e colangiohepatite 

assim como descrito por NELSON e COUTO (2010) e FOSSUM (2014).  

Com o exame de cultura e antibiograma, e histopatológico da vesícula biliar foi 

possível avaliar como causa da colelitíase o quadro de infecção e inflamação da 

vesícula biliar (SLATTER, 2007). 

Aos exames de imagem como a radiografia foi possível observar os cálculos biliares, 

que normalmente como descrito por THRALL (2014) são raros de serem 

visualizados. E o exame de ultrassonografia abdominal confirmou os cálculos 

biliares, como exame de eleição para tal diagnostico (NYLAND e MATTOON, 2015).  

 Frente ao quadro clínico do paciente foi indicado o procedimento cirúrgico, e a 

técnica realizada se encontra de acordo com a técnica preconizada pelos autores 

(FOSSUM, 2014; JHONSTON & TOBIAS, 2017).  

 

Conclusão 
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Os exames de imagem com a radiografia e a ultrassonografia e exames laboratoriais 

foram de fundamental importância para o diagnóstico de colelitíase em um paciente 

cujo sinal clínico principal era inespecífico de vômitos e dor a palpação abdominal. O 

tratamento clínico não foi preconizado pelo quadro agudo de dor abdominal e 

tamanho dos colélitos, sendo então indicado o procedimento cirúrgico de 

colecistectomia, porém como fatores complicantes do procedimento e pela causa 

infecciosa dos colélitos, o paciente desenvolveu um quadro de peritonite progredindo 

ao óbito.  
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Resumo 

As neoplasias oculares demonstram por inúmeras vezes, alterações 

sistêmicas, sendo elas primária do olho ou secundária a metástases, causando 

desconforto, dor, alteração na morfologia das estruturas intra e extra-oculares e até 

mesmo cegueira. O linfoma é uma neoplasia de células redondas, encontrado em 

todas as espécies domésticas, tem caráter maligno. O diagnóstico é baseado nos 

achados histológicos. O trabalho tem por objetivo, relatar um caso de linfoma em 

terceira pálpebra de uma cadela, SRD e meia idade. O paciente foi submetido a 

biópsia excisional da 3ª pálpebra. Laudo histopatológico foi compatível com linfoma 

e o paciente foi encaminhado para serviço de oncologia para estadiamento e 

acompanhamento.  

 

Palavras-chave: Linfoma, terceira pálpebra, neoplasia, maligno, histopatologia 

Keywords: Lymphoma, third eyelid, neoplasm, malignant, histopathology 
 
 

Revisão de literatura 

As neoplasias oculares, sendo elas intraoculares ou de seus anexos, podem 

causar sérios danos ao olho do paciente, tais como desconforto, dor, 

comprometimento da visão e alteração estéticas. Segundo Olbertz (2012) tais 

neoplasias podem não apenas implicar a perda da visão como também impor 

ameaça à vida do paciente, dependendo de seu potencial metastático, malignidade 

e morbidade. 

As neoplasias oculares, a depender de sua localização, terão conseqüências 

variadas na saúde e na homeostase ocular. Alguns tumores podem causar oclusões 

do ângulo de drenagem, alterações na produção de humor aquoso e vítreo, 

inflamações intraoculares, lesões traumáticas na córnea, exoftalmia, cegueira, 

perfuração ocular, entre outros, independente de seu caráter maligno ou benigno. 
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Neoplasias oculares são a segunda maior causa de enucleação na espécie canina, 

ficando atrás somente de glaucomas (OLBERTZ, 2012). Este mesmo autor, ainda 

relatou que embora as características histológicas da neoplasia algumas vezes não 

influenciem na saúde ocular do paciente, resultando invariavelmente em excisão 

cirúrgica do bulbo ocular. 

O exame histopatológico e citopatológico são os de eleição para diagnóstico e 

diferenciação de neoplasias oculares. A análise histopatológica é capaz de 

determinar o tipo celular presente, o grau de malignidade, presença de atípia e 

figuras de mitose, critérios que irão influenciar no protocolo terapêutico a ser 

escolhido e no prognóstico não só da visão, mas como da saúde do animal. 

Ultrassonografia ocular deve ser realizada para avaliar o grau de invasão intraocular. 

Segundo Cardoso et al. (2004), o linfoma ou linfossarcoma é uma neoplasia 

linfóide que se origina em tecidos linfóides sólidos como linfônodos, baço ou fígado. 

É uma neoplasia de caráter maligno e evolução rápida, sendo considerado o tumor 

intraocular mais freqüente em cães. Os sinais clínicos e lesões são variáveis de 

acordo com a região ocular acometida, podendo estar presente nesses pacientes 

fotofobia, blefaroespasmo, epífora, hifema, hipópio, massas oculares, infiltração da 

terceira pálpebra, uveíte anterior, comprometimento coriorretinal e descolamento de 

retina (CARDOSO et al. 2004; BALHESTEROS, 2006).  

Assim como os sinais clínicos, o tratamento varia de acordo com a 

localização, a malignidade e o grau de invasão da massa. Quando possível, a 

excisão completa da massa deve ser realizada, sendo que, em alguns casos, 

significa a retirada do bulbo ocular e anexo, seguido de protocolo quimioterápico 

adequado.  

 

Descrição do Caso 

Um cão SRD, fêmea, seis anos de idade, 12 kg, foi atendido com o histórico 

de desconforto ocular, lesão em olho esquerdo de aparecimento súbito e 

crescimento rápido. Ao exame físico, a paciente se encontrava em bom estado 

clínico, sem nenhuma alteração digna de nota. O exame oftálmico do olho esquerdo 

foi observado opacidade corneana difusa azulada, hiperemia conjuntival, nódulo 

proeminente em 3ª pálpebra, hemorrágico, friável e ulcerado, cobrindo quase em 

sua totalidade o campo de visão do animal, o que impediu a realização de exame 

oftalmológico completo. O olho direito apresentou-se com a pressão intra-ocular 
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(PIO) 14 mm/Hg e teste lacrimal de schirmer (TLS) 16 mm/min, sem nenhuma 

alteração de conformação palpebral, de cílios, cegueira ou neoplasia. Vale ressaltar 

que o lado acometido observa-se coloração de pele branca em relação à pele do 

olho contralateral que é negro. Exames de sangue foram realizados para avaliação 

fisiológica geral, não demonstrando nenhuma alteração digna de nota. 

Após 72 horas, o paciente foi submetido à biópsia incisional, porém durante a 

avaliação ocular, foi possível perceber que os nódulos se limitavam a 3ª pálpebra, 

optando-se então, pela retirada da mesma com margens cirúrgicas. O material 

colhido foi enviado em sua totalidade para a análise histopatológica, medindo 2,3 cm 

x 1,7 cm x 1,1 cm. Após o procedimento, teste de fluoresceína foi realizado, 

obtendo-se resultado negativo. 

Terapia medicamentosa pós-operatória foi realizada a base de dexametasona 

0,1 mg/kg, BID, durante oito dias, enrofloxacina 5mg/kg, SID, durante oito dias, 

colírio lubrificante a base de hialuronato, 6 vezes ao dia, em uso contínuo e colírio 

antibiótico a base de tobramicina, QID, durante 10 dias.  

Análise histopatológica revelou neoplasia maligna de células redondas, com 

moderado pleomorfismo nuclear, nucléolo evidente e central, citoplasma espumoso 

e bordos indistintos, com margens limpas, sugestivo de linfoma conjuntival. O animal 

foi reavaliado em 10 dias, não demonstrando nenhuma alteração ocular digna de 

nota, sendo encaminhado para o setor de oncologia para estadiamento oncológico e 

estabelecimento de protocolo quimioterápico adequado.  

 

Discussão 

O paciente deste relato é uma cadela, fêmea de seis anos de idade, sem raça 

definida de médio porte, resultados semelhantes ao encontrados em levantamentos 

feito por MacEwen et al., 1996; Starrak et al., 1997; Cardoso et al., 2003, que 

indicam a prevalência da enfermidade em cães SRD, sem predisposição sexual e 

com idade média de 5-10 anos. 

A forma multicêntrica é a mais comum de linfoma, sendo a forma extranodal a 

mais rara. Em cães, o comprometimento ocular de linfoma é comumente associado 

à forma multicêntrica, sendo a forma ocular primária rara. O linfoma ocular primário 

(LO) é umas das formas de apresentação de linfoma extranodal, podendo se 

apresentar no bulbo ocular ou em anexos. Não há informações significativas na 

literatura sobre linfomas primários de terceira pálpebra. O animal descrito 
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apresentou linfoma ocular primário, com acometimento isolado de terceira pálpebra 

(CARDOSO et al., 2003). 

Os sinais clínicos de LO vão variar de acordo com o segmento acometido e 

da presença ou não de outros órgãos acometidos sistemicamente. De modo geral, 

em casos limitados ao bulbo ocular e anexos os sintomas mais comuns são 

conjuntivite, uveíte, hifema, descolamento de retina, dor, presença de massas e 

fotofobia. Neste caso, o paciente apresentava evidente massa acometendo toda a 

terceira pálpebra, conjuntivite, hiperemia e ceratite leve (CARDOSO et al., 2003; 

CARDOSO et al., 2004; BALHESTEROS, 2006). 

Alguns autores relatam taxas de remissão elevadas e sobrevida significativa 

quando submetidos ao tratamento, entretanto esses levantamentos englobam todas 

as formas de linfomas. Relatos de caso isolados em casos de LO demonstram que a 

excisão da neoplasia pode ter efeitos curativos, quando somados ou não à 

quimioterapia (SILVA et al., 2012; VALERIANO et al., 2016). Estadiamento 

oncológico e protocolo quimioterápico foram indicados ao tutor, porém ainda não 

foram iniciados. Até o presente momento, o paciente encontra-se clinicamente 

estável, sem sinais macroscópicos de acometimento ocular.  

  

Conclusão 

 Com este estudo conclui-se que o linfoma de terceira pálpebra, mesmo que 

presente em um anexo ocular pode, além de comprometer a visão, causar sérios 

danos à saúde ocular do paciente. O diagnóstico preciso e o tratamento precoce 

minimiza as chances de lesões à superfície corneana, além de diminuir as chances 

de metástases intra e extraoculares, melhorando a sobrevida do paciente e 

aumentando as chances de manutenção do bulbo ocular e da visão. 
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Resumo  

Neoplasias de pele e tecido moles são os mais diagnosticados em pequenos 

animais e podem ter origem mesenquimais sendo derivados de células mielinizantes 

do sistema nervoso periférico e compostos por células de Schwann como o Tumor 

de bainha de nervo periférico, que é considerado raro em caninos. O objetivo desde 

relato é descrever um caso de Tumor de bainha de nervo periférico cervical em um 

cão, fêmea sem raça definida, nove anos com histórico de crescimento tumoral de 

cinco anos de forma progressiva e lenta. O diagnóstico ocorreu por meio de exame 

histopatológico, porém não foi possível determinar sua histogênese, o tratamento 

indicado foi a exérese de nódulo que no qual se mostrou eficiente na recuperação da 

paciente. 

Palavras – chave: canino, mielina, neoplasia 

Key words: canine, myelin, neoplasia 

 

Revisão de Literatura 

  Neoplasias de pele e dos tecidos moles são as mais frequentes em animais 

domésticos e corresponde de 20% a 54% das neoplasias diagnosticados na espécie 

canina (SOUZA et al., 2006; PAKHRIN et al., 2007). Tumores de bainha de nervo 

periférico são diagnosticados em menor frequência em medicina veterinária 

(PAVARINI et al., 2013). Segundo LeCouter (2001) não há predileção racial e sexual 

e geralmente com crescimento lento e progressivo (GROSS et al., 2009). Acometem 

bovinos, caninos, equinos, felinos e caprinos. Em bovinos, estes tumores podem ser 

vistos na subcutis, no coração e no plexo braquial, em felinos na cabeça 

(SCHULMAN, 2009). Em caninos, sua incidência é de 0,5% (SOUZA et al., 2006) a 

2,41% (PAKHRIN et al., 2007) com prevalência em raças de médio e grande porte 

com faixa etária de sete a 12 anos (MCENTEE e DEWEY, 2013).  
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Podem envolver nervos adjacentes ao cérebro e medula espinhal, grupo de 

plexos (BREHM et al., 1995). Em cães, encontra se no quinto par de nervos 

cranianos ou raízes espinhais nervosas, as raízes do plexo braquial e suas 

extensões (MCENTEE e DEWEY, 2013). Em um estudo onde avaliou-se 27 tumores 

em cães, os principais locais afetados foram, membro torácico e cauda (22,2%), 

cabeça (18,6%), abdômen (14,8%), membro pélvico e pescoço (11,1%) 

(GOLDSCHMIDT e SHOFER, 1992). A principal manifestação clínica é de massa 

palpável, com presença ou não de dor, podem ser pruriginosas e claudicação 

(MCENTEE e DEWEY, 2013). Boos (2013) avaliou características histológicas e 

imunohistoquímicas em 70 cães com tumores de bainha de nervo periférico no qual 

que 70% dos tumores apresentavam características benignas. O exame 

imunohistoquímico   é importante para o diagnóstico definitivo (GOLDSCHMIDT e 

HENDRICK, 2002), principalmente quando os tumores se originam em locais não 

usuais (LECOUTER, 2001). O tratamento é cirúrgico e normalmente curativo ( 

MCENTEE e DEWEY, 2013).O prognóstico depende da localização e  histiogênese 

do tumor (BREHM et al., 1995). As recidivas são comuns e ocorrem em média, dois 

anos após a excisão cirúrgica (YAGER e SCOTT, 1993). 

 

Descrição do Caso 

Uma cadela, sem raça definida, nove anos de idade, não castrada, com nove 

quilogramas atendida no Hospital Veterinário Universitário da UFT com histórico de 

uma massa de crescimento progressivo lento na região cervical há cinco anos. 

Ao exame físico a frequência cardíaca de 132 bpm, frequência respiratória de 

63 mpm, pulso forte e filiforme, temperatura retal 39,2 °C, estado de condição 

corporal 7/9 e tempo de preenchimento capilar de dois segundos, mucosas róseas e 

linfonodos não reativos à palpação. Apresentava um nódulo na região cervical lateral 

direita, de consistência firme, não aderido, não ulcerado com medidas de 8 x 7 x 6 

cm. Foram solicitados exames hematológico, pesquisa de hemoparasita 

bioquímica sérica (creatinina, albumina e proteína total) radiografia da região de 

tórax e punção aspirativa por agulha fina para exame citológico.A paciente 

apresentou anemia normocítica normocrômica, com discreta anisocitose e 

trombocitopenia, já o bioquímico sem alterações. No exame radiográfico, foi 

observado radiopacidade pulmonar de padrão intersticial e bronquial, indicando 
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senilidade, e cardiomegalia ventricular esquerda. Não foram observados sinais de 

metástase pulmonar. E a avaliação citológica não foi autorizada pelo proprietário. 

No dia posterior ao atendimento a paciente retornou com lesões por 

mordedura no local da massa com áreas hiperêmicas, perfurações e secreção 

hemorrágica.  Optou-se por prescrever enrofloxacino 10mg/kg/ a cada 12 horas 

durante 10 dias, meloxican 0,1mg/kg a cada 24 horas durante sete dias e tramadol 2 

mg/kg por via oral a cada oito horas durante sete dias e limpeza diária da ferida e 

indicou o procedimento de exérese de nódulo (uso da técnica do flap de avanço 

associada à execução do triângulo de Bürrow) com posterior exame histopatológico. 

   Após dois dias verificou-se o escurecimento da porção distal do flape e com 

10 dias fez se o debridamento e a cicatrização ocorreu por segunda intenção. A 

avaliação histopatológico, evidenciou proliferação neoplásica mesenquinal, não 

encapsulada, pobremente delimitada, expansiva, com células dispostas em feixes 

circulares e concêntricos, semelhantes à meia lua, com citoplasma escasso, de 

limites imprecisos, fracamente eosinofílico, núcleos ovalados a alongados, com a 

cromatina frouxa e nucléolos múltiplos e proeminentes, moderada anisocariose e 

índice mitótico  com  raras figuras de mitose atípicas. Logo, o diagnóstico 

morfológico sugeriu tumor da bainha de nervo periférico. 

  

Discussão  

Os caninos são a segunda espécie mais diagnosticada com tumores de 

bainha de nervo com incidência rara entre as neoplasias mesenquimais cutâneas 

(SOUZA et al., 2006; PAKHRIN et al., 2007). De acordo com Gross et al., (2009) 

massas geralmente apresentando crescimento lento e progressivo, que acometem 

cães de raças de médio e grande porte, com média de idade entre sete e 12 anos de 

idade não havendo predisposição sexual (GOLDSCHMIDT e HENDRICK, 2002; 

MCENTEE e DEWEY,2013), corroborando com o caso relatado, uma vez que o 

paciente se tratava de cão, com idade avançada com nódulo de crescimento lento. 

Segundo Mcentee e Dewey (2013), o quinto par de nervo craniano ou raízes 

espinhais nervosas, bem como raízes do plexo braquial, suas extensões, e raízes 

dos níveis torácicos e lombares são mais comumente acometidos em cães. 

Entretanto, Goldsshmidt e Shofer (1992) observaram, que em menor frequência, a 

região de pescoço também é acometida principalmente pelos tumores benignos de 

bainha de nervo periférico, sugerindo acometimento de ramos periféricos dos nervos 
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e justificando sua localização. A massa avaliada no presente trabalho era única, 

circunscrita e sem aderência a estruturas, com ausência de dor à palpação, 

corroborando com tumor de bainha de nervo periférico de caráter benigno, uma vez 

que os tumores com áreas mal circunscritas, com presença de dor, aderência a 

tecidos adjacentes são sinais de malignidade. Apesar da presença de regiões 

ulceradas e áreas hiperêmicas e hemorrágicas, características comuns em tumores 

malignos (GOLDSSHMIDT e HENDRICK, 2002), sabe-se que estes eram resultado 

da mordedura relatada.  

A literatura indica a realização do exame citopatológico entretanto este não é 

considerado diagnóstico definitivo (NIGAM et al., 2013), dessa forma, a não houve 

comprometimento do diagnóstico. O tratamento de escolha envolveu a exérese da 

massa, com intuito curativo (MCENTEE e DEWEY, 2013). A escolha da técnica de 

padrão subdérmico de avanço, a necrose tecidual pode estar envolvida com a 

anemia uma vez que interferir na cicatrização da ferida cirúrgica, bem como a tensão 

tecidual (PAVLETIC, 2010). A paciente apresentava anemia normocítica 

normocrômica acompanhada de trombocitopenia associadas podem ter contribuído 

para a má perfusão sanguínea na ferida. A avalição histopatológica de tumor de 

bainha de nervo periférico, corresponde as avaliações de Boos (2013).  A 

imunohistoquimica não foi realizada para a definição da histiogênese por possuir um 

elevado custo (FERNANDEZ et al., 2005).  

 

Considerações Finais  

O tumor de bainha de nervo periférico em cães podem ser considerados 

incomuns e suas manifestações clínicas irão depender da sua localização seu 

diagnóstico ocorre por avaliação histopatológica contudo sua histogênese por meio 

de imunohistoquimica, que por apresentar um culto elevado não é realizado de 

forma rotineira, apesar das alterações hematológicas e da necrose tecidual no pós 

operatórioa paciente apresentou boa recuperação o que comprova que o 

procedimento pode ser considerado neste caso como tratamento definitivo. 
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Resumo 

As fraturas de fêmur geralmente são causadas por quedas, atropelamentos e 

traumas de alto impacto, o tratamento clínico consiste no uso de analgésicos e 

antibióticos, já o tratamento cirúrgico a tecnica abordada vai depender da avaliação 

da fratura. No presente relato objetiva-se descrever um caso clínico de fratura do 

trocânter maior do fêmur direito e colocefalectomia, tecnica cirúrgica escolhida para 

o tratamento, ao qual consistiu na incisão craniolateral ao trocânter maior direito, 

com elevação periosteal do músculo vasto lateral, e em seguida a incisão da cápsula 

articular da articulação coxo-femoral fazendo assim a excisão da cabeça do fêmur, 

em seguida realizou-se a transposição do musculo glúteo profundo e fixação ao 

músculo íliopsoas, No retorno pós-cirurgico, a ferida estava totalmente cicatrizada, o 

animal teve boa evolução e resposta positiva ao tratamento. Onde pôde ser 

observado que a técnica de escolha a colocefalectomia com transposição do 

músculo glúteo profundo permitiu um resultado satisfatório quanto ao seu uso.   

 

Palavras-chave: cefalectomia, colocefalectomia, técnica cirúrgica. 

Keyword: cephalectomy, colocephalectomy, surgical technique. 

 

Revisão de Literatura 

Fraturas femorais geralmente são causadas por trauma. Ocasionalmente um 

paciente se apresentará com uma fratura aguda do fêmur sem trauma ou história 

evidente; as fraturas nestes pacientes podem ser secundárias a uma condição 

patológica óssea preexistente. Um exame físico completo é necessário para excluir 

lesão concomitante, anormalidades cardíacas ou das vias aéreas. Luxação 

coxofemoral pode ocorrer concomitantemente com fraturas femorais. Radiografias 
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craniocaudal e lateral do fêmur são necessárias para avaliar a extensão da lesão de 

osso e tecido mole (FOSSUM, 2014).  Para tratamento clínico são prescritos 

analgésicos e antinflamatórios, podendo incluir também antibióticos, e para 

tratamento cirúrgico o sistema de implante escolhido vai depender do tipo de fratura. 

Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de fratura do trocânter 

maior do fêmur direito e colocefalectomia, procedimento cirúrgico escolhido para o 

tratamento, atendido na Clínica Veterinária Universitária da Universidade Federal do 

Tocantins. 

 

Descrição do Caso 

Foi atendido na Clínica Veterinária da Universidade Federal do Tocantins, um 

cadela, sem raça definida, de 6 meses de idade, 12,2 quilos, atropelada há 4 dias. O 

proprietário relatou que o animal não consegue apoiar o membro e apresenta edema 

na região proximal do fêmur, relata a administração de 1 comprimido de Dorflex® e 1 

de Terramicina®, por dia, desde o dia do ocorrido. Relata hiporexia, normodipsia, 

normouria e normoquezia. Outras alterações não foram relatadas. Ao exame clínico, 

o paciente apresentava-se em bom estado geral, exceto pelo exame específico do 

membro pélvico direito que apresentava claudicação, edema e dor na região 

proximal do fêmur, parâmetros vitais normais. Dentre os exames complementares, 

foram solicitados hemograma, pesquisa de hemoparasitas, sem alterações digno de 

nota, e radiografia de fêmur direito, pelo qual foi possível confirmar diagnóstico de 

fratura do trocânter maior do fêmur direito.  

Como tratamento de escolha, foi realizado colocefalectomia. Na medicação 

pré-anestésica foi administrado acepromazina na dose de 0,1 mg/kg, meloxicam 2% 

0,01 mg/kg e morfina 10mg/mL 0,1 mg/kg. Na indução anestésica foi administrado 

propofol, na dose de 8mg/kg. Foi realizado anestesia epidural com lidocaína, 

bupivacaína e tramal e anestesia geral com isofluorano. No trans operatório foi 

administrado cefazolina 25mg/kg. No procedimento cirúrgico foi realizada incisão 

craniolateral ao trocânter maior direito, elevação periosteal do músculo vasto lateral, 

incisão da cápsula articular da articulação coxo-femoral e feita a excisão da cabeça 

do fêmur, em seguida foi feita a transposição do musculo glúteo profundo e fixação 

ao músculo íliopsoas. A síntese da fáscia do musculo glúteo profundo e do 

subcutâneo foi feita com fio vicryl 2-0 em padrão simples contínuo, e a síntese da 

pele foi feita com fio nylon 3-0 em padrão Wolf.  
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Nos pós-cirúrgico foi receitado meloxicam 0,1mg/kg e tramal 4mg/kg e foi 

recomendado o uso do colar elisabetano. Após 15 dias, no retorno, a ferida cirúrgica 

estava totalmente cicatrizada, foi feita a retirada dos pontos de sutura, o animal teve 

boa evolução e resposta positiva ao tratamento. 

 

Discussão 

Fraturas femorais usualmente ocorrem devido às injúrias de alto impacto, 

quedas de locais altos, atropelamentos e feridas por projéteis balísticos (LARIN et al. 

2001), compatível com o caso em questão. O exame radiográfico é fundamental 

para confirmação do diagnóstico. 

Tratamento clínico ou conservador não é uma opção de tratamento. É 

necessária uma intervenção cirúrgica para o resultado ideal (FOSSUM, 2014), no 

caso citado a colocefalectomia foi a técnica escolhida.  

A colocefalectomia é indicado em casos de afecções coxofemorais 

degenerativas, fraturas irreparáveis da cabeça e colo femorais ou acetábulo, 

luxações recorrentes ou fracasso na substituição total da articulação coxofemoral 

(MANLEY, 1998; PIERMATTEI & FLO,1999)  

Fossum (2014) relata em sua técnica cirúrgica uma incisão craniolateral na 

articulação do quadril, faz a tração lateral no trocanter maior com uma pinça de 

retenção óssea e subluxando a cabeça do fêmur identifica a linha de ostectomia e 

com um osteótomo e um martelo conclui a incisão. Sutura da cápsula articular sobre 

o acetábulo, se possível. Na síntese, sutura dos músculos vasto lateral, glúteo 

profundo e tensor da fáscia lata, subcutâneo e pele utilizando métodos-padrão, 

sendo esta técnica a mesma utilizada no caso em questão, exceto pela transposição 

do músculo glúteo profundo realizado no caso em questão e que demostrou ser uma 

técnica inovadora e de resultado satisfatório. Possíveis complicações seriam 

claudicação, pois ocorre encurtamento do membro (BRINKER et al., 1999), fratura 

do fêmur proximal, remoção inadequada do colo femoral e lesões ao acetábulo e 

nervo ciático (NEWTON e NUNAMAKER, 1996), mas até o presente momento o 

paciente responde bem ao tratamento. 
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Conclusão 

Diante do relato podemos concluir que a técnica de escolha associada à 

transposição do músculo glúteo profundo permitiu um resultado satisfatório quanto 

ao seu uso na fratura do trocânter maior do femur de um cão, permitindo melhor 

recuperação, com claudicação menos acentuada que nos casos de colocefalectomia 

convencional.   
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Resumo   

A pancreatite pode ser grave e fatal em cães, e as doenças endócrinas, como 

diabetes mellitus pode aumentar seu risco de ocorrência, assim como interações 

medicamentosas, raças predispostas e idade. Relata-se um caso de pancreatite 

aguda provocada por diabetes mellitus em uma cadela de 11 anos de idade, 

atendida em um hospital veterinário de Goiânia. O paciente apresentou quadro 

clinico de vômitos, anorexia, febre e dor abdominal. Para diagnóstico da paciente, 

foram utilizados exames de imagem e laboratoriais, que constataram alterações, 

com indicativo de pancreatite aguda com presença de cisto pancreático e peritonite, 

assim como diabetes mellitus, sendo necessária a internação com protocolo 

medicamentoso para o tratamento, intervenção cirúrgica e colocação de dreno 

abdominal. O protocolo terapêutico e acompanhamento correto por parte da tutora 

possibilitaram a melhora do quadro clínico apresentado pela paciente. 

 

Palavras-chave: cisto pancreático, diabetes mellitus, pancreatite aguda. 
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Revisão de literatura 

Os distúrbios metabólicos são enfermidades importantes e com grande 

potencial de causar danos à saúde de cães e gatos. A diabetes mellitus em cães, 

por sua vez, é geralmente multifatorial, podendo ser causada por predisposição 

genética, obesidade, doenças metabólicas, infecção ou medicamentos 

antagonísticos a insulina, e provoca em alguns casos outras enfermidades 

subsequentes, como a pancreatite (NELSON e COUTO, 2015). 

Os sinais clínicos nos cães podem variar de acordo com a gravidade da 

doença, podendo iniciar com anorexia, depressão e evoluir para quadros onde 
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ocorram episódios agudos de vômito, diarreia e dor abdominal intensa e até óbito. 

Caso o quadro seja de pancreatite aguda, pode haver alteração na ordem 

sintomática e o paciente apresentar também sintomas agudos (NELSON e COUTO, 

2015). 

O pâncreas é uma glândula dupla do ponto de vista funcional, isto é, exócrina e 

endócrina. A porção exócrina é responsável por secretar enzimas importantes para a 

digestão. O porção endócrina possui um aglomerado de células denominadas de 

Ilhotas de Langerhans, sendo composta por 6 tipos celulares (β, α, δ, PP, G e ε). As 

mais numerosas são as tipo β, responsáveis pela produção e secreção de insulina 

(MONTENEGRO et. al., 2016). Pode ocorrer destruição das ilhotas pancreáticas 

pela defesa inflamatória do pâncreas exócrino, causando diabetes mellitus de forma 

secundária (NELSON e COUTO, 2015). 

O tratamento e o prognóstico da pancreatite aguda em cães e gatos depende 

da gravidade da condição à apresentação, pois se trata de uma doença grave com 

alta taxa de mortalidade (MANSFIELD, 2008). 

 

Descrição do caso 

Paciente canina, da raça poodle, fêmea, 11 anos deu entrada em hospital 

veterinário portando encaminhamento com suspeita clínica de pancreatite aguda, 

sendo necessária a confirmação por exames laboratoriais e de imagem. Ao realizar 

anamnese, seguido exame físico e clínico, foi relatado que a paciente apresentou 

vômitos, anorexia, sensibilidade abdominal e febre. Foram realizados hemograma 

completo, bioquímicas séricas e ultrassonografia abdominal. Os resultados 

mostraram alterações de leucocitose, bioquímicas hepáticas acima dos valores de 

referência, hiperglicemia e ao exame de imagem foi observada reação inflamatória 

em região pancreática com presença de cisto pancreático e peritonite. 

Após constatação do quadro clínico, foi indicada a internação da paciente para 

tratamento, sendo feito fluidoterapia, acompanhamento glicêmico, insulina NPH, 

ondansetrona, heparina, omeprazol, clindamicina, amoxiciclina, cloridrato de 

ciproeptadina, dipirona e sucrafilm. 

Após três dias de internação, foi refeito hemograma para avaliação, não 

demonstrando alterações quando comparado ao anterior, e persistência dos sinais 

clínicos de apatia, vômito e recusa de alimento e foi notada poliúria e polidipsia, mas 

com seu controle de glicemia já estável. Após dois dias, o hemograma indicou 
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alterações em leucograma de leucocitose com desvio regenerativo a esquerda e 

neutrofilia e, com a não melhora clínica foi indicada a laparotomia exploratória.  

No procedimento foi observada aderência de órgãos próxima ao cisto 

pancreático, sendo então colocado um dreno próximo a região e feita cultura e 

antibiograma do material purulento presente no cisto. Após o procedimento cirúrgico, 

houve melhora clínica, cessando os quadros de vômitos e apatia e começando a 

demonstrar interesse pelo alimento. Após 20 dias totais de internação, a paciente 

recebeu alta ainda com a presença do dreno e se manteve estável com o 

acompanhamento diário para cuidados de limpeza e curativo. Após sete dias foi 

retirado o dreno, refeitos os exames sanguíneos e o paciente recebeu alta médica. 

 

Discussão 

A pancreatite tem maior prevalência em cães de meia idade a idoso e raças de 

pequeno porte, tais como poodle, dachshund, beagle e schnauzer (NELSON e 

COUTO, 2015). O paciente do presente relato era um poodle de 11 anos, se 

encontrando dentro da prevalência descrita na literatura. 

O paciente com pancreatite aguda pode apresentar sinais clínicos que vão 

desde anorexia, febre, vômito, desidratação, prostração a dor abdominal (JERICÓ, 

et al., 2015).  Sendo assim, os sintomas apresentados no presente relato estão em 

concordância com a literatura, com exceção da desidratação que não foi observada 

no exame clínico, suportando o provável diagnóstico de pancreatite aguda. 

Neste trabalho, a paciente apresentava um quadro clínico compatível com 

pancreatite aguda, peritonite focal e diabetes mellitus. Por se tratar de um quadro 

agudo, provavelmente a diabetes mellitus tenha sido secundária à pancreatite 

devido a incapacidade das ilhotas pancreáticas de secretar insulina (FARIA, 2007). 

No caso citado, seria interessante a dosagem da frutosamina sérica para 

investigação da diabetes mellitus pré-existente ao quadro desenvolvido pela 

paciente, uma vez que a frutosamina reflete o controle glicêmico em uma a duas 

semanas anteriores a sua coleta e, seu aumento, indica hiperglicemia persistente 

(GROSS, 2002; COOK, 2012). Tal exame não foi realizado por não ter sido 

autorizado pela tutora. 

O diagnóstico é traçado no histórico do paciente juntamente com o exame 

clínico e exames complementares. No caso do exame de imagem, o ultrassom 

permite a visualização de um pâncreas hipoecóico, com edema e possíveis 
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alterações em órgãos adjacentes (CULLEN e BROWN, 2013). Já nos exames de 

sangue, pode-se ter alterações de leucócitos, enzimas hepatocelulares, 

hiperglicemia e trombocitopenia (NELSON e COUTO, 2015). No paciente relatado, 

as alterações na ultrassonografia foram de edemaciação do tecido pancreático, 

sugestivo de inflamação, presença de cisto hipoecoico, líquido livre na cavidade, 

sugestivo de peritonite e, nos exames sanguíneos, houve aumento dos valores de 

enzimas hepatocelulares e hiperglicemia, mas ausência de trombocitopenia. 

Segundo Nelson e Couto (2015), o tratamento deve ser feito através de 

cuidados ambulatoriais, fluidoterapia com reposição eletrolítica, se necessária, 

analgesia, nutrição e terapia de suporte, como antieméticos e antibióticos. No 

presente caso houve uso do tratamento citado na literatura, assim como o controle 

glicêmico da diabetes mellitus com uso de insulina NPH, que possui ação 

prolongada, controlando o nível glicêmico ao longo do dia (FARIA, 2007).  

Para Mansfield (2008), quando utilizados os antibióticos em cães com 

pancreatite, recomenda-se a seleção de um antibiótico de amplo espectro eficaz 

contra bactérias gram positivas e negativas. Para o caso relatado, utilizou-se 

clindamicina e amoxicilina, corroborando com o que foi trago pela literatura e sendo 

reafirmado pela cultura do material coletado demonstrando sua sensibilidade a 

bactéria presente no abcesso pancreático. 

O prognóstico da pancreatite geralmente é desfavorável, tendo alta taxa de 

mortalidade, porém, com o correto tratamento e resposta do paciente pode-se ter um 

tratamento eficaz. A paciente iniciou com diagnóstico reservado, mas evoluiu 

favoravelmente, permanecendo estável até o presente momento (NELSON e 

COUTO, 2015). 

 

Conclusão 

A pancreatite aguda e a diabetes mellitus são doenças de ocorrência comum 

em pequenos animais. Os sintomas podem se apresentar de forma abrupta, no caso 

da pancreatite aguda, ou de forma progressiva, no caso da diabetes mellitus. Ambas 

necessitam da atenção do tutor às alterações de comportamento do animal para que 

o diagnóstico e tratamento sejam feitos de forma precoce e, após a estabilização, o 

acompanhamento seja feito com o objetivo de aumentar e melhorar a qualidade de 

vida do paciente.  
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Resumo 

A dermatite actínica (DA) consiste em dermatopatia decorrente da exposição 

excessiva ao sol que ocorre principalmente em cães brancos de raças de pelo curto. 

Cães com tais características apresentam maior predisposição às lesões actínicas, 

bem como às neoplasias induzidas pela exposição crônica à luz solar. Foi atendido 

no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí um cão da raça Bull Terrier, 

com cinco anos de idade. Foram observadas lesões na região do abdômen, flanco e 

genitália e na ponte nasal, em placas hiperqueratóticas, eritematosas, alopécicas e 

descamativas, com presença de comedões, crostas, pápulas e nódulos 

serosanguinolentos. Diante da anamnese, hábitos de exposição solar, lesões 

detectadas no exame físico, foi diagnosticada DA com piodermite secundária. No 

tratamento foram empregados glicocorticoide em doses anti-inflamatórias, 

antibiótico, filtro solar e xampu hidratante. O quadro encontra-se em involução 

lesional satisfatória e apresenta bom prognóstico se a restrição à exposição solar for 

mantida no caso aqui relatado. Aspectos da epidemiologia, clínica e diagnóstico da 

DA merecem atenção por parte dos Clínicos de animais de companhia, a fim de que 

estejam aptos a reconhecer o problema e iniciar a terapia apropriada o quanto antes, 

evitando o desenvolvimento de lesões malignas 

 

Palavras-chave: ceratose actínica, dermatopatias, transtornos de fotossensibilidade. 

 

Keywords: actinic keratosis, skin diseases, photosensitivity disorders. 

 

Revisão de Literatura  

A dermatite actínica (DA) consiste em dermatopatia decorrente da exposição 

excessiva ao sol que ocorre principalmente em cães brancos de raças de pelo curto 

(JENSEN et al., 2015). Cães das raças Dálmata, Beagle, Bull Terrier, American 

Staffordshire Terrier e Basset Hound apresentam maior predisposição às lesões 
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actínicas, bem como às neoplasias induzidas pela exposição crônica à luz solar 

(GROSS et al., 2005).  

Em cães o quadro clínico predominante consiste de eritema, alopecia, 

hiperqueratose, comedões actínicos e prurido. Nos pacientes cronicamente 

acometidos são observados crostas, úlceras, foliculite/furunculose actínica e 

nódulos. Quanto à localização das alterações cutâneas o tronco é a região mais 

acometida, incluindo o abdômen, flanco e genitália. Na face as lesões geralmente 

encontram-se no plano naso-labial, espelho e ponte nasal (JENSEN et al., 2015). A 

piodermite de origem secundária com furunculose actínica são bastante comuns.  

O diagnóstico é realizado com base no histórico do paciente de exposição 

duradoura ao sol, nos sinais clínicos, na exclusão de outros diferenciais e na biópsia 

cutânea. As modificações epidérmicas são variáveis e baseiam-se no estágio da 

doença. O exame histopatológico é utilizado para verificar a existência de 

complicações da exposição crônica à radiação UV, como ceratose solar e carcinoma 

de células escamosas, que não podem ser clinicamente diagnosticados (KINAL, 

2015). Os principais achados incluem hiperplasia e displasia na epiderme. Verifica-

se perda da arquitetura dos queratinócitos na camada basal e espinhosa, além de 

inflamação e degeneração da derme na presença de dano solar crônico (GROSS et 

al., 2005).  

Após a confirmação do diagnóstico de DA, os pacientes que devem ter a 

exposição solar restrita e fazer o uso de protetores solares duas vezes ao dia, 

sobretudo quando a exposição solar não puder ser evitada. No protocolo terapêutico 

adotam-se ainda os glicocorticoides em doses anti-inflamatórias, antibióticos, 

xampus hidratantes, antioxidantes, e eventualmente, remoção cirúrgica. O 

prognóstico da dermatopatia é variável, pois depende da cronicidade das lesões e 

apresentação da doença (SCOTT et al., 2001).  

 

Descrição do Caso 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí (HV-

UFJ) um cão da raça Bull Terrier, macho, com cinco anos de idade. Durante a 

anamnese o proprietário informou que o paciente apresentava infecções repetidas 

na pele há 3 anos. Relatou prurido crônico que se agravava na presença de lesões, 

localizadas sobretudo na região ventral do flanco, em áreas glabras. O cão tinha 
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hábito de se expor ao sol por longos períodos do dia, com predileção pelo decúbito 

dorsal e lateral. 

Na avaliação do paciente verificou-se bom estado geral do mesmo, sem 

alterações dignas de nota. No exame dermatológico foram observadas lesões de 

maior gravidade na região do abdômen, flanco e genitália e menos intensas na 

ponte nasal. As lesões apresentavam-se em placas hiperqueratóticas, eritematosas, 

alopécicas e descamativas, com presença de comedões, crostas, pápulas e nódulos 

serosanguinolentos (Figura 1). 

Diante da anamnese, hábitos de exposição solar e lesões detectadas no 

exame físico, os diagnósticos diferenciais foram dermatite actínica com piodermite 

secundária e carcinoma de células escamosas. Procedeu-se a biópsia incisional 

para diagnóstico definitivo, na qual empregou-se 0,03 mg/kg de acepran e 0,5 mg/kg 

de morfina na medicação pré-anestésica, seguida de indução com propofol na dose 

de 7 mg/kg. Foram retirados três fragmentos de pele das áreas afetadas, fixados em 

formol a 10% e então encaminhados ao laboratório para análise histopatológica.  

No resultado do exame histopatológico foram evidenciados hiperplasia e 

ortoqueratose da epiderme, com óstios foliculares dilatados por hiperqueratose 

(comedos). Na derme detectaram-se folículos pilosos dilatados por hiperqueratose, 

além de fibrose e furunculose. Não foram evidenciados sinais de transformação e 

infiltração neoplásica. Concluiu-se que o animal apresentava piodermite crônica 

proliferativa secundária a sinais primários de dermatite actínica (hiperqueratose 

folicular). 

No tratamento sistêmico foram prescritas cefalexina na dose na 30 mg/kg, a 

cada 12 horas por via oral, durante 28 dias e prednisolona na dose de 1,0 mg/kg, a 

cada 24 horas por via oral, durante sete dias, com posterior redução para 0,5 mg/kg 

a cada 24 horas por mais sete dias, seguida da retirada gradual de acordo com 

involução lesional. No tratamento tópico foram indicados uso contínuo de filtro solar 

em gel a ser aplicado a cada 12 horas em toda pele glabra e dois banhos semanais 

com xampu hidratante e antisséptico a base de clorexidine 2,5%, ácido salicílico 1%, 

ureia 2% e hidroviton 3%, até melhora clínica. Como recomendação mais relevante 

o proprietário foi instruído a restringir ao máximo a exposição solar do cão, 

sobretudo entre as 10 e 16 horas, a fim de evitar o desenvolvimento de lesões 

malignas. 
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Figura1. Placas hiperqueratóticas eritematosas, comedões actínicos, foliculite/furunculose em região 

abdominal e flanco de cão da raça Bull Terrier, macho, 5 anos de idade, atendido no HV/UFJ. 

 

Discussão 

A dermatite actínica é provocada pelo excesso de exposição a luz solar, 

sendo caracterizada como uma doença não neoplásica. Acomete principalmente 

animais de pelagem branca, com predisposição em raças como Bull Terrier (GROSS 

et al., 2005; KINAL, 2015). Tais características são condizentes às encontradas no 

paciente deste relato.  

O animal apresentava lesões dermatológicas condizentes com as descritas na 

literatura consultada sobre dermatite actínica, com destaque às placas eritematosas 

e espessas, comedões, foliculite/furunculose, crostas sendo encontradas na região 

abdominal ventral, flanco e ponte nasal (GROSS et al., 2005; JENSEN et al, 2015, 

KINAL, 2015).  

Por se tratar de lesões pré-malignas a confirmação do diagnóstico foi 

rapidamente alcançada por meio de exame histopatológico. Logo, a biópsia cutânea 

não deve ser implementada somente em casos complicados, mas sim como 

instrumento principal para diagnósticos diferenciais. KINAL (2015) afirmou que a 

avaliação histopatológica é importante na verificação de consequências adicionais 

da exposição crônica à radiação UV. No caso relatado apesar de não terem sido 

verificados sinais histopatológicos clássicos, a hiperqueratose folicular com 

piodermite secundária consistiram em sinal primário de dano solar e, associado à 

anamnese e aos sinais clínicos embasaram o diagnóstico de dermatite actínica. 

Seguindo as recomendações de Scott et al. (2001) no tratamento foram 

empregados glicocorticoides em doses anti-inflamatórias, antibióticos, filtro solar e 

xampu hidratante. O quadro encontra-se em involução lesional satisfatória e 
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apresenta bom prognóstico se a restrição à exposição solar for implementada para o 

caso relatado. 

 

Conclusão 

O restrito número de artigos envolvendo a Dermatite Actínica em cães torna o 

tema interessante objeto de discussão. Aspectos da epidemiologia, clínica e 

diagnóstico da DA merecem atenção por parte dos Clínicos de animais de 

companhia, a fim de que estejam aptos a reconhecer o problema e iniciar a terapia 

apropriada o quanto antes, evitando o desenvolvimento de lesões malignas.  
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Resumo: 

Neoplasias de tireoide são incomuns em cães, porém, são as neoplasias endócrinas 

mais descritas na espécie. Foi atendido no Consultório de Especialidades 

Veterinárias (CEIV), uma cadela de 13 anos de idade apresentando aumento de 

volume em região de tireoide, dispneia, cianose, tosse e cansaço persistente. Foi 

solicitado exame ultrassonográfico no qual foi possível observar neoplasia unilateral 

de lobo esquerdo de tireoide apresentando aspecto sólido-cístico. Foi então 

realizada citologia que demonstrou características de malignidade. Devido á má 

qualidade da amostra foi sugerido exame histopatológico para melhor graduação da 

malignidade da neoplasia, porém, o tutor mudou de cidade e não foi possível a 

realização do exame. A justificativa deste trabalho se dá pela necessidade de 

compartilhar informações encontradas na rotina clínica sobre uma enfermidade 

pouco relatada na literatura. 

Palavras Chave: diagnóstico, oncologia, endócrino. 

Key Words: diagnosis, oncology, endocrine. 

 

Revisão da Literatura: 

A tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço. Está presente em 

todos os vertebrados com variados formatos. Nos cães são glândulas bilobuladas, 

alongadas e fixas na superfície externa da porção proximal da traqueia (NELSON e 

COUTO, 2015). Os lobos geralmente se encontram laterais e ligeiramente ventrais 

aos anéis traqueias, se estendendo do quinto ao oitavo anel. Em cães adultos esses 
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lobos costumam medir 5cm de comprimento e 1,5cm de largura (FOSSUM, 2008). A 

tireoide é responsável pela produção de hormônios como a tetraiodotironina (T4) e 

triiodotironina (T3). Nos cães adultos esses hormônios são responsáveis por 

aumentar a taxa metabólica e nos animais jovens por estimular o crescimento 

(FOSSUM, 2008). 

Os tumores da tireoide são incomuns em cães, entre 1% a 2% das neoplasias 

relatadas nesta espécie são tumores de tireoide (BRODEY et al., 1968), porém, são 

considerados a neoplasia endócrina mais comum nesta espécie. Os carcinomas são 

mais comuns que os adenomas, correspondendo à até 88% das neoplasias de 

tireoide em cães (BARBER, 2007). Os carcinomas são geralmente de grandes 

dimensões, possuem capsula e podem invadir tecidos adjacentes como musculatura 

do pescoço, traqueia, laringe e esôfago (KENT et al., 2002). 

Os sinais clínicos associados ao desenvolvimento de neoplasias tireoidianas 

estão relacionados à compressão ou invasão dos tecidos adjacentes. São relatados 

sinais como tosse, mudança de latido, aumento de volume da região do pescoço, 

disfagia e dispneia. A maioria dos animais não apresenta sinais de alterações 

hormonais (BARBER, 2007).  

O diagnóstico na maioria dos casos é feito quando já há algum tipo de sinal 

clínico como aumento de volume da região cervical. A palpação cervical associada à 

ultrassonografia tem sido de grande valor no diagnóstico desses aumentos de 

volume (TAEYMANS, 2013). Posteriormente é recomendada a realização de 

citologia e de exame histopatológico para realização do diagnóstico definitivo. 

 

Descrição do Caso: 

Foi atendido no Consultório de Especialidades Veterinárias (CEIV), Goiânia, 

Goiás, uma cadela da raça american staffordshire terrier de 13 anos de idade 

apresentando tosse seca, dispneia, cianose e cansaço fácil. Parâmetros como 

frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, tempo de preenchimento 

capilar, turgor cutâneo e pressão arterial encontravam-se dentro dos limites de 

referência para a espécie. Ao exame físico foi possível notar um aumento de volume 

na região de tireoide, suspeitando-se de neoplasia de tireoide. 

Posteriormente foi solicitada ultrassonografia da região cervical e abdômen. 

Para o exame foi utilizado aparelho My Sono U6 (Samsung Medical), equipado com 
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transdutor linear de alta frequência (5-12MHz). Em abdômen não foram encontradas 

alterações dignas de nota. Em região cervical encontrou-se neoformação em região 

de lobo esquerdo de tireoide, apresentando contorno regular e aspecto sólido-

cístico, medindo 5,20cm por 2,84cm, com volume aproximado de 35,45mL. No lobo 

direito apresentava ecotextura e ecogenicidade habituais medindo 2,58cm por 

0,75cm, com volume aproximado de 3,07mL (medidas para cães de médio porte: 

2,5cm a 3cm por 0,4cm a 0,6cm). 

Após a ultrassonografia que confirmou a presença da massa em tireoide foi 

feito uma citologia aspirativa por agulha fina na qual pode-se observar eventuais 

clusters de células epiteliais médias, poliédricas, apresentando citoplasma em 

quantidade moderada, azulado e homogêneo. Nucléolos por vezes proeminentes. 

Anisocitose e anisocariose leves, havendo discreta variação de núcleo/citoplasma e 

macronucleólise. Caracterizando-se um quadro proliferativo epitelial atípico 

tireoidiano. Porém, as alterações citológicas foram insuficientes para caracterizar a 

neoplasia como maligna sugerindo-se o exame histopatológico para melhor 

descrição dos critérios de malignidade. Tal exame não foi realizado pois os tutores 

se mudaram para outra cidade. 

 

Discussão: 

Não foram encontrados relatos de neoplasias tireoidianas em American 

Staffordshire Terrier, as neoplasias de tireoide são pouco frequentes em cães de 

maneira geral e as raças mais acometidas são Beagle, Boxer, Golden Retriever 

sendo muito descritas também em cães sem raça definida (POLLARD et al., 2015; 

BRODEY et al., 1968). A idade do animal em questão está dentro da faixa etária de 

maior ocorrência desse tipo de tumor sendo esta, de 5 a 18 anos com chances que 

aumentam em 4% ao passar dos anos para animais entre 12 e 15 anos (BARBER, 

2007). 

Os sinais clínicos variam de acordo com o nível de compressão e de invasão 

que a massa promove em estruturas adjacentes. Os achados clínicos encontrados 

foram relacionados com a compressão de estruturas do sistema respiratório superior 

como laringe e traqueia, o que condiz com o que é descrito na literatura, que afirma 

que os sinais podem incluir dispneia, tosse seca, cianose e cansaço (BARBER, 

2007). 
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A ultrassonografia é um exame amplamente utilizado para diagnóstico desse 

tipo de massa uma vez que com ela se torna possível diferenciar áreas com císticas 

de áreas sólidas. Essa característica do exame ultrassonográfico se faz importante 

no momento da colheita de amostras para realização de exame histopatológico ou 

citológico, uma vez que as neoplasias tireoidianas costumam formar cistos e serem 

extremamente vascularizadas e com o auxílio do ultrassom é possível evitar essas 

áreas e ter uma melhor qualidade de amostra, principalmente citológica (NELSON e 

COUTO, 2015). 

Apesar de existirem poucos estudos que descrevem aspectos 

ultrassonográficos das neoplasias de tireoide, os achados encontrados no caso em 

questão estão de acordo com o que é descrito em estudos prévios dessas 

neoplasias. São caracterizadas em sua maioria como grandes, hipoecoicas, de 

ecotextura não homogênea, podendo apresentar áreas císticas e/ou mineralizadas, 

uni ou bilaterais sendo as unilaterais as mais comuns (TAEYMANS et al., 2013). 

 

Conclusão: 

Com o relato do presente caso é possível concluir que o exame 

ultrassonográfico é de fundamente importância na caracterização de massas 

tumorais, podem sugerir malignidade, porém o diagnóstico final somente é 

alcançado após os achados de imagens serem analisados juntamente com os 

aspectos clínicos, citológicos e histopatológicos da lesão. 
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Resumo  

Um cão macho, raça Labrador Retriever, com sete anos de idade, pesando 29,7 kg, 

foi atendido no Hospital Veterinário São Francisco de Assis, apresentando hiporexia, 

polidipsia, aumento de volume abdominal, dispneia, prostração e intolerância ao 

exercício. O exame clínico revelou mucosa oral pálida, tempo de perfusão capilar 

aumentado, presença de sopro cardíaco e sinais clínicos de insuficiência cardíaca 

congestiva. Após o exame clínico foram realizados exames complementares como: 

ecodopplercardiograma, eletrocardiograma e radiografia, sendo diagnosticado 

cardiomiopatia dilatada. 

Palavras-chave: cardiomegalia, contratilidade miocárdica, insuficiência cardíaca 

Keywords: cardiomegaly, cardiac insufficiency, myocardial contractility 

 

 Revisão de Literatura 

A cardiomiopatia dilatada (CMD) é uma doença miocárdica progressiva 

caracterizada por dilatação ventricular, disfunção sistólica conduzindo a insuficiência 

cardíaca congestiva e arritmias, sendo sua causa ainda desconhecida. Cães de 

raças grandes, machos e com idade entre seis e oito anos são mais acometidos 

(MARTIN et al., 2009). 

As manifestações clínicas observadas são apatia, dispneia, hiporexia, 

intolerância ao exercício, perda de peso e distensão abdominal (MARTIN et al. 

2009). O diagnóstico baseia-se no histórico clínico, exame físico (sinais de ICC 
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direita e/ou esquerda), achados radiográficos, eletrocardiográficos e, principalmente, 

ecodopplercardiográficos (CAMACHO, 2007).  

O tratamento da CMD consiste em controlar os sinais de ICC, melhorar o 

débito cardíaco, controlar as arritmias, melhorando assim a qualidade de vida do 

paciente (CAMACHO, 2007). 

 

Descrição do Caso 

Foi atendido no Hospital Veterinário São Francisco de Assis no dia 15 de 

março de 2018, um cão, macho, raça Labrador Retriever, com sete anos de idade, 

pesando 29,7 kg. A tutora se queixava que o animal apresentava hiporexia, aumento 

de volume abdominal, dispneia, polidipsia, prostração e intolerância ao exercício.  

Ao exame clínico geral notou-se que o paciente apresentava caquexia, 

apatia, mucosa oral pálida, tempo de preenchimento capilar de três segundos, 

pressão arterial sistólica de 100 mmHg pelo método Doppler, frequência respiratória 

60 movimentos por minuto, campos pulmonares crepitantes à auscultação e 

distensão abdominal. Na auscultação cardíaca foi possível constatar frequência 

cardíaca (FC) de 200 batimentos por minuto, bulhas rítmicas e hipofonéticas com 

sopro sistólico em foco mitral grau III/VI e tricúspide grau II/VI.  

Foi realizada ultrassonografia abdominal (US) que revelou hepatomegalia 

e presença de grande quantidade de líquido anecóico livre na cavidade abdominal 

sugestivo de ascite. Diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de 

intervenção farmacológica, o animal foi conduzido a uma baia de internação. Em 

virtude da ascite e da suspeita de edema pulmonar, realizou-se venóclise da veia 

cefálica para administração de furosemida (3mg/kg/IV/TID).  

Diante da suspeita de cardiopatia, o animal foi submetido à avaliação 

ecodopplercardiográfica (ECO) que revelou insuficiência das valvas 

atrioventriculares mitral e tricúspide (Figura 1A), disfunção sistólica com redução nas 

frações de encurtamento (FS 17,72%) e ejeção (FE 36,5%) do ventrículo esquerdo, 

e remodelamento cardíaco do tipo hipertrofia excêntrica com aumento nas 

dimensões do átrio esquerdo (relação La/Ao>1,6) (Figura 1B), ventrículo direito e 

átrio direito. Concluiu-se então que as alterações no ECO eram compatíveis com 

cardiomiopatia dilatada.  
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FIGURA 1 – Imagens ecocardiográficas de cão, labrador, sete anos, com 

cardiomiopatia dilatada. Em A e B, insuficiências mitral e 
tricúspide, respectivamente (observar mosaico em azul). Em 
B, imagem bidimensional da base do coração mostrando 
dilatação atrial esquerda (Relação La/Ao>1,6). 

 
O eletrocardiograma (ECG) também foi requisitado para continuação da 

avaliação cardiológica. Foi possível observar ritmo regular com FC de 214 bpm, 

taquicardia atrial e infradesnível do segmento ST normal sugerindo hipóxia 

miocárdica e/ou distúrbio eletrolítico. De acordo com os achados do US, ECO e ECG 

acrescentou-se ao protocolo medicamentoso pimobendan (manipulado na dose de 

0,25 mg/kg/VO/BID), espironolactona (1,5 mg/kg/VO/SID), digoxina (0,008 

mg/kg/VO/BID) associado com amiodarona (8 mg/kg/VO/BID), ômega 3 (1000 

mg/VO/SID). Ademais, foi introduzida alimentação terapêutica com ração destinada 

à cardiopata. 

A radiografia torácica foi realizada ao oitavo dia de internação e foi 

possível identificar áreas pulmonares com padrão misto broncointersticial e silhueta 

cardíaca com aumento de câmaras cardíacas, com o tamanho do coração em 

relação à unidade de vértebra torácica (vertebral heart size/VHS) de 13v. 

Face ao exposto, concluiu-se quadro de CMD e foi recomendado que o 

paciente mantivesse acompanhamento cardiológico mensalmente.  

 

Discussão 

Diante do quadro clínico e dos exames de imagem apresentados, o 

diagnóstico foi de CMD. O paciente se enquadrava em quase todos os grupos de 

risco, que incluem animais de raças grandes, machos com idade entre seis e oito 

anos (MARTIN et al., 2009). 

O paciente apresentou apatia, dispneia, hiporexia, intolerância ao 

exercício, perda de peso, distensão abdominal com ascite e sopro à auscultação 

cardíaca, que são achados clínicos comuns em cães com esta cardiomiopatia 

(MARTIN et al., 2009). Porém o paciente relatado não apresentou tosse, que foi 
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descrita em 64% dos cães com CMD (MARTIN et al., 2009). A presença de ascite foi 

confirmada por US abdominal que também revelou hepatomegalia. Assim, foram 

observados sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva esquerda e direita 

(NELSON & COUTO, 2015).  

Em casos de CMD as frações de encurtamento e ejeção encontram-se 

reduzidas de acordo com a gravidade da disfunção sistólica (NELSON & COUTO, 

2015), o que também aconteceu com o cão do presente relato. A hipertrofia 

excêntrica identificada no ECO foi encontrada por Martin et al.(2009) em todos os 

cães com CMD. Este tipo remodelamento cardíaco ocorre devido a ativação dos 

mecanismos compensatórios, que acarretam em sobrecarga de volume causando 

estiramento dos miócitos resultando em aumento nos diâmetros sistólico e diastólico 

(CAMACHO, 2007) que foram apresentados pelo paciente. Por meio da avaliação 

com Doppler, foi possível observar insuficiência das valvas atrioventriculares mitral e 

tricúspide que ocorre em consequência do aumento das câmaras cardíacas que 

causam uma má aposição sistólica dos folhetos resultando em insuficiência valvar 

(NELSON & COUTO, 2015).  

No laudo do ECG o paciente apresentava taquicardia supraventricular, 

assim como observado por Martin et al. (2009) em que a FC aumentou 

proporcionalmente com a classe de insuficiência cardíaca. Neste paciente havia 

aumento do diâmetro interno da cavidade ventricular esquerda detectado no ECO 

com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo que, segundo a literatura 

(CAMACHO, 2007), promove hipotensão que, incita os barorreceptores e ativa o 

sistema nervoso simpático elevando os níveis de catecolaminas circulantes 

resultando assim no aumento da FC como observada no ECG. Também foram 

observados taquicardia atrial e infradesnivelamento do segmento ST sugerindo 

hipóxia do miocárdio e/ou distúrbio eletrolítico. Estas alterações estão relacionadas 

com o aumento da atividade simpática que, a longo prazo aumenta o stress 

miocárdico provocado pelo aumento da pós-carga, aumentando a necessidade de 

oxigênio pelas células miocárdicas, favorecendo a ocorrência de arritmias e 

remodelamento cardíaco (NELSON & COUTO, 2015).  

Na radiografia foi evidenciada cardiomegalia, uma vez que o animal 

apresentava VHS de 13v, tal como relatado por Martin et al.(2009) em que 80% dos 

cães afetados pela CMD apresentavam aumento da silhueta cardíaca. Diferente do 

que foi descrito no estudo supracitado, o paciente não apresentou edema pulmonar 
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à radiografia. Vale ressaltar que no dia da realização do exame radiográfico, já havia 

oito dias que animal estava sob terapia com furosemida, provavelmente isso explica 

a ausência do edema pulmonar. 

O animal relatado apresentava sinais de insuficiência cardíaca e 

alterações na morfologia cardíaca, podendo ser considerado um paciente compatível 

com alterações da última fase da progressão da CMD (OYAMA et al., 2007). Sendo 

assim, o prognóstico deste paciente é desfavorável. Constata-se uma média de 

tempo de sobrevivência de 19 semanas para cães portadores de CMD (MARTIN et 

al., 2009).  

O tratamento baseou-se no uso de fármacos inibidores da enzima 

conversora de angiotensina, inotrópicos positivos, diuréticos, digitálico e antiarrítmico 

que proporcionaram melhora na qualidade de vida do paciente, assim como relatado 

pela tutora.  

 

Conclusão 

Exames de ecodopplercardiograma, eletrocardiograma e radiografia 

torácica são de extrema importância para o diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, 

que, associados com a clínica do animal, possibilitam elucidação da evolução e 

prognóstico da doença, além de permitir instituição da terapia apropriada. 
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Resumo  

O hiperadrenocorticismo dependente de pituitária em cães, é a causa mais comum 

de hiperadrenocorticismo natural, sendo de 80 a 85% dos casos. O presente estudo 

teve como objetivo relatar o caso clínico de uma paciente da raça Yorkshire, 10 anos 

de idade com sinais compatíveis ao hiperadrenocorticismo dependente de pituitária. 

Os resultados do hemograma apresentaram-se dentro dos padrões de normalidade. 

Nos resultados das análises bioquímicas, alguns resultados encontraram-se 

elevadas em relação aos padrões da normalidade e no exame ultrassonográfico os 

achados foram característicos da doença em questão, como hepatomegalia e 

adrenomegalia. Assim, baseado na anamneses, no exame físico, exames de 

imagem e laboratoriais, as suspeitas clínicas foram de hiperadrenocorticismo 

dependente da pituitária. 

Palavras-chave: hiperadrenocorticismo, doença de cushing, pituitária, cão. 

Keywords: hyperadrenocorticism, cushing’s disease, pituitary, dog. 
Revisão de literatura 

O hiperadrenocorticismo (HAC) ou Doença de Cushing, apresenta um 

conjunto vasto de sintomas e anormalidades bioquímicas, que ocorrem devido a 

uma superprodução de cortisol, pelo córtex da glândula adrenal. São três as 

principais causas deste distúrbio endócrino: hipersecreção de corticotrópicos (ACTH) 

pela hipófise (hiperadrenocorticismo dependente de pituitária - HDP), a secreção de 

cortisol por tumores no córtex da adrenal (tumor adrenocortical causador de 

hiperadrenocorticismo - TAH) e a iatrogênica. O HAC é uma das endocrinopatias 

mais comuns em cães e verifica-se sua ocorrência a partir dos 6 anos de idade, 

sendo que a maioria são diagnosticados de 9 a 10 anos de idade,portanto, é 

considerada uma enfermidade conferida a animais senis (BENEDITO et al., 2017). 

Segundo NELSON & COUTO (2015), o hiperadrenocorticismo dependente de 

pituitária, entre os cães, é a causa mais comum de hiperadrenocorticismo natural, 

sendo de 80 a 85% dos casos.  De acordo com Bolfer (2015) o HDP consiste na 
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hipersecreção de ACTH por um adenoma corticotrópico na pituitária. NELSON & 

COUTO (2015) adverte que esses tumores podem comprimir a glândula pituitária e 

estender, dorsalmente, em direção ao hipotálamo, podendo causar sinais 

neurológicos e, raramente, os tumores podem ser adenocarcinomas. 

No trabalho, objetivou-se relatar o caso clínico de uma paciente  da raça 

Yorkshire, 10 anos de idade com sinais que levaram à suspeita e diagnóstico de 

hiperadrenocorticismo dependente de pituitária, atendida no Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinmária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

(HV/EVZ/UFG). 

Descrição do Caso 

Atendido no HV/EVZ/UFG, um paciente da espécie canina, fêmea, Yorkshire 

terrier, pelagem cinza e fulvo, 10 anos de idade, 3.750 kg, denominada Lilica. O 

motivo da consulta foi o fato de que a quatro dias, o animal apresentou diarreia 

fétida e vômitos sanguinolentos, foi encaminhada à consulta e internação em uma 

clínica veterinária, mas a proprietária optou por uma segunda opinião, uma vez que 

o quadro clínico do animal não apresentava melhora. A proprietária informou que a 

paciente havia prostrado e parado de andar, apresentava polifagia e polidispia há 

alguns anos e não diminuiu o consumo de água e ração em nenhum momento. 

Comumente, Lilica alimenta-se com ração, foi desverminada recentemente, não foi 

submetida à vacina de reforço anual, não foram observados ectoparasitas no animal 

e é utilizado um produto para controle. Convive com outro animal, de mesma 

espécie e raça, sem grau de parentesco com  a Lilica e se encontra aparentemente 

saudável. A paciente foi submetida à ovariohisterectomia e possui uma hérnia 

incisional no abdomen. 

No exame físico verificou-se: prostração; TPC de 2 segundos; mucosas, 

ocular e gengival, normocoradas; língua cianótica; temperatura retal de 38.6ºC; 

linfonodos palpáveis normais e tugor cutâneo normal. Na avaliação do sistema 

cardiovascular, a frequência cardíaca foi de 130 bpm, na auscultação os batimentos 

cardíacos estavam dentro dos padrões da normalidade. Na avaliação do sistema 

respiratório, havia campos pulmonares limpos, porém apresentava dispneia e 

cianose. Apresentava distensão abdominal e constatou-se que a paciente não 

conseguia manter-se em pé (flacidez muscular) e, consequentemente, não 

conseguia andar. Constatou-se telangiectasia na paciente e presença de comedões  
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Baseado na anamnese e no exame físico, as suspeitas clínicas foram de 

hiperadrenocorticismo. Foram solicitados os seguintes exames: hemograma, 

dosagem de ureia, creatinina, albumina, proteínas totais, colesterol (total, LDL, HDL, 

VLDL), triglicérides, bilirrubina, atividade sérica de ALT, AST, FA, ultrassonografia e 

dosagem de cortisol com supressão por baixa dose de dexametasona. 

Resultados e Discussão 

O hemograma apresentou resultados dentro dos padrões de normalidade, 

bem como o leucograma. Nos resultados das análises bioquímicas, a ALT, a FA, a 

albumina, o colesterol total, os triglicérides, o colesterol HDL, colesterol VLDL 

encontraram-se elevadas em relação aos padrões da normalidade, o colesterol LDL 

estava abaixo dos valores referenciais e os demais estavam dentro dos índices 

usuais. 

No primeiro exame ultrassonográfico, não foi possivel realizar avaliação 

satisfatória devido a acentuada presença de gases. Recomendou-se que a paciente 

retornasse medicada com dimeticona, a fim de eliminar os gases, e em jejum para 

que fosse possível visualizar as adrenais. No retorno, foi possível avaliar com 

precisão os órgãos, identificando hepatomegalia, esplenomegalia e também um 

aumento das adrenais. Quanto a coleta do material para o teste de supressão por 

baixa dose de dexametasona, foi realizada em três horários distintos e todos os 

resultados encontraram-se acima dos valores de referência.  

Os sinais clínicos do hiperadrenocorticismo podem ser intermitentes, podendo 

haver remição e reaparecimento. São eles: polidipsia, poliúria, polifagia, letargia, 

aumento do volume abdominal, dispneia, obesidade, fraqueza muscular, infecções 

recorrentes do trato urinário e manifestações dermatológicas como comedões 

(BENEDITO et al., 2017). Além destes sinais, podem ocorrer, de acordo com 

NELSON & COUTO (2015), sinais neurológicos, quando o hiperadrenocorticismo é 

causado por macroadenomas pituitário, como: estupor, ataxia, andar em círculos, 

deambulação e alterações de comportamento. Também é comum sinais como 

miotonia, atrofia testicular nos machos, falha no ciclo estral em cadelas e paralisia 

do nervo facial. Foi observado na anamnese e ao examinar fisicamente a paciente, 

vários dos sinais clínicos citados pelos autores, excluindo somente as infecções 

urinárias, sinais neurológicos, miotonia e paralisia de nervo facial.  

 São achados na rotina laboratorial, em cães com hiperadrenocorticismo, 

aumento da FA (fosfatase alcalina), que ocorre em cerca de 85% a 90% dos cães 
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acometidos com a doença, incluindo a paciente do caso relatado. Há também, 

normalmente, o aumento de ALT (alanina amino transferase) e hipercolesterolemia, 

alterações essas reveladas na análise bioquímica da paciente. Pode ocorrer, 

também, hiperglicemia e no hemograma, sengundo Benedito et al. (2017), pode 

haver diminuição dos eritrócitos e o dito “leucograma de stress”, eosinopenia, 

linfopenia e leucocitose. No diagnóstico por imagem, achados comuns na 

ultrassonografia em hiperadrenocorticismo são: adrenomegalia bilateral (em HDP), 

hepatomegalia, fígado hiperecogênico, cálculos vesicais, massa na adrenal (TAH), 

trombo do tumor (TAH), calcificações da glândula adrenal (TAH) e calcificação 

distrófica de tecidos moles (NELSON & COUTO, 2015). No caso relatado, 

encontraram-se as quatro primeiras alterações descritas acima. A adrenomegalia 

bilateral é resultado da hipersecreção de ACTH estimulada por  um adenoma na 

pituitária, que leva à hipersecreção de cortisol pela adrenal. 

 Segundo Bolfer et al. (2015), o HDP ocorre, normalmente, em cães de meia 

idade e cães idosos, enquadrando a paciente do caso relatado, com dez anos de 

idade. Qualquer cão é susceptível a doença, mas há raças mais predisponentes, 

como: poodles, dachshunds e os pequenos terriers, como o Yorkshire, que é a raça 

de Lilica, a paciente em questão.  

 Os testes específicos do eixo pituitário-adrenocortical, em conjunto, 

estabelecem o diagnóstico definitivo da doença. São eles: razão cortisol/ creatinina 

urinária, estimulação por ACTH, prova de supressão com alta dose de 

dexametasona, prova de supressão com baixa dose de dexametasona e prova de 

supressão com dexametasona oral. O teste realizado no caso relatado foi o de 

supressão com baixa dose de dexametasona, tendo resultados maiores que os 

valores referênciais.  

Inicialmente, antes do diagnóstico definitivo, foi prescrito metronidazol 25 

mg/kg, VO, BID, durante 7 dias devido ao quadro de diarreia apresentado pela 

paciente, ursacol (ácido ursodesoxicólico) 10 mg/kg, VO, SID, durante 15 dias 

devido à presença da lama biliar, omeprazol  0,7 mg/kg, VO, SID, Hepatovet® e 

ração terapêutica até segundas recomendações, devido à hepatomegalia. No 

segundo encontro, com o intervalo de uma semana, a proprietária relatou que a 

diarreia havia cessado, e o estado de consciência do animal havia apresentado uma 

melhora.  Dentre os medicamentos utilizados para o tratamento de 

hiperadrenocorticismo há o trilostano, o qual foi escolhido para tratar a paciente após 
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o diagnóstico definitivo da doença. Este medicamento é um inibidor competitivo 3-β-

hidroxisteroidedesidrogenase, que atua na conversão de pregnenolona em 

progesterona na glândula adrenal, que ao final do processo é convertido em cortisol. 

Então, com o medicamento há a inibição da produção de cortisol. A eficácia clinica 

do trilostano gira entorno de 80% e sua administração controla os efeitos do 

hiperadrenocorticismo por prolongado período de tempo. A dose inicial indicada é de 

0,5 a 1 mg/kg, VO, BID, nunca em jejum. Sendo necessário o ajuste de dose através 

de um controle, primeiramente após quinze dias do início do tratamento, através do 

teste de estimulação com ACTH e dependendo do resultado, ajustar a dose. O 

objetivo da estimulação com ACTH é a concentração do cortisol estar entre 2 e 5 

µg/dL.  

O resultado esperado do tratamento é que os sinais clínicos desapareçam. O 

teste de estimulação por ACTH deve ser feito em um intervalo de 3 a 4 meses 

(NELSON & COUTO, 2015). Após a prescrição do tratamento, foi recomentado o 

retorno após 15 dias, para a avaliação do paciente, porém a proprietária não 

retornou e não houve informações se houve o início do mesmo. Todavia, o 

prognóstico para os cães com HDP depende do estado geral do paciente e da 

responsabilidade do proprietário com o tratamento correto (NELSON & COUTO, 

2015). 

Conclusão 

As suspeitas levantadas sobre a cadela em questão é que fosse HDP, porém 

para confirmação de tumor na hipófise seria necessário uma tomografia 

computadorizada da cabeça. Foi indicado à tutora, a qual optou por não realizar o 

exame, uma vez que o resultado determina o local do tumor (hipófise ou adrenal) e 

não altera o protocolo de tratamento da doença. Contudo, a anamnese, exame físico 

e exames complementares são robustos o sufiente para concluir  diagnóstico de 

HDP. 
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Resumo: Um canino fêmea, sem raça definida de três meses de idade, pesando 

1,5kg foi atendida com um histórico de regurgitação após alimentação. Em exame 

físico notou-se que a mesma encontrava-se desidratada, caquética e com uma 

dilatação na região esofágica cervical. No esofagograma com administração de 

sulfato de bário, foi evidenciada extensa dilatação da porção cervical caudal e 

torácica cranial do esôfago. Chegou-se ao diagnóstico de persistência do quarto 

arco aórtico direito. Efetuou-se a intervenção cirúrgica e no terceiro dia após o 

procedimento a paciente evoluiu ao óbito.  

 

Palavras-chave: desnutrição, radiografia torácica, regurgitação 

Keywords: malnutrition, chest x-ray, regurgitation 

 

Revisão de Literatura 

Anomalias do anel vascular são malformações congênitas dos grandes 

vasos do coração e seus ramos, que podem circundar o esôfago levando à sua 

constrição e manifestações clínicas. A persistência do quarto arco aórtico direito 

(PAAD) representa 95% dos casos diagnosticados de anomalias do anel. (FOSSUM, 

2013). 

Na PAAD, o 4° arco direito forma o arco aórtico principal, no lugar do 

esquerdo. O ducto arterioso desenvolve-se normalmente formando uma porção que 

envolve o esôfago e conecta a aorta descendente, que está do lado direito, à artéria 
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pulmonar principal situada do lado esquerdo. Ou seja, tem-se a aorta à direita, 

artéria pulmonar à esquerda, ligamento arterioso (remanescente do ducto arterioso) 

conectando ambas estruturas, e a base do coração ventralmente (KYLES et al., 

2012). 

Como o esôfago encontra-se constrito por um “anel” vascular, o mesmo 

dilata cranialmente e o alimento acumula-se nessa região, não transpassa a 

obstrução e é regurgitado. A regurgitação se inicia na transição do desmame à 

introdução de alimentos sólidos, sendo a maioria dos animais diagnosticados entre 

dois e seis meses de idade. Os animais acometidos crescem mais lentamente e são 

malnutridos, porém apresentam apetite voraz. Ao exame físico é possível palpar um 

esôfago aumentado no trecho torácico e no pescoço (NELSON e COUTO, 2015). 

Para o diagnóstico definitivo e diferencial de PAAD, as radiografias, 

angiografia (NELSON e COUTO, 2015), ecocardiografia, exame endoscópico do 

esôfago e tomografia computadorizada podem ser úteis. (FOSSUM, 2013; NELSON 

e COUTO, 2015).  

Para tratamento, a cirurgia do animal deve ser realizada o mais rápido 

possível, logo após o início dos sinais clínicos, com intuito de reduzir as lesões 

musculares e dos nervos esofágicos. Antibióticos e nutrição são recomendados para 

animais gravemente debilitados (FOSSUM, 2013). 

 

Descrição do Caso 

Foi atendida no Hospital Veterinário São Francisco de Assis, no dia sete 

de janeiro de 2018, um canino, fêmea, sem raça definida, de três meses de idade, 

pesando 1,5 kg. A tutora se queixava que o animal apresentava quadros de 

regurgitação, principalmente após refeições, além de não adquirir peso e se mostrar 

apática e sonolenta na maior parte do tempo.  

Ao exame físico notou-se um grau de 6% de desidratação e TPC >2”. A 

paciente encontrava-se caquética, evidenciando sua desnutrição com um escore de 

condição corporal 1/9. À palpação evidenciou-se uma dilatação na região esofágica 

cervical. 



 

 Em exame radiográfico

esofágico cranial com acúmulo

retido). Posteriormente, no

notou-se extensa dilatação

(Figura 1). Diante do exposto,

por megaesôfago, com suspeita

FIGURA 1 – Esofagograma
administração oral
região cervical e torácica
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anestésico semiaberto. 

A paciente foi posicionad

toracotomia lateral esquerda

ligamento arterioso, o mesmo

próximo à artéria pulmonar

2,0 e posteriormente seccionado

esofágica, com a finalidade

radiográfico do tórax evidenciou-se dilatação

acúmulo de conteúdo radiopaco heterogêneo

no esofagograma com administração de 

dilatação da porção cervical caudal e torácica cranial

exposto, a impressão radiográfica foi de alteraçã

suspeita de persistência do quarto arco aórtico

Esofagograma de cadela, SRD, três meses, 25 minutos
oral de sulfato de bário. Observar dilatação esofágica

torácica imediatamente cranial à base cardíaca.

gravidade do caso, no dia seguinte ao da consulta,

realização de hemograma e de toracotomia

maioria das variáveis estava dentro dos valores

Contudo, havia leucopenia (8.200 x 103/µL)

monocitopenia (82 x 103/µL), além de discreta anemia

liberada para a realização da cirurgia foi 

 uma associação de midazolam (0,1 mg/kg

acepromazina (0,025 mg/kg IM). Indução com propofol

anestésico com o isofluorano diluído em oxigênio

posicionada em decúbito lateral direito para

esquerda através do quarto espaço intercostal.

mesmo foi dissecado e ligado em suas extremidades

pulmonar com a utilização de fio monofilamentar inabsorvível

seccionado (Figura 2). Para finalizar, foi introduzida

finalidade de alimentação no pós operatório, e dreno
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FIGURA 2 - Toracotomia de cadela, SRD, três meses, mostrando 
dissecção do ligamento arterioso e as ligaduras nas extremidades aórtica e 
pulmonar. Fonte pessoal.  

 
Como medicação pós-operatória foram prescritos: cloridrato de ranitidina 

(2,0 mg/mL BID SC), ceftriaxona (30 mg/kg BID IV), tramadol (2 mg/kg QID SC), 

dipirona (25 mg/kg TID IV), meloxicam 0,2% (0,1 mg/kg SID IV) e morfina (0,25 

mg/kg TID IM). Como protocolo de alimentação, foi prescrito um volume de 15 mL de 

suplemento de alto teor calórico a cada duas horas.  

No terceiro dia após a intervenção cirúrgica, a paciente apresentou 

parada cardiopulmonar que não respondeu à ressuscitação, evoluindo ao óbito. Por 

solicitação dos clientes, a paciente não foi submetida à necropsia. 

 

Discussão  

A PAAD da paciente resultou em manifestação dos sinais clínicos logo 

após a introdução da alimentação sólida, aos seus três meses de vida, fato 

confirmado na literatura a qual afirma que na idade entre dois e seis meses de vida 

que este sinal clínico é evidenciado (FOSSUM, 2013). 

A paciente do caso não se alimentava corretamente e, por isso, 

manifestava uma deficiência nutricional, quadro que apoia o fato da mesma 

apresentar uma anemia microcítica, pois a anemia por deficiência de ferro 

representa o quadro anêmico mais associado à deficiência nutricional, sendo a 

anemia microcítica, em sua maioria, ocasionada por deficiência de ferro (THRALL et 

al., 2015). 

A colocação da sonda esofágica na paciente contrariou a afirmação de 

Fossum (2013) que diz que a sonda de esofagostomia está contra-indicada em 

pacientes com disfunção esofágica primária ou secundária, como no caso de 

megaesôfago. Com isso é possível inferir que a contra indicação se deve ao fato do 

esôfago encontrar-se com sua função motora comprometida, não exercendo o 

movimento de peristaltismo que avançaria o alimento ao estômago. Sendo 

recomendado a alimentação do animal com o mesmo em posição ereta, mantendo-

se assim por cinco a 10 minutos (FOSSUM, 2013). 

As complicações da cirurgia que a paciente foi submetida foram 

agravadas em virtude da condição de subnutrição e debilidade. Como as clientes 

não permitiram a realização de necrópsia, a causa da morte não foi esclarecida, 
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porém pode-se sugerir possíveis causas alicerçando-se na literatura consultada. 

Townsend et al (2016) relataram que as principais complicações são hemorragia, 

piotórax e perfuração esofágica. O momento da colocação da sonda esofágica da 

paciente foi seguido de uma grande dificuldade de progredir a sonda até a região 

pós dilatação, sendo que a alta manipulação naquela região pode ter resultado em 

perfuração da parede do esôfago, consequente hemorragia e agravamento do 

quadro, evoluindo ao óbito da paciente. 

 

Conclusão 

A PAAD é a anomalia do anel mais comumente encontrada, seu diagnóstico 

se baseia na associação dos sinais clínicos, idade do animal (transição do desmame 

à introdução do alimento sólido) e exames de imagem, como por exemplo a 

radiografia contrastada e o ecocardiograma, ferramentas viáveis à rotina clínica. O 

prognóstico resultará da condição do animal, das condutas trans e pós operatórias e 

do bom manejo alimentar do paciente. 
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RESUMO 

O TVT (Tumor Venéreo Transmissível) é uma neoplasia de ocorrência natural a qual 

pode ser transplantável entre indivíduos susceptíveis ou mesmo através do coito. A 

localização do tumor em mucosas dos órgãos genitais é a mais comum, sendo vista 

principalmente no pênis, prepúcio, e vagina, porém existe descrição de 

acometimento em outras regiões. Sendo assim, o presente relato descreve o caso 

de um cão, macho, de três anos, castrado, que ao ser avaliado, apresentou 

alterações nodulares no olho direito, tanto nos exames físico, como oftálmico e 

complementar, compatível com TVT, o qual foi instituído e realizado o devido 

tratamento, obtendo se como resposta a remissão total da neoplasia. 

PALAVRAS – CHAVE: neoplasia, Oftalmologia, venéreo, cão. 

KEY WORDS: neoplasia, Ophthalmology, venereal, dog. 

INTRODUÇÃO 

O tumor venéreo transmissível (TVT), também conhecido como sarcoma 

venéreo transmissível, é uma neoplasia de células redondas transmitida através da 

transplantação de células no momento do coito e durante comportamentos que o 

antecedem, brigas ou contato de animais saudáveis com animais positivos. Segundo 

Camolese et al., morfologicamente, essa neoplasia tem aspecto de “couve-flor”, 

pedunculado, sob forma de massa ulcerada, friável, que sangram com facilidade. 

(PETERSON e COUTO, 2003; CRUZ et. al., 2009) 

A apresentação clínica desse tipo de tumor geralmente se dá nos órgãos 

genitais externos de machos e fêmeas, mas podem ser encontrados em ocorrências 

extragenitais de forma primária ou metastática (FILHO et al.,2011), entretanto, 

apesar de ser maligno, apresenta baixo potencial de surgimentos secundários. 

Existem relatos de metástase em órgãos da cavidade abdominal, cérebro e 

linfonodos. Em fêmeas o TVT localiza-se mais frequentemente na vagina (53% dos 
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casos), vulva (33%) e região extragenital (14%); nos machos, localiza-se 

principalmente no prepúcio e pênis (56%) e em localização extragenital (14%). 

Sendo assim, o TVT pode invadir diversos tecidos, principalmente na forma 

transplantada, cujo podem ser observados na pele, mucosa nasal, mucosa oral, 

região anal e perianal e também no globo ocular e anexos oculares. (CRUZ et. al., 

2009) 

Dentre as possibilidades de terapêutica, com base em estudos, o protocolo 

aceito como de eleição é o quimioterápico. De acordo com Silva et al, (2007) a 

vincristina administrada uma vez por semana é extremamente eficaz, levando a 

remissão completa em mais de 90% dos cães tratados e em geral eles ficam livres 

da doença.  

  

RELATO DE CASO 

Foi atendido um cão, macho, três anos, castrado, SRD, apresentando 

opacidade ocular em olho direito, ptisis bulbi, buftalmia e neoformações em terceira 

pálpebra do olho direito. O paciente é morador de zona rural, e foi atendido por outro 

profissional há sete dias o qual institui terapia com colírio a base de corticoide, 

penicilina via IM e corticoide sistêmico. O tutor relata que o tratamento não foi 

efetivo, havendo piora do quadro, procurando assim uma nova opinião.  

Ao exame físico o paciente se apresentava, alerta, consciente e ativo. Todos os 

parâmetros fisiológicos avaliados estavam dentro dos valores de normalidade, à 

exceção dos linfonodos submandibulares, pré-escapulares e poplíteo direito que se 

encontravam aumentados e presença de nódulo em aspecto de placa na mucosa 

oral. O tutor relatou que o animal apresentava normorexia e normodpsia, além de 

não ter alterações comportamentais ou apresentar desconforto ocular. O exame 

oftálmico não apresentou nenhuma alteração ocular no olho esquerdo, já o olho 

direito apresentava-se não visual, atrofiado, com opacidade corneana de coloração 

preta em todo o eixo visual e córnea irregular. Foram observadas neoformações e 

aumento de volume na terceira pálpebra do olho direito. Ao exame minucioso, as 

massas se apresentavam friáveis, de coloração avermelhada e ricamente 

vascularizadas, porém limitadas à terceira pálpebra.  

Realizou-se citologia dos linfonodos reativos e do nódulo da terceira pálpebra, 

foram colhidos exames de sangue para check up de rotina e realizaram-se US 

abdominal e ocular. O exame de sangue revelou trombocitopenia e leucopenia, 
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sendo diagnosticado com Erlichia sp e tratado adequadamente. O ultrassom 

abdominal não revelou nenhuma alteração digna de nota. O ultrassom ocular 

revelou diminuição do diâmetro do olho direito, com rotação do eixo visual 

secundária a aumento de volume em terceira pálpebra e ausência de sinais de 

infiltração ocular ou retrobulbar. O olho esquerdo não apresentou nenhuma 

alteração digna de nota. A citologia ocular e dos linfonodos demonstrou alta 

densidade celular composta por células de origem redonda apresentando citoplasma 

abundante e levemente basofílico, núcleo grande com cromatina condensada e 

nucléolo único conspícuo, além de alta taxa de figuras atípicas de mitose, 

compatível com tumor venéreo transmissível. 

Foi instituída terapia à base de Doxiciclina 7mg/kg, BID, durante 28 dias, 

promotor de imunidade comercial veterinário e aplicação de sulfato de vincristina na 

dose de 0,05ml/kg em intervalos semanais até remissão total do tumor. Na segunda 

sessão de quimioterapia, o paciente já apresentava remissão quase que total do 

aumento de volume na terceira pálpebra e na mucosa oral, além de linfonodos em 

tamanhos normais à palpação. Novos exames de sangue foram realizados, 

demonstrando o retorno aos parâmetros normais de leucócitos totais e plaquetas.  A 

remissão total da neoplasia se deu após cinco sessões de quimioterapias. O 

paciente foi acompanhado por seis meses após o tratamento não apresentando 

sinais de recidiva.  

 

DISCUSSÃO 

Em estudo, ao realizar a distribuição percentual do TVT quanto à sua 

localização, constatou-se que a cavidade nasal e a pele equivaleram às formas 

extragenitais mais acometidas (13% para ambas), além da cavidade oral (3%), 

terceira pálpebra (1%) e ânus (1%). (FIGUEIRA et al.,2013). O paciente deste relato 

demonstrou a forma atípica do nódulo, acometendo terceira pálpebra com provável 

migração para os linfonodos.  

Macroscopicamente, o TVT possui morfologia vegetativa, com várias massas 

de aspecto irregular e friável, podendo apresentar coloração que vai desde o 

vermelho escuro ao rosa-acinzentado, com ou sem ulcerações e hemorragias 

incessantes (AMARAL et al., 2012). No relato aqui presente, as massas se 
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apresentavam friáveis, de colorações avermelhada e ricamente vascularizadas, 

limitadas à terceira pálpebra.  

Os sinais clínicos do TVT variam de acordo com a localização da lesão. 

Segundo Pereira et al. (2000), quando a neoplasia está presente no globo ocular, os 

sinais geralmente são a presença da massa em si, uveíte severa e glaucoma 

secundários em casos mais graves. No paciente descrito, a neoformação se limitava 

somente à terceira pálpebra, causando conjuntivite secundária. O tutor não sabe 

informar, se as lesões as outras lesões oculares são prévias ao aparecimento do 

nódulo ou não, entretanto o aspecto das alterações indicam processo crônico não 

relacionado à massa. 

O TVT é uma enfermidade rotineira nos atendimentos médicos veterinários, 

porém a ocorrência de casos extragenitais nem sempre direciona para o diagnóstico 

inicial preciso, ressaltando a importância dos exames complementares, para que o 

tratamento adequado seja instituído (PEREIRA et al., 2005).  No caso apresentado o 

exame complementar de citologia essencial para o diagnóstico, evitando 

procedimentos desnecessários, tais como enucleações (FERREIRA, et al., 2000). 

O caso de TVT demonstrado neste trabalho, respondeu de forma positiva à 

quimioterapia a base de Sulfato de Vincristina em intervalos semanais, 

apresentando uma regressão considerável do tecido tumoral logo após a segunda 

aplicação do quimioterápico. O tratamento ocasionou a remissão total da neoplasia 

após cinco sessões quimioterápicas, corroborando com os estudos de Silva et al, 

(2007), onde foram observados que 80% dos cães obtiveram cura entre a quarta e 

quinta aplicação do quimioterápico. 

 

CONCLUSÃO 

Com base neste trabalho conclui-se que o TVT não se limita aos órgãos 

genitais e a animais não castrados, e apesar da forma atípica desta neoplasia, o 

paciente teve resposta favorável ao tratamento com sulfato de vincristina, com 

remissão dos focos tumorais completos após a quinta sessão.  Ressalta-se a 

importância do método de citologia como exame complementar de eleição nestes 

casos para a realização de diagnóstico correto e instituição do tratamento adequado. 
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Resumo 

Este artigo relata as etapas de identificação de tecnologias existentes atualmente 

que possam ser utilizadas na identificação e resgate de animais perdidos e na 

divulgação de animais para adoção por ONGs de Proteção Animal, Centros de 

Zoonoses e Protetores Independentes. Para que o objetivo deste trabalho viesse ser 

alcançado foi realizado inicialmente uma pesquisa exploratória, em seguida um 

questionário buscando identificar quais as tecnologias são utilizadas para 

identificação, localização, resgate e adoção de animais domésticos. Deste modo a 

pesquisa reporta as principais tecnologias utilizadas até o momento. 

 

Palavras-chave: tecnologias, identificação de animais, análise de tecnologias. 

Keywords: technologies, animal identification, technology analysis.  

 

Introdução  

Os animais domésticos fazem parte do cotidiano dos seres humanos desde 

os primórdios. E são representados em maioria pelas espécies felina e canina. O 

Brasil possui a quarta maior população mundial de animais domésticos, segundo o 

IBGE de 2010, com 132,4 milhões de animais domésticos, sendo eles cães, gatos, 

aves, peixes e alguns animais exóticos [IBGE, 2010].  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme pesquisa 

realizada em 2014, estima que o Brasil possui 30 milhões de animais abandonados, 

sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros [ANDA, 2014]. O uso da 

Internet e da tecnologia atualmente é a principal fonte de divulgação de eventos de 

adoção de animais e para localizar animais perdidos ou abandonados.  

 Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo visa identificar as tecnologias 

utilizadas atualmente para auxiliar no resgate, identificação e divulgação de animais 
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domésticos, tendo como base o seguinte roteiro: 

 Apresentar resultados através de uma pesquisa de opinião; 

 Descrever as tecnologias encontradas. 

 

Material e Métodos 

Este trabalho se classifica quanto à natureza aplicada e tecnológica, em 

questão aos objetivos como exploratória e quanto aos procedimentos, bibliográfica. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi dividida em quatro 

fases, as quais estão relacionadas com os objetivos propostos desta pesquisa.  

A primeira fase constituiu na realização da pesquisa exploratória, em bases 

de dados, livros, páginas Web buscando identificar tecnologias que possam auxiliar 

a localização de animais perdidos ou abandonados. Na segunda fase foi 

desenvolvido e aplicado a pesquisa de opinião nos moradores da região da AMFRI 

(Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – Santa Catarina) [AMFRI, 2018]. A 

terceira fase são apresentados os resultados da pesquisa de opinião. Na quarta fase 

foram identificadas as tecnologias encontradas na pesquisa de opinião. 

 

Resultados e Discussão 

Na primeira fase (Pesquisa Bibliográfica) alguns conceitos foram 

identificados, sendo eles o que são Animais Domésticos, Posse Responsável, 

Protetores Independentes, ONG, Centro de Zoonoses, Resgate de animais, 

Abandono de animais e Mídias sociais. 

Na segunda fase (Pesquisa de opinião) foi desenvolvida uma pesquisa de 

opinião junto aos moradores da região da AMFRI – composta por 11 municípios 

associados2, por meio de um questionário composto por 24 perguntas utilizando o 

Google Forms [GOOGLE, 2017]. 

Antes da aplicação da pesquisa no público-alvo, uma busca foi realizada no 

Google [GOOGLE, 2018] e Facebook para localizar as ONGs e Protetores 

Independentes da região da AMFRI. Foram identificados 51 páginas e grupos no 

Facebook e 3 sites de ONGs. Para cada um dos grupos, páginas e sites uma 

mensagem via Messenger [MESSENGER, 2018] ou e-mail foi enviado um convite 

para participar da pesquisa ou uma publicação na página ou grupo no Facebook. 

                                                           
2 Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, 
Penha e Porto Belo. 
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Na terceira fase de desenvolvimento da pesquisa (Avaliação da Pesquisa) 

apresenta os resultados obtidos na fase anterior, contendo os principais resultados 

da pesquisa. Após duas semanas de divulgação e aplicação da pesquisa de opinião, 

100 pessoas responderam à pesquisa. As cidades que mais participaram da 

pesquisa foram as cidades: Camboriú com 45% e Balneário Camboriú com 32%. A 

maioria dos participantes tem entre 26 a 31 anos (24%), sendo 69% das 

participações de mulheres e 31% homens. Destes participantes 89% afirmaram ter 

animais domésticos. 

Dos participantes, 71% já utilizaram alguma tecnologia para auxiliar no 

resgate e divulgação de animais domésticos. A pergunta em seguida continha várias 

tecnologias, a qual os participantes poderiam selecionar quais já usaram, sendo a 

mais identificada as Redes Sociais. Questionados se gostariam de conhecer as 

tecnologias3 citadas na pesquisa  93% responderam que sim, uma vez que 61% dos 

participantes não conheciam as tecnologias citadas.  

Questionados se já realizaram algum resgate de animais, 79% dos 

participantes responderam que sim, sendo a maioria dos resgates de cães e em 

seguida gatos. Por meio da 19ª pergunta, descobrimos que 77% dos participantes 

utilizam redes sociais para auxiliar na divulgação de animais perdidos, abandonados 

ou para adoção. Sendo o Facebook, a rede social mais utilizada para este fim e as 

publicações desses anúncios são em maioria feitas na própria linha do tempo dos 

participantes.  

A quarta fase (Busca de Tecnologia), busca apresentar as tecnologias mais 

utilizadas identificadas por meio da pesquisa de opinião, as quais são apresentadas 

a seguir: 

O microchip RFID ou Radio-Frequency IDentification é um método de 

identificação automática por meio de sinais de rádio, onde são recuperados e 

armazenados dados remotamente por meio de um dispositivo de tag ou etiqueta 

RFID que pode ser colocado em uma pessoa, animal, produto ou embalagem. A 

aplicação no animal doméstico normalmente é realizada sem anestesia geral, pois o 

procedimento é rápido e ter o mesmo efeito que uma injeção de vacinação e pode 

ser realizado após o décimo primeiro dia de vida do animal, porém normalmente é 

aplicado aos 3 meses de idade. O microchip é inserido por baixo da pele na região 

                                                           
3 Microchip - RFID, Microchip - NFC, Coleira com qrCode, Coleira com Tag, Aplicativo de busca, Aplicativo de 
Identificação, Redes sociais. 
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do pescoço do animal. Para realizar a leitura do microchip é necessário de uma 

leitora própria para este fim.  

Microchip NFC (Near Fiel Communication) é uma tecnologia que possibilita a 

troca de informações e dados entre dispositivos, sem que seja necessário para isso 

a utilização de fios ou cabos, para que ocorra a troca de informações é apenas 

necessário que ambos dispositivos estejam até 10 centímetros próximos um do 

outro, tornando essa transmissão de dados segura. A leitura pode ser feita utilizando 

um smartphone que tenha no hardware o NFC.  

A coleira com qrCode (Quick Response Code), consiste de uma coleira com 

uma medalha de identificação com qrCode, a medalha é de alumínio e possui o 

qrCode que possibilita acessar a página do animal, a qual contém informações de 

contato do tutor, telefone do médico veterinário, fotos e informações médicas. Além 

do qrCode a medalha pode conter o endereço (link) da página do animal, caso quem 

tenha encontrado o animal não tenha acesso a um dispositivo que lê o qrCode.  

A coleira com tag é uma alternativa para utilização do microchip sem que este 

seja implantado no animal. A tag contendo os dados do animal (o código de 

identificação) é colocado na coleira do animal, e caso ele venha se perder pode-se 

utilizar um leitor para obter essa informação. 

Aplicativos de busca podem ser utilizados para cadastrar animais que tenham 

fugido de casa ou se perderam de seus tutores. Através deste cadastro os tutores 

inserem fotos e informações do animal desaparecido e dados de contato no 

aplicativo. 

Aplicativo de identificação promove a identificação do animal por meio de 

reconhecimento facial, utilizando a tecnologia de comparação de imagens (visão 

computacional e inteligência artificial) este aplicativos possuem plataforma 

inteligente sendo alimentada por seus usuários, o quais estão envolvidos no 

mapeamento e ajuda aos animais. 

Conforme identificado pela Pesquisa de Opinião rede social mais utilizadas 

pelos participantes é o Facebook e além desta rede social as demais redes também 

são grandes aliadas na procura de animais perdidos, porém em fevereiro de 2018 foi 

criada da rede social Puppyfi, com o principal objetivo auxiliar os animais, assim 

auxiliando tutores a encontrarem seus animais desaparecidos e encaminhar os que 

foram abandonados para adoção. 
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Conclusão 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a conscientização da 

importância da adoção responsável de animais domésticos e tem como ser base 

fundamental para uma proposta para o desenvolvimento de uma aplicação que 

possa auxiliar o resgate, localização, identificação e adoção de animais domésticos. 

Este artigo visa apresentar as quatro fases que foram realizadas no decorrer 

do Trabalho de Conclusão de Curso. Assim, o feedback do Congresso de 

Especialidades Veterinárias e Fórum Goiano de Negócios Pet, será possível o 

aprimoramento deste trabalho, levando a uma conclusão satisfatória. 

 

Referências 

AMFRI. Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Disponível em: 

<goo.gl/xErW8S>. Acesso em: 7 Mai. 2018. 

ANDA. Brasil tem 30 milhões de animais abandonados. 2014. Disponível em: 

<https://goo.gl/sjojsT>. Acesso em: 14 Set. 2017. 

MESSENGER. Site oficial. Disponível em: <https://www.messenger.com>. Acesso 

em: 18 mai. 2018. 

FACEBOOK. Site oficial. Disponível em: <https://facebook.com>. Acesso em: 21 

Out. 2017.  

GOOGLE. Site oficial. Disponível em: <www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>. 

Acesso em: 21 Out. 2017. 

GOOGLE. Site oficial. Disponível em: <https://www.google.com.br/>. Acesso em: 10 

mai. 2018. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um panorama da saúde no 

Brasil: acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e 

proteção à saúde 2008. Rio de Janeiro: IBGE; 2010. Disponível em: < 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv44356.pdf>. Acesso em: 13 nov. 

2017. 

  



 176 

SARNA PSORÓPTICA EM CÃO: RELATO DE CASO 

Nadiene Alves MARTINS1; Larissa Batista SOUZA2; Priscila Gomes OLIVEIRA2; 

Lorrana Sousa da Costa OLIVEIRA3; Dirceu Guilherme de Souza RAMOS4; Alana 

Flávia ROMANI4 

1 Médica Veterinária Residente. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí 
2 Médica Veterinária  
3 Estudante de graduação de medicina veterinária, Universidade Federal de Jataí, lorrana-

sousa@hotmail.com 
4 Professor(a) do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Jataí, 

alanafr@hotmail.com 
 

Resumo 

A sarna psoróptica é causada Psoroptes ovis, que consiste em ácaro parasita não 

escavador de ovinos, bovinos, caprinos e coelhos, que eventualmente acomete 

outras espécies. Os sinais clínicos variam de otite a lesões generalizadas 

exsudativas, crostosas e pruriginosas. Frente a ausência de registro científico prévio 

de sarna psoróptica em cães, o objetivo deste relato foi descrever um caso desta 

dermatopatia parasitária em um cão de quatro meses, macho, da raça Pinscher. O 

paciente habitava em área rural e possuía livre acesso à propriedade vizinha na qual 

eram criados ovinos. Por meio do exame parasitológico de raspado cutâneo foi 

identificado o ácaro P. ovis var canis. Implementou-se tratamento sistêmico com 

ivermectina por via oral e controle ambiental com amitraz, culminando em evolução 

satisfatória do caso. 

 

Palavras chaves: dermatopatias, infestações por ácaros, Psoroptes ovis  

Key words: skin diseases, mite infestations, Psoroptes ovis  

 

Revisão de Literatura  

A pele é o maior e mais visível órgão do corpo, atua como barreira anatômica e 

fisiológica nas interações do animal com ambiente. Quando em prefeitas condições 

é capaz de oferecer proteção contra lesões físicas, químicas e microbiológicas. A 

pele animal está constantemente exposta ao ataque de vários tipos de parasitas, 

que podem causar grande transtorno tanto ao paciente quanto ao tutor (SCOTT et 

al., 2001). 

Psoroptes ovis consiste em ácaro parasita não escavador de ovinos, bovinos, 

caprinos e coelhos. Seu ciclo de vida se dá na pele do hospedeiro e dura entre 10 e 
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14 dias (LOSSON, 2012). O ácaro provoca dermatopatia severa denominada sarna 

psoróptica, doença de notificação obrigatória em rebanhos bovinos, ovinos e 

equinos. Tal agente pode também acometer outras espécies silvestres e domésticas 

(AMARANTE 2015).  

Em contato com os hospedeiros, o ectoparasita permanece na base dos pelos 

e perfura a pele com suas quelíceras semelhantes a estiletes, causando lesões 

iniciais localizadas no pavilhão auricular que podem se agravar para a forma 

generalizada acometendo o corpo todo do animal. Os ácaros perfuram a pele para 

se alimentar e a hipersensibilidade pelos antígenos pode ser importante na 

patogenia da dermatite e do prurido. Os sinais clínicos variam de otite leve a severa 

podendo, quando se dissemina, culminar em lesões exsudativas, crostosas, 

intensamente pruriginosas. Secundariamente podem desenvolver-se ulcerações, 

inflamação e formação de tecido de granulação, sendo estes os sinais sugestivos 

desta dermatopatia (AMARANTE 2015). 

A transmissão de P. ovis se dá por contato direto com animais infectados, 

fômites e contaminação do ambiente. O ácaro, embora seja um parasita obrigatório, 

é capaz de sobreviver fora do corpo do hospedeiro. Foi demonstrado que em 

laboratório o P. ovis sobrevive por aproximadamente 15 dias em temperatura de 9°C 

e por cinco dias em temperatura de 30°C. Estima-se um tempo prolongado de vida 

no ambiente, de maneira que o ácaro seja capaz de reinfestar ou infestar outros 

animais (SMITH et al., 1999) 

O raspado de pele é um dos testes mais frequentes em dermatologia 

veterinária. O diagnóstico definitivo da sarna psoróptica deve ser baseado em 

anamnese detalhada seguida do exame parasitológico de raspado cutâneo para 

identificação do ácaro (SCOTT et al., 2001). 

No tratamento de ovinos acometidos podem-se adotar acaricidas como 

organosfosforados, piretróides e formamidinas, através de banhos de imersão com 

intervalos de 12 dias até o desaparecimento dos sinais clínicos. Podem-se ainda 

utilizar fármacos sistêmicos, tais como as lactonas macrocíclicas, com destaque à 

ivermectina na dose de 200 µg/kg por via subcutânea, no mínimo duas aplicações 

com intervalo de sete dias (AMARANTE, 2015). A doramectina e a moxidectina 

também tem sido empregadas com sucesso no tratamento da sarna psoróptica 

(LOSSON, 2012). 
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Até o momento não foi encontrado na literatura consultada relato de sarna 

psorótica em cães. Por tal motivo o tema se torna interessante objeto de discussão, 

sendo objetivo do presente relato descrever aspectos da epidemiologia, clínica e 

tratamento da infestação por P. ovis var. canis em cão. 

 

Descrição do Caso 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Jataí um cão 

de quatro meses, macho, da raça Pinscher, cuja queixa principal por parte do 

proprietário era a queda de pelos na região do tronco dorsal do animal, além de 

prurido brando, com evolução de três semanas. Durante a anamnese foi relatado 

que o paciente habitava em área rural e possuía livre acesso à propriedade vizinha 

na qual eram criados ovinos.  

Durante o exame físico o verificou-se bom estado geral do animal, com sinais 

vitais dentro da normalidade. Na inspeção dermatológica foram observadas áreas 

alopécicas irregulares na região dorsal do tórax e na pelve. Havia ainda nestas 

regiões, crostas de coloração marrom, descamação seca e eritema discretos (Figura 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Alopecia e descamação, com crostas e eritema discretos na região dorsal do tórax de um 
cão da raça Pinscher, macho, quatro meses de idade, portador de sarna psoróptica, 
atendido no HV / UFJ. 
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Além do hemograma foram solicitados para fins de diagnóstico, cultura fúngica 

e exame parasitológico de raspado cutâneo. O hemograma não revelou alterações e 

a cultura fúngica resultou negativa após 21 dias. 

 O raspado de pele consistiu na coleta de material por escoriações da borda da 

lesão com lâmina de bisturi recolhendo crostas, células de descamação e a base de 

pelos. Em seguida o material foi depositado em uma lâmina de vidro com algumas 

gotas de óleo mineral e uma lamínula sobreposta. Em análise em microscópio óptico 

nos aumentos de 10 e 40 vezes, foi identificado o ácaro P. ovis var. canis. e 

registradas suas características morfológicas segundo chave de classificação 

proposta por OConnor & Klimov (2015).  

 Feito o diagnóstico definitivo de sarna psoróptica, foi instituído tratamento com 

ivermectina na dose de 0,5 mg/Kg, por via oral, uma vez por semana, durante quatro 

semanas. Para o controle ambiental do ácaro nas áreas em que o cão permanecia 

na maior parte do tempo, recomendou-se o emprego de amitraz na concentração de 

12,5%, com diluição de 8 ml por litro de água, uma vez por semana, durante quatro 

semanas. Orientou-se ainda que o acesso do à criação de ovinos fosse restrita. O 

tratamento foi bem-sucedido e o paciente apresentou involução das lesões e do 

prurido.  

 

Discussão 

O ácaro Psoroptes ovis é um ectoparasito que provoca um tipo severo de sarna 

denominada sarna psoróptica comum em ovinos, mas que eventualmente acomete 

outros animais silvestres e domésticos (AMARANTE 2015). Após pesquisa 

bibliográfica não foi encontrado em literatura científica relato de sarna psoróptica em 

cães, consistindo portanto no primeiro relato nesta espécie. 

Os sinais clínicos descritos nas espécies acometidas incluem alopecia, 

dermatites exsudativas formações de crostas e intenso prurido (MELO et al., 2008) 

assim como verificado no paciente em do presente relato. 

As lactonas macrocíclicas são citadas como fármacos eficazes no tratamento 

de sarna psoróptica (LOSSON, 2012; AMARANTE, 2015). Optou-se pela utilização 

da ivermectina 0,5 mg/Kg, por via oral, uma vez por semana, durante quatro 

semanas. O protocolo adotado apresentou sucesso terapêutico sem surgimento de 

efeitos colaterais. Scott et al. (2001) indicaram o uso de ivermectina por apresentar 

notada atividade contra ácaros parasitas na dose de 0,3 a 0,6 mg/kg.  
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O controle ambiental do parasita foi recomendado e é indispensável a fim de 

evitar a reinfestação. Smith et al. (1999) destacaram a importância desta medida de 

controle, haja vista que o ácaro é capaz de sobreviver fora do corpo do hospedeiro 

por um tempo prolongado.  

 

Conclusão 

A ausência de registro científico prévio de sarna psoróptica em cães torna o 

tema interessante objeto de discussão. A atuação multidisciplinar, que neste caso 

envolveu parasitologistas e clínicos veterinários, é fundamental para que aspectos 

epidemiológicos, clínicos e de caracterização morfológica P. ovis var canis possam 

ser elucidados, culminando em evolução satisfatória do caso.  
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Resumo 

 

Fraturas patelares acometem principalmente animais jovens, sem predileção por 

raça ou sexo, geralmente são ocasionadas por estresse ou insuficiência, e podem 

ser unilaterais ou bilaterais. Os sinais clínicos mais frequentes são dor e claudicação 

do membro acometido. O diagnóstico é realizado por meio do histórico e exame 

físico, mas confirmado apenas com radiografias para avaliação do membro e da 

articulação femorotibiopatelar, por meio dos posicionamentos latero-lateral, skyline e 

crânio-caudal. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo da 

gravidade da fratura. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um paciente 

felino, com fratura de patela que apresentou melhora clínica apenas com o 

tratamento conservador. 

 

Palavras-Chave: avulsão, fêmoro-tíbio-patelar, gato. 

Key words: avulsion, femoro-tibio-patellar, cat. 

 

Revisão bibliográfica 

 

Fraturas patelares são raras em pequenos animais (GUILLAUMOT et al., 

2008; PALIERNE et al.,2010; HERMER et al.,2012), correspondem cerca de 0,1% 

dos casos de fraturas em cães (GUILLAUMOT et al.,2008) e são ainda menos 

frequentes em gatos. Podem ser ocasionadas por trauma (LANGLAY-HOBBS et 

al.,2008), estresse ou insuficiência (LANGLAY-HOBBS,2009)  

As fraturas podem ocorrer de forma transversal, longitudinal ou cominutiva 

(GUILLAUMOT et al.,2008), mas a principal delas é a transversal (LANGLAY-

HOBBS et al.,2008). 
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Os sinais clínicos variam conforme a gravidade da lesão, podendo apresentar 

dor, claudicação intermitente ou consistente e relutância em se movimentar (DENNY 

& BUTTERWORTH, 2006). 

O diagnóstico definitivo é realizado por meio de exame radiográfico, onde são 

necessárias pelo menos duas projeções (laterolateral e craniocaudal), sendo que em 

alguns casos pode ser utilizada a projeção skyline, para melhor visualização das 

fraturas longitudinal e cominutiva (FILGUEIRA et al.,2011).  

Conforme a gravidade da lesão, pode ser realizado tratamento conservador, 

com repouso e analgesia (LANGLAY-HOBBS,2009) ou cirúrgico, por meio da 

utilização de técnicas como a fixação em banda de tensão, cerclagem com fios 

metálicos e patelectomia (FILGUEIRA et al.,2011). 

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um felino, fêmea, 5 meses, 

com histórico de claudicação, diagnosticado com fratura patelar unilateral, que foi 

submetido a tratamento conservador e apresentou melhora clínica. 

 

 

Descrição do caso 

 

 Foi encaminhado para atendimento um felino, fêmea, SRD, 5 meses, 1,95kg 

com histórico de claudicação repentina há três semanas. O animal havia sido 

consultado logo após o início do quadro, momento em que foi prescrito o uso de 

corticóide e dipirona para tratamento de uma possível inflamação, entretanto, como 

a gata estava apresentando perda de apetite e piora clínica, a tutora optou por 

buscar uma segunda opinião.   

Durante o histórico, observou-se que o felino vivia confinado em um 

apartamento, telado, sem nenhum contactante. Não apresentava histórico de 

vacinação, desverminação, e não havia sido testado previamente para FIV/FeLV. 

Durante o exame clínico observou-se que o animal estava alerta, preservando 

o membro pélvico direito, e apresentava grande desconforto na palpação da 

articulação tibiofemuropatelar, não permitindo a extensão e manipulação do 

membro, mesmo após ter sido realizada analgesia com 3 mg/kg/IM de tramadol. O 

paciente não permitiu realizar o exame ortopédico completo, mas os demais 

parâmetros estavam dentro da normalidade para a espécie. 
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Diante disso, optou-se por encaminhar a paciente para radiografia do membro 

pélvico direito. Além disso, foram solicitados exames laboratoriais (hemograma e 

ELISA para FIV/FeLV) cujos resultados mostraram-se dentro da normalidade para a 

espécie. 

Foram realizadas radiografias nos posicionamentos ventro-dorsal de pelve e 

latero-lateral do membro pélvico direito, que permitiram a visualização de fratura de 

patela no terço proximal. Sendo assim, foram prescritos 3 mg/kg/TID de tramadol 

durante 15 dias e 0,1 mg/kg/SID meloxicam durante 5 dias, e indicou-se que fosse 

realizado procedimento cirúrgico para correção da fratura, entretanto os tutores 

optaram por realizar apenas o tratamento conservador, com analgesia, limitação do 

espaço para movimentação e repouso.  

A gata retornou após 15 dias, para reavaliação e foi constatada melhora 

clínica, devido à redução da claudicação, entretanto o tutor não autorizou nova 

radiografia para acompanhamento do quadro, sendo indicado mais 7 dias de 

analgesia com 2 mg/kg/TID de tramadol. 

 

Discussão 

 

Fraturas patelares são raras em felinos, acometem principalmente animais 

jovens (GUILLAUMOT et al.,2008; HERMER et al.,2012), são bilaterais em 50% dos 

casos e acredita-se que nesta espécie geralmente sejam ocasionadas por fadiga de 

estresse ou insuficiência (LANGLAY-HOBBS,2009). A gata deste relato era um 

animal jovem, de 5 meses de idade, que apresentava fratura de patela unilateral, 

provavelmente uma fratura por estresse ocasionada durante um salto. 

Como os felinos são propensos a saltar, conforme a altura, pode ocorrer 

intensa flexão durante a queda. Logo, acredita-se que tenha ocorrido uma forte 

contração exercida entre o músculo quadríceps e o joelho, exercendo uma força 

suficiente para induzir a fratura neste animal (GUILLAUMOT et al.,2008). Além 

disso, outra possível causa deste tipo de lesão, é a ação muscular repetitiva e 

prolongada em um osso que não se acomodou a essa ação (SALAS & 

POPOVITCH, 2011). 

Segundo Langlay-Hobbs (2009), fraturas transversais são o principal tipo de 

fraturas de patela em gatos, conforme a felina deste relato, que apresentava fratura 

transversal no terço proximal. 
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Quanto aos sinais clínicos, além de dor e edema, alguns animais podem ficar 

incapacitados de apoiar o membro para sustentação do próprio peso, inclusive não 

conseguem fazer movimento de extensão da articulação femurotibiopatelar (DENNY 

& BUTTERWORTH, 2006). Dentre os sinais clínicos, o felino apresentava muita dor, 

mesmo após ter sido submetido a analgesia com tramadol, impossibilitando a 

extensão do membro e a realização de exame ortopédico completo.  

 Radiografias para acompanhamento de fraturas sempre são indicadas para 

verificação da evolução da lesão, entretanto, em estudo realizado com 52 fraturas 

patelares, observou-se que apenas um dos casos acompanhados apresentou 

evidências radiográficas de consolidação (LANGLAY-HOBBS,2009. Neste caso não 

foi possível repetir a radiografia do membro acometido, pois o tutor não autorizou 

novo exame, mas assim como descrito na literatura, acredita-se que seria visível 

uma linha de fratura, mesmo na ausência de sinal clínico, não estando associada a 

sinais de instabilidade.  

 Em estudo conduzido no Centro de Especialidades e Emergência 

Veterinária da Pensilvânia (EUA), foi observado falha dos implantes após correção 

cirúrgica de fratura de patela em felinos em 67% dos casos, além disso, 83% dos 

casos não apresentaram sinais de consolidadção óssea nas avaliações radiográficas 

pós-operatórias (SALAS E POPOVITCH, 2011). Desta forma, o tratamento 

conservador se mostra uma boa opção para fraturas patelares que apresentam 

sinais clínicos leves, uma vez que, os resultados pós cirúrgicos nem sempre 

apresentam bons resultados. 

 

Conclusão 

 

Fraturas patelares são raras, mas devem ser consideradas como diagnóstico 

diferencial em gatos jovens, com dor na articulação tibiofemuropatelar. O exame 

radiográfico deve ser realizado para confirmação do diagnóstico, nos 

posicionamentos lateral-lateral, skyline e ventro-dorsal de pelve. O tratamento 

conservador pode ser uma opção terapêutica em alguns casos em que não é 

possível realizar o procedimento cirúrgico. 
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Resumo 

O sequestro corneano é uma afecção ocular comum em felinos, caracterizada como 

uma lesão no estroma, que podem variar de âmbar ao preto, conforme a 

degeneração do colágeno e do grau de necrose. A patogenia é desconhecida, mas 

geralmente está associada a gatos da raça Persa, Siamês e Birmanês. O tratamento 

pode ser conservador ou cirúrgico. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de 

um gato, macho, Exótico, 1 ano e meio, de 5,3kg, com histórico de aparecimento de 

uma lesão no olho esquerdo, denominada sequestro corneano. O paciente foi 

submetido ao tratamento conservador, entretanto diante da progressão da lesão foi 

encaminhado para realização de ceratectomia associada ao flap de terceira 

pálpebra, apresentando boa recuperação. 

 

Palavras-chave: Olho, gato, Exótico, necrose corneal. 

Key-words: Eye, cat, Exotic, corneal necrosis. 

 

Introdução 

Sequestro corneano também chamado de mumificação corneal, ceratite 

negra, sequestração, ou necrose corneal é uma afecção ocular comum em felinos 

domésticos, (LAGUNA et al.,2015). Caracterizada por uma lesão em forma de placa 

que pode apresentar coloração de âmbar a negro. Sendo comum a degeneração 

nas fibras de colágeno e o desenvolvimento de necrose no estroma corneano 

(GRAHAM et al.,2016), localizada geralmente na região central ou paracentral 

(MOORE, 2005; MOREIRA, 2015), podendo ser unilateral ou bilateral (LITTLE, 

2015).  
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Acomete principalmente gatos da raça Persa, Himalaio Siamês e Birmanês 

(MOREIRA, 2015), e é pouco relatada em outras espécies, como os caninos e 

equinos (LAGUNA et al.,2015).  

Apesar de apresentar etiologia desconhecida, acredita-se que possa estar 

associada a uma lesão epitelial ou estromal, decorrente de trauma ou doenças 

infecciosas associadas ao herpesvírus, Toxoplasma gondii, Chlamydophila felis e 

Mycoplasma spp. (CULLEN, 2005). Outros fatores predisponentes são alterações na 

composição do filme lacrimal e deformidades anatômicas como triquíase, entrópio e 

ectrópio (TOWNSEND et al.,2008; GRAHAM et al.,2016). 

Os sinais clínicos geralmente estão associados à dor, epífora, fotofobia, 

secreção, conjuntivite, ulceração, edema corneal e neovascularização (MOORE, 

2005; MOREIRA, 2015).  

O diagnóstico é realizado associando-se o histórico clínico e o exame 

oftalmológico. Nesse verifica-se uma mancha de coloração marrom a preto, em 

placa na córnea, que pode acometer desde o epitélio corneano até a membrana de 

descementocele, patognomônica de sequestro corneano. (LITTLE, 2015)  

O tratamento pode ser conservador, ou cirúrgico. Existem várias técnicas 

cirúrgicas utilizadas para a correção do sequestro corneano, que associam a 

ceratectomia lamelar com técnicas de recobrimento corneal, como flaps, transplante 

conjuntival, transposição corneoconjuntival, transplante de membranas biológicas, e 

etc (DULAURENT et al.,2014).  

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um felino, jovem, da raça 

exótico, com histórico de sequestro corneano, e demonstrar que a técnica de flap de 

terceira pálpebra pode ser associada a ceratectomia superficial. 

 

Descrição do caso 

Foi encaminhado para atendimento um gato, macho, exótico, de 1 ano e 

meio, 5,3kg, com histórico de aparecimento de lesão no olho esquerdo, de 

característica enegrecida há cerca de três meses. A lesão apresentava crescimento 

progressivo e não havia respondido aos tratamentos realizados com colírios que 

haviam sido prescritos anteriormente.  

O felino não apresentava histórico de teste para detecção de FIV/FeLV, 

morava em um apartamento e convivia com outro gato que não apresentava 

alterações. O olho esquerdo apresentou epífora, quemose, a córnea apresentava 
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uma lesão em placa enegrecida medindo cerca de 0,5 cm, localizada centralmente, 

invadindo o estroma corneano, além da presença de vasos, caracterizando o 

sequestro de córnea.  

Foram solicitados exames laboratoriais, como hemograma, creatinina, ALT e 

snap teste® FIV/FeLV, e todos os valores estavam dentro da referência para a 

espécie. 

Diante disso, foram prescritos 0,1 mg/kg de meloxicam, SID, VO e 2 mg/kg de 

tramadol durante 2 dias, BID, VO, além de colar elisabetano, e o paciente foi 

encaminhado para procedimento cirúrgico. O paciente foi submetido à jejum prévio 

de 8 horas, foi canulado e recebeu fluidoterapia com ringer com lactato na taxa de 5 

ml/kg/h. Em seguida, foi realizada medicação pré-anestésica, indução com propofol 

e manutenção com isofluorano. 

O paciente foi posicionado em decúbito lateral direito, e a antissepsia ocular 

foi realizada utilizando-se uma solução de iodopovidona com solução fisiológica 

NaCl 0,9% na proporção de 1:9, mantendo concentração de 0,5%,. Sob microscópio 

cirúrgico com aumento de 10X, foi realizado a ceratectomia lamelar, utilizando bisturi 

número 15. O blefarostato foi posicionado mantendo a abertura das pálpebras e boa 

visualização da córnea, realizou-se incisão corneana na borda lesional, com auxilio 

de uma pinça colibri removeu-se as camadas (epitélio e estroma) da córnea 

pigmentada até atingir total transparência. Em seguida foi feito o recobrimento da 

córnea com flap de terceira palpebra, pela sutura da terceira palpebra na conjuntiva 

bulbar superior e na pálpebra superior utilizando fio de nylon 4-0 e captons. 

O felino foi monitorado até completa recuperação anestésica, e recebeu alta 

no mesmo dia. Foram prescritos colírios de tobramicina e EDTA 0,35%, uma gota, 

QUID, durante 21 dias, sendo indicado um intervalo de 15 minutos entre a aplicação 

de cada um deles. Além disso, recomendou-se continuar com o uso do meloxicam 

por mais um dia, tramadol por mais três dias, colírio lubrificante por toda a vida e 

colar elisabetano até a retirada dos pontos.  

O paciente foi avaliado a cada 7 dias, com a retirada dos pontos no vigésimo 

primeiro dia pós-cirúrgico. Observou-se uma cicatriz no local onde estava o 

sequestro de córnea. Teste de fluoresceína foi negativo. Com objetivo de reduzir a 

opacidade cicatricial prescreveu-se o colírio de prednisolona 1% a cada 8 horas 

durante 15 dias, observando redução da cicatriz corneana.  
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Discussão 

O sequestro corneano geralmente apresenta-se de forma unilateral, apesar 

de poder acometer ambos os olhos (LITTLE, 2015). O felino deste relato 

apresentava lesão unilateral, que é a manifestação mais frequente observada na 

literatura, localizada centralmente no olho esquerdo, de característica enegrecida. 

Segundo Barachetti et al., 2010, a lesão pode apresentar coloração variável de 

âmbar a negro, de forma que quanto maior o grau de necrose, mais escura tende a 

ser a sua manifestação. 

Dentre as causas de desenvolvimento de sequestro corneano, descartou-se 

entrópio, ectrópio, distriquíase e infeciososas (LAGUNA et al.), Acredita-se que a 

lesão tenha sido estabelecida devido às alterações oculares associadas à 

característica da raça Exótico, que é uma variação da raça Persa, que também está 

predisposta a ter alterações na composição do filme lacrimal, causando deficiência 

na lubrificação da córnea  

Conforme a cronicidade da lesão pode ser observado sinais clínicos como 

blefarospasmo, fotofobia, epífora, protusão da membrana nictitante, apatia e 

anorexia (TOWNSEND et al., 2008). Dentre essas alterações o felino apresentava 

dor e epífora, sinais que foram amenizados com tratamento clínico realizado com os 

colírios previamente. 

O diagnóstico é realizado por meio da avaliação do histórico com a presença 

de uma lesão corneana de característica necrótica, escurecida, que pode vir 

acompanhada de vasos sanguíneos (LITTLE,2015) como descrito neste caso. 

A técnica para correção do sequestro corneano é ceratectomia lamelar, com a 

remoção de toda área lesionada (GRAHAM et al.,2016). Muitas técnicas de 

recobrimentos podem ser associadas, como enxertos, uso de membranas, adesivos 

de metacrilato entre outras. Optou-se pelo flap de terceira pálpebra por ser uma 

técnica de fácil execução, oferecer proteção mecânica para córnea lesionada e 

relatos de êxito terapêutico e manutenção da integridade do olho. (ABREU, 2017). 

Segundo Barachetti et al.,2010. em alguns casos podemos observar uma 

opacidade cicatricial durante o processo de cicatrização, como observado neste 

caso, por isso, após constatar-se que não havia irregularidade da córnea, iniciou-se 

tratamento com colírio corticóide, que reduziu o tamanho da cicatriz corneana. 
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Conclusão 

O sequestro corneano é uma lesão ocular comum em felinos e que muitas 

vezes não responde ao tratamento conservador, sendo necessário utilizar técnicas 

cirúrgicas, como o flap de terceira pálpebra associado à ceratectomia superficial 

apresentando neste relato. 
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RESUMO 

A Cardiomiopatia dilatada é uma doença miocárdica que provoca 

disfunção da contratilidade cardíaca e dilatação das câmaras, consequentemente 

leva à insuficiência cardíaca congestiva, sendo considerada a segunda causa mais 

importante de morbidade e mortalidade cardíaca em cães. O presente trabalho tem 

por objetivo abordar a importância dos exames complementares no diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento do paciente acometido pela Cardiomiopatia dilatada, 

que pode ser primária(idiopática) ou secundária, ocasionada por alterações 

concomitantes.  

Palavras-chave: Cardiopatia, doença miocárdica, cão, Ventrículos.  

Key words: Cardiopathy, myocardial disease, dog, ventricles. 

INTRODUÇÂO 

Cardiomiopatia dilatada (CMD), antigamente denominada cardiomiopatia 

congestiva, é o termo usado para definir a doença miocárdica caracterizada por 

redução na contratilidade e dilatação ventricular, envolvendo o ventrículo esquerdo 

ou ambos os ventrículos. A cardiomiopatia dilatada pode ser classificada em 

primária ou secundária, e nos casos em que não se reconhece uma causa prévia, é 

classificada como idiopática Jericó, et.al (2015). 

A prevalência da CMD é de cães acima de 4 anos, sendo mais comum 

machos do que fêmeas Nelson e Couto, (2015). As doenças do músculo cardíaco, 

que levam à disfunção miocárdica e alargamento das câmaras cardíacas, são 

causas importantes de insuficiência cardíaca em cães. Entre elas a cardiomiopatia 

dilatada (CMD), primária ou idiopática, está entre as mais comuns, acometendo 

principalmente cães de grande porte. E as cardiomiopatias secundárias e 

infecciosas apresentam em menor frequência Couto e Nelson (2015). 
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São definidas como distúrbios do músculo cardíaco que poderia levar a 

falhas mecânica e\ou elétricas do coração Chetboul, (2016) 

A contratilidade miocárdica reduzida é a principal alteração encontrada 

em cães com CMD. Com a disfunção sistólica e a piora de débito cardíaco, são 

ativados mecanismos compensatórios neuro-hormonais na tentativa de melhorar a 

congestão cardiovascular, o que acaba por provocar piora do quadro e o 

remodelamento cardíaco Nelson e Couto, (2015). 

 O remodelamento provoca o aumento, com dilatação cardíaca, 

envolvendo as quatro cavidades cardíacas, predominando o aumento do átrio e o 

ventrículo esquerdo. Devido ao aumento cardíaco e a disfunção dos músculos 

papilares, normalmente ocorre uma anormal coaptação das margens da cúspides, 

ocasionando regurgitação e uma insuficiência valvar adquirida secundariamente à 

dilatação cardíaca Nelson e Couto, (2015). A ativação neuro-hormonal crônica 

contribui para a lesão miocárdica progressiva, assim como para o quadro de 

insuficiência cardíaca congestiva, com o aumento da frequência cardíaca, aumento 

da resistência vascular periférica e retenção de água e sódio, aumentando o volume 

vascular Nelson e Couto, (2015). 

Com o comprometimento hemodinâmico pela insuficiência cardíaca e 

baixo débito, propicia as lesões isquêmicas miocárdicas o que podem predispor ao 

desenvolvimento de arritmias cardíacas, agravando ainda mais o quadro clinico do 

animal Nelson e Couto, ((2015). 

Segundo Nelson e Couto, (2015), Dentre as arritmias cardíacas 

observadas, a fibrilação atrial (FA) está entre a mais comum. A taquicardia 

persistente associada a FA, reduz o débito cardíaco e acelera a progressão da 

doença, provocando piora clínica aguda. São também observadas conforme a lesão 

miocárdica arritmias ventriculares, o que podem levar a morte súbita. 

A CMD aparentemente se desenvolve lentamente, com um estágio pré-

clínico (oculto) prolongado, que pode evoluir vários anos antes que os sinais clínicos 

se tornem evidentes. Cães de raças de grande porte a gigantes são frequentemente 

mais acometidos, incluindo Doberman Pinschers, Dogues Alemães, São Bernardos, 

Boxers, entre outros, e podem apresentar disfunção do VE leve a moderada e serem 

relativamente assintomáticos, mesmo em presença de FA Nelson e Couto, (2015). 
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Devido ao baixo débito cardíaco, o animal com CMD pode apresentar 

fraqueza, síncope, e até mesmo choque cardiogênico. E com o quadro de 

insuficiência cardíaca congestiva, animais com CMD apresentam letargia, dispneia 

ou taquipneia, tosse, intolerância ao exercício, anorexia, ascite, caquexia cardíaca e 

em casos mais graves síncope Nelson e Couto, (2015). 

A radiografia torácica é um exame que pode evidenciar alterações 

sugestivas de CMD, como aumento das câmaras cardíacas, principalmente o lado 

esquerdo, e até mesmo em situações onde observa aumento acentuado da silhueta 

cardíaca, de forma a deixar o coração globoso, como nas efusões pericárdicas. A 

cardiomiopatia dilatada oculta frequentemente é reconhecida por meio de exames 

ecocardiográfico Nelson e Couto, (2015). 

A ecocardiografia é a técnica de imagem padrão para o diagnóstico de 

CMD pré-clínico e sintomático, onde são observadas o aumento das câmaras 

cardíacas e a disfunção miocárdica Borgarelli, et al (2006). 

O exame de eletrocardiograma é importante para avaliar arritmias, que 

devem concomitantemente serem tratadas, e estão associadas ao maior risco de 

morte em cardiopatas Nelson e Couto, (2015). 

Segundo Borgarelli, et al (2006), o diagnóstico da CMD baseia-se na 

identificação de disfunção (predominantemente mas não sistólica) e exclusão de 

outras doenças cardíacas congênitas ou adquiridas.  

DESCRIÇÃO DO CASO 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), em Goiânia - Goiás, no período de setembro de 2017, um caso de 

Cardiomiopatia dilatada, em cão, da raça Rottweiller, com 14 anos de idade. Animal 

foi admitido no hospital para uma consulta oncológica, apresentando, massa 

neoplásica na cavidade oral. Devido ao estado clínico do animal, foi encaminhado 

para o procedimento cirúrgico de mandibulectomia parcial. Durante a realização de 

exames pré-operatórios, incluindo exames para avaliação cardiovascular, foram 

observados no eletrocardiograma: registro de ritmo sinusal com aumento de duração 

dos complexos QRS, sugerindo sobrecarga ventricular esquerda, e no exame de 
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ecocardiograma foram visualizadas alterações de disfunção sistólica e hipertrofia 

excêntrica do ventrículo esquerdo, caracterizando alterações compatíveis com a 

cardiomiopatia dilatada. Com o resultado dos exames, o animal foi encaminhado 

para o serviço de Cardiologia no hospital veterinário da UFG, onde foram realizadas 

avaliações e então o diagnóstico de CMD. Foi então estabelecido o seguinte 

protocolo terapêutico: Ômega 3, sendo uma cápsula de 1000mg\animal, uma vez ao 

dia, uso contínuo; Pimobendan 0,25\kg à cada 12 horas, uso contínuo. Foi solicitado 

retorno após 15 dias de tratamento para reavaliação, na qual houve a necessidade 

de reajuste da dose do Pimobendan para 0,5 mg\kg a cada 12 horas, uso contínuo, 

foi acrescentado Furosemida 2mg\kg, uma vez ao dia, uso contínuo, Enalapril 0,3 

mg\kg, uma vez ao dia, uso contínuo. O paciente permaneceu em acompanhamento 

e com avalições periódicas, mantendo-se estável. Porém houve necessidade de se 

optar pela eutanásia devido ao tumor de glândula salivar, o qual impossibilitou a 

qualidade de vida do animal.   

DISCUSSÂO DO CASO 

As doenças do músculo cardíaco que levam a disfunção miocárdicas e 

alargamentos das câmaras cardíacas, são causas importantes de insuficiência 

cardíaca em cães. Entre elas a Cardiomiopatia dilatada (CMD), primária ou 

idiopática, está entre as mais comuns, acometendo principalmente cães de grande 

porte Nelson e Couto, (2015). 

O acompanhamento periódico com o profissional Médico Veterinário, visa 

oferecer ao animal melhores expectativas de vida com qualidade. No caso relatado o 

animal não apresentava sinais clínicos evidentes, sendo assintomático para a 

doença, porém ao ser realizados exames complementares pré operatórios como os, 

eletrocardiograma e ecocardiograma, foram observadas alterações indicativas de 

Cardiomiopatia Dilatada. Demonstrando assim, a importância dos exames pré 

operatórios para avaliação de pacientes, principalmente idosos. Foi então 

estabelecido protocolo de tratamento e avaliação periódica do paciente, afim de 

proporcionar melhor qualidade de vida. 

CONCLUSÃO 

As causas da Cardiomiopatia dilatada podem ser de origem primária ou 

mesmo secundária a outras enfermidades, sendo assim, os exames de imagens 
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disponíveis na Medicina Veterinária são importantes aliados no diagnóstico e 

monitoramento do animal acometido. 
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Resumo 

O insulinoma é uma neoplasia de origem epitelial de baixa morbidade e elevada 

mortalidade em cães. É caracterizado pela capacidade metastática e por secretar 

grandes quantidades de insulina o qual resulta em sinais clínicos devido a 

hipoglicemia. Diante disso, os sinais neurológicos podem ser observados, uma vez 

que o sistema nervoso depende do fornecimento contínuo de glicose. O presente 

trabalho tem como objetivo revisar e relatar um caso clínico de um cão 

diagnosticado com o insulinoma com manifestações neurológicas. Mediante ao 

exposto, esta neoplasia deve ser incluída no diagnóstico diferencial na neurologia 

veterinária sempre que o animal apresentar o quadro clínico de status epiléticos.  

 

Palavras-chave: Insulinoma, Neurologia, Veterinária 

Keywords: Insulinoma, Neurology, Veterinary  

 

Revisão de literatura  

 

Insulinomas são tumores malignos que tem origem no pâncreas nas células 

beta das Ilhotas de Langherans. Podem ser benignos ou malignos, entretanto, a 

grande maioria destes tumores em cães é maligno1. A neoplasia afeta 

principalmente cães mais velhos, com idade média de 10 anos, sem relação com 

predisposição sexual5. Atinge cães de raça ou mestiços, de médio a grande porte, as 

mais prevalentes são: Boxer, Pastor Alemão, Labrador, Golden Retriever, Seter 

Irlandês, Poodle Standard, Collie, Weimaraner, Pointer, dentre outras, mas não foi 

associada a predisposição racial para a doença2,6. Nos gatos são extremante raros. 

São geralmente tumores solitários que podem afetar igualmente ambos os lobos do 
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pâncreas, é uma neoplasia endocrinamente ativa com alto grau de metástases que 

secretam quantidades excessivas de insulina no organismo causando hipoglicemia6. 

A síntese e secreção de insulina são estimuladas por elevados níveis de glicose 

sérica e inibidas pela redução da glicemia sistêmica. Entretanto, a patologia do 

insulinoma não obedece a essa dinâmica de controle, ou seja, há um desequilíbrio 

em que é secretado altas doses do hormônio mesmo em períodos hipoglicêmicos. 

Com isso, não há glicose suficiente disponível para os tecidos e o sistema nervoso é 

o primeiro a sofrer os efeitos. As reservas de glicose do tecido nervoso são limitadas 

e a função destas células depende de um fornecimento contínuo. Se a concentração 

de glicose sanguínea diminuir para valores inferiores aos valores de referência, o 

sistema nervoso central pode ser afetado. O córtex cerebral, nos mamíferos 

representa a primeira área a ser afetada por uma hipoglicemia. Por outro lado, o 

sistema nervoso autónomo apresenta uma menor necessidade em glicose 

sanguínea, sendo apenas afetado posteriormente ao córtex cerebral. A entrada de 

glicose nos neurónios no sistema nervoso central ocorre por difusão e não está 

dependente da insulina. Diante disso, a concentração sanguínea deste hormônio 

não interfere na utilização de glicose por parte das células do sistema nervoso. 

Entretanto, se por um lado um estado de hiperinsulinemia resulta em um 

fornecimento inadequado de glicose necessária aos processos oxidativos 

intracelulares a nível neuronal, por outro lado verifica-se um decréscimo a nível 

celular do número de compostos fosforilados fortemente energéticos (adenosina 

trifosfato). Estas alterações vão contribuir para o aparecimento de alterações 

celulares características de hipóxia, com um aumento da permeabilidade vascular e 

a presença de edema. Posteriormente, ocorre morte dos neurónios como resultado 

da anóxia3. Os sinais clínicos mais observados são ataxia, convulsões, paresias, 

paralisias, dentre outros inespecíficos6. Ao exame clínico, não são detectadas 

alterações sugestivas da doença sendo a hipoglicemia, na maioria dos casos, a 

única alteração encontrada. A investigação clínica deve ser pautada numa 

anamnese detalhada, solicitação de exames de sangue para avaliação de 

hemograma, perfil bioquímico, dosagem da concentração de insulina e correlação 

com os níveis glicêmicos. Exames de imagem como ultrassonografia e laparatomia 

exploratória são fundamentais na identificação da doença1. Preferencialmente, estes 

tumores metastizam para a rede linfática e linfonodos locais (duodenal, mesentérico, 

hepático e esplénico), fígado, mesentério e omento, e geralmente são encontrados 
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em cerca de 50% dos cães no momento do diagnóstico. Através da identificação de 

metástases no momento da cirurgia ou mesmo da necropsia, ou pela recidiva de 

uma hiperinsulinemia semanas a meses após remoção cirúrgica de uma massa 

pancreática, é possível caracterizar o potencial maligno deste tumor. A cirurgia de 

pancreatectomia parcial é o tratamento de escolha, pois a ressecção do tumor 

permite o diagnóstico definitivo e reduz a sintomatologia clínica causada pela 

hiperinsulinemia sistêmica. Alguns fármacos são utilizados para o tratamento do 

tumor, entretanto podem desencadear distúrbios endócrinos ou de toxicidade aos 

diferentes órgãos1,3,6. A expectativa de vida dos cães com insulinoma é baixo e está 

relacionada com a extensão do tumor, presença de metástases, tratamentos 

terapêuticos adotados, resposta do paciente à terapia, doenças concomitantes, 

complicações decorrentes do procedimento cirúrgico ou da administração dos 

diferentes fármacos2. O prognóstico da doença varia de reservado a desfavorável e 

é influenciado pela presença de metástase, da quantidade e do tamanho dos 

tumores e da facilidade ou não de remoção da massa no momento do diagnóstico. O 

objetivo do presente trabalho é relatar um caso de insulinoma em um cão da raça 

Boxer que apresentava status epiléticos decorrente da neoplasia.  

 

Descrição do Caso 

 

Foi atendido pelo serviço de Neurologia Veterinária do Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, um cão da 

raça Boxer de 6 anos de idade. Há dois meses apresentou alterações 

comportamentais de excitação excessiva; ao final apresentou paresia generalizada, 

sem conseguir se locomover; em alguns minutos recuperou a função motora e 

comportamento; nas semanas subsequentes a fraqueza (paresia) evoluiu 

gradativamente, com predomínio nos membros pélvicos; a paresia nos torácicos 

iniciou-se com o tempo. Após o animal manifestou dispnéia e começou a apresentar 

algumas crises epilépticas (generalizadas, tônica-clônica); foi internado e medicado 

com terapias anticonvulsivantes. Exames laboratoriais foram realizados tais como 

hemograma e dosagem de creatinina, ureia, AST e FA porém, sem alterações 

dignas de nota; Snap teste para cinomose foi positivo. Após o animail retornou para 

o Setor de Emergência com status epléticos apresentando apenas crises focais. Ao 

exame físico, o animal teve alterções clinicas de mucosa as quais apresentavam 
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cianóticas, dispnéia, taquipnéia, hipertenso, porém a glicemia estava dentro dos 

valores de referência. O paciente veio a óbito e a necropsia relizada. Os achados 

macroscópicos e microscópicos de histopatologia foram compatíveis com Insulinoma 

maligno com metástase em fígado. 

 

Discussão 

 

Epidemiologicamente, a raça Boxer tem predisposição ao insulinoma 

compatível ao encontrado no presente relato. Entretanto, o animal aqui exposto tinha 

idade inferior à média, que são dados que contradizem a literatura. Os sinais clínicos 

apresentados corroboraram com a sintomatologia da neoplasia com manifestações 

neurológicas que geralmente é caracterizada por crises epiléticas e paresia dos 

membros os quais foram relatados pelo tutor. Porém, o exame clínico raramente 

apresenta alterações significativas, a menos que esses pacientes apresentem sinais 

devido às obstruções pelo tumor primário ou às metástases. A dosagem de glicemia 

não foi realizada no primeiro atendimento do paciente o qual seria de fundamental 

importância associar a presença de hipoglicemia com a elevação dos níveis séricos 

de insulina com a presença da neoplasia. Quando a concentração de insulina sérica 

está acima de 20µU/ml (5µU/ml -25µU/ml), interpreta-se como alta a probabilidade 

do insulinoma; quando está entre 10-20µU/ml, há possibilidade de ser tumor de 

células β; entre 5-10µU/ml, há pouca chance de confirmar o diagnóstico; e abaixo de 

5µU/ml, é descartada a suspeita de insulinoma (Nelson, 2015)1. Os achados de 

necropsia e de histopatologia no pâncreas, tais como áreas multifocais de necrose 

acinar, áreas multifocais de hemorragia e fibrose intersticial, crescimento neoplásico 

originário de células secretoras de insulina (de ilhotas pancreáticas) com distribuição 

multifocal, sustentada por estroma fibrovascular, multilobulado e com formação de 

pseudocápsula. E no fígado como, células neoplásicas com morfologia semelhante 

às observadas no pâncreas, porém com citoplasma menos abundante comprovaram 

o diagnóstico da doença com metástase e foram determinantes para o diagnóstico 

definitivo. O diagnóstico de insulinoma é geralmente feito de forma tardia, o que 

pode ser uma consequência de uma apresentação clínica pouco específica (crises 

convulsivas, dispneia) com isso o prognóstico se torna de reservado a desfavorável, 

como ocorrido com a animal do relato. 
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Conclusão 

 

O insulinoma é um tumor geralmente maligno com alta mortalidade no qual é 

importante a intervenção médica e/ou cirúrgica mais rápida possível a partir do 

diagnóstico, para ter o melhor prognóstico e garantir a qualidade de vida do animal. 

As manifestações clínicas neurológicas, como o status epiléticos possuem várias 

origens o qual dificulta o diagnóstico. O insulinoma deve ser levado em consideração 

como um diagnóstico diferencial na clínica médica veterinária sempre quando o 

animal apresentar sinais neurológicos de epilepsia. 
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Resumo 

A anomalia do olho do collie (CEA) é uma afecção grave que acomete o segmento 

posterior dos olhos dos cães, sendo hereditária. Os animais podem ser afetados ou 

portadores: quando afetados o diagnóstico é realizado pela fundoscopia e, quando o 

animal é portador, o diagnóstico é pelo teste de DNA, não necessariamente sendo 

os dois. O presente resumo visa descrever as alterações oculares de um filhote 

acometido com CEA e posterior avaliação dos seus pais.  

Palavras-chave: Coloboma, Hipoplasia de Coroide, Border Collie, Fundoscopia. 

Keywords: Coloboma, Choroidal Hypoplasia, Border Collie, Fundoscopy. 

 

Revisão de literatura 

A anomalia do olho do Collie (CEA) é uma afecção que acomete segmento 

posterior dos olhos dos cães e é considerada hereditária. São alterações não 

progressivas e bilaterais, porém os dois olhos não são igualmente afetados.  

Costuma acometer a coroide, nervo óptico e retina (LARSEN, 2015). 

O diagnóstico se dá pelo exame fundoscópico dos cães afetados e teste de 

DNA nos cães portadores (BROWN, 2018; BEDFORD, 1982). O exame oftálmico 

deve ser realizado entre 5 a 10 semanas de vida, antes que o epitélio pigmentar da 

retina pigmente e “mascare” as lesões da coroide; com as pupilas em midríase o 

exame pode ser realizado com oftalmoscópio direto ou indireto, podendo encontrar 

displasia coriorretiniana (CRD) ou hipoplasia de coroide (CH), coloboma, vasos 

retinianos tortuosos e alterações secundárias (LARSEN, 2015; GROSÅS, 2018). 

Displasia coriorretiniana (CRD) ou hipoplasia de coroide (CH) são áreas pálidas 

focais no fundo que se caracterizam porregiões com ausência de pigmento no 

epitélio pigmentar da retina, coroide ou ambos; os vasos são menos numerosos e 

com a relação mais ampla entre eles. As células da retina podem aparecer normais 

em função e estrutura. Em casos graves, apresentam vacuolização das células 
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ganglionares e afinamento da camada de fibras nervosas (WALLIN‐HÅKANSON, 

2000).  

Colobomas são defeitos semelhantes a “buracos" que variam de tamanho e 

profundidade, podendo envolver todo o disco óptico. São categorizados de acordo 

com sua posição em relação ao disco óptico e, ao examinar um coloboma, às vezes 

é possível ver os vasos sangüíneos desaparecerem na borda do defeito (BJERKÅS, 

1991). 

Vasos retinianos tortuosos tendem a acompanhar a hipoplasia de coroide. A 

tortuosidade excessiva dos vasos retinianos pode decorrer ou não da CEA - Collies 

em geral têm um maior grau de tortuosidade vascular e a avaliação do que é normal 

e o que é excessivo pode ser desafiador (SMITH, 2014). Como alterações 

secundárias podem-se encontrar descolamento de retina, devido à falta de suporte 

mecânico e pouco aporte vascular da retina que existe nessas áreas, e também, 

hemorragia intraocular - devido à ruptura de vasos retinianos no momento do 

desprendimento da retina (BJERKÅS, 1991). 

A visão em animais que apresentam a CEA varia desde déficits visuais não 

aparentes até cegueira completa e depende da gravidade das lesões. Geralmente, 

comprometimento visual severo é associado a descolamento de retina, hemorragias 

intraoculares e coloboma de nervo óptico extenso. A maioria dos cães afetados pela 

CEA apresentam graus mais leves e, portanto, não apresentam perda de visão 

clinicamente observável (LARSEN, 2015; MIZUKAMI, 2012). 

 

Descrição do Caso 

Um filhote da raça Border Collie, pelagem blue merle, macho, 6 meses foi a 

consulta oftalmológica em clínica veterinária particular de Goiânia, Goiás, por 

orientação do adestrador que relatava dificuldade de visão do animal, embora a 

tutora percebesse boa acuidade visual.  

Ao exame oftalmológico, o animal apresentou em olho direito reflexos pupilares 

direto e consensual negativos, resposta a ameaça negativo, presença de 

opacidades cintilantes na córnea e heterocromia iridis. Em olho esquerdo: reflexos 

pupilares direto e consensual positivos, ameaça positivo, córnea límpida, 

transparente e brilhante. Ao exame de fundoscopia, evidenciou-se em olho direito: 

papila enegrecida, descolamento de retina e hemorragia vítrea. Em olho esquerdo: 
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fundo de olho subalbinótico, com tortuosidade vascular e escavação no N.O (Figura 

1). 

 

Figura 1: Fundoscopia de cão, filhote, macho. (A) Olho direito. (B) Olho esquerdo. 

Não foi possível realizar a eletrorretinografia (ERG), pois identificou-se bloqueio 

atrioventricular de 2º grau ao eletrocardiograma, evitando-se a sedação neste 

animal, especificamente. Além disso, o paciente não permitiu o exame sem sedação, 

devido a sua agitação.  

Em virtude do diagnóstico presuntivo, o canil submeteu os progenitores à 

avaliação oftalmológica em hospital veterinário especializado em Guarulhos, São 

Paulo. 

Foi atendido um cão, macho, da raça Border Collie, pelagem marrom, 5 anos. 

Ao exame oftalmológico, animal apresentava reflexos pupilares direto e consensual 

positivos, ameaça positivo, córnea límpida, transparente e brilhante em ambos os 

olhos. O exame de eletrorretinografia foi considerado normal. Ao exame 

oftalmoscópio de fundo de olho animal não apresentou alterações. 

Foi atendido um cão, fêmea, da raça Border Collie, pelagem blue merle, 5 

anos. Ao exame oftalmológico, o animal apresentava heterocromia iridis, 

apresentava reflexos pupilares direto e consensual positivos, ameaça positivo, 

córnea lisa, transparente e brilhante em ambos os olhos. O exame de 

eletrorretinografia também foi considerado normal. Ao exame fundoscópico o animal 

apresentou hipoplasia de coroide em ambos os olhos (Figura 2). Foi realizado teste 

genético dos animais em um laboratório particular em Botucatu, São Paulo, onde a 

fêmea progenitora apresentou como resultado cão homozigoto (CEA/CEA) afetado 

para hipoplasia coroidal. 

 

A B 
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Figura 2: Fundoscopia de cão, adulto, femêa. (C) Olho direito. (D) Olho esquerdo. 

Discussão 

Segundo, LARSEN (2015), a CEA foi descrita pela primeira vez em 1953 e vem 

sendo encontrada nos cães de pastoreio de modo geral, não sendo limitada à 

Collies como acreditava-se anteriormente. Neste trabalho relatamos o caso de três 

animais da raça Border Collie, dos quais dois apresentaram alterações. 

LARSEN (2015) e EMILY (2017) citam que as principais lesões indicativas da 

CEA são displasia coriorretiniana e coloboma, embora BROWN (2018) descreva que 

vasos tortuosos na retina, descolamento de retina e hemorragia intraocular também 

foram variavelmente encontrados. Neste relato, foram encontrados hipoplasia de 

coroide na mãe e, no filhote, papila enegrecida, descolamento de retina, hemorragia 

vítrea, fundo de olho subalbinótico, tortuosidade vascular e escavação do N.O, 

corroborando os achados da literatura. Segundo LARSEN (2015), a maioria dos 

animais portadores apresentam alterações leves que não comprometem a acuidade 

visual, sendo sub-diagnosticados ou diagnosticados tardia ou acidentalmente. A 

cadela progenitora não demonstrou nenhuma alteração visual ao longo da vida, 

sendo diagnosticada somente após serem solicitados exames de rotina em 

decorrência do acometimento da sua prole por CEA. 

Segundo LARSEN (2015), a melhor maneira de diagnosticar a doença é 

realizando a fundoscopia entre 5 a 10 semanas de vida, evitando que o EPR 

pigmente e mascare as lesões em animais afetados e, ainda, teste genético de PCR 

em cães portadores - o que confirma os resultados de BJERKÅS (1991), que relata 

que foram realizados exames oftalmoscópicos em 22 cães quando filhotes 

recebendo o diagnóstico de CEA por apresentarem pequenas alterações 

C D
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coriorretinianas, e, quando foram examinados numa idade mais avançada, 15 cães 

se apresentaram normais e apenas 7 permaneceram com as alterações. Os 

exames, no entanto, foram realizados após 10 semanas de vida e ainda assim foram 

encontradas as alterações em fundo de olho, uma vez que estes animais não 

apresentavam total pigmentação e tampouco tapetum lucidum no EPR. Os animais 

deste relato foram avaliados em idade superior a descrita por esses autores, 

entretanto, ainda foi possível identificar as lesões características em dois dos três 

pacientes avaliados, devido à extensão dessas lesões. 

 

Conclusão 

A anomalia do olho do Collie é uma afecção grave, de disseminação insidiosa, 

que pode afetar parcialmente a visão ou levar a cegueira, pouco descrita no Brasil e, 

por ser de caráter hereditário, recomenda-se que os criadores realizem exames de 

fundo de olho no tempo recomendado e teste genético de PCR, retirando animais 

positivos do plantel. 
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Resumo 

A obstrução dos ductos biliares extra-hepáticos em felinos pode se originar de 

inúmeras afecções subjacentes, em razão disso, definir a causa base é de grande 

importância na escolha do tratamento. A ultrassonografia pode auxiliar na resolução 

do diagnóstico, entretanto a realização de uma laparotomia exploratória pode ser 

necessária para estabelecer o diagnóstico definitivo. O presente trabalho tem como 

objetivo, o levantamento de informações e relatar um caso clínico de obstrução de 

ducto biliar extra-hepático em um felino macho, de oito meses de idade, com poucos 

sinais clínicos evidentes e aumento marcante das bilirrubinas e enzimas indicadoras 

de colestase. A ultrassonografia e tomografia revelaram uma dilatação grave e 

progressiva dos ductos biliares. Diante destas informações diagnósticas e da piora 

do quadro clínico do animal, optou-se pela laparotomia exploratória, no 

procedimento cirúrgico foi realizada a descompressão da vesícula biliar e a 

colecistoduodenostomia para desvio do fluxo biliar. Embora o prognóstico para 

felinos com obstrução de ductos biliares extra-hepáticos, que necessitem de 

tratamento cirúrgico seja desfavorável, após 21 dias da cirurgia, o animal estava 

bem clinicamente e os resultados dos exames laboratoriais e de imagens retornaram 

a normalidade. Dessa forma, concluiu-se que a escolha do tratamento cirúrgico foi 

condizente com a literatura científica e indispensável para a resolução do caso. 

 

Palavras-chave: colestase extra-hepática, ducto biliar comum, gatos, sistema biliar. 

Keywords: cholestasis extrahepatic, common bile duct, cats, biliary tract. 
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Revisão de literatura 

Na obstrução dos ductos biliares extra-hepáticos (ODBEH) ocorre alteração do 

fluxo que impede o trânsito da bile para o duodeno (MAYHEW et al., 2002). As 

principais causas incluem, colangites, neoplasias do trato biliar ou pâncreas, 

infestações por Platynossomun spp., compressões extrínsecas e colélitos (RECHE 

JUNIOR et al., 2015). Os sinais clínicos são icterícia, anorexia, letargia, vômito, dor 

abdominal e perda de peso (BUOTE et al., 2006; LITTLE, 2017).  Pode ocorrer 

aumento da fosfatase alcalina (FA), gama glutamiltransferase (GGT), bilirrubinas, 

alanina aminotransferase (ALT) e asparto aminotransferase (AST) (RECHE JUNIOR, 

2015). Na ultrassonografia (USG), a vesícula biliar, ductos cístico, ducto biliar 

comum (DBC), vias biliares intra e extra-hepáticas encontram-se dilatados 

(McLOUGHLIN e JOHNSON, 2008). Grande parte dos casos a resolução não ocorre 

com o tratamento médico e a abordagem cirúrgica se torna indispensável. 

(RICHTER, 2005). O tratamento clínico vai promover a estabilidade e conforto do 

paciente, antibióticos, glicocorticóides nutracêuticos, suplementos e coloréticos são 

indicados (LITTLE, 2017). A escolha da técnica cirúrgica vai depender da causa, 

localização da obstrução, grau de distensão e presença de colecistite (RICHTER, 

2005). O procedimento mais indicado consiste na criação de uma via de patência 

para o transporte de bile até o duodeno, a colecistoduodenostomia, uma vez que 

possibilita a entrada e ação da bile em uma porção próxima à original (RECHE 

JUNIOR et al.). Geralmente o prognóstico é bom em ODBEH parcial, quando a 

abordagem médica é realizada (LITTLE, 2017). Entretanto pacientes que necessitam 

de intervenção cirúrgica, o prognóstico varia de reservado a ruim (BUOTE, 2006). 

 

Descrição do Caso 

Um felino, macho, sem raça definida, de oito meses de idade, com 2,200 kg. 

Apresentando hiporexia, emagrecimento, episódios de vômitos recorrentes há duas 

semanas e tinha hábito de caçar. O hemograma apresentou plasma levemente 

ictérico (+) e a avaliação bioquímica revelou um aumento acentuado da GGT (19,4 

UI/L), das bilirrubinas totais (1,45 mg/dL), bilirrubina direta (2,18 mg/dL) e bilirrubina 

indireta (19,4 mg/dL). O resultado do exame parasitológico de fezes para pesquisa 

de Platynosomum spp. foi negativo. A USG revelou hepatomegalia, parede da 

vesícula biliar espessada, acentuada dilatação dos ductos intra e extra-hepáticos e 

do ducto pancreático, as suspeitas clínicas eram de obstrução de vias biliares na 
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região do colédoco e colangite. Após o resultado dos exames, indicou-se tratamento 

sintomático com S-adenosil-metionina (90mg, SID, VO, 30 dias), amoxicilina com 

clavulanato de potássio (50mg, BID, VO, 15 dias), ondasetrona (1mg, SID, VO) e 

silimarina (50mg, SID, VO) por 20 dias. Foi solicitado tomografia, o exame revelou 

importante alteração estrutural do parênquima hepático, caracterizado por distensão 

da vesícula biliar, grave dilatação intra-hepática, na região foi notada a presença de 

uma estrutura que poderia estar relacionada com foco de obstrução de ducto ou 

alteração estrutural duodenal, a hipótese diagnóstica foi de lesão obstrutiva de ducto 

biliar. No retorno do paciente, a tutora relatou que o mesmo apresentou uma 

melhora no seu apetite, no entanto os episódios de êmese haviam aumentado, as 

mucosas estavam ligeiramente ictéricas. Foi prescrito omeprazol (5 mg, BID, VO), 

metronidazol (23 mg, SID, VO) e suplemento nutricional a base de ômega 3 por 20 

dias. Na nova avaliação bioquímica a ALT (295 UI/L), FA (220 UI/L) se encontravam 

aumentadas, as bilirrubinas haviam diminuído em relação ao primeiro exame, 

entretanto continuavam acima dos valores de referência, o resultado do exame 

parasitológico de fezes foi negativo. No novo exame USG observou-se lama biliar, 

aumento da dilatação dos ductos intra-hepáticos e do ducto pancreático. Como o 

paciente não apresentou melhora com o tratamento médico e em virtude da piora no 

quadro, indicou-se realização de laparotomia exploratória. No procedimento 

cirúrgico, a ODBEH foi detectada próxima ao colédoco, mas a causa da mesma não 

foi esclarecida. Optou-se então pela realização da colecistoduodenostomia para 

reestabelecer o fluxo biliar, inicialmente foi realizada a drenagem da bile, sendo 

retirados 30 ml, a amostra foi enviada para a realização de cultura e antibiograma. 

Durante o procedimento cirúrgico foram coletadas amostras de tecido hepático, para 

avaliação histopatológica. O paciente recebeu alta após dois dias com as mesmas 

medicações prescritas anteriormente ao procedimento cirúrgico e acrescentou-se 

prednisolona (2,5mg SID, VO) até segundas recomendações. No retorno após sete 

dias, o paciente estava alerta, mucosas normocoradas, o felino não apresentou 

vômito e seu apetite estava normal. Procedeu-se nova avaliação bioquímica e as 

enzimas se apresentaram dentro dos valores de referência, a USG revelou que 

paciente ainda apresentava uma hepatomegalia moderada, porém os ductos intra-

hepáticos estavam discretamente dilatados, o diâmetro da parede da vesícula biliar 

estava normal e o pâncreas não apresentou alterações. Na Após 21 dias, o paciente 

estava alerta e sem alteração clínica. 
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Discussão 

O felino apresentou alterações condizentes com distúrbios hepatobiliares, com 

base na literatura, a icterícia é a principal manifestação, além de anorexia, letargia, 

vômito e perda de peso (BUOTE et al., 2006; LITTLE, 2017).  O paciente tinha 

hábito de caçar largatixas, portanto suspeitou-se de platinossomose, que foi 

descartada após os resultados do parasitológico. Na avaliação bioquímica, a 

colestase é evidenciada quando ocorre um aumento de FA, GGT, ácidos biliares e 

bilirrubina (McLOUGHLIN e JOHNSON, 2008). O aumento da enzima ALT acontece 

por dano hepático secundário (RECHE JUNIOR et al.). No caso relatado, 

inicialmente ocorreu aumento das bilirrubinas e GGT, na segunda avaliação a FA e 

ALT se encontraram aumentadas. Os achados foram compatíveis com alterações 

hepatobiliares, onde o resultado indicou colestase acentuada com posterior lesão 

hepática, corroborando a afirmação dos autores. A principal alteração nos exames 

de imagem foi distensão grave de ductos intra e extra-hepáticos, alem da dilatação 

do ducto pancreático. A partir dos achados da USG, as suspeitas eram de colangite 

e obstrução de vias biliares, no entanto a tomografia evidenciou que o distúrbio se 

originava dos ductos biliares e a principal suspeita foi de lesão obstrutiva do ducto 

biliar. Na USG os ductos extra-hepáticos e estruturas intra-hepáticas são visíveis 

apenas em dilatação patológica, (McLOUGHLIN e JOHNSON, 2008), no caso 

relatado a dilatação foi detectada, porém tais exames não permitiram a 

determinação da etiologia. Segundo Mayhew et al. (2002), a dilatação dos ductos 

biliares não é um sinal patognomônico e deve ser relacionado com outros achados 

sugestivos de ODBEH. O protocolo terapêutico ofereceu suporte e evitou a 

ocorrência de maiores danos ao sistema hepatobiliar, os exames de imagem foram 

eficazes no diagnóstico da ODBEH e importantes para a decisão do tratamento 

cirúrgico. Através da laparotomia exploratória, foi possível obter amostras para 

avaliação, que não apresentaram alterações, diminuindo a possibilidade ODBEH 

ocasionada por neoplasias, inflamações ou infecção. A recomendação do tratamento 

cirúrgico foi condizente com a literatura, na qual se indica inicialmente o tratamento 

clínico e a realização de cirurgia é recomendada somente em casos onde o paciente 

não apresente melhora, ou ocorram alterações nos exames sugestivas de 

agravamento do quadro (LITTLE, 2017). Visto que em um estudo realizado por 

Buote et al. (2006), aproximadamente 50% dos felinos submetidos ao desvio biliar 

cirúrgico não resistem ao período trans ou pós-operatório. 



 210 

Conclusão 

Com base nas informações disponíveis na literatura, bem como a conduta da 

equipe responsável pelo caso, alguns pontos podem ser destacados para orientar o 

atendimento de felinos com ODBEH. Como os sinais clínicos geralmente serão 

inespecíficos, a avaliação bioquímica é de grande importância na detecção precoce 

da ODBEH, pois inicialmente os indicadores de colestase vão se apresentar 

aumentados. O emprego da USG e tomografia são as principais ferramentas que 

vão diferenciar a ODBEH de outros distúrbios hepatobiliares. No caso relatado, além 

de sugerir a ocorrência de ODBEH, os exames de imagem influenciaram na escolha 

do tratamento adequado. Mesmo que a causa primária não tenha sido esclarecida, o 

procedimento cirúrgico permitiu a localização e a resolução da ODBEH. Portanto a 

conduta clínica, assim como a técnica cirúrgica utilizada, foi fundamental para o 

resultado, considerando o prognóstico reservado para pacientes submetidos ao 

procedimento de colecistoduodenostomia. 
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Revisão de literatura 

O Carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia maligna da 

camada espinhosa do epitélio, com origem nos queratinócito. Normalmente ocorre 

devido a exposição aos raios solares, em regiões anatômicas da pele clara e 

desprovidas de pelos (SCOTT et al, 2001; FERREIRA, 2008). A incidência 

aumentada das diversas neoplasias refletem o aumento considerável da população 

geriátrica (SOUZA et al, 2006; VAIL & WITHROW, 2007; KRUGER et al, 2011 e 

MARTINS et al., 2011). Nos animais domésticos, os tumores cutâneos são os 

neoplasmas mais frequentemente encontradas. Os tumores venéreos 

transmissíveis, carcinomas de células escamosas, hemangiossarcoma e os 

papilomas são as principais neoplasias da região peniana e do revestimento mucoso 

prepucial (FOSSUM et al., 2002). 

Os sinais clínicos de doença peniana ou prepucial incluem secreção 

serossanguinolenta, incapacidade ou desinteresse em copular, fimose ou 

parafimose, disúria, anúria ou extravasamento de urina, quando há 

comprometimento uretral (FOSSUM et al, 2002). 

Os tratamentos são diversos para essa neoplasia, incluindo criocirurgia, 

cirurgia, quimioterapia, radiação ionizante e terapia fotodinâmica. A escolha do 

tratamento depende de diversos fatores, como o estadiamento do tumor, 

disponibilidade de fármacos, disponibilidade de equipamentos e do estado geral do 

paciente (FERREIRA, 2008). O tratamento para CCE quase sempre inclui a 

abordagem cirúrgica, uma vez que essa neoplasia responde fracamente à 

radioterapia ou quimioterapia isolada (KRUGER et al., 2011). Para o sucesso no 

tratamento curativo, obter margem de segurança, é crucial na cirurgia oncológica. 

Muitos fatores podem interferir no sentido de se aumentar ou não a margem de 

segurança pré-definida. Variáveis como o tipo histológico do tumor, sua delimitação 
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clínica, o seu tamanho, sua localização e o fato dele ser primário ou recidivado, 

influenciam significativamente o tamanho da margem de segurança (RISTOW, 

2013). 

No pós-operatório, devem ser monitorados os sinais indicativos das 

complicações potenciais, como hemorragia, deiscência, infecção, extravasamento 

de urina, seroma, estenose, recorrência e metástases (FOSSUM et al, 2002). 

 

Relato de Caso 

Um canino de 14 anos, macho, da raça American Pit Bull Terrier, pesando 

35,2 kg, foi atendido apresentando feridas de aspecto ulcerativo na região prepucial 

externa, com sangramento ativo e odor fétido. Na anamnese, o tutor relatou o 

diagnóstico de neoplasia prepucial presença de nódulos há quatro anos. Não foi 

instituído tratamento na ocasião e os nódulos ulceraram há 5 meses. Ao exame 

físico, o paciente apresentava bom estado geral. Observou-se dois nódulos no 

prepúcio bilateralmente, nas dimensões de 5,0 x 3,6 x 4,0 (comprimento, espessura 

e largura em centímetros, nódulo direito) e 7,0 x 4,0 x 5,9 (comprimento, espessura 

e largura em centímetros, nódulo esquerdo). Ambos  ulcerados, hemorrágicos e com 

a presença de miíases, sem envolvimento peniano. A suspeita clínica foi de 

Carcinoma de Células Escamosas. O diagnóstico foi confirmado pela análise 

histopatológica que evidenciou pleomorfismo marcado em células epiteliais atípicas 

(dispostas em aglomerados) com núcleos arredondados ou ovóides e cromáticos e 

nucléolos evidentes. Presença de pérolas de queratina, citoplasmas evidentes e 

organizados em trabéculas, áreas de fibrose em derme. A conduta terapêutica foi a 

resseção cirúrgica de estojo prepucial, pênis e uretrostomia. Exames pré-

operatórios, incluindo hemograma, bioquímica sérica, exame radiográfico de tórax, 

ultrassonografia de abdômen e eletrocardiograma não evidenciaram alterações 

importantes à exceção de anemia normocítica e hipocrômica. 

Para procedimentos de MPA, foram utilizados acepram (0,03 mg/kg) e 

morfina (0,2 mg/kg), por via intramuscular, também realizada anestesia epidural com 

Lidocaína 2%. Para indução, foi utilizado propofol (4 mg/kg) por via intravenosa, logo 

após mantido em anestesia inalatória com isofluorano. 

No ato cirúrgico inicialmente procedeu-se a orquiectomia com ablação 

escrotal. A partir deste acesso realizou-se o prolongamento da incisão de forma 

elíptica bilateralmente, paralela ao prepúcio, estendendo-se até 2 cm abaixo da 
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cicatriz umbilical. Em razão do diagnóstico foi preservada extensa margem de 

segurança e retirada de linfonodos inguinais. O pênis foi então resseccionado 

caudalmente ao osso peniano sendo que os vasos dorsais penianos foram ligados 

caudalmente ao local da amputação. A uretra foi localizada, uma incisão na linha 

média, de mais ou menos 3 cm, em sentido crânio caudal foi realizada sobre a 

mesma para uretrostomia. Procedeu-se síntese dos bordos uretrais a mucosa e a 

pele com nylon 3-0 e 2-0. Uma sonda número 10 foi introduzida pela nova abertura 

uretral seguindo até a bexiga, a porção externa da sonda, agora foi fixada a pele 

com fio nylon 2-0. A prescrição pós operatória compreendeu Cefalexina (30mg/kg), 

VO, a cada 12 horas, durante 14 dias; Omeprazol (0,5mg/kg), VO, a cada 24 horas, 

por 14 dias; Dipirona (50mg/kg), VO, a cada oito horas, por 5 dias e Tramadol 

(4mg/kg), VO, a cada 8 horas, durante 5 dias e suplemento a base  ferro por 30 dias. 

O pós operatório tardio foi marcado por edema de membros pélvicos e região 

inguinal, hemorragia local e deiscência de pontos. Tais alterações foram tratadas 

com compressas de gelo, ácido tranexâmico (25 mg/Kg), BID, IV, dexametasona 

(0,5 mg/Kg), SID, IV, enrofloxacina (5mg/Kg), BID, IV, e pomada a base de 

gentamicina nos pontos. Esse protocolo foi mantido por 3 dias em seguida, em 

virtude da excelente recuperação, o animal obteve alta com prescrição apenas de  

enrofloxacina 5mg/Kg, BID, VO, pomada a base de gentamicina nos pontos, a cada 

12 horas e sulfato ferroso 4,2mg/kg , VO. Vinte dias após o procedimento, o paciente 

encontrava-se adaptado totalmente à adaptado à nova condição. 

 

Discussão 

O Carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia maligna da 

camada espinhosa do epitélio. No paciente em questão, o tumor se apresentou 

ulcerado. O relato de caso em questão mostra que o estudo de Souza et al. (2006) 

coincide com o descrito por ele, o paciente tratado possui idade acima de 8 anos, se 

enquadrando no requisito para adquirir a patologia. 

Os sinais de enfermidades penianas e prepuciais avaliados na anamnese 

englobam secreções prepuciais serosanguinolentas, hemorrágicas ou purulentas, 

incapacidade de copular e ou dor. Alguns animais se apresentam com fimose ou 

parafimose. (Fossum et al, 2005). Em consonância, o paciente em tela, apresentava 

secreçãs prepúcial serosanguinolenta, porém não apresentava fimose ou 
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parafimose. Não possuía nenhuma lesão uretral, ou dificuldade na micção, a mesma 

permanecia íntegra e a urina normal. 

O tratamento de eleição para o CCE é cirúrgico para a exérese do tumor, 

caso não seja possível à remoção da massa por completo tem-se como opções: 

criocirurgia, radioterapia, eletroterapia, quimioterapia antineoplásica ou terapia 

fotodinâmica (FERREIRA, 2008). O tratamento realizado no paciente em questão foi 

o cirúrgico, uma falectomia com penectomia associado à uretrostomia, procedimento 

esse que foi suficiente para a remoção completa da massa neoplásica. 

Mesmo considerando-se a agressividade da penectomia, este foi o 

procedimento de eleição, já que o animal em questão era senil e apresentava 

tumores unilaterais de grandes dimensões localizados no prepúcio, acometendo 

mais de 50% deste. Ressalta-se aqui que a necessidade neste caso de se realizar a 

penectomia, deve-se ao fato de que, a falectomia isolada, exporia o pênis a traumas. 

A ablação escrotal foi realizada, por se tratar de um animal não orquiectomizado, e 

por ser necessária para uretrostomia. 

Constituem complicações possíveis: Hemorragias, infecções, vazamentos 

urinários, deiscência, estenose e recorrência de metástase. (FOSSUM et al, 2002). 

No caso em tela foram receitados Tramadol associado à dipirona com o objetivo de 

potencializar seu efeito analgésico. O uso do colar também foi recomendado assim 

como descreve a literatura, além da roupa cirúrgica devido à dimensão da ferida e 

com o intuito de dar uma maior proteção assim como evitar contaminações. A 

despeito disto, o paciente apresentou assim como descrito hemorragia por vários 

dias e deiscência de dois pontos. 

Estudos revelam que a utilização da eletroterapia associada à bleomicina um 

quimioterápico IV, apresentou uma remissão de 88% dos casos de neoplasias 

localizadas na pele e mucosas (SILVEIRA et al, 2010). O paciente relatado também 

apresentava um tumor de pele onde esse tratamento poderia ter sido utilizado. Mais 

se analisamos o caso em particular não seria uma opção viável já que o paciente em 

questão apresentava nódulos ulcerados e hemorrágicos, sendo necessária uma 

intervenção mais drástica, como foi o caso. O tratamento com a eletroterapia 

associada a bleomicina seria viável se a proprietária tivesse procurado tratamento 

mais cedo, antes que os tumores estivessem ulcerados e hemorrágicos.  

 

Conclusão 
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A falectomia com penectomia associada a uretrostomia é um procedimento 

cirúrgico extremamente viável e seguro, para o tratamento de animais que 

apresentam tumores penianos ou prepuciais, ou algum tipo de trauma, dando maior 

conforto e qualidade de vida ao paciente. Por se tratar de uma neoplasia, as 

peculiaridades oncológicas assim como os tratamentos quimioterápicos adequados 

a cada caso, devem ser levadas em consideração para que se tenha um prognóstico 

favorável. 
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Resumo 

Astenia cutânea é caracterizada por uma série de distúrbios hereditários que 

afetam a síntese de colágeno ou alteram a organização de suas fibras, tornando a 

pele frágil e pouco elástica. O relato a seguir tem por objetivo a descrição de um 

caso clínico de um gato filhote diagnosticado com astenia cutânea, por ser uma 

patologia pouco documentada na literatura médico veterinária. Um gato, sem raça 

definida, pesando 0,950 kg, com 4 meses de idade foi atendido no Hospital 

Veterinário da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Tocantins 

com histórico de queda de pêlos em pavilhões auriculares direito e esquerdo e em 

membros pélvicos, em região tarsal. Ao exame físico, o animal apresentava-se com 

dor à palpação e distensão, em região abdominal, alopecia focal em região tarsal de 

ambos os membros pélvicos e descamação em dorso de pavilhões auriculares. Ao 

ser realizada contenção física para coleta de materiais biológicos, o animal relutou, 

sendo esta desfeita. Tendo sido observada a presença de laceração cutânea no 

dorso do animal, logo após. Durante a realização de tricotomia da pele em torno, 

para inspeção da ferida, notou-se fragilidade cutânea e presença de perfurações não 

observados durante o exame físico. Foi realizada sutura para correção da lesão 

primária. No retorno, após 14 dias, o tutor relatou que o animal apresentou nova 

lesão cutânea sem histórico de agressão. Foi realizada a coleta de fragmento de 

pele, para realização de exame histopatológico, sob a suspeita clínica de síndrome 

de Ehlers-Danlos (astenia cutânea). Sendo os achados histopatológicos 

condizentes.  

Palavras-chaves: Astenia cutânea, gato, fragilidade cutânea, disfunção de colágeno 

Keywords: cutaneous asthenia, cat, skin fragility, collagen dysfunction 
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 Síndrome de Ehlers-Danlos (SDE) no homem, dermatosparaxia em bovinos 

e ovinos e astenia cutânea em cães e gatos, trata-se de um grande grupo de 

distúrbios hereditários que influenciam diretamente na síntese de colágeno ou na 

formação de fibras, resultando em pouca aderência cutânea, perda da elasticidade e 

fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et al., 2008). 

 O mecanismo pela qual ocorre a doença ainda não é bem elucidado, mas 

há relatos de deficiências na enzima procolágeno-N-peptidase em gatos Himalaios e 

Birmanês, sendo nestes causada por um gene autossômico recessivo (SEQUEIRA 

et al., 1999) e por um gene autossômico dominante, como causa em gatos de pêlo 

curto doméstico (VASCONCELOS et al., 2010). 

A pele adere-se frouxamente aos tecidos adjacentes, podendo ser esticada a 

comprimentos extremos e formar dobras, especialmente nos membros, cotovelos e 

região ventral do pescoço (ANDRADE et al., 2008). Em gatos, é comumente 

observada lesões traumáticas e extensas provocadas por mínima agressão e com 

mínimo sangramento, apresentando também fácil destacamento da pele, que 

cicatriza com pouco ou nenhum sangramento (HANSEN et al., 2015). Outros sinais 

clínicos incluem alargamento do nariz, higroma, frouxidão auricular e alterações 

oculares, como microcórnea, luxação de cristalino e catarata (ANDRADE et al., 

2008; VASCONCELOS et al., 2010). 

Seu diagnóstico baseia-se no histórico de lesões cutâneas ou luxações, sinais 

clínicos, índice de extensibilidade cutânea e achados histopatológicos, bem como 

em técnicas diagnósticas mais sofisticadas, como microscopia eletrônica e a 

determinação da atividade da procolágeno-peptidase (VASCONCELOS et al., 2010). 

O exame histopatológico pode eventualmente não ser elucidativo, a derme 

pode estar normal ou apresentar colágeno fragmentado, desorie                                                                

ntado e desorganizado (VASCONCELOS et al., 2010; HANSEN et al, 2015). A 

microscopia eletrônica mostra a estrutura e/ou a quantidade de colágenos anormais 

(ANDRADE et al., 2008).  

Por se tratar de uma doença genética, não há tratamento específico para esta 

síndrome. Assim sendo, o proprietário deve ser instruído sobre a hereditariedade e a 

cronicidade da doença, além de todos os procedimentos de manejo necessários ao 

bem-estar animal e que complicam seu prognóstico (ANDRADE et al., 2008; 
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VASCONCELOS et al., 2010; HANSEN et al 2015). Adaptações ambientais, como 

locais acolchoados e sem quinas e impedimento do acesso à rua, são exemplo de 

medidas necessárias para a manutenção da integridade da pele. Lembrando que as 

possíveis e prováveis lacerações de pele devem ter reparo cirúrgico imediato, à 

medida que surgem (ANDRADE et al., 2008; VASCONCELOS et al., 2010). Devido à 

natureza da síndrome, muitos animais acabam por ser submetidos à eutanásia 

(VASCONCELOS et al., 2010).  

Descrição do Caso 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Tocantins, 

um gato, sem raça definida, domiciliado, pesando 0,950 kg, com 4 meses de idade, 

apresentando histórico de queda de pêlos em dorso de pavilhões auriculares direito 

e esquerdo e em região tarsal de membros pélvicos. Durante a anamnese foi 

relatado que o animal apresentava-se com normorexia, normodipsia, normoúria e 

normoquesia e tendo como contactantes dois gatos. 

 Ao exame físico, o animal apresentava-se com mucosas hipocoradas, leve 

grau de desidratação, dor à palpação e distensão em região abdominal, alopecia 

focal em região tarsal de ambos os membros pélvicos e descamação em dorso de 

pavilhões auriculares.  

Ao ser realizada a contenção física para coleta de materiais biológicos para a 

realização de exames complementares, houve relutância por parte do mesmo, 

sendo desfeita. Notou-se uma extensa laceração cutânea transversal medindo cerca 

de 6cm em região dorsal, com ausência de sangramento. Procedeu-se então com 

sedação, utilizando Zoletil® na dose de 0,1ml/kg via intramuscular, para que 

pudesse ser realizada a inspeção da lesão e sendo necessária a correção cirúrgica, 

que a mesma fosse realizada. Durante a tricotomia da pele em torno, pode ser 

notada fragilidade cutânea e a presença de perfurações não observadas 

anteriormente. Realizou-se sutura do tipo Wolf, com fio Nylon 3-0, para correção da 

lesão primária. 

Para terapia pós-cirúrgica foram prescritos, Cefalexina na dose de 10mg/kg 

por via oral a cada 12 horas durante 7 dias e Rifamicina de uso tópico a cada 12 

horas, até a retirada dos pontos, ainda, orientação de troca de curativos diariamente 

e utilização de colar elisabetano até o retorno.  
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Após 14 dias, o animal retornou a clínica para retirada das suturas. Na 

anamnese foi relatado pelo tutor que, o animal apresentou lesão cutânea em região 

de flanco direito sem histórico de agressão que estava em processo de cicatrização. 

Ainda no retorno, foram realizados hemograma, pesquisa de hemoparasita, raspado 

cutâneo e biopsia cutânea excisional, fixada em formalina a 10% para a realização 

de exame histopatológico.  

No hemograma, a presença de neutrofilia com desvio a esquerda e 

monocitose puderam ser observadas. No exame histopatológico, a derme 

apresentou-se com espessura reduzida, contendo fibras colágenas de aspecto 

anormal, predominantemente curta, delgada, por vezes fragmentada, com discretos 

focos de hemorragia. Coexistindo ulceração epidérmica focal abrupta, com rico 

tecido fibrocolagenoso maduro hiperplásico nas subjacências. Achados compatíveis 

com a síndrome de Ehlers-Danlos (astenia cutânea). 

Ao tutor foram dadas orientações sobre os cuidados com o manejo. Após 30 

dias, foi estabelecido contato com o mesmo e a informação obtida, que o animal 

encontrava-se bem e sem histórico de ocorrência de novas lesões.  

Discussão 

A apresentação clínica, com lesões por mínima agressão, com mínimo 

sangramento, fragilidade cutânea e a espécie do presente relato foram ao encontro 

para a suspeita clínica de astenia cutânea (ANDRADE et al., 2008; VASCONCELOS 

et al., 2010; HANSEN et al., 2015).  

O resultado do hemograma foi justificado pela ocorrência de processo 

inflamatório no momento da coleta, devido a presença de processo cicatricial. O 

exame complementar realizado com a finalidade de diagnóstico definitivo foi o 

histopatológico, com seus achados estando de acordo com o que é referido 

(SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et al., 2008; VASCONCELOS et l., 2010; 

HANSEN et al., 2015).  

O tutor foi instruído sobre todos os procedimentos de manejo necessários ao 

bem estar do animal de forma que o aparecimento de novas lesões seja reduzido e 

desta maneira favorecendo uma melhora de seu prognóstico (HANSEN et al., 2015). 

Um mês após o diagnóstico, o animal não havia apresentado novas lesões, sendo a 

indicação de eutanásia não justificada neste caso (VASCONCELOS et al., 2010).  
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Conclusão 

Após apresentação clínica de fragilidade cutânea o animal foi submetido a 

correção cirúrgica da lesão, com bom processo cicatricial. O diagnóstico de astenia 

foi confirmado por exame histopatológico e com o manejo adequado o animal está 

clinicamente bem, com prognóstico reservado. 
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Resumo 

A criptococose, doença infecciosa fúngica, causada pela levedura saprófita da 

espécie Cryptococcus neoformans acomete o homem, os animais silvestres e 

domésticos, sendo de maior ocorrência nos gatos do que nos cães. Existem várias 

formas de apresentação da doença: respiratória, tegumentar, nervosa e ocular; o 

que pode originar uma diversidade de sinais clínicos. Dentre as manifestações 

oculares da criptococose, a coriorretinite é o achado mais frequente. A cegueira, 

subsequente ao descolamento de retina, é uma sequela comum de lesões severas. 

Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de descolamento de retina bilateral 

secundário a coriorretinite em um gato, com histórico de cegueira súbita há 30 dias. 

O exame físico revelou uma massa na região cervical esquerda próximo a glândula 

tireóide, porém não foi constatado dor a palpação. Não foi identificada anormalidade 

na auscultação cardíaca, pulmonar e nos demais parâmetros fisiológicos. Para 

diagnóstico definitivo, foi realizado exame citológico da massa cervical, corado por 

panótico rápido, o qual revelou processo inflamatório piogranulomatoso, compatível 

com criptococose felina. Realizou-se tratamento com Itraconazol 25 mg/kg, uma vez 

ao dia, durante 60 dias, o qual regrediu os sinais de inflamação, porém a cegueira 

persistiu. Assim como a criptococose, muitas doenças sistêmicas cursam com 

importantes alterações oculares, portanto é de suma importância a realização do 

exame oftalmológico para diagnóstico de doenças sistêmicas. 

Palavras-chave: Doença fúngica, Cryptococcus neoformans, felino, Coriorretinite 

Keywords: Fungal disease, Cryptococcus neoformans, feline, chorioretinitis 
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A infecção fúngica mais frequente e reconhecida em gatos é a criptococose, 

causada pela levedura saprófita da espécie Cryptococcus neoformans (MAGGS et 

al., 2009). Esta levedura possui duas variedades reconhecidas que causam a 

doença em gatos, são elas: Cryptococcus neoformans var. neoformans e 

Cryptococcus neoformans var. gatti (MALIK et al., 1992). É considerada uma doença 

oportunista de ocorrência mundial (MAGGS et al., 2009). Existem várias formas de 

apresentação da doença, dentre elas a respiratória, tegumentar, nervosa e ocular; 

podendo originar uma diversidade de sinais clínicos (LARSSON, 2003). 

Há desconhecimento quanto ao envolvimento ocular associados as doenças 

fúngicas em gatos. Muitos relatos não citam a realização do exame ocular, portanto, 

a quantidade de gatos com alterações oculares associadas à doenças fúngicas, 

podem ser superiores nos casos relatados (GIONFRIDDO, 2000). O trato uveal está 

envolvido na maioria dos casos de enfermidades fúngicas (ENGLISH, 1999). A 

coriorretinite é o achado mais frequente em relatos de manifestações oculares de 

criptococose (DAVIES e TROY, 1996; MARTIN e STILES, 1998). Nos casos de 

coriorretinite severa, as lesões fúngicas podem progredir para o descolamento de 

retina (MARTIN e STILES, 1998; MAGGS et al., 2009). 

Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de descolamento de retina 

secundário a coriorretinite em um gato com criptococose, ressaltando a importância 

do exame oftalmológico para diagnóstico de doenças sistêmicas. 

Relato de caso 

Uma gata, sem raça definida, 4 anos de idade, 2,7 kg, não castrada, foi levada 

a uma clínica particular na cidade de Americana, São Paulo, Brasil, com histórico de 

cegueira súbita há 30 dias.  

No exame físico visual, o animal apresentava escore de condição corporal 2 

(1 a 5). O exame físico revelou, ainda, uma massa na região cervical esquerda 

próximo a glândula tireóide, porém não foi constatada dor a palpação. Não foi 

identificada anormalidade na auscultação cardíaca, pulmonar e nos demais 

parâmetros fisiológicos. No entanto, durante o exame oftálmico, foi observado 

descolamento bilateral da retina (Figura 1). O animal apresentava reflexo pupilar a 

luz negativo, ofuscamento negativo e não responsivo ao reflexo pupilar 
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fotocromático, sendo todos indicativos de ausência de visão. Os demais testes, 

como tonometria e teste lacrimal de Schirmer, apresentaram valores fisiológicos. 

 

Figura 1. Gata atendida em clínica veterinária particular com histórico de 

cegueira súbita há 30 dias. (A) Descolamento de retina olho direito com evidência de 

vasos e artériolas retinianas. (B) Descolamento de retina identificada em ambos 

olhos. 

 

Para auxilio o diagnóstico, foi solicitado hemograma que evidenciou 

leucocitose com neutrofila e linfopenia. Também, foi realizado bioquímico completo, 

sendo eles: Função renal: ureia e creatinina; t4 total; bilirrubinas total; calcio 

ionizadoa; ALT. Todos os parâmetros bioquímicos se encontravam dentro dos 

valores fisiológicos. Atestado negativo para Fiv e Felv, descartando doenças 

imunossupressoras. Com o uso da ultrassonografia, utilizada para visualizar com 

maior precisão o aumento de volume presente na região cervical, foi possível 

identificar na glândula tireoide esquerda uma formação circular de ecogenicidade 

diminuída e heterogênea com dimensões aumentadas. A glândula tireoide direita se 

apresentava aumentada com ecogenicidade reduzida e formato alongado. Como 

diagnóstico definitivo, foi realizado exame citológico da massa cervical, corada por 

panótico rápido, que resultou na visualização de processo inflamatório 

piogranulomatoso de etiologia fúngica, compatível com criptococose felina. 

Iniciou-se o tratamento com Itraconazol 25 mg/kg, uma vez ao dia, durante 60 

dias, verificando-se regressão dos sinais de inflamação, porém com cegueira 

persistente. 

Discussão 

A B 
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Na literatura, os relatos de casos de criptococose com envolvimento ocular em 

gatos são escassos. Segundo Gionfriddo (2000), isso se deve a grande quantidade 

de relatos que não citam a realização de exame ocular, portanto as lesões oculares 

em gatos com infecções micóticas podem ser superiores. Por outro lado, Barth et al. 

(2008) cita que a criptococose com comprometimento ocular ainda é considerada 

rara em gatos. 

Neste relato, a principal manifestação clínica encontrada foi a coriorretinite, o 

que corrobora com os achados descritos por Gwin et al. (1979). Estes autores, 

ainda, evidenciaram a coriorretinite como um dos achados oculares de maior 

ocorrência na criptococose felina. O descolamento de retina pode ocorrer em 

decorrência de casos mais severos de infecções fúngicas (MAGGS et al., 2009).  

No nosso relato, a metodologia utilizada como diagnóstico definitivo foi a 

analise citológica corada por panótico rápido. Segundo Jacobs e Medleau (1998), a 

coloração de gram facilita a visualização do Cryptococcus neoformans, entretanto o 

relato descrito por Juliano et al. (2006), revelou que o método corado por panótico 

rápido, apresentou-se mais satisfatório e de fácil execução. 

 Os antifungicos sistêmicos são importantes para o tratamento de micoses, 

porém são usados por tempo prolongado e apresentam custo elevado (SYKES e 

MALIK, 2012). Neste relato, a terapia escolhida foi o tratamento sistêmico com 

Itraconazol. O itraconazol é uma droga que apresenta alta eficácia contra fungos e 

menor ocorrência de efeitos colaterais, se comparado ao cetoconazol, ainda 

apresenta fácil administração, podendo ser realizado uma vez ao dia (SYKES e 

MALIK, 2012). 

Conclusão 

 Assim como muitas doenças, a criptococose felina cursa com importantes 

alterações oculares, portanto a realização de exames complementares é 

imprescindível para o diagnóstico diferencial de doenças sistêmicas que cursam com 

sintomas oculares. 
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Resumo 

A imunodeficiência felina (FIV) e a leucemia felina (FeLV) são causadas por 

retrovírus que podem levar a uma infecção assintomática podendo perdurar por 

muitos anos, o que faz do animal um disseminador. A forma aguda dessas doenças 

predispõe os gatos à infecções secundárias graves, podendo levar os animais à 

morte se não tratadas rapidamente. A pesquisa teve como objetivo detectar a 

ocorrência das retroviroses no município de Mineiros, Goiás, através do uso de 

testes imunocromatográficos. Foram testados 72 gatos, sendo que 9 (12,5%) deles 

obtiveram resultados positivos para FIV e 2 (2,77%) deles para FeLV. A finalidade 

deste trabalho é demonstrar a frequência de animais infectados para auxiliar os 

médicos veterinários no controle das doenças e orientações de manejo aos tutores.  

Palavras-chave: Gatos. FIV. FeLV. Retrovírus. Imunocromatografia. 

Keywords: Cats. FIV. FeLV. Retrovirus. Immunochromatography. 

Introdução 

Com a diminuição do espaço e a verticalização urbana, o número de felinos 

como animais de estimação cresceu e, junto com ele, cresceu também o interesse 

pelas enfermidades que acometem a espécie. Dois retrovírus de grande importância 

na medicina felina são o vírus da imunodeficiência felina (FIV) e o vírus da leucemia 

felina (FeLV), sendo ambos agentes que, muitas vezes, são silenciosos e aguardam 

uma deficiência na imunidade do animal para se manifestarem (BISOL, 2016). 

Quando ocorre a infecção de um animal por um retrovírus e este se encontra 

na célula, a enzima transcriptase reversa transforma o RNA viral em DNA proviral, 

que por sua vez se incorpora ao núcleo do hospedeiro. Quando essa célula passa 

pela mitose, ela transmite o DNA proviral para as células filhas, e assim por diante. 

Isso explica o fato que, um felino que foi infectado uma única vez, será um animal 

positivo para a retrovirose em questão pelo resto de sua vida (SILVA, 2016). 
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Ambas têm ampla distribuição e possuem a saliva como principal meio de 

transmissão, porém existem outras vias como leite, sêmen, urina, fezes, transmissão 

intrauterina, etc (SILVA, 2016). Todos os gatos são suscetíveis ao vírus. Os 

principais fatores de risco são o livre acesso à rua e alta densidade de animais 

(ALVES, 2011). Os sinais clínicos dessas infecções consistem na redução do 

número de células sanguíneas e, consequentemente, a imunodeficiência, que 

favorecem o aparecimento de infecções secundárias de difícil tratamento, além de 

possibilitar o aparecimento de tumores, dentre outros sinais (SILVA, 2016). 

Devido à alta prevalência e ao fato de ser uma infecção vitalícia, é de 

fundamental importância o diagnóstico precoce, já que as doenças, muitas das 

vezes, se instalam e permanecem assintomáticas por longos períodos (ALVES, 

2011). O método mais utilizado na prática é o teste imunocromatográfico de fluxo 

lateral, também conhecido como teste rápido, que possui grande sensibilidade e 

especificidade, além do custo mais acessível e de fácil leitura na rotina clínica 

(BISOL,2016). 

O teste tem como finalidade a detecção de anticorpos para a FIV e antígenos 

para a FeLV. Isso se dá pelo fato que, durante um longo período de infecção, a 

quantidade de antígenos para FIV é muito baixa para ser detectada no sangue, não 

atingindo o limiar de sensibilidade para um resultado positivo. Por outro lado, a 

quantidade de anticorpos produzidos é grande por causa na presença constante do 

DNA proviral, sendo essa a melhor forma para detecção por imunocromatografia 

(TANIWAKI, 2012). O teste rápido para detecção de antígenos na FeLV se justifica 

pela disponibilidade da vacinação para esse agente no Brasil, fazendo com que 

gatos não infectados vacinados passem a produzir anticorpos, os quais podem ser 

detectados em testes por reação cruzada. Também existe a possibilidade de 

anticorpos maternos para FeLV darem um resultado falso-positivo no teste, tornando 

mais viável a detecção do antígeno nesses casos (MATESCO, 2014). 

Material e Métodos 

Foram colhidas amostras de sangue de 72 gatos domiciliados em Mineiros, 

Goiás, entre os meses de março e agosto de 2017. A colheita foi feita na jugular 

externa dos animais com o uso de tubos contendo EDTA (Ácido etilenodiamino tetra-

acético). Essas amostras foram utilizadas em testes imunocromatográficos ALERE 

FIV Ac/FeLV Ag TEST KIT seguindo as instruções do fabricante. Foi utilizado cerca 
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de 10µL de sangue total no poços das amostras, seguida de duas gotas de solução 

tampão em cada poço. Foi realizada a leitura do resultado do teste após 10 minutos. 

Resultados e Discussão: 

Em 72 gatos testados, houveram 9 (12,5%) resultados positivos para 

anticorpos anti-FIV e 2 (2,77%) positivos para a FeLV. Todos os animais com 

infecção confirmada eram machos e possuíam acesso à rua, confirmando os dados 

bibliográficos que dizem que animais do sexo masculino e que possuem contato 

com o ambiente externo sejam mais propensos ao vírus (ALVES, 2011). 

Dentre os positivos para FIV, 2 (2,7%) tinham 2 anos de idade, 1 (1,3%) com 

três anos de idade, 2 (2,7%) com quatro anos e 4 (5,5%) tinham entre seis a dez 

anos de idade. Nos FeLV positivos, 1 (1,3%) animal tinha seis meses de idade e 1 

(1,3%) tinha três anos de idade. Esses números sustentam os trabalhos que 

concluem que os animais adultos correspondem à maior parcela de gatos infectados 

devido ao maior tempo de exposição ao vírus (ALVES, 2011). 

A ocorrência de apenas 2,77% de resultados positivos para a FeLV é baixa em 

comparação aos estudos que constataram 12% de prevalência no Distrito Federal 

(BISOL, 2016), 38,3% no Rio Grande do Sul e 17,4% no Rio de Janeiro 

(FIGUEIREDO, 2011). A grande variação entre os números de animais infectados, 

provavelmente se devem às características dos gatos estudados, como domicílio, 

quantidade de contactantes, acesso à rua, estado de saúde, etc. A diferença nos 

testes diagnósticos utilizados também pode ser um fator, já que existem testes de 

maior sensibilidade que o imunocromatográfico (FIGUEIREDO, 2011). 

A ocorrência de 12,5% para FIV valida os estudos que demonstram 

prevalências que variam entre 1% a 44% no mundo todo (SILVA, 2016). 

Conclusão 

Os resultados dos testes demonstram que o retrovírus está presente em nosso 
município e é de grande importância a realização de testes para distanciar os 
animais negativos e positivos, evitando, assim, novas infecções. Também é válido 
para que os animais positivos sejam identificados precocemente para que os tutores 
e veterinários possam manejar esse felino de forma que o animal continue 
assintomático e tenha uma vida mais longa e com qualidade.  
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Resumo 

 

A piodermite ainda é uma das causas mais comuns de dermatopatia em cães e ainda é a 

mais subdiagnosticada, talvez em parte porque as manifestações clínicas são muito 

variáveis entre os indivíduos, e porque a piodermite pode simular quase todas as 

dermatoses. A maioria dos casos de piodermtie canina ocorre pela infecção com bactérias 

resistentes, em particular por Staphylococcus intermedius, e surgem devido a doença 

cutânea ou sistêmica subjacente que torna o microambiente cutâneo mais favorável a 

proliferação e infecção bacteriana. Neste relato de caso objetivou-se mostrar a importância 

do diagnóstico citológico na identificação de bactérias patogênicas e não patogênicas na 

pele de um cão jovem para estabelecer melhor protocolo de tratamento, evitando assim 

administrar antibióticos que possam levar a uma resistência futura. 

  

Palavras Chave: dermatologia, dermatopatologia,  

 

 

 

Revisão de Literatura 

 

 A piodermite é definida como uma infecção bacteriana da pele segundo (ROZA, M. et 

all ,2013). Já segundo (PATEL e FORSYTHE,2009) ela é definida como uma infecção 

piogênica da pele, mas esta é, até certo ponto, errónea, pois em muitos casos não há 
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pústulas, pápulas foliculares, crostas, comedos, colaretes epidérmicos, escamação, cilindros 

foliculares, alopecia, eritema, escoriações, ulceração, hiperpigmentacao e liquinificação. 

 Os principais agentes etiológicos são os microrganismos residentes cutâneos do 

gênero Staphylococcus (S. pseudointermediuns e S. aureus). (ROZA, M. et all ,2013). Essas 

bactérias patogênicas do tipo cocos são geralmente gram-positivas e do gênero 

Staphylococcus, Streptococucus, Peptostreptococcus e Peptococcus spp. A pele canina e 

felina normal é colonizada por uma variedade de microorganismos bacterianos  e fúngicos 

residentes. Eles não são patogênicos  normalmente e podem auxiliar na prevenção da 

colonização por espécies patogênicas por competição de nicho. Reservatórios de mucosa 

são ,portanto, importantes fontes de contaminação transitória e infecção potencial.(Nuttall,T. 

et all 2011).Ocasionalmente, as bactérias tipo bastonetes extremamente grandes e não 

patogênicas, Simonsiella spp ., são observadas nas amostras citológicas e são bactérias 

que se dividem longitudinalmente, formando, consequentemente, filas paralelas de bactérias 

dando a impressão de tratar-se de uma bactéria única e grande. (COWELL, L.R, et all 2009) 

As infecções podem ter o caráter primário, secundário ou recidivante e ocorrem quando 

houver quebra da integridade epidérmica. (ROZA, M. et all 2013).A infecção superficial 

envolve a epiderme e /ou o infundíbulo folicular e inclui o impetigo, a foliculite superficial, a 

piodermite difusa superficial e algumas piodermites mucocutâneas. (PATEL E FORSYTHE) 

Descreve-se neste relato um caso de impetigo de um cão filhote, porém pouco 

diagnosticada e muito sub-diagnosticada seguida sempre com uso indiscriminável de 

antibioticoterapia sistêmica. 

 

Descrição do caso 

 

Foi atendido na Clínica Veterinária e Pet Shop, Mundo Animal, do setor 

Jardim América, em Goiânia, Goiás, um cão filhote de 42 dias, da raça Pinscher, pesando 1 

kg, apresentando áreas de eritema e crosta na região do pescoço, e algumas pústulas ainda 

intactas bem pequenas. 

Segundo relato da proprietária a filhote começou há umas 2 semanas com 

essas lesões que começaram como bolhas que estouravam, secavam e viravam 

casquinhas. Animal apresentava coceira leve com nota de 3 a 4. Foi feita avaliação 
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dermatológica de toda a pele, que fora região do pescoço estava toda intacta. Foi realizado 

teste da lâmpada com lupa fluorescente (negativo), realizada a otoscopia e por fim a 

avalição física e clínica da paciente que apresentou todos dentro dos parâmetros normais, 

porém o vermífugo ainda não tinha sido feito e a paciente comia ração de filhote de duas 

marcas e ainda mamava na mãezinha. Como exame para diagnóstico foram feitas várias 

coletas do local afetado para citologia direta e corada, através de fita adesiva, raspado e 

imprint da pústula estourada no momento da coleta. Como exame complementar realizamos 

hemograma que apresentou somente anemia. 

 

Resultados e Discussão  

 

  De acordo com a epidemiologia a piodermite pode ocorrer em qualquer faixa etária, 

em qualquer sexo e raça, embora algumas raças como Bull terriers e Pastores sejam mais 

predispostos e raças do pelo curto como Dobermann, Pinscher, Dinamarques, Boxer e 

Dachshund são predispostos a foliculite superficial, elucidando a importância da anamnese 

e história clínica do paciente quando se pensa em piodermites. (PATEL e FORSYTHE, 

2010) 

 Neste caso optamos por não usar antibiótico na paciente com apenas 42 dias, e não 

realizamos cultura para aeróbios e anaeróbios, nem antibiograma, onde identicou-se 

bactérias do tipo cocos através do material citológico, porém COWELL,2009 frisa que como 

a maioria dos cocos é gram-positiva, deve -se escolher terapia antibiótica efetiva contra 

organismos gram-positivos, caso seja necessário iniciar a terapia antes de receber os 

resultados da cultura e antibiograma. Além de cocos observou -se outras bactérias não 

patogênicas do tipo Simonsiella aderidas a células epiteliais superficiais. 

 O Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) tem sido descrito na 

medicina desde a década de 60, com aumento significativo do número de casos, devido ao 

uso empírico de antibióticos, tornando se assim objeto de preocupação de clínicos e 

pesquisadores, porém este não tem tanta relevância para nós na medicina veterinária 

fazendo parte da microbiota transitória. Já o S. pseudointermedius resistente a meticilina 

(MRSP) apresentam grande relevância na clínica médica de pequenos animais por se tratar 

de  bactérias residentes da pele de cães e responsáveis por infecções oportunistas.    

(Medvep, 2018)         
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 Como protocolo de tratamento usou-se Cloresten shampoo 1 vez por semana nos 

banhos, durante 4 semanas, nutrifull pet para correção da anemia e vermífugo plus. A 

proprietária foi orientada a fornecer somente a ração de filhotes super premium sem 

misturas de outras marcas e fazer desmame deste filhote, para não ter influência de 

anticorpos maternos com anticorpos vacinais. 

 

Conclusão 

 

 O uso indiscriminado e indevido de antibióticos leva a um aumento considerável na 

resistência das bactérias frente a estas drogas, diminuindo assim a eficácia terapêutica e 

dificultando o controle das infecções bacterianas. A opção de tratamento das piodermites vai 

depender de cada caso, porém jamais devemos deixar de realizar os exames rotineiros 

básicos, que além de ser uma ferramenta barata, diz muito do que está acontecendo na 

pele. Neste caso em apenas 2 semanas com uso de shampoo e mediações prescritas 

tratamos um impetigo que poderia ter sido tratado com antibióticos sistêmicos por muitos 

clínicos caso não fosse avaliado no raspado citológico. 
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Resumo  

O granuloma piogênico caracteriza-se por lesões dermatológicas de aspecto 

granulomatoso que acometem região da cabeça, periocular, focinho e pavilhão 

auricular. É incomum em cães e raras na espécie felina, e sua diferenciação de 

neoplasias cutâneas é dificultada pela sua variedade de formas de apresentação. 

Sua etiopatogenia ainda não é muito bem esclarecida. O objetivo deste relato é 

apresentar um caso de um cão, SRD, fêmea, 1 ano que apresentou-se  ao 

atendimento com hiperemia conjuntival e nódulos na região periocular. Foram 

realizados exames complementares de diagnóstico, sendo esses compatíveis com o 

diagnóstico de granuloma piogênico idiopático. Terapia com corticosteroides foi 

realizada e o animal encontra-se de alta médica e sem indícios de recidivas. 

Palavras-chave: piogranuloma, canino, citologia 

Keywords: piogranuloma, canine, citology 

 

Introdução  

A síndrome piogranulomatosa estéril, também conhecida como granuloma 

piogênico, é uma enfermidade caracterizada por lesões dermatológicas de aspecto 

granulomatoso. Sua etiopatogenia não está muito bem descrita, entretanto, podem 

ser desencadeados por agente infecciosos (fungos, bactérias, parasitos), corpos 

estranhos, traumas, ou até mesmo causas desconhecidas, sendo classificados 

como idiopáticos (CUNHA et al.,2004). 

É uma enfermidade rara em felinos, incomum em cães, porém frequente em 

seres humanos, principalmente gestantes. Alguns autores relatam maior 

acometimento em machos, entretanto não há relatos de faixa etária predisposta. 

Dentre as raças mais predispostas, observa-se Goldens Retriever, Boxer, 

Doberman, Border collies e labradores (HOUSTON et al.,1993; SANTORO et 

al.,2008). 
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Os principais sítios acometidos são cabeça, região periocular, focinho, pavilhão 

auricular, As lesões se apresentam de diversas formas, placas, nódulos ou pápulas, 

firmes ou não, aderidas, variando de tamanho e diâmetro, únicas ou múltiplas, 

podendo ser dolorosas ou não. Essa diversidade dificulta o diagnóstico diferencial de 

neoplasias cutâneas (FONT e SOLÁ, 1996). 

O diagnóstico se baseia em histórico, achados clínicos, na ausência de outros 

diagnósticos e exames complementares. Os exames de eleição são citologia e 

histopatologia, os quais apresentam infiltrado de células inflamatórias, tais como 

linfócitos, macrófagos e histiócitos. O tratamento é realizado a base de doses 

imunossupressoras de glicocorticoides até a remissão completa dos sinais, sendo 

realizado desmame gradativo do fármaco (PETRONETO et al., 2016). 

   

DESCRIÇÃO DO CASO 

Foi atendido um cão SRD, fêmea, adulto, castrado, 7 kg apresentando 

blefaroespamo e aumento de volume em pálpebra do olho esquerdo. O animal foi 

resgatado e introduzido em um abrigo com outros cães, e após sete dias apresentou 

uma lesão nas pálpebras ulcerativa e contaminada. Foi levado ao atendimento 

veterinário, o qual prescreveu cefalexina 25mg/kg, BID, sete dias e pomada 

comercial veterinária a base de gentamicina e cortisona. Houve melhora inicial, mas 

logo após o paciente começou a apresentar olho vermelho e aumento de volume na 

região na pálpebra superior e inferior, quando foi encaminhado para atendimento 

especializado. O tutor relata que o animal apresenta normorexia, normodipsia e não 

demonstrava sinais de desconforto.  

Exame físico e clinico inicial não demonstrou nenhuma alteração digna de nota. 

O exame oftálmico do olho direito se apresentava normal. Já o olho esquerdo 

apresentava-se visual, fluoresceína negativa, teste de Jones positivo, córnea 

translucida e sem alterações, secreção serosa em canto nasal, hiperemia conjuntival 

severa, aumento de volume comprometendo cerca de 60% da pálpebra superior de 

aspecto firme, não ulcerado e aderido, um segundo nódulo de cerca de 0.8cm no 

terço médio da pálpebra inferior com as mesmas características do anterior, e um 

pequeno nódulo na conjuntiva do canto temporal medindo cerca de 0,2cm (Figura 

1A).  

Exames complementares de sangue foram colhidos para hemograma, 

bioquímicas e sorologia para leishmaniose, sendo que os primeiros encontravam-se 
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sem alterações e a sorologia negativa. Ultrassonografias oculares e abdominais 

foram realizadas, revelando aumento de volume maciço, ricamente vascularizado 

em pálpebra superior e inferior. Não houve sinais de comprometimento intraocular. 

Foi colhido material para cultura e antibiograma, cultura fungica, citologia aspirativa 

por agulha fina (CAAF) dos nódulos, citologia esfoliativa de conjuntiva e biópsia de 

conjuntiva. Terapia medicamentosa foi instituída à base de prednisona tópica, 

tobramicina tópica, cefalexina 25mg/kg, BID, prednisona 0,5mg/kg, BID e uso de 

colar elisabetano.  

Exame de cultura e antibiograma da superfície ocular isolou Staphylococcus 

epidermitis sensível à cefalexina. Citologia (CAAF e escova esfoliativa) e biópsia de 

conjuntiva revelaram presença de infiltrado de células inflamatórias com predomínio 

de macrófagos e linfócitos. Não houve crescimento na cultura fúngica.  

Retorno em 03 dias foi realizado, demonstrando regressão da inflamação no 

olho esquerdo e diminuição discreta do diâmetro dos nódulos. De acordo com as 

suspeitas, a dose do corticoide foi aumentada para 2mg/kg, instituindo-se assim, 

uma dose imunossupressora, e biópsia incisional foi agendada. No dia do 

procedimento cirúrgico, o animal apresentava quase que completa regressão dos 

nódulos somente com terapia medicamentosa (Figura 1B), sendo assim, o 

procedimento foi suspenso. Os achados clínicos, citopatológicos e histopatológicos 

somados a resposta ao tratamento são compatíveis com o diagnóstico de granuloma 

piogênico de pálpebras. 

Após 15 dias do reajuste da dose de prednisona, houve remissão completa dos 

nódulos e iniciou-se o protocolo de desmame em 50% da dose por semana até a 

completa retirada do mesmo. O paciente faz acompanhamento trimestral e até a 

presente data não houve sinais de recidiva.  
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Discussão 

De acordo com (PETRONETO et al., 2016), a patogenia e a etiologia dessa 

afecção podem ser desencadeadas por agente infeccioso (fungos, bactérias, 

parasitos), corpos estranhos, traumas, mas na maioria das vezes a causa é 

desconhecida, sendo assim considerada idiopática. O paciente deste relato não 

possuía histórico detalhado e não foi possível identificar agentes patológicos nos 

exames realizados, sendo considerado de causa idiopática, corroborando com a 

literatura.  

FONT e SOLÁ (1996) descrevem tal enfermidade pouco frequente em cães, 

raramente encontrada em felinos, sem predisposição de idade, e na maioria das 

vezes macho, podendo acometer raças como Border Collie, Boxer, Golden Retriver, 

Doberman e Pinscher, diferindo do paciente descrito neste trabalho, uma fêmea sem 

raça definida. 

Na avaliação física do animal, foram constatados três nódulos com tamanhos 

diferentes em região periocular, sem ulcerações, aderidas, não dolorosas, sem 

comprometimento intraocular, estando de acordo com os achados clínicos mais 

comuns (CUNHA et al.,2004). 

O diagnóstico baseia-se na exclusão de possíveis agentes etiológicos, 

principalmente infecciosos, associando-se dados obtidos pela anamnese, achados 

clínicos, na ausência de outros diagnósticos e exames complentares (CUNHA et al., 

2004).  No caso descrito, a citologia (CAAF e escova esfoliativa) e biópsia de 

conjuntiva revelaram presença de infiltrado de células inflamatórias com predomínio 

de macrófagos e linfócitos, sendo semelhantes com os descritos por FONT e SOLÁ 

(1996), somados aos achados clínicos e outros exames complementares 

inconclusivos, compatíveis com o diagnóstico de granuloma piogênico idiopático.  

Vários autores relatam que o tratamento de eleição é realizado a base de 

doses imunossupressoras de glicocorticoides até a remissão completa dos sinais, 

sendo realizado desmame gradativo do fármaco. (HOUSTON et al.,1993; SANTORO 

et al.,2008; PETRONETO et al., 2016). No presente relato, a dose do corticoide foi 

aumentada, instituindo-se assim uma dose imunossupressora, houve a remissão 

Figura 1. Cão, fêmea, SRD, adulta A) Presença de nódulos em 
região de pálpebra inferior e superior de olho esquerdo em cão. 
B) Foto após 15 dias de tratamento evidenciando remissão dos 
nódulos e da conjuntivite. 
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completa do nódulo em aproximadamente 15 dias, sem a necessidade do 

procedimento cirúrgico. 

 

Conclusão 

O granuloma piogênico é uma enfermidade rara, de difícil diagnóstico e com 

baixa repercussão sistêmica. Entretanto, responde bem a terapia imunossupressora 

e deve ser incluído como diagnóstico diferencial de massas perioculares, 

principalmente quando os exames laboratoriais forem inconclusivos. O exame 

histopatológico da massa é o exame de eleição, entretanto, exames citopatológicos, 

somados ao histórico e resposta ao tratamento podem ser utilizados como métodos 

diagnósticos.  
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Resumo 

Os coelhos são animais emergentes como animais de companhia e também estão 

sujeitos a apresentarem doenças, como as cardiopatias. Por isso, é importante 

conhecer os parâmetros fisiológicos desses animais para auxílio no diagnóstico. No 

presente estudo verificou-se o tamanho da silhueta cardíaca pelo método vertebral 

heart size (VHS) de coelhos hígidos, por meio de radiografia torácica, e 

correlacionou-se ao peso dos animais, bem como às medidas ventriculares 

ecocardiográficas. Os dados obtidos permitem concluir que as medidas ventriculares 

ecocardiográficas apresentam maior correlação com o peso de coelhos hígidos 

quando comparado ao VHS, demonstrando ser o ecocardiograma o exame ideal 

para avaliação da dimensão do coração desses animais. 

 

Palavras-chave: radiografia, coração, coelhos, ecocardiografia 

Keywords: radiography, heart, rabbit, echocardiography 

 

Introdução  

Os coelhos são animais emergentes como animais de companhia, e assim como os 

outros animais, precisam de acompanhamento veterinário, visto que estão sujeitos a 

apresentar doenças como infecções bacterianas, ectoparasitas, cardiopatias, dentre 

outras enfermidades (PEREIRA, 2002). Afecções cardíacas são diagnosticadas de 

forma crescente entre os animais exóticos, principalmente nos coelhos, tornando 

necessário ao médico veterinário, o conhecimento acerca dos parâmetros 

fisiológicos desses animais (HARCOURT-BROWN, 2002). 
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O diagnóstico das afecções cardiovasculares nos coelhos, assim como em outros 

animais, é obtido por meio de análise do histórico, anamnese, exame físico e 

exames complementares, principalmente os achados de exames de imagem 

(HARCOURT-BROWN, 2002). Os exames de imagem são ferramentas valiosas para 

o diagnóstico definitivo dessas doenças e oferecem informações para início do 

tratamento correto (HARCOURT-BROWN, 2002).  

A ecocardiografia é um método não invasivo útil, que permite a mensuração dos 

diâmetros internos e das paredes ventriculares, as quais são particularmente 

importantes para identificar sinais de remodelamento cardíaco e de disfunção (PARK 

et al., 2012). Já pela radiografia é possível medir o tamanho da silhueta cardíaca, 

sendo utilizado para essa avaliação o método vertebral heart size (VHS), o qual 

compara as dimensões cardíacas com o comprimento das vértebras torácicas, 

mostrando-se uma ferramenta conveniente e rápida (GHADIRI et al., 2008). 

Diante da crescente aparição dos coelhos como animais de companhia, e da 

importância dos exames de imagem para o diagnóstico de doenças 

cardiovasculares, propôs-se verificar o VHS de coelhos hígidos e correlacioná-lo ao 

peso dos animais, bem como às medidas ventriculares ecocardiográficas. Já 

existem alguns trabalhos publicados relatando o VHS de coelhos normais, porém 

não o correlaciona às medidas ventriculares obtidas no ecocardiograma (GIANNICO 

et al., 2015; MOARABI et al., 2015). 

 

Material e Métodos 

Para realização do estudo foram utilizados 20 coelhos, machos, adultos, albinos, da 

raça Nova Zelândia. Todos os animais eram clinicamente saudáveis e apresentavam 

peso médio de 3,445Kg. O estudo foi realizado no Laboratório de Cardiologia da 

EVZ/UFG, obedecendo aos preceitos da Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório, tendo sua metodologia sido aprovada pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás sob o protocolo número 

006/14. 

Para realização do exame radiográfico os coelhos foram posicionados em decúbito 

lateral direito para realização da projeção latero-lateral direita e em decúbito dorsal, 

para a projeção ventro-dorsal. A análise das radiografias foi realizada pelo método 

de mensuração VHS. 
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Para a realização do ecodopplercardiograma os animais foram submetidos à 

tricotomia do tórax e posicionados sequencialmente em decúbito lateral direito e 

esquerdo para a obtenção das imagens, seguindo-se a aplicação de gel acústico 

para uma melhor condução das ondas (PARIAUT, 2009). O transdutor foi 

posicionado nas janelas paraesternal direita e esquerda, e as imagens foram obtidas 

e analisadas de acordo com o preconizado por Bonagura e Fuentes (2015) e Boon 

(2011). Os valores obtidos foram analisados de acordo com os publicados para a 

espécie (CASAMIAN-SORROSAL, 2014; GIANNICO et al., 2015; PARIAUT, 2009; 

STYPMANN et al., 2007,). 

Todos os dados obtidos foram submetidos à análise por meio do software estatístico 

R, utilizando-se a correlação de Pearson. 

 

Resultados e Discussão 

Os exames radiográficos e ecocardiográficos foram realizados sem sedação prévia 

dos animais, demonstrando serem técnicas possíveis de execução em coelhos 

alertas, desde que sejam manipulados cuidadosamente, em ambiente tranquilo, de 

maneira a evitar o estresse, o qual, segundo Pariaut (2009) representa perigo de 

morte súbita nessa espécie.  

O valor médio do VHS obtido foi de oito vértebras, indo de encontro ao reportado por 

Giannico et al. (2015) e Moarabi et al. (2015). Esse valor demonstrou correlação 

positiva (0,3196), porém baixa e não significativa, com o peso corpóreo (p=0,1695). 

As médias dos diâmetros internos do ventrículo esquerdo (VE) foram de 8,55mm em 

sístole e 13,11mm em diástole, assim como reportado por Giannico et al. (2015). 

Não houve correlação entre o VHS e as medidas do diâmetro interno do VE em 

sístole (p=0,9903) e diástole (p=0,7583). O diâmetro interno do VE em sístole se 

correlacionou positiva e significativamente com o diâmetro interno desse em diástole 

(0,9566, p<0,01). Também houve correlação positiva e significativa entre as medidas 

do diâmetro interno do VE em sístole e diástole, e o peso corpóreo dos animais 

(0,5443, p=0,0131; 0,5629, p<0,01). Considerando os resultados, é possível inferir 

que as medidas ventriculares ecocardiográficas apresentam maior correlação com o 

peso de coelhos hígidos do que com o VHS. 



 

Contudo, é necessário ressaltar que a avaliação radiográfica nessa espécie revelou 

uma cavidade torácica pequena em comparação com o tamanho do tronco, o que, 

juntamente com o fato de que os coelhos apresentam u

gordura no mediastino cranial, dificultou a definição do limite cranial do coração na 

projeção latero-lateral do tórax (Figura 1). Esses fatores podem ter comprometido o 

cálculo do valor do VHS na espécie, assim como ressaltado por 

(2015). 

FIGURA 1: Espécime anatômico e imagem radiográfica torácica de coelho Nova Zelândia. A: 
Espécime anatômico identificando a gordura no mediastino (traçado) e diafragma 
(seta); B: Imagem radiográfica identificando o diafragma (seta). 
definição do limite cranial do coração, devido a gordura no mediastino cranial.

 

Conclusão 

No estudo realizado, foi possível observar que as medidas ventriculares 

ecocardiográficas apresentam maior correlação com o peso de coelhos hígidos 

que com o VHS.  Os dados obtidos demonstraram ser o ecocardiograma o exame 

ideal para avaliação da dimensão do coração desses animais.
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(seta); B: Imagem radiográfica identificando o diafragma (seta). Observa-se pouca 
definição do limite cranial do coração, devido a gordura no mediastino cranial. 
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Resumo 

A intussuscepção consiste na invaginação de um segmento intestinal para o lúmen 

de um segmento adjacente e, ocorre devido à existência de enterite, a qual pode ser 

ocasionada por parasitismo, processo infeccioso ou corpos estranhos. Por se tratar 

de uma condição de resolução cirúrgica urgente, é importante que as 

intussuscepções sejam detectadas precocemente, pois o quadro clínico do animal 

pode se agravar e resultar em óbito. Nesse sentido, o exame ultrassonográfico tem 

se mostrado de grande sensibilidade na detecção da existência de intussuscepção, 

favorecendo um melhor prognóstico. Objetivou-se relatar um caso de 

intussuscepção jejunal por corpo estranho linear detectados em um cão, macho, 

Labrador Retriever, pelo exame ultrassonográfico. O desenvolvimento da 

intussuscepção secundária a ingestão de corpo estranho deve ser detectada de 

forma precoce, pois trata-se de uma condição de resolução cirúrgica urgente. Sendo 

assim, a adoção do exame ultrassonográfico tem se mostrado extremamente 

eficiente e sensível na detecção precoce da intussuscepção, se associada à conduta 

e direcionamento clínico adequados, auxilia na melhora do prognóstico do animal. 

 

Palavras-chave: intestino, objeto linear, ultrassom. 

Keywords: intestine, linear object, ultrasound. 

 

Revisão de literatura 

A intussuscepção consiste na invaginação de um segmento intestinal para o lúmen 

de um segmento adjacente, ocorre devido à existência de enterite, a qual pode ser 

ocasionada por parasitismo, processo infeccioso ou corpos estranhos. As 
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intussuscepções podem ocorrer em qualquer região do trato gastrointestinal, no 

entanto, intussuscepções ileocólica e jejunal são mais comuns (FOSSUM, 2015). 

Podem ocorrer em cães e gatos de todas as idades, sexo e raças, porém, tem sido 

descrita com maior frequência em cães machos jovens, geralmente nos três 

primeiros anos de vida, sendo as raças Labrador Retriever, Pastor Alemão e Spitz 

Alemão, as mais afetadas (FOSSUM, 2015; SINGH et al., 2015). 

Os sinais clínicos decorrentes da intussuscepção associam-se a alterações 

gastrointestinais, os quais podem se agravar dependendo da localização da 

intussuscepção e da existência de obstrução parcial ou total (FOSSUM 2015; 

SINGH et al., 2015). Em casos crônicos, os sinais apresentam-se menos evidentes, 

onde na maioria dos casos, os pacientes apresentam diarreia intratável e 

intermitente. À palpação abdominal, as intussuscepções jejunais são mais evidentes, 

pois geralmente estão caudais e ventrais no abdome (FOSSUM, 2015).  

Por se tratar de uma condição de resolução cirúrgica urgente, é importante que seja 

detectada precocemente, pois o quadro pode se agravar e resultar na morte do 

animal (FOSSUM, 2015; ABDELLATIF et al., 2017). Nesse sentido, o exame 

ultrassonográfico tem se mostrado de grande sensibilidade na detecção da 

existência de intussuscepção (SOUZA et al., 2012; FOSSUM, 2015; SINGH et al., 

2015), favorecendo um melhor prognóstico.  

Corpos estranhos gastrointestinais são quaisquer objetos ingeridos pelo animal que 

são digeridos muito lentamente ou que não podem ser digeridos. Objetos como 

barbantes, linhas e roupas podem assumir conformação linear no sistema digestório 

do animal (SOUZA et al., 2012; FOSSUM, 2015). 

Ao exame ultrassonográfico a presença de intenso plissamento dos segmentos 

intestinais e conteúdo luminal alongado formador de sombra acústica posterior, é 

compatível com presença de corpo estranho linear (SOUZA et al., 2012; FOSSUM, 

2015; SIGNH et al., 2015). 

O presente estudo objetivou relatar um caso de intussuscepção jejunal e de corpo 

estranho linear detectados em um cão, macho, Labrador Retriever, pelo exame 

ultrassonográfico. 

 

Descrição do Caso 

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Minas Gerais no mês de abril de 2018, para a realização de exame 
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ultrassonográfico, um canino, macho, da raça Labrador Retriever, com dois anos de 

idade, peso de 32kg, com suspeita de ingestão de corpo estranho. A queixa principal 

era de que o animal apresentava diarreia há três meses, caracterizada por fezes 

pastosas, de coloração normal, além de prostração, caquexia e alguns episódios de 

vômito, mas que logo cessaram. Segundo a tutora, foi realizado tratamento nesse 

período, sem maiores detalhes soube informar apenas que foram administrados 

fármacos anti-inflamatórios, porém sem apresentação de melhora do animal. Nos 

últimos quatro dias, as fezes apresentaram-se de coloração enegrecida e odor 

fétido, acompanhando quadro de prostração intensa, inapetência, anorexia e 

oligodipsia. A tutora relatou ainda que o animal possuía o hábito de brincar com 

objetos como pano e garrafas pet. 

Ao exame físico geral, constatou-se desidratação de 4 a 6% e sialorreia intensa, de 

consistência viscosa e coloração amarronzada. Diante da manifestação clínica 

ligada ao trato gastrointestinal, foram solicitados exame ultrassonográfico da região 

abdominal e exames laboratoriais de hemograma, perfil bioquímico e perfil urinário. 

Nos exames laboratoriais, foram constatadas alterações compatíveis com o quadro 

clínico que o animal apresentava. 

As imagens ultrassonográficas evidenciaram em região mesogástrica medial e 

direita, segmentos intestinais com padrão de imagem “em alvo” em corte transversal 

(Figura 1A) e padrão de multicamadas em corte longitudinal (Figura 1B).  Na região 

média abdominal caudal direita, notou-se segmento intestinal linear, com conteúdo 

formador de acentuada sombra acústica posterior associado a intenso plissamento 

de segmentos intestinais adjacentes. O mesentério apresentou-se discretamente 

espessado e hiperecogênico, adjacente a alças intestinais alteradas e em topografia 

de lobo pancreático direito. Os achados ultrassonográficos foram compatíveis com 

intussuscepção intestinal associado à presença de corpo estranho linear. 

Por se tratar de uma condição de resolução cirúrgica urgente, o animal foi 

imediatamente encaminhado para a laparotomia exploratória. 

No trans-cirúrgico, observou-se presença de intussuscepção localizada na porção 

inicial do jejuno, com área ulcerativa. Presença de intenso plissamento entre piloro e 

duodeno e de corpo estranho tricobezoar na transição de duodeno e jejuno, além de 

corpo estranho linear (linha/barbante), percorrendo desde a base da língua/porção 

inicial do esôfago até jejuno. 
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FIGURA 1 – Imagens ultrassonográficas de intussuscepção jejunal causada por corpo estranho em um cão Labrador Retriever, 
2 anos de idade. A- Segmentos intestinais com padrão de imagem “em alvo” em corte transversal (setas amarelas). B- 
Seguimentos intestinais com padrão de multicamadas em corte longitudinal (setas pontilhadas).  
Fonte: Setor de Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de Minas Gerais. 

O animal permaneceu internado para monitoramento, mas o quadro evoluiu para 

óbito um dia após a realização do procedimento cirúrgico. 

 
Discussão 
Com base no exposto, pode-se inferir que a intussuscepção ocorreu devido à 

enterite, causada pela presença de dois corpos estranhos, sendo um na porção de 

transição entre duodeno e jejuno e outro no segmento inicial do jejuno. Acrescente-

se que se tratava de um cão com dois anos de idade, sexo masculino da raça 

Labrador Retriever, corroborando o descrito por Fossum (2015) e Signh et al. (2015). 

Os sinais clínicos apresentaram-se associados a alterações no trato gastrointestinal, 

assim como o descrito na literatura (FOSSUM, 2015; SINGH et al., 2015), com 

exceção do vômito, que só tiveram alguns episódios no estágio inicial, cessando 

posteriormente. À palpação abdominal, não se notou nenhuma alteração, diferente 

do constatado em estudos realizados, onde se afirmam que as intussuscepções 

jejunais são mais fáceis de palpar, pois geralmente estão mais caudais e ventrais no 

abdome (FOSSUM, 2015). Em casos crônicos, os sinais clínicos podem apresentar-

se menos evidentes e, na maioria dos casos os pacientes apresentam diarreia 

intratável e intermitente (FOSSUM, 2015), o que foi observado no caso em questão, 

sendo extremamente relevante para o direcionamento clínico. 

A presença de segmentos intestinais com padrão de multicamadas em corte 

longitudinal e padrão de imagem “em alvo” em corte transversal ao exame 

ultrassonográfico, caracteriza de forma marcante a intussuscepção intestinal 

(SOUZA et al., 2012; FOSSUM, 2015). Além disso, a presença de intenso 

plissamento dos segmentos intestinais adjacentes à intussuscepção e a presença de 
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segmento intestinal linear, com conteúdo alongado formador de sombra acústica 

posterior, é compatível com presença de corpo estranho linear, corroborando o 

descrito por outros autores (SOUZA et al., 2012; FOSSUM, 2015; SIGNH et al., 

2015). Dado o exposto, pode-se afirmar que o exame ultrassonográfico se mostrou 

bastante sensível na detecção de corpos estranhos, com alterações específicas e 

determinação da severidade do processo associado ao valor dos achados, 

corroborando o descrito por Souza et al. (2015). 

Por se tratar de uma condição de resolução cirúrgica urgente, é importante que a 

detecção seja precoce, pois o quadro pode se agravar e resultar na morte do animal 

(FOSSUM, 2015; ABDELLATIF et al., 2017). Nesse sentido, o exame 

ultrassonográfico mostrou-se de grande sensibilidade na detecção da existência de 

intussuscepção e corpo estranho linear (SOUZA et al., 2012; FOSSUM, 2015; 

SIGNH et al., 2015; ABDELLATIF et al., 2017), tendo em vista que os sinais clínicos 

e os exames laboratoriais na presença dessas afecções são inespecíficos. Exceto a 

palpação abdominal pelo exame clínico, na qual se pode identificar estrutura rígida 

anormal na topografia intestinal, o que não foi detectado nesse caso.  

 

Conclusão 

A ocorrência de ingestão de corpos estranhos principalmente por cães é 

extremamente comum e recorrente, e o desenvolvimento secundário da 

intussuscepção ou plissamento intenso das alças deve ser detectada de forma 

precoce, pois trata-se de uma condição de resolução cirúrgica urgente, podendo 

evoluir para o óbito. Sendo assim, a adoção do exame ultrassonográfico tem se 

mostrado extremamente eficiente e sensível na detecção precoce de alterações 

intestinais causadas por corpos estranhos, auxiliando no prognóstico do paciente. 
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Resumo 

Dentre as causas mais comuns de incontinência urinária, desde o nascimento ao 

desmame em cães, a ectopia ureteral é a causa mais comum. Trata-se de uma 

alteração congênita, que ocorre devido a uma diferenciação anormal dos ductos 

mesonéfricos e metanéfricos, a qual é caracterizada pela inserção de um ou ambos 

os ureteres fora do seu local anatômico habitual, em região de trígono vesical. A 

ocorrência de ureter ectópico é mais frequente em caninos, principalmente em 

fêmeas e, o diagnóstico é estabelecido, geralmente, em cadelas ainda jovens, com 

idade média de dez meses. Os exames de imagem, associados à conduta clínica 

têm se mostrado extremamente eficazes para o diagnóstico definitivo, de forma a 

influenciar em um bom prognóstico e auxiliar no planejamento cirúrgico. O presente 

relato descreve um caso de ureter ectópico extramural unilateral, em um canino, 

fêmea da raça Shih Tzu de nove meses de idade, o qual foi diagnosticado por meio 

dos exames ultrassonográficos e radiográficos.  

 

Palavras-chave: Cães, ectopia ureteral, ultrassonografia, urografia excretora 

Keywords: Dogs, ureteral ectopia, ultrasonography, excretory urography 

 

Revisão de literatura 

Dentre as causas mais comuns de incontinência urinária, desde o nascimento ao 

desmame em cães, a ectopia ureteral é a causa mais comum (PRADO et al., 2014). 

Trata-se de uma alteração congênita, que ocorre devido a uma diferenciação 

anormal dos ductos mesonéfricos e metanéfricos, a qual é caracterizada pela 

inserção de um ou ambos os ureteres fora do seu local anatômico habitual, em 

região de trígono vesical. São classificados como intramurais, quando se inserem na 

vesícula urinária, porém fora da região do trígono e, extramurais, quando se inserem 
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em outras estruturas, como uretra, próstata ou vagina (PRADO et al., 2014; 

FOSSUM, 2015).  

A ocorrência de ureter ectópico é mais frequente na espécie canina, principalmente 

em fêmeas e, o diagnóstico é estabelecido, geralmente, em cadelas ainda jovens, 

com idade média de dez meses. As raças Labrador Retriever, Golden Retriever, 

Husky Siberiano, West Highland White Terrier e Poodle Toy são as mais comumente 

afetadas (FOSSUM, 2015; LEMPEK et al., 2016; MENDÓZA-LÓPEZ et al., 2017). 

Segundo FOSSUM (2015), é comum que a ectopia ureteral seja acompanhada de 

ectopia renal, devido à malformação de origem congênita do sistema coletor. 

O diagnóstico da ectopia ureteral é realizado através dos sinais clínicos, exame 

físico e exames de imagem. O tratamento consiste na correção cirúrgica (PRADRO, 

et al., 2014) e, o prognóstico vai de favorável a reservado, dependendo da extensão 

das alterações secundárias. Por isso o diagnóstico precoce exerce grande influência 

(FOSSUM, 2015; LEMPEK et al., 2016; MENDÓZA-LÓPEZ et al., 2017). 

O presente relato descreve um caso de ureter ectópico extramural unilateral, em 

uma cadela, fêmea da raça Shih Tzu de nove meses de idade, o qual foi 

diagnosticado por meio dos exames ultrassonográficos e radiográficos.  

 

Descrição do Caso 

Foi atendido no Setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital Veterinário da Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (HV/EV/UFMG) em maio de 

2018, uma cadela, fêmea, da raça Shih Tzu, com nove meses de idade, peso de 

4,5kg, para a realização de exame radiográfico de urografia excretora após cirurgia 

de correção de ureter ectópico unilateral. A tutora relatou que o animal apresentava 

incontinência urinária intermitente desde os primeiros meses de vida, acentuando-se 

ao longo do crescimento, acompanhada de irritação da mucosa vaginal. Ao passar 

por atendimento veterinário, relatou que por várias vezes, a irritação vaginal foi 

tratada com aplicação de pomadas tópicas, com prescrição médico-veterinária, 

porém sempre havia recidiva. Relatou também que o diagnóstico de ureter ectópico 

extramural foi feito externamente à UFMG por meio de exames de imagem, cujos 

achados foram compatíveis com rim esquerdo ectópico, localizado em altura de 

vertebras L4 e L5 e ureter esquerdo com inserção ectópica.  

O animal foi então encaminhado para o Setor de Cirurgia do Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (HV/EV/UFMG) para 
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a realização da correção cirúrgica. Antes do procedimento cirúrgico foi realizado 

novo exame ultrassonográfico, onde constatou-se pielectasia bilateral (Figura 1A) e 

hidronefrose em rim esquerdo. 

Após a cirurgia, o animal passou por novo exame radiográfico de urografia 

excretora, no Setor de Diagnóstico por Imagem do HV/EV/UFMG. O exame foi 

realizado de acordo com protocolo padronizado pelo setor, no qual preconiza-se 

jejum de pelo menos 12 horas. O contraste utilizado foi o Omnipaque®, a base de 

iodo não iônico. As imagens radiográficas evidenciaram rim esquerdo ectópico, 

pielectasia bilateral e hidroureter unilateral esquerdo, o qual encontrava-se inserindo 

em região de trígono vesical (Figura 1B), confirmando o sucesso da correção 

cirúrgica. 

 
Figura 2 – Imagens de exames ultrassonográfico e radiográfico contrastado de urografia excretora de 
uma cadela, da raça Shih Tzu, de 9 meses de idade, diagnosticada com ureter ectópico esquedo. A - 
Imagem ultrassonográfica de rim esquerdo (seta pontilhada), apresentando pielectsia (cruzes 
cursoses) secundária à ectopia ureteral esquerda. B - Radiografia contrastada (urografia excretora) 
em projeção LLD, após 40 minutos de injeção de contraste iodado observa-se rim esquerdo ectópico, 
localizado em altura de vertebras L4 e L5 e ureter esquerdo dilatado reinserido em região do trígono 
(seta) após o procedimento cirúrgico. Fonte: Setor de Diagnóstico por Imagem da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 
 
A alta foi concedida após a realização de urografia excretora, associado à boa 

recuperação pós-cirúrgica do animal. 

 
Discussão 

Ponderando sobre o exposto, sugere-se que a ocorrência de ureter ectópico é mais 

frequente em caninos, fêmeas e o diagnóstico é estabelecido, geralmente, em 

cadelas ainda jovens, com idade média de dez meses. Os cães das raças Labrador 

Retriever, Golden Retriever, Husky Siberiano, West Highland White Terrier e Poodle 

Toy são os mais comumente afetados. A paciente do caso em questão é uma 
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cadela, fêmea, da raça Shih Tzu, com dez meses de idade. O que corrobora o 

descrito por FOSSUM, 2015; LEMPEK et al., 2016; MENDÓZA-LÓPEZ et al., 2017, 

exceto a raça, a qual não é descrita na literatura. 

A incontinência urinária intermitente apresentada pela paciente em questão, desde o 

nascimento, é descrita como o principal sinal clínico indicativo da existência de 

ureter ectópico (ASSIS et al., 2014; LEMPEK et al., 2016; MENDÓZA-LÓPEZ et al., 

2017). A apresentação clínica logo após o nascimento, se deve ao fato de se tratar 

de uma anomalia congênita, resultante de uma falha na diferenciação dos ductos 

mesonéfricos e metanéfricos durante a embriogênese (LEMPEK et al., 2016; 

MENDÓZA-LÓPEZ et al., 2017). A irritação da mucosa vaginal com recidivas após 

tratamento pode ser explicada devido à desembocadura extramural do ureter 

esquerdo na vagina, corroborando o descrito por LEMPERK ET AL., 2016; 

EDIRIMANNE ET AL., 2017 que descrevem o útero, vagina e ureter, como os locais 

mais comuns para desembocadura de ureteres ectópicos.  

Os achados radiográficos e ultrassonográficos, em diferentes momentos, de 

hidronefrose unilateral no rim esquerdo, pielectasia bilateral e hidroureter, são 

descritas como anormalidades secundárias, associadas à existência de ureter 

ectópico, assim, a correção cirúrgica deve ser realizada o mais cedo possível, 

limitando a ocorrência das anormalidades secundárias (FOSSUM, 2015; LEMPEK et 

al., 2016). 

O emprego da ultrassonografia e da UE para se chegar ao diagnóstico de ureter 

ectópico, nesse caso, corrobora com o descrito por outros autores (ASSIS et al., 

2014; LEMPEK et al., 2016; EDIRIMANNE et al., 2017), os quais relataram a adoção 

desses exames, como os métodos de se chegar a um diagnóstico definitivo, 

principalmente por serem mais acessíveis à rotina clínica, quando comparados, por 

exemplo, ao emprego da tomografia computadorizada para a realização de urografia 

excretora. Ainda, os exames de ultrassonografia e UE se complementam, pois assim 

como houve correlação entre os achados radiográficos e ultrassonográficos, no caso 

em questão, num estudo realizado por ASSIS et al. (2014) os achados entre os dois 

exames se correlacionaram. Dessa forma, colaborando para o melhor planejamento 

cirúrgico e escolha da técnica adequada, pois apesar de o exame de 

ultrassonografia ser mais ágil e confirmar o diagnóstico de ureter ectópico, a UE 

possibilita a melhor visibilização do local de inserção ectópica do ureter (LEMPEK et 

al., 2016). 
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Conclusão 

A ocorrência de ureter ectópico não é incomum, porém os sinais clínicos 

relacionados a essa anomalia podem ser inespecíficos, sendo a incontinência 

urinária o sinal clínico mais indicativo. Dessa forma, quando constatada, é uma 

queixa que requer investigação direcionada a constatação da existência de ureter 

ectópico. Nesse cenário, os exames ultrassonográfico e radiográfico de urografia 

excretora, são os exames de eleição para de chegar ao diagnóstico definitivo, pois 

possibilitam classificar a ectopia ureteral como extramural ou intramural, bem como 

a localização da inserção ectópica e ainda planejar e eleger a melhor conduta 

corretiva. 
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Resumo 

As cirurgias reconstrutivas são empregadas principalmente em lesões extensas que 

teriam de cicatrizar como ferida de segunda intenção. Utilizam-se as técnicas 

reconstrutivas nas correções de anomalias congênitas, no traumatismo (mordedura, 

projétil balístico, queimadura) e nas neoplasias. Esse trabalho relata o caso de uma 

cadela de sete anos de idade, sem raça definida, atendida na Clínica Mr. Dog, 

submetida a uma cirurgia para retirada do tumor localizado na cabeça, após 

realização de tomografia computadorizada para avaliação da área de ressecção. O 

material retirado durante o procedimento cirúrgico foi encaminhado para exame 

histopatológico, onde foi possível concluir que se tratava de um carcinoma 

indiferenciado. O presente trabalho objetiva descrever o emprego da cirurgia 

reconstrutiva, após a excisão de tumor craniano aderido ao crânio/orelha 

média/externa, associado à ablação do conduto auditivo, utilizando retalho de 

padrão subdérmico de rotação. Pode-se concluir que o retalho de padrão 

subdérmico de rotação foi a melhor escolha devido à ampla margem de segurança 

que foi necessária na cirurgia e a disponibilidade de pele na região.  

 

Palavras-chave: Carcinoma. Cirurgia Reconstrutiva. Histopatológico.Neoplasia. 

Keywords: Carcinoma. Reconstructive Surgery. Histopathological. Neoplasm. 

 

Revisão de literatura 

As cirurgias reconstrutivas são empregadas principalmente em lesões 

extensas que teriam de cicatrizar como ferida de segunda intenção. Utilizam-se as 

técnicas reconstrutivas nas correções de anomalias congênitas, no traumatismo 

(mordedura, projétil balístico, queimadura) e nas neoplasias. Entretanto, o sucesso 
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da técnica dependerá da extensão da lesão e da quantidade de estruturas 

comprometidas (DALECK e NARDI, 2016). 

Os retalhos cutâneos consistem de porções de tecidos removidas 

parcialmente do seu local de origem e transferidas para outro (leito receptor) onde 

recobrirão o defeito. Os retalhos subdérmicos são bastante utilizados em Medicina 

Veterinária, em virtude da facilidade de fecharem defeitos menores, porém eles têm 

utilização limitada em grandes defeitos. Os retalhos de padrão axial, todavia, por 

serem constituídos por artérias e veias cutâneas, são capazes de recobrir defeitos 

maiores, sendo próximos ou distantes da região doadora; no entanto, para o 

sucesso do procedimento, é necessário um planejamento cuidados, com medições e 

marcações corretas (DALECK e NARDI, 2016). 

Retalhos de rotação são retalhos locais que são articulados por um defeito 

com o qual eles compartilham uma fronteira comum. Eles são semicirculares e 

podem ser emparelhados ou únicos. Eles podem ser utilizados para fechar defeitos 

triangulares sem criar um defeito secundário. A incisão curva é criada, e a pele é 

divulsionada de forma gradual até cobrir o defeito sem tensão (FOSSUM, 2014).  

O presente trabalho teve como objetivo descrever o emprego da cirurgia 

reconstrutiva, após a excisão de tumor na cabeça aderido ao crânio/orelha 

média/externa, associado à ablação do conduto auditivo, utilizando retalho de 

padrão subdérmico de rotação. 

 

Descrição do Caso 

Uma cadela de sete anos de idade, sem raça definida, com peso de 36,5 kg, 

foi atendida na Clínica Mr. Dog. A tutora resgatou o animal da rua, e este já 

apresentava o aumento de volume na região da cabeça.  

Ao exame físico, notou-se uma massa de aspecto firme na região 

craniocervical do animal, parâmetros normais de temperatura, frequência cardíaca, 

frequência respiratória, tempo de preenchimento capilar, pressão arterial, mucosas 

normocoradas. À palpação verificou-se que a massa apresentava consistência firme, 

e parcialmente aderida, e não havia sinal de dor no local. Solicitou-se uma 

tomografia para avaliar a extensão e dimensão do tumor.  

No resultado da tomografia constatou-se a presença de massa em região 

temporal e cervical superficial lateral esquerda, com grandes proporções, limites e 

contornos parcialmente definidos, entremeada aos músculos temporal, 
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cleidocefálico; esternocefálico e músculo cutâneo da face. Apresenta grande 

vascularização caracterizada por intenso realce positivo após injeção de meio de 

contraste positivo, com aspecto heterogêneo e com a presença de áreas 

hipoatenuantes entremeadas. Não há plano de clivagem com o músculo temporal e 

demais músculos descritos acima. Linfonodo retrofaríngeo medial e submandibular 

esquerdos, com aumento de volume e aspecto heterogêneo após injeção do meio 

de contraste positivo.  

Após a realização da tomografia e a análise do resultado, realizou-se a 

cirurgia para a retirada do tumor. Inicialmente foi realizada antissepsia no local da 

incisão. Em seguida a pele foi incisionada desde o arco zigomáticotemporal na 

fáscia lateral esquerda passando caudalmente ao conduto auditivo até a região 

cervical, próximo a asa do axis. Sequencialmente foram ligados os seguintes vasos: 

veia jugular externa próxima ao pavilhão auricular, ramo dorsal da artéria facial, 

artéria e veia auricular rostral e caudal. Logo após a ligadura dos vasos foi 

necessário proceder com a secção do ramo dorsal do nervo facial. Foram 

divulsionados e seccionados os músculos: temporal, cleidocefálico, esternocefálico, 

cutâneo da face. Abaixo destes, os músculos mais profundos, como parte do 

músculo frontal, zigomaticoauricular, oblíquo e transverso auricular e 

cérvicoauricular superficial e profundo, juntamente com todo conduto auditivo 

externo, foram removidos. Manteve-se apenas o conduto auditivo vertical e o 

conduto auditivo horizontal, fixando na superfície da pele (Técnica: ressecção 

auricular lateral com ablação parcial do conduto auditivo).  

Após a ressecção e ligadura dos vasos, realizou-se a divulsão da pele, com o 

objetivo de rotacionar o retalho da região cervical para a região rostral, cobrindo a 

superfície do crânio. Introduziu-se um dreno fechado com torneira de três vias, que 

se estendeu em toda região lateral esquerda da face. 

Ao término do procedimento cirúrgico, foram administrados dexametasona 

(0,2 mg/kg), ceftriaxona (30 mg/kg) e heparina (150 UI) e, colocou-se uma atadura 

compressiva sobre o local do retalho. A cada duas horas, durante dois dias, instilou-

se quatro gotas de solução de Nacl 0,9% para lubrificar o olho esquerdo, pois este 

olho não apresentava após a cirurgia reflexo palpebral. Após aproximadamente 72 

horas o animal apresentou normalidade deste reflexo. A paciente foi encaminhada 

para casa, mantida com anti-inflamatório (Meloxicam – 2mg; 1 e1/2 comprimido a 

cada 24 horas por 5 dias), antibiótico (Cefalexina – 600mg; 1 e ½ comprimido a cada 
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12 horas por 10 dias), analgésico (Tramadol – 50mg; 1 comprimido a cada 8 horas 

por 4 dias), colírio lubrificante – 1 gota a cada 2 horas), um suplemento rico em ferro 

(Hemolitan – 2 comprimidos a cada 24 horas, o frasco todo) e limpeza da ferida com 

clorexidine (a cada 24 horas). 

Após a recuperação do animal e retirada dos pontos, o mesmo fora 

encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás para a 

realização de tratamento quimioterápico.   

 

Discussão 

O material retirado durante o procedimento cirúrgico foi encaminhado para 

exame histopatológico. A conclusão do resultado do exame mostrou que a neoplasia 

se tratava de um carcinoma indiferenciado, devido ao grau de anaplasia celular não 

foi possível definir a histogênese do processo. Uma neoplasia indiferenciada 

também é dita anaplásica, pois que anaplasia é um sinal importante de 

indiferenciação e malignidade. Em geral, o grau de diferenciação coincide com o 

grau de malignidade da neoplasia. Os resultados do histopatológico reforçam a 

importância do tratamento realizado, uma vez que o tratamento cirúrgico seguido da 

quimioterapia são indicados para casos de tumores de alta malignidade, conforme 

Nardi et al.(2008). 

Durante o procedimento cirúrgico o cirurgião se atentou em fazer a ressecção 

tumoral com ampla margem de segurança, corroborando com Dernell & Withrow 

(1998), contudo a margem de segurança deve considerar a posterior necessidade 

de reconstruir o defeito criado, assim, graças ao adequado planejamento cirúrgico foi 

possível realizar a reconstrução cirúrgica. 

Pelo fato da possibilidade de metástases especialmente pela via linfática é 

sempre importante a determinação do grau de envolvimento dos linfonodos, afirma 

Blackwood, (2008). Com o auxilio da tomografia foi possível verificar grau 

significativo de aumento de volume dos linfonodos mandibular e retrofaríngeo. De 

acordo com Dyce, (2010) a região do tumor é drenada por três linfonodos, parotídeo, 

mandibular e retrofaríngeo, porém o linfonodo parotídeo não foi sequer descrito no 

laudo tomográfico, provavelmente por estar envolvido no centro do tumor e foi 

retirado juntamente com toda a massa tumoral. Desta forma, foram retirados todos 

os linfonodos que drenam a área neoplásica, conforme sugerem diversos autores 

(PAVLETIC 1990; BLACKWOOD; 2008; DALECK e NARDI, 2016). 
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Conclusão 

Concluiu-se que a técnica de retalho de padrão subdérmico de rotação foi a 

técnica de melhor escolha para este caso, devido à ampla margem de segurança 

necessária na cirurgia e disponibilidade de pele na região, o que permitiu a síntese 

das bordas cirúrgicas sem grande tensão. 
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Resumo 

A dermatite de hipersensibilidade é o termo usado para descrever uma grande 

variedade de doenças alérgicas, como a dermatite a picada de pulgas, reação 

cutânea adversa ao alimento, urticária, dentre outras. Cada vez mais a ocorrência da 

dermatite atópica felina ou síndrome atópica felina vem sendo rotina na clínica de 

pequenos animais, porém, ainda há duvidas quanto a sua etiologia e métodos de 

diagnostico quando comparada a do cão devido à carência de informações. O 

presente trabalho é um relato de caso com analise histopatológica da pele de felino 

com hipersensibilidade atópica.    

Palavras-chave: Histológica, Hipersensibilidade, prurido  

Keywords: Histologic, Hypersensitivity, pruritus 

 

Revisão de literatura 

 Na medicina veterinária, o diagnóstico e o tratamento das afecções 

cutâneas representam um grande contingente na rotina prática da clínica de 

pequenos animais devido a elevada frequência de animais portadores de alguma 

alteração cutânea. A pele é um órgão amplo, complexo e com inúmeras funções, e 

conseqüentemente exposto a inúmeros fatores que podem resultar em doenças 

como o complexo da hipersensibilidade felina, composto por dermatite atópica, 

dermatite alimentar, dermatite alérgica a picada de pulgas. (RODASKI et al., 2013; 

MADUREIRA, 2017; BASTOS et al., 2017). 

 A dermatite atópica é uma predisposição hereditária para desenvolver 

sintomas alérgicos, inflamatórios e pruriginosos de pele em cães e gatos. O distúrbio 

é caracterizado por uma reação intensa e individual eritematosa decorrente de uma 
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resposta exagerada a alérgenos específica tópicos e sistêmicos para o animal 

acometido. Os sinais clínicos comumente encontrados são caracterizados por 

lambedura das patas, prurido intenso em patas, focinho, orelhas e virilha o que 

causa um eritema intenso e alopecia. Em cães, é diagnosticada com freqüência em 

clinicas veterinária, porém, em felinos é um distúrbio pouco alucinado apesar de ser 

a segunda hipersensibilidade que mais acomete esta espécie (ROOSJE et al. 97; 

SIEBERS 2018; ETTINGER et al. 2013).  

 Em felinos acomete com maior freqüência animais entre seis meses e dois 

anos. Nesta espécie há uma grande variedade de sinais clínicos motivo pelo qual o 

diagnostico é tardio ou inexistente. Gatos não apresentam um padrão exclusivo a 

atópia, o sintoma primário é o prurido onde o animal passa a morder coçar ou 

lamber de forma excessiva, podendo ser sazonal ou não. A dificuldade esta no fato 

do proprietário muitas vezes não saber relatar se o felino esta coçando de fato ou 

apenas cuidando dos pelos, logo exames complementares são essenciais para o 

diagnostico definitivo da atópia felina (HNILICA et al. 2017; ETTINGER et al. 2013) 

 O diagnostico diferencial deve eliminar principalmente outras dermatites do 

complexo da hipersensibilidade felina, como DAAP, dermatite de contato, 

hipersensibilidade alimentar e alergia a medicamentos. Outras alterações como 

pênfigo, ectoparasitos, neurodermatoses ou alterações comportamentais também 

fazem parte do diagnostico diferencial. O exame histopatológico é de fundamental 

importância para o diagnostico desta doença uma vez que evidencia inflamações 

cutâneas e ajudando diagnostico diferencial para esta doença. O presente trabalho 

busca relatar um caso de felino com histórico de alterações cutâneas e exame de 

raspado e cultura negativos, e com auxilio do exame histopatológico e analise de 

derme e epiderme foi possível diagnosticas dermatite atópica felina (MADUREIRA 

ET al. 2017; SCOOT et al. 2013).   

 

Descrição do Caso 

O relato é sobre um animal da espécie felina, sexo masculino, castrado de um 

ano de idade. O animal foi resgatado das ruas ainda filhote, sendo encontrado 

apresentando múltiplas lesões de pele e prurido intenso. O felino, desde então, já 

fez vários tratamentos com antibioticoterapia e corticoterapia, porém não obteve 

resultados positivos.  O animal apresenta prurido intenso crônico, áreas de alopecia 

e lesões severas na região do pescoço e dorso. As lesões apresentadas eram 
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pruriginosa, eritematosas e custosas. Ao raspado cutâneo não foram observadas 

alterações significativas, descartando infecções bacterianas e fúngicas. Não há 

ocorrência de vômito, diarréia ou quaisquer outras alterações clinica além das 

alterações cutâneas. O animal vivia em uma residência e tinha acesso a terra e a 

outro animal da espécie canina, porém não tem acesso a rua. O cão que convivia 

com o felino não apresentava alterações cutâneas.  

A amostra do fragmento de pele chegou ao laboratório do dia treze de 

fevereiro de 2017 no SPA-EVZ-UFG.  Foram fixadas em formaldeído a 10% para 

evitar processos de autólise ou ação bacteriana nas amostras, preservando assim a 

composição dos tecidos. Após o processo de fixação, o material foi incluído em 

parafina, para proporcionar uma consistência rígida fazendo com que os cortes 

histológicos feitos com o micrótomo se tornem delgados e da espessura correta para 

fabricação das lâminas. Como a maioria dos cortes histológicos são incolores, foram 

feitas colorações em Hematoxilina e eosina (HE). Após a fabricação, as lâminas 

foram analisadas em microscópico óptico de luz clara. Os resultados encontrados 

serão apresentados a seguir (JUNQUEIRA et al. 2013). 

Foram observadas áreas focalmente extensas de descontinuidade epidermal 

associada à presença de moderado infiltrado inflamatório neutrofílico e formação de 

crosta sero-celular.  Na epiderme remanescente observa-se moderada espongiose e 

apoptose celular. Na derme superficial há discreto a moderado edema, discreto 

infiltrado inflamatório mastocitário com linfócitos e plasmócitos em menor número, e 

ainda área focalmente extensa de necrose e hemorragia. Na derme profunda 

verifica-se acentuada desorganização do tecido conjuntivo consequente de 

degeneração difusa de fibras colágenas ( figuras 01 e 02).  

 

 

 

1 A 1 B 

Figura 01 A; B_  Fotomigrografia de biopsia de pele de felino, SRD, um ano de 
idade. Na imagem pode-se evidencias área de descontinuidade apidermal, intenso 
infiltrado inflamatório. Desorganização de tecido conjuntivo e degeneração difusa de 
fibras colágenas. HE. 
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Discussão 

Animais comumente acometidos com dermatite atópica apresentam 

alterações entre os seis meses e dois anos de vida, característica decorrente do 

caráter genético e familiar da doença. O animal descrito neste caso possuía um ano 

de idade e apresentava alterações cutâneas desde o momento em que foi resgatado 

ainda filhote. Não há evidencias de raças mais predispostas e sexo (MADUREIRA et 

al. 2017; SCOTT et al. 2013).  

O animal apresentava prurido intenso crônico, áreas de alopecia e lesões 

severas na região do pescoço e dorso, lesões crostosas, eritrema, hiperqueratose. 

De maneira geral, reações alérgicas mediadas predominantemente por IgE são 

controladas por fatores genéticos e acarretam na liberação de substancias pré 

formadas de mastócidos ou basófilos, como a histamina, fatores quimiotáticos para 

eosinofilos e neutrófilos, prostaglandinas e TNF-alfa. As ações destes fatores 

causam lesões na pele dos animais, como feridas pruriginosas, circunscritas com 

bordas elevadas e eritematosas, como evidenciado no presente caso e nas analises 

histopatológicas, uma vez que foram evidenciados infiltrados intensos de mastócitos 

e neutrófilos na biopsia cutânea (ZACHARY et al. 2009; SCOOT et al. 2013).  

Os sinais clínicos encontrados nos felinos são predominantemente prurido 

intenso, lambedura de patas, intensa área de alopecia devido a intensa lambedura 

da pele. O prurido pode se concentra na cabeça, pescoço e orelhas, como foi 

evidenciado no presente caso, uma vez que o animal apresentava intensa área de 

alopecia no dorso e pescoço associado a lesões intensas. Na histopatologia de um 

animal com dermatite crônica é possível visualizar espongiose leve, apoptose, 

infiltrado inflamatório e necrose de queratinócitos epidérmicos. Ao longo do tempo a 

acantose e a hiperqueratose são características encontradas nos exames 

histopatológicos (HNILICA et al. 2017; SCOOT et al. 2013; MADUREIRA et al. 2017; 

VASCONCELOS et al. 2017). 

 Os achados clínicos e histopatológicos do caso descrito são compatíveis com 

a dermatite atópica felina de acordo com a literatura. A escassez de relatos de caso, 

dificuldade em detectar sinais clínicos específicos nos felinos, ausência de exames 

complementares e diagnostico tardio são fatores que dificultam o diagnostico pelo 

clínico e dermatologista veterinário, agravando ainda mais a clinica destes animais e 

favorecendo a infecções secundárias devido as lesões cutâneas (MADUREIRA et al. 

2017).  
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Conclusão 

O exame histopatológico associado ao histórico do animal foi de suma 

importância no diagnostico da dermatite atópica felina. A análise histológica da 

biopsia cutânea contribui para diagnósticos diferenciais e posteriores estudos, sendo 

de fundamental importância devido a sua escassez.   
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Resumo 

Megaesôfago se refere à dilatação e hipomotilidade do esôfago, é uma das 

causas mais comuns de regurgitação através da boca ou narinas, podendo ser 

resultante de distúrbios primários ou secundários. É classificado em congênito, 

adquirido idiopático e adquirido secundário. A hipomotilodade resulta em acúmulo e 

retenção de alimento e líquidos no esôfago, levando a regurgitação, tosse, 

corrimento nasal, dispneia, pneumonia por aspiração e emagrecimento progressivo. 

O diagnóstico baseia-se nos sinais clínicos, anamnese e exames complementares, 

sendo o principal o esofagograma contrastado e a radiografia. O tratamento 

depende da etiologia, mas se baseia principalmente nos cuidados no fornecimento 

de alimento. O prognóstico é desfavorável, devido ao fato de até o momento não 

existir cura para a afecção. Neste trabalho relata-se o caso de um cão da raça 

Pastor Belga, de 2 meses que apresentava regurgitação, perda de peso e fraqueza 

muscular, foram realizados uma radiografia e um esofagograma contrastado 

confirmando a presença de megaesôfago. Devido à idade do animal a principal 

suspeita seria de origem congênita. A causa do megaesôfago congênito é 

desconhecida e os animais podem ou não apresentar perda de peso. O tratamento 

preconizado foi a mudança de postura e tempo de alimentação do animal, o qual 

apresentou melhora do quadro clínico.  

 

Palavras-chave: Dilatação, esôfago, regurgitação, acúmulo de alimento 

Keywords: Dilatation, esophagus, regurgitation, food accumulation 

 

Revisão de literatura 

O megaesôfago pode ser definido como uma dilatação patológica do esôfago, 

porém trata-se de um quadro clínico mais complexo, podendo apresentar diversas 
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origens (SCHERMA, et al., 2008; ANDRADE, et al. 20017). É caracterizado pela 

ausência ou diminuição acentuada dos plexos nervosos intramurais do esôfago, 

determinando o distúrbio motor esofágico à deglutição. Quando a destruição chega a 

níveis de 50% a 95% ocorre uma progressiva desorganização de toda a atividade 

motora e a dilatação do órgão (TANAKA, et al., 2010).  

Pode ser classificado em megaesôfago congênito, adquirido idiopático e 

adquirido secundário. O congênito corresponde a hipomotilidade e a dilatação 

generalizada do esôfago. A patogenia desta forma da doença ainda é desconhecida, 

embora estudos apontem para que seja devido a um defeito na inervação aferente 

vagal para o estômago e não há evidencias de desmielização ou degeneração 

neural e a inervação aferente vagal pode não estar envolvida (TANAKA, et al., 

2010). Outros estudos sugerem que possa ser devido a uma falha sensorial no 

centro da deglutição, mais especificamente na região medial da formação reticular 

lateral do tronco cerebral ocorrendo, assim, problemas no peristaltismo do esôfago 

nos animais jovens (ANDRADE, et al. 20017; SCHERMA, et al., 2008). O adquirido 

idiopático ocorre em animais adultos, principalmente em animais que passaram por 

algum tipo de estresse importante, como fraturas ou traumatismos (SCHERMA, et 

al., 2008). O adquirido secundário ocorre em consequência de causas primárias que 

provocam alterações motoras no esôfago ou no esfíncter gastroesofágico, levando a 

uma dilatação passiva. A principal causa é a miastenia grave (TANAKA, et al., 2010; 

ANDRADE, et al. 20017). 

As principais queixas são regurgitação, associada ou não a perda de peso, 

tosse ou febre decorrente de pneumonia. Ocasionalmente a tosse e outros sinais de 

traqueíte e/ou pneumonia por aspiração podem ser os únicos relatos do proprietário. 

No megaesôfago adquirido secundário pode ser observado fraqueza, paresia ou 

paralisia, ataxia, náusea, disfagia, dor ou depressão (ALVES, et al., 2013; TANAKA, 

et al., 2010). No início da doença, a ocorrência da regurgitação de alimentos ocorre 

logo depois da ingestão, podendo ser após minutos ou horas. A forma congênita é 

suspeita quando a regurgitação e/ou aspiração ocorrem no animal ainda jovem e se 

as características clínicas são relativamente discretas ou intermitentes (ALVES, et 

al., 2013). 

O diagnóstico é fechado pela análise dos sinais clínicos apresentados pelo 

animal, da anamnese e pelos exames complementares, como a radiografia e o 
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esofagograma contrastado. Na radiografia se observa a dilatação extensa do 

esôfago e o deslocamento ventral da traqueia e da silhueta cardíaca (ALVES, et al., 

2013). 

Atualmente o megaesôfago congênito não pode ser resolvido por tratamento 

médico conservador, embora a administração de cisparida (0,25mg/kg) pareça 

melhorar os sinais em alguns casos. Porém o manejo dietético conservador é o 

principal na tentativa de prevenir maior dilatação e aspiração, esse manejo é muito 

importante devido ao perigo causado pela pneumonia aspirativa. O prognóstico 

depende da causa e do tempo de ocorrência dos sintomas. Quanto mais cedo for 

diagnosticado, maior a chance de sucesso no tratamento. Pode ser reservado, 

sendo que animais com distúrbio adjacentes primários podem melhorar caso o 

distúrbio seja tratado com êxito (ALVES, et al., 2013). 

 
Descrição do Caso 

No dia 11 de julho de 2018 foi atendido um cão macho, da raça Pastor Belga, 

de 2 meses de idade, no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás. De 

acordo com o proprietário o animal apresentava fraqueza muscular, regurgitação 

frequente e logo após o animal se alimentar. Durante o exame clínico foi observado 

um escore corporal abaixo do normal (2/5), apatia e mucosas normocoradas. Com 

base no exame clínico e na anamnese suspeitou-se de megaesôfago e o animal foi 

encaminhado para o setor de diagnóstico por imagem para a realização de 

radiografias e esofagograma contrastado. Foram realizadas projeções laterolaterais 

direita e esquerda e foi observado o esôfago torácico pela presença discreta de 

conteúdo gasoso e o parênquima pulmonar apresentando padrão broncointersticial 

na radiografia. No exame de esofagograma contrastado foi administrado 10mL de 

sulfato de bário via oral e foram feitas as mesmas projeções citadas seriadas em 0, 

10, 15 e 30 minutos após administração do contraste, o animal apresentou dilatação 

tanto do esôfago cervical quanto do esôfago torácico cranial e caudal em todos os 

momentos com preenchimento de contraste e o contraste somente chegou ao 

estômago após 30 minutos da administração. De acordo com os sintomas relatados 

pela proprietária, o exame clínico e os exames complementares foi fechado o 

diagnóstico de megaesôfago. 
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O tratamento passado para o animal foi o manejo dietético, oferecendo o 

alimento em uma posição mais elevada para favorecer a deglutição do alimento, 

para evitar vômitos e regurgitação, administração de alimento pastoso e após a 

alimentação recomendou-se que o proprietário mantivesse o animal em posição 

mais elevada de 5 a 10 minutos. 

 

Discussão 

O diagnóstico de megaesôfago congênito foi fechado através das informações 

dos exames complementares, da anamnese e dos sinais clínicos, de acordo com o 

que diz na literatura. Este caso trata-se da forma congênita da doença devido ao fato 

do animal possuir apenas 2 meses de vida, do proprietário relatar que o animal 

apresentava os sinais desde que o adquiriu e da ausência de sinais de doenças 

sistêmicas. Sendo que a forma idiopática é mais comum em cães idosos e a 

secundária ocorre devido a doenças primárias, como a miastenia grave (ALVES, et 

al., 2013; ANDRADE, et al. 2017). 

A principal manifestação clínica do megaesôfago é a regurgitação, que é 

diferenciada do vômito, pois se caracteriza por uma eliminação retrógrada passiva 

de alimento que não foi digerido. Ao contrário do vômito que é uma atividade 

coordenada dos sistemas gastrintestinal, musculoesquelético e nervoso, levando a 

eliminação ativa de alimento digerido ou parcialmente digerido (ALVES, et al., 2013). 

Neste caso trata-se realmente de regurgitação por ocorrer logo após a alimentação 

do animal e por ser de aspecto não digerido, segundo o proprietário.  

Na radiografia se observou dilatação esofágica e presença de ar no lúmen 

esofágico cervical e torácico e pulmão com padrão broncointersticial, levando a 

acreditar que o animal possa ter aspirado conteúdo. Foi realizado também o 

esofagograma contrastado com sulfato de bário, o que comprovou a presença do 

megaesôfago (ALVES, et al., 2013).  

Até o momento não há cura ou tratamento clínico que solucione o 

megaesôfago congênito e o tratamento mais indicado é o manejo dietético. No 

presente caso foi indicado o tratamento dietético conservador, para evitar o aumento 

da dilatação e evitar novos episódios de aspiração de conteúdo (TANAKA, et al., 

2010). Normalmente é indicado a alimentação pastosa, administrada em uma 

plataforma elevada para que o animal fique em estação, se poiando nos membros 
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posteriores, para que assim o esôfago cervical e torácico permaneça em posição 

vertical, permitindo que a gravidade ajude na passagem do alimento até o estômago, 

mantendo-o nessa posição de 5 a 10 minutos (ALVES, et al., 2013), assim como foi 

indicado pelo médico veterinário neste caso. 

 

Conclusão 

A associação do exame clínico, anamnese e exames radiográficos se mostrou 

de fundamental importância para o diagnóstico do megaesôfago congênito. É 

importante o rápido diagnóstico para evitar complicações como a aspiração do 

conteúdo podendo levar a uma pneumonia por aspiração. O tratamento, se feito 

corretamente leva a uma melhora rápida do caso clínico. 
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RESUMO 

A dermatologia é uma área de alta rotina da clínica veterinária. Nessa perspectiva, 

alguns profissionais médicos veterinários vêm buscando a especialização nessa e o 

que eles vêm observando é que o Carcinoma de Células Escamosas (CCE) é de 

alta casuística e o Carcinoma de Células Basais (CCB) é raro em cães, onde na 

presença dos dois podem representar um prognóstico reservado a desfavorável 

quando presente. Além disso, os profissionais percebem que para chegar a esse 

diagnóstico de forma precoce e possibilitar um melhor prognostico para os seus 

pacientes é indispensável o recurso da Biopsia com o Histopatológico, já que esse 

exame e de fácil aplicabilidade, barato e eficiente. O presente trabalho é um relato 

de caso com analise histopatológica da pele de uma cadela com CCE e CCB.  

Palavras-chave: Carcinoma, Cães, Dermatologia, Exame Histopatológico.   

Keywords: Carcinoma, Dogs, Dermatology, Examen Histopatológico. 
 

REVISÃO DE LITERATURA 

O avanço na Medicina Veterinária vem culminando com a especialização do 

profissional veterinário em áreas que possa melhor atender as necessidades dos 

seus pacientes. Nesse sentido uma especialidade que tem tido alta prevalência na 

rotina clínica é a dermatologia (SCOTT et al., 2001) e dentro dessa especialidade as   

neoplasias tegumentares, e de uma casuística relevante. (RODASKI, et al 2013) 

O motivo do aumento epidemiológico de oncologia dermatológica pode ser 

justificado assumindo alguns fatores, como a pele sendo o maior órgão do corpo 

com grande quantidade de células susceptíveis ao desenvolvimento de neoplasias 
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(STANNARD & PULLEY, 1978), ou ainda por ter um alto potencial de regeneração 

celular que pode favorecer a ocorrências de mutações (MURPHY, 2006) e também 

por estar constantemente exposta a agentes físicos, químicos e naturais que são 

carcinogênicos. 

As neoplasias mais diagnosticadas em cães são os mastocitomas, 

hemangiossarcomas, melanomas, linfomas cutâneos, CCE e carcinomas de células 

basais (CCB), sendo esses dois últimos tratados de forma particular nesse relato de 

caso. (SOUZA, 2006). O CCE é uma neoplasia maligna dos queratinócitos e pode 

estar ligado a diversos fatores e são comuns em todas as espécies. Os tumores 

podem ser de dois tipos: produtivos ou erosivos. Histologicamente a lesão se 

estende através da derme formando ilhas, cordas e trabéculas de células epiteliais 

neoplásicas que demonstra grau variado conforme a diferenciação escamosa. 

(RODASKI,2013). Já o CCB é uma neoplasia de baixo grau de malignidade, 

ocorrendo em sua maioria de forma isolada de outras lesões, mas pode às vezes 

haver infiltração na derme profunda. (BLANCA et al., 2016) Os cães e os gatos são 

mais afetados entre 3 e 14 anos, sendo que os cães são mais raro de ser 

acometido. Não se foi observado uma predileção por raça, mas fêmeas são mais 

acometidas.(RODASKI,2013)  

Portanto este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um canino, fêmea, 

American Pit Bull Terrier, de cinco anos de idade com hiperplasia linfoide reacional 

em linfonodos inguinais, carcinoma de células escamosas entre mamas M4 e M5 e 

carcinoma basocelular com diferenciação escamosa na vulva com evolução 

aparentemente de um ano.  

    

DESCRIÇÃO DO CASO 

O relato de caso se trata de um canino, fêmea, American Pit Bull Terrier de cinco 

anos de idade que chegou com um histórico clínico no qual apresentava nódulos 

mamários e na região vulvar há aproximadamente um ano. O tutor também relatou 

que o animal nunca tinha sido submetido à administração de contraceptivos, não 

tinha acesso à rua e não era castrado. Diante disso o veterinário optou por fazer o 

procedimento de mastectomia onde foram tirados nódulos de linfonodos inguinais 

esquerdo e direito, na pele na região M5 e M4 direita e esquerda e região vulvar. 

As amostras chegaram ao departamento de Medicina Veterinária no setor de 

Patologia Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
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Goiás (SPA-EVZ-UFG) no dia oito de junho de dois mil e dezessete. Foram fixadas 

em formaldeído a 10% a fim de preservar os tecidos de alterações físicas, químicas 

e morfológicas pós-morte em seguida, foi se feito à fixação do material em parafina 

que facilitou os cortes histológicos com o micrótomo, obtendo amostras de 

espessuras corretas para a confecção das lâminas. Além disso, foi realizada a 

coloração com Hematoxilina e eosina (HE) para se realizar a leitura das lâminas e 

chegar a um diagnóstico mais preciso. (JUNQUEIRA et al. 2013)  

Na leitura das amostras dos linfonodos inguinais esquerdos e direitos observou-se  

acentuada hiperplasia dos folículos linfoides, moderado edema difuso e acentuado 

infiltrado inflamatório linfoplasmocitário difuso. Já no nódulo cutâneo, entre M4 e M5 

direitas, a amostra possuia extensa área de descontinuidade epidérmica com 

formação de crosta serocelular, moderada hemorragia e moderado infiltrado 

inflamatório neutrofílico difuso. Na amostra oriunda da camada escamosa da 

epiderme, observa-se proliferação neoplásica infiltrativa disposta em múltiplas ilhas, 

que se encontram infiltrando parcialmente a derme profunda.  

Essas células possuíam moderado citoplasma eosinofílico, de bordos indistintos, 

núcleo que varia de redondo a ovalado, com cromatina grosseiramente rendilhada e 

único ou múltiplos e grandes nucléolos evidentes. Havia acentuado pleomorfismo 

celular, com múltiplas figuras de macrocitose, disqueratose e diferenciação 

escamosa. Havia também acentuada anisocitose e anisocariose. As figuras de 

mitose variavam entre 2-3/CGA. Verificou-se ainda formação de múltiplas pérolas de 

queratina, moderado edema e moderado infiltrado inflamatório linfoplasmocitário 

difuso, com neutrófilos em menor número.  

Em derme profunda observou-se ainda acentuada hiperplasia secretória de ácinos 

glandulares mamários e grande número de túbulos ectásicos. O nódulo cutâneo 

entre M4 e M5 esquerdas foi semelhante ao do nódulo direito, entretanto não se 

observou hiperplasia de glândula mamária e encontrava-se infiltrando mais 

profundamente a derme profunda. Por fim, na massa vulvar a amostra possuia 

epiderme integra. Infiltrando as dermes superficiais e profundas observou-se 

acentuada proliferação neoplásica de células epiteliais basais dispostas em sólidos 

mantos, por vezes em ninhos, separados por estroma conjuntivo pré-existente.  

As células possuiam abundante citoplasma de bordo indefinido e eosinofílico. O 

núcleo variava de redondo a oval, com cromatina finamente rendilhada, exibindo 

único, por vezes duplo nucléolo evidente. Havia moderada anisocitose e 
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anisocariose. Figuras de mitose foram raras, <1/CGA, com visualização de figuras 

atípicas. Verificam-se ainda múltiplos focos de diferenciação escamosa com 

formação de pérolas córneas, focos de necrose e acentuado infiltrado inflamatório 

difuso. 

DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos das analises das lâminas percebe-se que o caso de 

carcinoma de células escamosas teve a apresentação em todas as suas etapas, ou 

seja, o CCE geralmente se desenvolve de forma previsível e ordenada em uma 

sequência de etapas ocorrendo primeiramente hiperplasia epidérmica, que foi se 

observada nos linfonodos inguinais, seguida do carcinoma in situ lido também nos 

nóludos em M4 e M5 e, por fim, o carcinoma invasivo observado na região vulvar. À 

medida que invade a derme e se desenvolve, o CCE tende a perder seu padrão 

regular de diferenciação epitelial, se estendendo profundamente na 

derme.(ZACHARY , MCGAVIN,  2009)  

Nos resultados histopatológicos se confirma com a literatura em relação à alta 

prevalência do CCE cutânea em regiões inguinais como foi observado no caso 

(RODASKI,2013). Além disso, a infiltração mais profunda na derme encontrada no 

presente caso, reafirma uma problemática frequente no diagnóstico do CCE 

precocemente, já que o reconhecimento definitivo dessa neoplasia é realizado a 

partir do exame histopatológico e ele sendo tardio é pouco eficiente, uma vez que as 

lesões se modificam com o tempo, alterando o padrão da doença.(MADUREIRA, 

2017). Outro ponto em relação ao CCE observado na descrição da amostra dos 

nódulos de M4 e M5 é as lesões com a formação de pérolas de queratina 

(ROSOLEM, 2012) e baixa alteração na morfologia celular (anisocitose, anisocariose 

e pleomorfismo). (SCOTT,2013) 

Por outro lado, um dos resultados obtidos foi o de carcinoma basocelular com 

diferenciação escamosa, sendo este de rara ocorrência em cães. Além disso, 

observa-se que a infiltração foi localmente invasiva e em uma região não comum de 

se ter CCB. Outro ponto foi a neoplasia ter dito uma abrangência epidermo-dermal. 

(RODASKI,2013) Nesse sentido a presença de CCE e CCB no caso é característico 

e pode confirma o desenvolvimento em etapas dessas neoplasias.       

CONCLUSÃO 

O CCE e CCB são de grande importância para a rotina clinica do profissional medico 

veterinário sendo que esse deve utilizar os recursos de exames complementares 
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principalmente a biopsia acompanhada com o histopatológico que permitirá um 

diagnóstico eficiente  podendo promover um atendimento de qualidade, favorecendo 

um melhor prognostico para o paciente.  
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi descrever os músculos flexores do carpo e 

dígitos de M. tridactyla. Para tanto, foi dissecada a musculatura dos seis membros 

torácicos de três exemplares de tamanduá-bandeira, adultos, fixados e conservados 

em solução de aldeído fórmico 10%. Os músculos flexores do carpo e dígitos 

presentes nesta espécie foram o flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, flexor 

digital superficial e flexor digital profundo. Não foi identificado o músculo palmar 

longo. O perfil anatômico dos músculos flexores do carpo e flexor digital superficial 

de M. tridactyla segue em geral o padrão descrito em mamíferos. 

 

Palavras-chave: Xenarthra, tamanduá, morfologia, aparelho locomotor 

Keywords: Xenarthra, anteater, morphology, locomotor system 

 

Introdução 

O tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla) é um mamífero da super 

ordem Xenarthra, ordem Pilosa, subordem Vermilingua e família Myrmecophagidae. 

Tem como parentes próximos o Tamandua tetradactyla (tamanduá mirim) e o 

Cyclopes didactylus (tamanduaí, tamanduá-anão ou tamanduá-seda (DAWKINS., 

2009). 

Há carência de informações de toda natureza acerca do M. tridactyla 

(LIMA et al., 2013), principalmente em relação aos apêndices locomotores. Não 

havendo estudos específicos, as abordagens ortopédicas nessa espécie ainda se 

amparam nas técnicas descritas para cães. Há, portanto, a necessidade de estudos 

de ordem morfológica para averiguar o quanto adequado podem se estas 

extrapolações.   
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A musculatura do membro torácico já fora descrita em outros indivíduos 

da superordem Xenarthra, como em tatus (MILES, 1941), tamanduá-mirim 

(TAYLOR, 1978) e bicho-preguiça (NYAKATURA e FISCHER, 2010), mas ainda não 

foi avaliada na no M. tridactyla. A anatomia óssea (LIMA et al., 2013) e a 

composição do plexo braquial do M. tridactyla (SOUSA et al., 2013) já foram 

estudadas, todavia a distribuição desses nervos na musculatura do antebraço ainda 

não foi abordada, bem como a anatomia vascular da região. As informações do 

presente estudo podem permitir avaliar as características peculiares dos integrantes 

dessa superordem, contribuir com a clínica médica e cirúrgica, anatomia 

comparativa e futuros estudos filogenéticos. 

O Objetivo deste estudo foi descrever os músculos flexores do carpo e 

dígitos situados no antebraço de M. tridactyla.  

 

Material e métodos 

Foram utilizados neste estudo três exemplares do sexo feminino de 

tamanduá-bandeira, adultos. Ambos os antímeros foram dissecados, portanto os 

resultados desse estudo foram produto da análise de seis membros torácicos. 

Os cadáveres foram cedidos pelo Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (CETAS) - IBAMA-GO (licença 99/2011) e o projeto foi aprovado pela 

comissão de ética no uso de animais (Processo CEUA-UFG no. 018/2014). Os 

cadáveres foram fixados e conservados com solução aquosa de aldeído fórmico a 

10%.  

Para dissecação do antebraço, foi removida a pele de todo o membro, em 

segundo plano, foram removidas as fáscias superficial e fáscia profunda (fáscia do 

antebraço) para a evidenciação dos músculos, vasos e nervos da região. Para 

identificação das estruturas profundas, bem como de suas inserções, ventres ou 

tendões da musculatura superficial foram ser seccionados, quando necessário. Os 

tendões de inserção dos músculos flexores e extensores digitais foram dissecados 

distamente até sua fixação nos dígitos. Foram descritos todos os músculos flexores 

do antebraço, com exceção do M. flexor digital profundo, pois já fora descrito em 

estudo anterior desta esquipe. 

 

Resultados e discussão 
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 O músculo (M.) flexor radial do carpo posiciona-se profundamente ao M. 

braquioradial. Em sua face profunda está em contato com o M. flexor digital 

profundo, mas não se funde a ele como em tatus (OLSON et al., 2015). Origina-se 

no epicôndilo medial do úmero em conjunto com o M. pronador redondo, como em 

T. tetradactyla (TAYLOR, 1978), D. novemcinctus (OLSON, 2015) e animais 

domésticos (SCHALLER, 1999). Seu longo tendão cruza o feixe vasculonervoso 

mediano e segue na superfície palmar do carpo profundamente ao flexor digital 

profundo para inserir na extremidade proximal do terceiro metacarpiano, diferindo do 

D. novemcinctus (OLSON, 2015), cuja inserção ocorre no segundo metacarpiano. 

 O M. flexor ulnar do carpo é parcialmente coberto pelo M. flexor digital 

superficial. Relaciona-se profundamente com o M. flexor profundo dos dedos e o 

nervo ulnar. É composto por duas porções; as cabeças umeral, com origem no 

epicôndilo medial do úmero e a cabeça ulnar, com origem na tuberosidade do 

olécrano e borda caudal na fáscia do antebraço. As duas cabeças se fundem, 

formando uma forte lâmina muscular que insere no retináculo flexor e no osso 

acessório do carpo. A composição desse músculo pelas cabeças umeral e ulnar 

também é descrita em animais domésticos (SCHALLER, 1999). Já em D. 

novemcinctus (OLSON, 2015), não foi observada uma cabeça umeral, bem como 

sua origem na ulna se estende desde o olécrano até o terço distal do osso. A 

inserção nesta espécie apresenta ainda uma extensão para o quinto metacarpiano.  

 O M. flexor superficial dos dedos apresenta duas cabeças de origem, 

coincidindo com o descrito em T. tetradactyla (TAYLOR, 1978). Por outro lado, nos 

animais domésticos (SHALLER, 1999) e no D. novemcinctus (OLSON, 2015), o 

músculo apresenta somente uma cabeça, com origem no úmero. Em M. tridactyla, 

no presente estudo, a cabeça umeral origina-se epicôndilo medial e a ulnar na 

tuberosidade do olécrano e fáscia do antebraço. As duas porções convergem para 

formar um longo tendão que atravessa o canal do retináculo flexor, segue no sentido 

distal para inserir no ligamento anular digital do terceiro dedo, que é o mais 

desenvolvido nessa espécie. Este perfil de inserção incrementa a força do dedo 

principal nessa espécie e difere de outros animais estudados, como carnívoros 

domésticos onde se insere nas falanges médias dos dígitos II – V (SCHALLER, 

1999) e D. novemcinctus, cuja inserção ocorre na falange distal do dígito II e médias 

dos dígitos III e IV (OLSON, 2015). 
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 O músculo palmar longo, descrito com padrão normal ou variação anatômica 

em primatas (ROQUELINE et al., 2014), não foi observado em M. tridactyla no 

presente estudo, bem como em D. novemcinctus. Todavia, já fora observado em 

outros membros da família Dasypodidae (OLSON, 2015). 

  

Conclusão 

 O perfil anatômico dos músculos flexores do carpo e flexor digital superficial 

de M. tridactyla segue em geral o padrão dos mamíferos. Tal padrão pode permitir a 

extrapolação de técnicas cirúrgicas utilizadas em animais domésticos para esta 

espécie. 
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Resumo 

Equinos atletas para qualquer modalidade, requer treinamento físico intenso quase que 

diariamente para que possam participar de competições em alta performance. São de 1 a 

2 horas diárias sob treinamentos de intensidade física de moderada a forte, o qual os 

atletas necessitam que todo seu metabolismo esteja funcionando em perfeita 

homeostase, principalmente seu sistema cardiorrespiratório. Em tese, com o aumento da 

intensidade física, há aumento da pressão arterial sistêmica (pa),o qual leva diretamente à 

uma vaso dilatação periférica aumentando a perfusão tecidual e em consequência ocorre 

o aumento da pressão intraocular (PIO).  A tonometria (técnica de aferição de pressão 

intraocular) foi realizada em um grupo de 9 animais sadios, sem histórico de doença 

oftalmológica prévia, com animais machos e fêmeas entre 6 a 16 anos de idade, 

utilizando apenas anestesia tópica na superfície ocular sem bloqueios regionais. Este 

trabalho visa aferir a pressão intraocular (PIO) de equinos atletas de diferentes faixas 

etárias e performances distintas. A avaliação foi realizada em dois tempos: em repouso e 

pós-exercício moderado a intenso, demostrando a existência de animais em que a PIO se 

mantém em faixas acima da normalidade durante exercício e indicando que esses podem 

ser futuros pacientes oftalmológicos. 

Palavras-chave: Pressão intraocular, Tonometria, Equino, Atletas. 

Keywords: Intraocular Pressure, Tonometry, Equine, Athletes. 

Introdução  

A aferição de PIO é o valor dado pelo resultado do equilíbrio dinâmico entre a produção e 

drenagem do humor aquoso mensurados através de um tonômetro o qual também está 

entre os procedimentos de rotina do exame oftálmico. Alguns fatores podem interferir 

diretamente no resultado da PIO em equinos, assim como observado em humanos, nos 

equinos a posição da cabeça em relação a altura do coração pode interferir em até 

8mmHg de diferença entre aferições de PIO (KOMÁRINY, 2006). Isso significa que as 

aferições em equinos devem ser feitas de maneira padronizada, preferencialmente com 
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os animais em troncos de contenção para melhor manejo. O uso da tonometria de 

aplanação tem sido utilizado para ampliar o diagnóstico de afecções oftalmológicas em 

equinos, sobretudo em casos de glaucoma (PIO acima de 30 a 35mmHg) e de uveíte 

anterior (PIO abaixo de 15 mmHg) (BROOKS; MATTHEWS, 2007; WADA, 2006). Os 

valores de referência da PIO em equinos estão entre 15 e 30 mmHg, com uma diferença 

de 5 a 8 mmHg entre os olhos (GILGER, 2005) e em estudos mais recentes 

demonstraram que equinos em repouso, apresentaram médias entre 22,55 ±7,32 mmHg 

(MARTINEZ, 2016).  

Materiais e métodos 

Foram avaliados 18 olhos sadios de 9 equinos puros de origem da raça Quarto de Milha 

em idades que variariam entre 6 e 16 anos, machos e fêmeas, ativos em vida atlética e 

praticantes em competições nas modalidades de: Três Tambores ou Laço Individual de 

Bezerro. Os animais são provindos da propriedade “Centro de Treinamento Rancho LR” 

que se localiza no município de São José dos Campos – SP, todos os proprietários dos 

animais estavam cientes do procedimento experimental para fins de pesquisa e 

autorizaram realizar o procedimento.  Nenhum dos animais avaliados apresentavam 

histórico de doença ocular/sistêmica prévia ou distúrbios cardiovasculares. Todos os 

animais se apresentavam sadios, vermifugados e vacinados contra doenças 

infectocontagiosas e soronegativos para anemia infecciosa dos equinos (AIE) e mormo. 

A aferição foi realizada entre às 11 horas da manhã e 13 horas da tarde, sob sombra e 

cobertura, os animais foram retirados das cocheiras, anestesiados topicamente 

(Anestésico® - cloridrato de tetracaína a 1% e cloridrato de fenilefrina à 0,1%) e então 

aferido a pressão em repouso com tonômetro de aplanação (Tonopen®), cada olho foi 

aferido 3 vezes e contabilizado a média da PIO, sendo que neste trabalho foi utilizado 

apenas anestesia tópica, com colírio anestésico, sem bloqueios regionais (PEREIRA, 

2016).  Após aferição em repouso os animais foram submetidos a aquecimento físico e 

exercício em redondel para estimular o aumento das funções vitais corpóreas, tais como 

frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Sabido que todos estes 

animais são atletas, porém não participam exclusivamente de apenas uma determinada 

modalidade esportiva, foi escolhido à padronização do exercício físico em redondel para 

aferição. Após exercício os animais foram aferidos logo em seguida, ainda ofegantes e 
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sem tempo para estabilização dos parâmetros vitais, assim que foram retirados do 

redondel. 

Resultados e discussão 

Tabela 1: Média de pressão intraocular em olho direito e olho esquerdo. 

ANIMAL OLHO DIREITO OLHO ESQUERDO 
EQUINO 1       

    em repouso 19- 21  19-20 
pós exercício 18- 21 18-20 

EQUINO 2      
                em repouso 13-14 19-20 

pós exercício 19-21 18-19 
EQUINO 3     

    em repouso 17-18 18-19 
pós exercício 16-19 16-18 

EQUINO 4      
                 em repouso 18-20 18-19 

pós exercício 14-15 16-18 
EQUINO 5      

  em repouso 11-14 26-28 
pós exercício 19-20 28-30 

EQUINO 6     
  em repouso 14-15 16-18 
pós exercício 19-21 20-24 

EQUINO 7      

                     em repouso 16-19 16-17 

pós exercício 25-26 22-24 

EQUINO 8     

       em repouso 18-19 18-20 

pós exercício 34-38 35-38 

EQUINO 9     

                     em repouso 23-25 25-27 

pós exercício 25-26 18-19 
 

Os resultados das aferições demonstraram que mesmo em um pequeno grupo de animais 

avaliados, o cavalo 8 (11,1% do grupo) exerce atividade física com pressão intraocular 

acima de 30mmHg em ambos os olhos, isso significa que, este animal exerce sua função 

atlética diariamente sobre pressão intraocular elevada pré dispondo-o a sofrer as mesmas 

injúrias oculares de um olho glaucomatoso, tais como degeneração das estruturas 

nervosas e perda progressiva da visão.  
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O olho equino parece tolerar durante vários meses e inclusive anos, elevações da PIO, o 

que tornariam nas mesmas condições um cão cego, embora o resultado final progressivo 

seja igualmente a cegueira (HERRERA 2008). Então o fato do treinamento contínuo com 

exercício físico intenso, indica que todo e qualquer equino com vida atlética ativa pode ser 

um futuro deficiente visual.  

Conclusão 

A aferição de PIO em equinos atletas deste trabalho demonstra o quanto os exercícios 

físicos desses animais podem afetar diretamente na sanidade ocular, o treinamento diário 

leva às injúrias oculares crônicas, subclínicas e possivelmente cumulativas. O aumento da 

perfusão tecidual com a vasodilatação periférica indica uma correspondência entre a 

pressão arterial sistêmica e a pressão intraocular. Na literatura há poucos trabalhos que 

relatam esta correlação o que sugere maiores estudos sobre neste tema. 
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Resumo 

Gato macho, de um ano e meio, foi atendido, com um tumor periocular esquerdo, 

sem sinais de trauma ou processo inflamatório local. Realizou-se radiografia torácica 

e ultrassonografia de abdômen, ambas negativas para pesquisa de metástases e 

tomografia computadorizada de crânio que evidenciou lise dos ossos nasais, 

lacrimais e aumento de volume dos linfonodos retrofaríngeo e submandibular. O 

paciente foi submetido à enucleação, e o material submetido à análise histológica, 

que sugeriu tumor maligno de nervo periférico, sendo confirmado pela 

imunohistoquímica como sarcoma ocular pós-traumático, tipo fusiforme. O paciente 

veio a óbito após duas semanas da cirurgia. Este tipo de câncer é raro, em animais 

jovens e sua patogenia ainda permanece desconhecida, não sendo possível definir 

se existe fator relacionado a lesões prévias. Este parece ser o primeiro trabalho a 

reportar um gato tão jovem com a doença, além de metástase em linfonodos 

regionais. 

Palavras-chave: radiografia – ultrassonografia - linfonodos – retrofaríngeo – 

imunohistoquímica. 

Keywords: radiography - ultrasonography - lymph nodes - retropharyngeal - 

immunohistochemistry. 
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Revisão de Literatura 

A oncologia oftálmica veterinária tem alcançado cada vez mais relevância, embora a 

incidência de neoplasias oculares em felinos seja rara (1.8% dos tumores) 

(SALVADO,2010), todavia, esta característica pode estar associada à falta de 

diagnósticos certeiros. Entre as principais patologias oftálmicas de gatos, as 

neoplasias malignas são as mais comuns (DUBIELZIG, 2010), levando desconforto 

ao paciente, dor, perda da visão, além de invadir tecidos adjacentes e se disseminar 

para órgãos distantes (metástase). Histologicamente, os tumores orbitários podem 

ser primários, do tecido epitelial, incluindo as células neuroepiteliais (Íris, corpo ciliar, 

retina, endotélio vascular) ou do tecido conjuntivo, tais como o músculo liso e de 

elementos neurais mesenquimais (DUBIELZIG et al.,2010). Os tumores secundários, 

são metastáticos dos cânceres locais (MARTINS, 2012). Entre as neoplasias 

malignas que acometem o globo ocular, o sarcoma pós-traumático felino (SPTF) é 

uma neoplasia maligna rara, tendo sido pouco diagnosticada (HESSE et al., 2015), e 

cuja patogenia ainda permanece desconhecida (ORLA et al., 2015). Embora 

hipóteses atribuam seu desenvolvimento ao trauma prévio, seja ou não perfurante, 

com ou sem ruptura da lente (MILLER e DUBIELZI, 2013), outros autores  associam 

sua patogenia a proliferação de células pluripotentes (LAUS e ORIÁ, 2009; MILLER 

e DUBIELZI, 2013; ORLA et al., 2015). Ele é considerado um câncer de alto grau de 

malignidade, tendo a invasão de tecidos adjacentes e metástases, como fatores 

comuns. Morfologicamente, os SPTF(s), podem ser classificados em três tipos 

histológicos: células fusiformes, células redondas e osteossarcoma ou 

condrossarcoma, estes tipos mais raros (DUBIELZIG ,2010) 

Descrição do Caso 

Um felino macho, sem raça definida, de um ano e meio de idade, foi atendido em 

clínica veterinária, com hiporexia e aumento de volume em região periorbital do 

globo ocular esquerdo, há duas semanas, sem histórico prévio de trauma. Pelo 

exame físico, constatou-se a presença de um tumor séssil, não ulcerado, não 

inflamado, e aderido à região periocular, com dimensões macroscópicas que se 

estendiam à cavidade nasal, e sem sinal de dor. Após o estadiamento clinico, o 

paciente foi submetido à ressecção parcial do tumor, para trazer alívio e diagnóstico 
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para tratamento adjuvante, porém o mesmo veio a óbito duas semanas após a 

realização da cirurgia, por causas não definidas. 

Discussão 

As neoplasias oculares têm sido diagnosticadas com mais frequência nos últimos 

tempos, embora ainda sejam raras em gatos (MILLER e DUBIELZIG, 2013). O 

diagnóstico morfológico favorecia neoplasia mesenquimal fusocelular, para tumor 

maligno de nervo periférico, entretanto, o material foi submetido à 

imunohistoquímica, e se confirmou como Sarcoma Ocular Pós-Traumático Felino. 

Para alguns autores, existe uma relação direta entre o tumor e traumas prévios 

locais, sendo tanto os processos degenerativos e inflamatórios, importantes 

precursores para o desenvolvimento dos sarcomas oculares (PERLMANN et 

al.;2011), todavia, esta assertiva não corrobora com este estudo, pois  existe um 

período de latência que varia entre 5 meses a 11 anos, entre o trauma e o  

surgimento da doença (MILLER  e DUBIELZIG, 2013; WILCOCK e NJAA, 2016). O 

animal se tratava de um paciente muito jovem, sendo pouco provável que ele tenha 

passado por um período de latência após algum trauma, e esta assertiva pode ser 

corroborada pelo exame oftalmológico prévio onde não foram observados restos 

intralesionais e ruptura da lente e cápsula; fatos estes que poderiam ter sido 

interpretados como evidências de traumas oculares, e possivelmente aumentar os 

riscos do desenvolvimento de um sarcoma intraocular (MOREIRA et al.; 2017). Este 

relato de caso corrobora LAUS e ORIÁ 2009, que advogam que o SOTF pode ter 

origem em células pluripotentes, levando ainda em consideração que existe o tipo 

condrossarcoma que não está relacionado ao trauma prévio em gatos (BECKWITH-

COHEN et al., 2014), o que pode reforçar a teoria de que este tumor surge 

naturalmente de células pluripotentes. Embora não existam estudos que comparem 

as diferenças entre os tipos histológicos e seus comportamentos, os autores 

corroboram com ALLGOWER, 2009, quando afirmado que o tipo fusiforme 

apresenta rápida infiltração em todo globo ocular, inclusive o encéfalo (CONCEIÇAO 

et al., 2010) e alta capacidade de disseminar pelos linfonodos regionais, pois é 

possível visualizar pela TC o aumento de dimensões em ambos os linfonodos retro-

faríngeo e submandibular, caracterizando metástase regional. A maioria dos 

pacientes morre alguns meses após a enucleação (DUBIELZIG, 2010), discordando 

deste estudo, pois o paciente veio a óbito alguns dias após a intervenção cirúrgica. 
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Embora os sarcomas oculares sejam considerados extremamente malignos, a sua 

patogenia ainda permanece desconhecida, e parece seguir o mesmo mecanismo 

dos sarcomas de aplicação em gatos (MOREIRA et al., 2017) e este fato pode estar 

associado à sua raridade ou falta de diagnóstico. 

Conclusão 

O sarcoma ocular pós-traumático em gatos é um câncer raro, invasivo, metastático e 

cuja patogenia pode não estar diretamente relacionado ao fator pré-traumático. 

Referências Bibliográficas 

1. AllGOWER, I. Ocular tumors. In: SEVC Southern 

EuropeanVeterinaryConference, 2-4 Outubro, 2009. Barcelona, Espanha. 

ProceedingProceedingsofthe Southern EuropeanVeterinaryConference&Congreso 

Nacional AVEPA, 2009. 

2. BECKWITH-COHEN, B.; TEIXEIRA, L. B.; DUBIELZIG, R. R. 

Presumedprimary intraocular chondrosarcoma in cats. 

JournalofVeterinaryDiagnosticInvestigation, v. 26, n, 5, p.: 664 – 668, 2014 DOI: 

10.1177/1040638714542961 

3. DUBIELZIG, R. R.; KETRING, K.; MCLELLAN, G. J.; ALBERT, D. A. 

Veterinary Ocular Pathology: a comparative review. In PathologicMechanisms in 

Ocular Disease, p.: 9, 2010. Saunders Elsevier. 1ST Edition, ISBN: 9780702044427 

4. DUBIELZIG, R. R. Ocular and periocular tumors in cats. In: Proceedingof 36th 

World Small Animal VeterinaryCongress - WSAVA, Jeju, Korea, 2010, p.: 14-17. 

5. CONCEIÇÃO, L. F.; RIBEIRO, A. P.; PISO, Y. T.; LAUS, J. L. 

Considerationsabout ocular neoplasia ofdogsandcats. Ciência Rural. v. 40, n. 10, p.: 

2235- 2242, 2010. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84782010005000165  

6. HESSE, K. L.; FREDO, G.; GUIMARAES, L. B.; REIS, M. O.; PIGATTO, J. A. 

T.; PAVARINI, S. P.; DRIEMEIER, D.; SONNE, L. Neoplasmas oculares e de anexos 

em cães e gatos no Rio Grande do Sul: 265 casos (2009 -2014). Pesquisa 

Veterinária Brasileira. v. 35, n,.1, p. 58 – 60, 2015 DOI: 10.1590/S0100-

736X2015000100011 



 288 

7. LAUS, J. L.; ORIÁ, A. P. Tópicos em Oftalmologia dos Felinos. In: José Luiz 

Laus. (Org.). Oftalmologia Clínica e Cirúrgica em Cães e Gatos. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Roca, pp. 169-202, 2009. ISBN: 8572416749 

8. MARTINS, L. M. C. (2012). Neoplasias em felinos um estudo descritivo de 3 

anos. Dissertação de Mestrado em Clínica. Lisboa: Faculdade de Medicina 

Veterinária - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 

9. MILLER, P. E.; DUBIELZIG, R. R. 2013. Ocular Tumors. In: Withrow, S.J.; 

VAIL, D. M.; PAGE, R. L. Small animal clinicaloncology; 5.ed. Philadelphia: W.B. 

Saunders, pp. 597-607. ISBN:978-1-4377-2362-5 

10. MOREIRA, M. V. L.; ANDRADE, M. C.; FULGENCIO, G. O.; LANGOHR, I. M.; 

ECCO, R. Presumed post traumatic ocular 

chondrosarcomawithintrathoracicmestastases in cat. VeterirnaryOpthalmology; p. 1 – 

4, 2017.   DOI 10.1111/vop. 12521 

11. ORLA, A. P.; ESTRELA-LIMA, A.; NETO, F. A. D.; RAPOSO, A. C. S.; BONO, 

E. T.; MONCAO-SILVA, R. M. Principais neoplasias oculares em cães e gatos. 

Revista Investigação Medicina Veterinária. v.14, n. 2, p.: 33-39, 2015. ISSN 

21774780 

12. PERLMANN, E.; RODARTE-ALMEDIA, A. C. V.; ALBUQUERQUE, L.; 

SAFATLE, A. M. V.; PIGATTO, J. A. T.; BARROS, P. S. M.  Feline intraocular 

sarcoma associatedwithphthisisbulbi. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e 

Zootecnica, v.63, n.3, p.591-594, 2011. ISSN 1678-4162 

13. SALVADO, I. S. S. (2010). Estudo retrospectivo das neoplasias em canídeos 

e felídeos domésticos, analisadas pelo laboratório de anatomia patológica da 

faculdade de medicina veterinária da universidade técnica de Lisboa, no período 

compreendido entre 2000 e 2009. Dissertação de Mestrado em Clínica. Lisboa: 

Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade Técnica de Lisboa. 

14 WILCOCK, B. P.; NJAA, B. L. SpecialSense. In: Jubb, Kennedy 

andPalmer’sPathologyofdomesticanimals, v. 1, 6 thedition (ed. MAXID, M. G.) 

Elsevier, Sto Louis Missouri, 2016, p.: 478-486, ISBN: 978-0-7020-5322-1 

  



 289 

COLOBOMA DE NERVO ÓPTICO EM CÃO DA RAÇA SHIH TZU – RELATO DE 

CASO 

Giovanna Bertulucci JACULI 1; Ana Carolina Almeida de GÓES 2 e Ana Paula Araújo 
COSTA3 

 
1 Aluna da Especialização em Oftalmologia Veterinária ANCLIVEPA-SP, gigi.bertulucci@gmail.com 
2 Médica Veterinária na NOVA-Núcleo de Oftalmologia Veterinária, mestre em Clínica Cirúrgica, 
FMVZ-USP 
3 Médica Veterinária na Imaginopet, doutora em Ciência Animal, UFG 
 

Resumo 

O coloboma é um defeito tecidual congênito resultante do fechamento incompleto da 

fissura óptica embrionária. Pode acometer qualquer estrutura ocular, incluindo 

pálpebras, córnea, íris, zônula e corpo ciliar, coroide, retina e nervo óptico. No disco 

óptico, o coloboma é caracterizado por uma escavação esbranquiçada, em que a 

cabeça do nervo fica alargada ou distorcida. Ocorre como um defeito isolado ou em 

associação com outros colobomas e frequentemente está associado a outras 

anomalias como microftalmia e catarata, e ainda, a “anomalia do olho do Collie”. 

Apesar da grande alteração anatômica, pouco ou nenhum déficit visual é observado 

em cães com coloboma de nervo óptico. Neste trabalho, reportamos um caso de 

coloboma de nervo óptico unilateral em um cão da raça Shitzu, de dois anos de 

idade, com déficit visual discreto e sem outras comorbidades oculares associadas. O 

exame fundoscópico evidenciou disco óptico esquerdo de tamanho aumentado, com 

grande escavação e ausência de anastomose central. A ultrassonografia ocular 

ratificou este diagnóstico ao demonstrar a descontinuidade da parede ocular na 

região da papila óptica e alterações no formato habitual do nervo óptico. 

Palavras-chave: Coloboma, nervo óptico, cão 

Keywords: Coloboma, optic nerve, dog 

 

Revisão de literatura 

No processo da embriogênese podem ocorrer anomalias no desenvolvimento do 

bulbo ocular (TZELIKIS e FERNANDES, 2004). O coloboma é uma das 

manifestações oculares relacionadas a falhas na embriogênese (ONCHOWEI et al., 

2000), podendo se desenvolver em qualquer estrutura ocular, incluindo pálpebras, 

córnea, íris, zônula e corpo ciliar, coroide, retina e nervo óptico (TZELIKIS e 

FERNANDES, 2004). Os colobomas podem ser unilaterais ou bilaterais (COOK, 
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2013), e, ainda, de acordo com o local acometido, são classificados como típicos ou 

atípicos. Colobomas típicos estão localizados no quadrante inferonasal (RUBIN, 

1989) e ocorrem por um fechamento incompleto da fissura óptica embrionária 

(BRIZIARELLI e ABRUTYN, 1975). Em qualquer outra posição, o coloboma é 

considerado atípico, sendo encontrado com menor frequência (GELATT et al., 1969; 

ONCHWEI et al., 2000) e se desenvolve devido a falta de indução ou proliferação 

prejudicada dos tecidos afetados (GRAHN, 2003), não estando associado ao 

fechamento incompleto da fissura óptica. Estes aparecem como escavações 

semelhantes a crateras, frequentemente encontrados na extremidade temporal do 

disco óptico (ROBERTS, 1960; SUGAR, 1967; WEISSE e STOTZER, 1973) e estão 

associados a graus variados de hipoplasia da coroide. Ademais, observa-se, 

ocasionalmente, uma área despigmentada nitidamente circunscrita, geralmente 

pálida, com vascularização atenuada ou anômala. Defeitos colobomatosos herdados 

são encontrados na anomalia do olho do Collie (ROBERTS, 1969), em cães da raça 

Pastor Australiano (GELATT e VEITH, 1970) e da raça Basenji (RUBIN, 1989). 

A patogênese desta malformação atípica ainda não está clara, entretanto, parece 

estar associada a defeitos primários do epitélio uveal (colobomas do segmento 

anterior) e / ou do epitélio pigmentar da retina (colobomas do segmento posterior) 

(COOK et al., 1991).  

Existem poucos casos descritos de colobomas atípicos em cães afetando o disco 

óptico e a coroide (BRIZIARELLI e ABRUTYN, 1975). O coloboma do disco óptico 

pode ser pequeno e difícil de diferenciar de uma escavação fisiológica profunda, ou 

pode ser muito grande e profundo, de tal forma que, distorce a área do disco. Caso 

seja maior, pode facilmente ser identificado pela cor da lesão e a maneira como a 

vasculatura retiniana muda de curso ou desaparece na borda do defeito. Os 

diagnósticos diferenciais para um grande coloboma de nervo óptico incluem 

escavação ou atrofia da cabeça do nervo óptico devido a glaucoma ou trauma 

(NARFSTROM et al., 2013). Ainda segundo estes autores, pouco ou nenhum déficit 

visual é observado em cães com coloboma de nervo óptico. 

 

Descrição do caso 

Um cão da raça ShihTzu, de 2 anos de idade, foi atendido na NOVA - Núcleo de 

Oftalmologia Veterinária, em Goiânia, com histórico de secreção purulenta e 

opacidade em olho direito (OD) e possível dificuldade visual em olho esquerdo (OE). 



 291 

Os reflexos pupilares direto e consensual do OE estavam presentes, porém lentos. 

Em contrapartida, os reflexos direto e consensual do OD estavam ausentes. À 

tonometria por aplanação, o OD apresentou resultado de 10 mmHg e o OE de 14 

mmHg, ambos considerados normais. Na córnea foram evidenciadas opacificação 

central no OD, juntamente com pigmentação corneana e neovascularização em 

canto temporal. O OE, por outro lado, apresentava córnea límpida, brilhante e 

transparente. 

A oftalmoscopia indireta não foi possível no OD pela presença de catarata madura. 

No OE, entretanto, revelou papila de tamanho significativamente aumentado, com 

grande escavação, ausência da anastomose central e depressões peripapilares na 

retina adjacente (Figura 1).  

Foi realizada ultrassonografia ocular, que evidenciou descolamento de retina total 

em OD. Em OE constatou-se descontinuidade da parede ocular na região da papila 

óptica associada à perda do formato cônico do nervo óptico e importante 

tortuosidade do mesmo (Figura 2). 

                            
Figura 1: Retinografia de OE, em cão da raça ShihTzu,               Figura 2: Ultrassonografia de OE, em cão da 

com coloboma de nervo óptico.                                                      raça ShihTzu, com alteração na anatomia 

                                                                                                        habitual da parede posterior e do nervo óptico.   

Discussão 

Nesse relato apresentamos um cão da raça Shihtzu diagnosticado com coloboma de 

nervo óptico em OE. Quanto à raça do animal, a literatura não cita o ShihTzu como 

uma raça predisposta, o que não exclui a possibilidade de ocorrência nesta raça 

(MILLER, 2013). 

O paciente deste relato tinha reflexo de ameaça em OE, mas demonstrou alguma 

dificuldade visual no teste de obstáculos, o que foi confirmado pelos tutores e que 

corrobora os achados de (NARFSTROM e PETERSEN JONES, 2013) de que 

nestes casos pouco ou nenhum déficit visual é encontrado.  
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Entre os diagnósticos diferenciais da escavação encontrada no nervo óptico temos a 

escavação por glaucoma ou o coloboma do nervo óptico (OFRI, 2013b). Porém, 

neste caso, havia outras alterações como ausência da anastomose central dos 

vasos e o aumento significativo do tamanho da papila, o que nos levou à hipótese 

diagnóstica de coloboma. 

A ultrassonografia ocular foi solicitada a fim de avaliar o polo posterior 

minuciosamente e, também, pela opacidade de meios importante em OD (catarata 

branca), o que impossibilitava o exame do segmento posterior, assim como 

recomendado pela literatura (BRANDT, 2001; WALTON et al., 2002). 

Entre as complicações no diagnóstico nos deparamos com a discussão sobre a 

localização do defeito tecidual no nervo óptico. A literatura divide o coloboma em 

típico e atípico, sendo o típico localizado na porção nasal inferior e o atípico em 

localização diferente da típica. Neste caso, não encontramos hipoplasia da coroide 

que é o que confirma a anomalia do olho do Collie – coloboma atípico (BEDFORD, 

1982) e a localização não é apenas no quadrante nasal inferior. Portanto, não foi 

possível chegar a um consenso sobre a classificação do coloboma deste paciente. 

  

Conclusão 

O coloboma de nervo óptico é uma doença congênita rara em cães. Os exames de 

ultrassonografia ocular e fundoscopia são exames complementares imprescindíveis 

para o diagnóstico desta afecção. Além disso, a ultrassonografia ocular deve ser 

realizada sempre que houver opacidade de meios dificultando a fundoscopia, sendo 

o segundo exame oftálmico de escolha para o auxílio no diagnóstico. 
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Resumo 

As alterações radiográficas das lesões ósseas associadas aos procedimentos 

semiológicos incluindo o exame ortopédico possibilitam a aquisição de uma suspeita 

diagnostica mais precisa. Este trabalho objetiva relatar a abordagem clinica em um 

caso de osteomielite em uma cadela com histórico de trauma prévio. A paciente 

apresentava feridas na pele de forma circular e exsudativas em região do carpo e 

parte distal do radio no membro torácico esquerdo, claudicação e desvio ósseo 

medial das falanges. A abordagem clinica utilizada visava à obtenção de um 

diagnostico mais preciso para a adequação de uma terapêutica eficaz, e levou em 

consideração a posição anatômica da lesão, o histórico e achados radiológicos 

encontrados, bem como, a resposta a tratativa administrada para a suspeita 

diagnostica levantada, a osteomielite. O tratamento visava ainda à melhoria do 

quadro apresentado pelo paciente, promovendo bem-estar, e utilização de curativos 

com bandagem diariamente. Os métodos diagnósticos utilizados mostraram-se 

eficazes na obtenção do diagnostico e prevenção da sintomatologia apresentada. 

Palavras-chave: Fratura óssea; diagnóstico terapêutico; tratamento.  

Keywords: Bone fracture; therapeutic diagnosis, treatment. 

Revisão de Literatura 

A Osteomielite é caracterizada por uma inflamação óssea que envolva 

infecção bacteriana ou fúngica, e pode ter sinais radiográficos parecidos com a de 

um Osteossarcoma. Já este ultimo, é uma neoplasia óssea primária maligna de 

crescimento rápido e infiltrativos, sendo o tipo de tumor mais comum em cães 

(PIERMATTEI et al., 2009). Embora semelhantes os aspectos radiográficos como 
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números de ossos afetados, a localização quando associadas aos achados do 

exame físico, laboratorial e histórico, podem auxiliar a precisar as possibilidades 

diagnosticas (THRALL, 2010). Segundo Feitosa (2014) assim como ocorre em 

afecções que acometem outros sistemas, nos casos ortopédicos existe a 

necessidade de coletar dados como raça, idade e sexo, pois determinadas 

enfermidades apresentam predileções por uma destas três informações. Deste 

modo, o clinico poderá analisar melhor os achados do exame ortopédico específico 

com os radiográficos, sendo que a biopsia para avaliação histopatológica e 

possivelmente uma cultura microbiológica são necessárias para a obtenção de um 

diagnostico definitivo (THRALL, 2010). 

As alterações radiográficas semelhantes entre as duas enfermidades são: 

aumento de volume ósseo, reações periosteais, lise óssea, perda de padrão 

trabecular ósseo, triângulo de Codman e demais sinais clínicos como claudicação e 

possível existência de fraturas patológicas (PICHINELLI, 2014).  

Existem algumas diferenças quando comparados os sinais radiográficos 

apresentados pelas afecções. Nesse sentido Thrall (2010) indica como 

características mais comumente ligadas aos tumores: as reações periosteais 

extremamente agressivas, a existência de metástase subclínica já instalada quando 

o osteossarcoma é diagnosticado, e ainda a questão de origem única metafisária, 

embora possa atingir epífise e diáfise, articulação e demais ossos adjacentes no 

decorrer da doença. Dentre estas alterações radiográficas do osteosarcoma, 

destaca-se a destruição do osso cortical (DENNY e BITTERWORTH,2006). Já no 

caso de osteomielite há o aspecto em paliçada ou colunar, onde as reações 

osteomielíticas são dispostas verticalmente e em direção perpendicular ao córtex, tal 

aspecto pode ocorrer em neoplasias, mas parece estar mais frequentemente 

relacionada com a osteomielite bacteriana (THRALL, 2010).   

Portanto a abordagem clinica em casos com suspeita diagnostica dentre 

estas duas patologias, leva em consideração o histórico e achado radiográfico para 

a obtenção de diagnostico e tratamento corretos. O tratamento da osteomielite parte 

do uso de fármacos antimicrobianos adequados, limpeza e drenagem da ferida 

aberta com estabilização da fratura, quando presente (PIERMATTEI et al., 2009). 

Sendo ações tomadas até a obtenção de resultados do histopatológico, cultura e 

antibiograma que são realizados a partir da sequestrectomia ou com agulha fina 

aspirativa (PIERMATTEI et al., 2009). Segundo Teixeira (2010) em casos de 
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osteosarcoma, o indicado é a amputação com a aplicação de quimioterapias, em 

casos que haverá uma adição na sobrevida. 

O objetivo deste trabalho é relatar o caso de osteomielite em uma cadela 

SRD, que foi diagnosticado com a utilização da técnica semiológica e com base nos 

achados radiográficos e terapia antibiótica.  

Descrição do Caso 

Em 02 de abril de 2016 foi atendido durante o Programa Trindade em Ação, 

uma cadela SRD de 3 Kg e pelagem amarela, que foi adotada pela tutora a cerca de 

dois meses, com idade aproximada de 2,5 anos. Durante o atendimento de triagem 

a proprietária relatou que a paciente havia sido encontrada deitada no meio da rua e 

em aparente estado de choque, e quando foi resgatada, percebia-se que ela não 

andava normalmente, claudicando do membro torácico esquerdo. A paciente foi 

levada para atendimento veterinário por apresentar claudicação apoiando-se sobre o 

membro afetado.  

Durante a realização do exame físico geral constatou-se que o animal pesava 

3,0 Kg, apresentava frequência cardíaca e respiratória dentro dos padrões 

fisiológicos normais, temperatura retal de 39,1 º C e estado geral bom. No exame 

ortopédico da paciente, observou-se feridas exsudativas sobre a pele em região de 

carpo de forma circular e com 3,5 cm de diâmetro e outra na parte proximal do radio 

com aproximadamente 2 cm de diâmetro ambas localizadas na parede dorsal do 

membro afetado, que apresentava tumefação de tecido mole adjacente. 

Havia restrição de movimentação, leve crepitação e deformidade óssea pelo 

processo de cicatrização já instalado. Foi realizada, a seguir uma limpeza da ferida 

com solução fisiológica e clorexidine e solicitado hemograma e bioquímico como 

exames de rotina, além da radiografia craniocaudal e médio-lateral do membro para 

a verificação devido a suspeita diagnostica de fratura ulnar em região cárpica, e 

ainda radiografia torácica latero-lateral e ventro-dorsal para avaliar a presença de 

metástases. 

Devido aos achados da anamnese e através dos exames físicos e clínicos, foi 

levantada a suspeita diagnostica de osteomielite e administrado para fins de 

protocolo terapêutico uma associação de Enrofloxacina (4mg/kg SID) com 

Cefalexina (30mg/kg BID) por dez dias, além do Omeprazol (1mg/kg) administrado 

por via oral pela manha e em jejum por 10 dias, e ainda foi indicado a realização de 
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curativos diários com a limpeza a base de solução fisiológica e o uso de colar 

elisabetano. Tornou-se necessário o reagendado para retorno em 10 dias para 

atendimento já na Clinica Veterinária Unidade Hvet do Instituto Unificado de Ensino 

Superior Objetivo.  

Durante o atendimento na unidade já era perceptível a melhora, pois a ferida 

não apresentava mais exsudato e o edema havia diminuído. Os exames de rotina 

como o Bioquímico (TGP/ALT e Creatinina Sérica) sem alterações, e o Hemograma 

apresentou uma Leucocitose discreta, Linfocitose relativa e absoluta, e Monocitose 

relativa e absoluta. Na radiografia torácica a paciente não apresentava nódulos ou 

massas que indicassem presença de neoplasias, já na radiografia do membro foi 

possível perceber a lises ósseas em diáfise da ulna e na articulação do carpo com 

reação periosteal ativa e com aspecto paliçada e apenas uma discreta lise cortical, 

uma contratura óssea que desviava as falanges lateralmente devido a proliferação 

óssea e tentativas de consolidação formando calo ósseo, no entanto sem área 

isolada de reação subperiosteal, denominado triângulo de Codman. A fratura na 

articulação do carpo apresenta uma não consolidação óssea. O caso relatado, então 

foi diagnosticado como osteomielite através do diagnostico terapêutico, sendo que a 

biopsia para analise histopatológica não foi aplicável por decisão do proprietário, 

devido ao custo e ao tempo necessários para resultados. Contudo, após a avaliação 

do caso foi indicado a amputação do membro com a desarticulação escapuloumeral, 

devido a cronicidade, sendo o prognostico para retorno à funcionalidade do membro, 

tido como ruim. 

 

Discussão 

Como estratégia para obtenção do diagnostico no caso relatado neste 

trabalho, foi utilizado como base a semiologia com abordagem clinica e analise de 

dados da anamnese, bem como achados radiográficos da lesão. Segundo Piermattei 

et al., (2009), tais fatores são essenciais para definir a área da lesão e diagnosticar a 

afecção.  

O histórico de claudicação e aparecimento da lesão e edemaciação a cerca 

de 2 meses, sem tratamento adequado denotam a cronicidade do caso. E os sinais 

radiográficos apresentados tais como: Tumefação de tecidos moles, lise óssea, 

reação periosteal irregular e densidade irregular, coincidem com os descritos por 

Denny e Butterworth (2006) como uteis para a confirmação radiológica.  
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Para tratamento com agentes antimicrobianos é indicado a cultura e 

determinação da sensibilidade microbiana frente aos antibióticos testados 

(PIERMATTEI et al., 2009; THRALL, 2010). No entanto, quando já há a suspeita de 

osteomielite é apropriado já iniciar o uso de antibióticos de largo espectro, enquanto 

aguarda os resultados laboratoriais, ou caso a cultura não tenha sido solicitada 

(DENNY e BITTERWORTH,2006). Assim como descrito na literatura, no trabalho 

relatado, o uso da antibióticoterapia foi ministrado mesmo sem a cultura e 

antibiograma, já que estes foram impossibilitados por decisão do proprietário, devido 

ao custo e ao tempo necessários para resultados. 

  Como tratamento, além de uso de antibióticos, curativos e drenagem, são 

relacionados o sequestro de fragmentos ósseos, implantes e técnicas que visão a 

estabilidade da fratura (DENNY e BUTTERWORTH,2006; PIERMATTEI et al., 2009; 

THRALL, 2010), mas no presente caso foi indicado a amputação do membro 

acometido por se tratar de uma fratura contaminada e a cronicidade, sendo que a 

função do membro não poderia mais ser restabelecida, devido a contratura muscular 

grave e lesões ligamentares, sendo que a biopsia pode ser realizada 

concomitantemente ao procedimento de amputação. 

 

Conclusão 

A semiologia com abordagem clínica, e a imagem radiográfica tanto torácica 

quanto do membro foram proveitosas para a obtenção do diagnóstico terapêutico e 

possibilitar tratativa adequada ao caso.  
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RESUMO 

O hemangioma é uma neoplasia benigna, com origem nas células endoteliais 

vasculares, e que pode ter relação com exposição a raios ultravioletas, os locais de 

predileção no olho, é a conjuntiva bulbar, conjuntiva da terceira pálpebra, com ou 

sem acometimento da córnea. O presente relato descreve um cão de propriedade 

rural, com 8 anos de idade, macho, apresentando aumento de volume em região 

conjuntival temporal bilateral, secreção sero-sanguinolenta, com evolução de dois 

meses. Foi realizado a avaliação oftalmológica completa, e foi constatado aumento 

de volume com aspecto friável e de coloração avermelhada na região de conjuntiva 

bulbar temporal, além disso, foram solicitados exames pré operatórios assim como 

pesquisa de metástase. O mesmo foi submetido a exérese dos nódulos e as peças 

enviadas para histopatológico, para confirmação do diagnóstico, positivo para 

hemagioma conjuntival.  

Palavras-chave: neoplasias da conjuntiva, neoplasias oculares, hemangioma  

Keywords: Conjunctival neoplasms, eye neoplasms, hemangioma  

 

REVISÃO DE LITERATURA  

O hemangioma é um tumor benigno, não invasivo, com origem nas células 

endoteliais vasculares, cuja etiologia não está muito bem elucidada, entretanto 

alguns autores já o correlacionam com a incidência de radiação ultravioleta (UV), 

sendo este, considerado um fator predisponente à ocorrência desta afecção 

(GRANDY et al., 1943). É uma neoplasia que frequentemente pode acometer região 

de conjuntiva da terceira pálpebra, bem como a conjuntiva temporal com ou sem 
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acometimento da córnea, e, geralmente possui origem primária (HARGIS et al., 

1978; LIAPIS;GENOVESE, 2004).  

Os cães são acometidos principalmente nas regiões despigmentadas e com 

maior exposição aos raios UV, o diagnóstico se dá pelos achados clínicos, exame 

histopatológico que por meio deste, irá diferenciar se é hemangioma, o qual é 

caracterizado por acúmulos cavernosos, semelhantes morfologicamente com as 

células endoteliais dos vasos de um hemangiossarcoma que é definido por invasão 

de celularidade, hipercromasia, anisocariose, e figuras de mitoses (WILCOCK et al., 

2002). 

Os hemangiomas e os hemangiossarcomas conjuntivais estão relacionados à 

um bom prognóstico, desde que a excisão cirúrgica seja completa e, em sua grande 

maioria, pode ser curativa, todavia, na literatura há descrito relatos de recidiva 

(HARGIS et al;, 1978; ; MUGHANNAM et al., 1997; DUBIELZING, 2002).  

RELATO DE CASO 

Um cão de aproximadamente oito anos de idade, Australian Cattle Dog, 

macho, inteiro, que vive em propriedade rural foi atendido no hospital veterinário da 

Unesp/ Botucatu-SP, apresentando queixa de aumento de volume bilateral em 

região de conjuntiva bulbar temporal, apresentando tempo de evolução de 2 meses, 

com sinais de secreção serosanguinolenta. Ao exame oftalmológico, foi possível 

observar a presença de aumento de volume bilateral com coloração avermelhada, 

aspecto friável, superfície irregular. O animal ainda apresentava hiperemia 

conjuntival em ambos os olhos, reflexo pupilar a luz dentro da normalidade, a 

pressão intra ocular em olho direito (OD) era 14 mm/Hg e em olho esquerdo (OE) 

era de 10 mm/Hg.  

O animal foi submetido a uma série de exames complementares, dentre eles, 

hemograma, bioquímicos, raio x de tórax, ultrassom ocular e avaliação cardíaca, 

com o objetivo de avaliar o bem estar geral e prepará-lo para o procedimento 

cirúrgico. Não houve nenhuma alteração nos exames que o impedisse de ser 

submetido à cirurgia, e com isso, o paciente foi previamente tratado com colírio de 

tobramicina em ambos os olhos, quatro vezes ao dia, cetrolac em ambos os olhos 

três vezes ao dia, e com epitegel em ambos os olhos seis vezes ao dia, também foi 

passada as orientações pré operatórias bem como o jejum adequado.  
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Durante o procedimento cirúrgico foram realizadas excisões de ambos os 

nódulos da região temporal, e para facilitar a exposição da região acometida foi feito 

uma cantotomia, os fragmentos foram fixados em formol e enviados para análise 

histopatológica. Foi prescrito no pós cirúrgico colírio de dexametasona associado 

sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B em ambos os olhos, foi mantido o 

epitegel em ambos os olhos quatro vezes ao dia, meloxicam por via oral na dose de 

0,1 mg/kg, e ainda foi orientado sobre o uso do colar elizabetano e de limpeza com 

solução fisiológica e gaze.  

No histopatológico foi possível fechar o diagnóstico para hemangioma de 

conjuntiva bulbar. Com 30 dias aproximadamente do pós operatório foi possível 

observar uma região mais avermelhada em olho esquerdo, foi entrado em contato 

com tutora para que fosse repetida a cirurgia, mas a mesma estava satisfeita com o 

resultado e decidiu observar a evolução.  

DISCUSSÃO 

O hemangioma e o hemangiossarcoma em cães ocorrem em animais em uma 

faixa etária média de oito anos (WILCOCK, 1994), o que condiz com a idade do 

animal relatado, bem como a localização da lesão que geralmente ocorre em região 

temporal (HARGIS et al., 1978; LIAPIS;GENOVESE, 2004), no presente trabalho, o 

que mais chama a atenção é o fato das lesões serem bilaterais o que é pouco 

descrito em literatura.  

O ambiente e os hábitos em que o animal vive também podem predispor a 

neoplasia, onde locais com a presença de grande incidência de raios UV como em 

propriedades rurais e de pastoreio, podem ser considerados agravantes (GRANDY 

et al., 1943). 

As características macroscópicas da lesão foram semelhantes aos estudos 

descritos em literatura, assim como os achados microscópicos, que foram 

conclusivos para hemangioma por apresentarem celularidade semelhante às células 

endoteliais dos vasos sanguíneos (WILCOCK et al., 2002). 

O hemangioma possui um bom prognóstico, desde que a retirada cirúrgica 

seja completa, além disso, há estudos que sugerem que tumores localizados em 

conjuntiva bulbar possuem maiores chances de permanecerem células tumorais no 
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local da lesão, favorecendo a recidiva (WILCOCK et al., 2002), o que ocorreu em 

nossa descrição de caso.  

Em casos de neoformações mais extensas na conjuntiva bulbar, é necessário 

tratamentos adjuvantes ao procedimentos cirúrgicos para completa eliminação da 

neoplasia, como a crioterapia, minimizando a ocorrência de recidivas nesses casos 

(PRIE et al., 2006).  

CONCLUSÃO  

O hemangiona conjuntival possui características curativas desde que a 

excisão seja completa, ou em casos muito extensos que seja considerada a 

associação de outras técnicas para diminuir as chances de recidiva.  
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Resumo 

Neoplasias melanocíticas são classificadas em benignas e malignas e se originam 

de células produtoras de melanina. Acometem animais de meia idade e podem se 

desenvolver em várias regiões do organismo, dentre elas, a pele. Foi atendido um 

cão, macho, de 8 anos, com aumento de volume na região nasolateral esquerda de 

aproximadamente 1 cm, de coloração enegrecida, não ulcerado, alopécico e com 

evolução de aproximadamente 5 meses. Após avaliação citopatológica, que sugeriu 

neoplasia de origem melanocítica, não diferenciando entre melanoma e 

melanocitoma, optou-se pela abordagem cirúrgica. A exérese da neoplasia foi 

realizada e a reconstrução do defeito feita com um retalho de avanço em padrão 

subdérmico. Após a exérese da massa, o retalho foi confeccionado e avançado em 

direção ao defeito e na base do retalho foi realizada a técninca do triângulo de 

Burrow em ambas extremidades para a retirada do excesso de pele formado. Na 

sequência, as bordas cirúrgicas do defeito e do retalho foram aproximadas e 

suturadas. Durante o pós-operatório foi observado bom processo de cicatrização, 

sem perda tecidual do retalho e os pontos foram retirados 12 dias após o 

procedimento cirúrgico. O retalho de avanço associado ao o triângulo de Burrow 

possibilitou a reconstrução após exérese com margem, além de preservar a estética 

da região nasolateral do paciente. 

 

Palavras-chave: Cirurgia reconstrutiva, neoplasias melanocíticas, canino. 

Keywords: reconstructive surgery, melanocytic neoplasms, canine. 
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Revisão de literatura 

Neoplasias melanocíticas são formadas a partir de melanoblastos e 

melanócitos, células capazes de produzir melanina (GOLDSCHMIDT e HENDRICK 

2002, SMITH et al. 2002). Na medicina veterinária, a terminologia das neoplasias 

melanocíticas sugere que todas as proliferações não congênitas e benignas dos 

melanócitos sejam denominadas de melanocitoma, e a proliferação maligna dos 

melanócitos, de melanoma (SCOTT et al., 2001; SMITH et al., 2002). 

Macroscopicamente, as neoplasias melanocíticas são caracterizadas por 

lesões escuras e únicas, em forma de placas ou lobuladas, afetando qualquer região 

do corpo e atingindo de 1 a 10 cm de diâmetro. Microscopicamente, as neoplasias 

melanocíticas podem ser classificadas de acordo com os tipos histológicos, 

comportamento, localização do tecido e presença de pigmento (WITHROW, 2007; 

SPANGLER e KASS, 2006). 

A remoção cirúrgica completa ainda é o método de tratamento mais frequente 

das neoplasias localizadas em animais domésticos (WITHROW, 2007; HEDLUND, 

2013). A excisão desse tumores podem causar defeitos teciduais extensos. Tobias 

(2012) e Daleck e de Nardi (2016), propõem a cirurgia reconstrutiva, com a utilização 

de enxertos e retalhos cutâneos, para a correção de defeitos criados após a exérese 

da neoplasia, quando não é possível o fechamento primário do defeito. 

Todavia, a presença de massas neoplásicas na face constitui um desafio 

cirúrgico tanto para sua excisão com margem de segurança adequada, quanto para 

o posterior fechamento de um defeito extenso de pele (SAKUMA et al., 2003). 

O retalho de avanço unipedicular, considerado relativamente simples, baseia-

se nos plexos subdérmicos de cada região a ser corrigida, e é indicado para 

fechamento de defeitos quadrangulares e retangulares. A pele adjacente ao local de 

menos tensão do defeito é divulsionada, tornando-se um retalho elástico e solto 

suficiente para cobri-lo (PAZZINI e MORAES, 2015).  

Como nos retalhos de avanço, a formação de uma saliência de pele na base 

do retalho (dog-ears) é inevitável, Pazzini e Moraes (2015) recomenda a correção 

das mesmas com excisão de Triângulos de Burrow na base do retalho, antes ou 

depois de promover o avanço sob o defeito, que segundo Hedlund (2013), além de 

melhorar a estética do defeito, auxilia no alívio da tensão sob as linhas de incisão da 

pele.  
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Figura 1: Imagens transoperatórias da exérese de neoplasia de origem melanocítica em plano nasolateral 
de cão, seguido pela reconstrução do defeito criado. (A) Delimitação das margens cirúrgicas (1,5 
cm). (B) e (C) Exérese da neoplasia respeitando as magens. (D) Confecção do retalho de 
avanço em padrão subdérmico, notar a base larga do retalho. (E) Retalho posicionado sob o 
defeito e fixado por sutura intradérmica, notar a formação das dog-ears na base do retalho. (F) 
sutura de pele após as realização do triângulo de Burrow. 

Deve-se ressaltar que a realização de retalhos de avanço, apesar de simples, 

requer um bom planejamento. A retração excessiva do retalho pode promover 

deiscência ou distorção da borda da ferida (TOBIAS, 2012). 

 

Descrição do Caso 

Foi atendido um cão, macho, de 8 anos, com aumento de volume na região 

nasolateral esquerda de aproximadamente 1 cm, de coloração enegrecida, não 

ulcerado, alopécico, não aderido, de consistência firme e com evolução estimada de 

5 meses. Após avaliação citopatológica, que sugeriu neoplasia de origem 

melanocítica, não diferenciando entre melanoma e melanocitoma, optou-se por 

abordagem cirúrgica com margem de segurança.  

A exérese da neoplasia foi realizada com 1,5 cm de margem cirúrgica e a 

reconstrução do defeito feita com um retalho de avanço em padrão subdérmico. 

Após a exérese, o retalho foi confeccionado e avançado em direção ao defeito no 

sentido caudo-rostral do paciente. Na base do retalho, ao término de cada incisão, 

houve acúmulo de pele e para correção desse defeito, foi realizada a retirada do 

triângulo de Burrow em ambas as extremidades. As bordas cirúrgicas foram 

aproximadas, primariamente, por sutura intradérmica com fio monofilamentar 

absorvível em padrão Swift, sendo realizados apenas nos pontos de maior tensão 

tecidual, como nas extremidades e laterais do retalho. A pele foi suturada em padrão 

simples interrompido com fio monofilamentar inabsorvível 3-0 (Figura 1). 

 
 



 307 

Durante o pós-operatório foi observado bom processo de cicatrização, sem 

perda tecidual do retalho e os pontos foram retirados 12 dias após o procedimento 

cirúrgico (Figura 2).  

 

 
Figura 3: Aspecto final após a reparação da ferida cirúrgica e retidada de 

pontos com 12 dias de pós-operatório.   

 

Discussão 

Sabe-se que apesar da cirurgia para remoção de tumores cutâneos ser 

bastante frequente (WITHROW, 2007; HEDLUND, 2013), cirurgias como a de 

remoção de nódulos em locais de difícil aposição cutânea, podem comprometer o 

fechamento da ferida cirúrgica ou originar cicatrizes esteticamente desfavoráveis 

(SAKUMA et al., 2003).  

No presente trabalho, o nódulo resseccionado encontrava-se em região 

nasolateral, onde a aproximação de bordas mal planejadas poderia ocasionar 

defeitos como exposição do canino, ectrópio iatrogênico, ou mesmo desvio lateral do 

plano nasal, levando a um comprometimento anatômico e estético da região. 

O retalho de avanço associado ao triângulo de Burrow, uma das opções 

recomendadas para a correção do defeito na região (PAZZINI e MORAES, 2015; 

HEDLUND, 2013) possibilitou a reconstrução após exérese com margem, além de 

preservar a estética da região nasolateral do paciente.  
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Conclusão 

A partir do resultado observado, pode-se concluir que a excisão do nódulo 

com margem e a técnica de retalho empregada foram de fácil execução e 

satisfatória neste caso, uma vez que foi de caráter curativo seguido de reparo do 

defeito tecidual. Como resultado final, obteve-se cicatrização e crescimento piloso 

adequado, resultando em bom aspecto estético. 
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Resumo 

As cadelas no período do diestro passam por um longo período de exposição à 

progesterona e a estimulação desse hormônio pode levar à uma resposta exagerada 

e anormal do endométrio causando a Hiperplasia Endometrial Cística (HEC). Esta 

alteração é citada como fator predisponente ao surgimento de piometra, mucometra, 

hidrometra e hemometra. A ultrassonografia é o exame de escolha para diagnóstico 

dessas enfermidades apesar de autores afirmarem que não é possível diferencia-las 

por esse método. Desta forma, com este estudo objetivou-se descrever o aspecto 

ultrassonográfico do útero de cadelas com aumento uterino e, após avaliação do 

conteúdo do útero, ver se é possível diferenciar pela ultrassonografia piometra, 

mucometra e hemometra. Observou-se então que ultrassonograficamente cadelas 

com piometra tendem a apresentar conteúdo uterino ecogênico e parede espessada 

e hipoecoica, enquanto que cadelas com mucometra tendem a apresentar conteúdo 

uterino anecoico e parede fina e hiperecoica. 

 

Palavras-chave: Ultrassonografia, Piometra, Hemometra, Hiperplasia Endometrial 

Keywords: Ultrasonography, Pyometra, Hematometra, Endometrial Hyperplasia 

 

Introdução 

A piometra é o acúmulo de material purulento dentro do lúmen uterino de cadelas, 

ocorrendo tipicamente durante ou imediatamente após um período de dominância de 

progesterona (PRETZER, 2008). A estimulação progestacional crônica e repetida 

pode levar à resposta exagerada e anormal do endométrio, denominada Hiperplasia 

Endometrial Cística (HEC) (FERRARI, 2008). Caracterizada pelo crescimento e 

atividade secretora das glândulas endometriais e redução da atividade miometrial, 
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permitindo o acúmulo de secreções glandulares uterinas (FOSSUM, 2008; LIMA, 

2009). Este aumento também diminui a circulação, os sistemas de defesa e as 

contrações uterinas que, somadas ao fechamento do colo uterino, produzem a 

retenção de líquido dentro do órgão. A abertura do colo uterino durante o estro 

permite a entrada de bactérias, desenvolvendo a piometra (LIMA, 2009).  Como 

consequencia da HEC também podem ocorrer mucometra e hemometra, que 

possuem conteúdo uterino de aspecto seromucoso ou sanguinolento, 

respectivamente. O caráter do fluido intrauterino destas afecções difere da piometra, 

pois estes são classicamente todos estéreis (PRETZER, 2008).   

O problema mais comum associado à HCE é a piometra, sendo a ultrassonografia 

considerada o exame diagnóstico de eleição para esta afecção (MATTOON E 

NYLAND, 2005; MAGALHÃES et al., 2009). A avaliação ultrassonográfica do útero 

fornece importantes informações sobre a espessura da parede uterina, composição, 

presença de estruturas císticas, tamanho do lúmen, conteúdo, simetria e posição 

geral do órgão (DAVIDSON et al., 2009). De acordo com a literatura, 

ultrassonograficamente não é possível diferenciar piometra de mucometra ou 

hemometra (FOSSUM, 2005; DAVIDSON et al., 2009;). Assim, com este estudo 

objetivou-se descrever o aspecto ultrassonográfico do útero de cadelas com 

aumento uterino e, após avaliação do conteúdo do útero, ver se é possível 

diferenciar pela ultrassonografia piometra, mucometra e hemometra. 

 

Material e Métodos  

Foram selecionadas 18 cadelas atendidas no Hospital Veterinário da Escola de 

Medicina Veterinária e Zootecnia de Goiânia – GO da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), que apresentaram aumento uterino no exame ultrassonográfico. As 

cadelas foram submetidas a ovário-histerectomia terapêutica e, após o 

procedimento, foi coletado conteúdo do lúmen uterino para a realização de cultura 

bacteriana, que foi realizada no Laboratório de Bacteriologia do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG. 

O exame ultrassonográfico foi realizado por um único avaliador especialista em 

diagnóstico por imagem. Foi empregado o equipamento Mylab 30 Vet Gold Esaote®, 

acoplado a transdutor linear multifrequencial com frequência de 7,5 a 12MHz. 

Previamente ao exame foi realizada tricotomia ampla do abdômen e aplicado gel 

acústico para melhor contato da pele com o transdutor. Os aspectos avaliados no 
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exame ultrassonográfico foram: a medida do diâmetro uterino em sua área de maior 

espessura e da espessura da parede do útero nesta mesma região, o aspecto do 

conteúdo uterino se anecoico ou ecogênico e o aspecto da parede. 

Após a cirurgia, 2mL de secreção uterina foram colhidas por punção aspirativa, com 

seringa esterilizada e, transferida para um tubo contendo Caldo Infuso Cérebro e 

Coração para envio ao Laboratório de Bacteriologia do IPTSP. As amostras foram 

repicadas em placas de Petri contendo ágar MacConkey, ágar Manitol Salgado e 

ágar Columbia suplementado com 5% de sangue desfibrinado de cavalo. As placas 

foram incubadas em estufa bacteriológica, a 37ºC, por 48h, em aerobiose. 

Posteriormente, foram realizados caracterização morfocolonial e morfotintorial, 

isolamento bacteriano e testes bioquímicos, para identificação da amostra.  

Após o resultado da cultura bacteriana as cadelas foram divididas em dois grupos, 

um com as cadelas em que houve crescimento bacteriano indicando a presença de 

piometra e, o outro, com as cadelas onde não houve crescimento bacteriano, o 

aspecto visual do conteúdo foi utilizado para classificar mucometra e hemometra. 

 

Resultados e Discussão 

As 18 cadelas que participaram do experimento tinham idade entre três e 14 anos. 

Nove cadelas foram classificadas como tendo piometra e a idade média foi de de 6,4 

anos (entre 3 e 9 anos), em nove não houve crescimento de bactérias na cultura e a 

idade média foi de 6,7 anos (entre 3 a 14 anos). Para Feldman (2004) e Magalhães 

et al. (2009) a piometra acomete cadelas e gatas de meia idade, ciclantes, sem pré-

disposição racial tendo em média cerca de 7 anos, podendo a faixa etária variar de 

10 meses até 20 anos. 

Nas cadelas com piometra, a média do diâmetro uterino em sua região de maior 

espessura foi de 3,08cm (2,28cm a 4,39cm) e, a média da espessura da parede foi 

de 0,50 (0,23cm a 0,80cm). O aspecto ultrassonográfico do útero foi caracterizado 

pela presença de conteúdo de aspecto ecogênico na maioria dos casos (em seis 

cadelas) e anecoico homogêneo em apenas duas cadelas. A parede do útero estava 

espessada e com aspecto hipoecoico em todas as cadelas com piometra, em cinco 

cadelas o aspecto da parede foi irregular e nas outras quatro a parede estava com 

aspecto liso. Segundo Alvarenga et al. (1995), Ferreira e Lopes (2000) e Lima (2009) 

a imagem ultrassonográfica do útero com piometra é a de uma estrutura tubular bem 

definida com diâmetro entre 0,5 a 4,0 cm, o conteúdo luminal uterino apresenta 
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menor ecogenicidade que a parede, com cintilações ecogênicas bem evidentes, 

havendo concordância entre o aumento de viscosidade da secreção e a intensidade 

ecogênica. 

A média do diâmetro uterino em sua região de maior espessura nas cadelas onde 

não foi identificada a presença de bactérias na cultura foi de 2,37cm (0,86cm a 

6,10cm) e, a média da espessura da parede foi de 0,24 (0,15cm a 0,51cm). O 

aspecto do útero foi caracterizado pela presença de conteúdo de aspecto anecoico 

homogênio na maioria dos casos (em sete cadelas). Cinco cadelas apresentavam 

conteúdo anecoico em quantidade considerável no lúmen uterino e a parede 

apresentou aspecto fino, liso e hiperecoico, o aspecto visual do conteúdo uterino foi 

de muco, classificando mucometra. De acordo com Fossum (2005) e Godoy et al. 

(2010), ultrassonograficamente não é possível diferenciar piometra de mucometra ou 

hemometra, sendo o útero identificado como uma estrutura tubular linear ou 

retorcida com boa definição, tendo um lúmen hipoecóico e anecóico e paredes 

ecogênicas finas, o conteúdo luminal então, em geral, é anecogênico, podendo 

apresentar quantidade variável de pontos ecogênicos. Na condição de piometra de 

colo aberto Godoy et al., diz ainda que a parede uterina possui espessura variável e 

o útero pode não apresentar conteúdo significativo, dificultando essa diferenciação. 

Duas cadelas sem piometra apresentavam pequena quantidade de líquido anecoico 

no lúmen, associado a espessamento da parede com presença de cistos anecoicos 

e, visualmente não foi identificado conteúdo luminal, sendo estas classificadas como 

hiperplasia endometrial cística. De acordo com Mattoon e Nyland (2005) a parede 

uterina espessada com estruturas císticas é diagnóstica de hiperplasia endometrial 

cística, podendo estar ou não associada à piometra ou mucometra. 

Uma das cadelas sem piometra apresentou conteúdo uterino de aspecto ecogênico 

com estruturas hipoecoicas irregulares em suspensão, a parede tinha aspecto fino, 

liso e hiperecoico, visualmente foi identificada presença de sangue e coágulos no 

lúmen uterino caracterizando hemometra. Outra cadela apresentou o mesmo 

aspecto ultrassonográfico do conteúdo uterino, mas com parede espessada, 

hipoecoica e irregular, visualmente o conteúdo luminal tinha aspecto enegrecido e 

denso sugerindo morte e reabsorção fetal. De acordo com Mattoon e Nyland (2005), 

a presença de estruturas hipoecoicas intraluminais no útero representa a reabsorção 

de fetos e restos placentários. 
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Conclusão 

Ultrassonograficamente cadelas com piometra tendem a apresentar conteúdo 

uterino ecogênico e parede espessada e hipoecoica, com espessura maior que 

0,20cm. Cadelas com mucometra tendem a apresentar conteúdo uterino anecoico e 

parede fina e hiperecoica. 
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Resumo 

O tumor venéreo transmissível (TVT) canino é uma neoplasia que se 

desenvolve primariamente na genitália externa de cães, podendo acometer tanto 

machos quanto fêmeas. Esse tumor é caracterizado por crescimento de tecido 

hemorrágico, friável e de aspecto verrucoso. O diagnóstico baseia-se no histórico 

clínico do animal, biópsia e exame histopatológico. O presente relato descreve um 

caso de um paciente que foi atendido com queixa de sangramento peniano, onde foi 

feita ultrassom abdominal e à exposição do pênis foi retirada amostra para biópsia, 

onde foi confirmado o TVT. 

Keywords: tumor venéreo transmissível, neoplasia, genitália, cão. 

 

 Revisão de Literatura  

O TVT canino é uma neoplasia que se desenvolve primariamente na genitália 

externa de cães, tanto no macho quanto na fêmea. Esse tumor é sexualmente 

transmissível por um mecanismo de transplantação de células viáveis, apresentando 

alta incidência em cães de ambos os sexos de idades reprodutiva, tendo maior 

ocorrência em ambientes com altas concentrações de cães com deficiente controle 

reprodutivo (ECHER et al.,2015), é possivelmente causada por vírus, ainda que a 

etiologia não tenha sido identificada (SANTOS e ALESSI, 2016). 

As metástases são raras (<5%) e acometem usualmente os linfonodos 

inguinais superficiais e lombares nos machos e o ilíaco interno nas fêmeas. São 

também encontradas nos rins, baço, olhos, cérebro, hipófise, pele, tecido 

subcutâneo, linfonodos mesentéricos e peritônio (SANTOS et al., 2005) 

Os proprietários atentos aos seus animais, procuram atendimento médico 

veterinário devido a presença de secreção sanguinolenta vaginal ou peniana, a qual 
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correspondem a os sinais precoces do tumor. Deve-se ter atenção, pois a secreção 

vaginal de aspecto sanguinolento e de caráter persistente que pode ser confundida 

inicialmente com cio. O TVT pode permanecer por anos com crescimento lento ou 

sem manifestações aparentes (FONSECA, 2017). 

No macho, o tumor se desenvolve no pênis e no prepúcio e na cadela a 

neoplasia se localiza na submucosa vaginal, em especial na região dorsal, porem 

este tipo de tumor tem sido também em partes extragenitais (ECHER et al.,2015).  

Morfologicamente apresenta-se com aspecto carnudo e altamente 

vascularizado, podendo ser ulcerado, de consistência friável e de forma polipoide a 

papilar, as quais podem ser pedunculares, nodulares e multilobares, possuindo um 

aspecto de couve-flor que sangra facilmente (PEREIRA et al., 2017). 

A avaliação citológica do TVT tem se mostrado uma ferramenta rápida e de 

fácil utilização, com baixo custo, risco mínimo e de alta confiabilidade, sendo, 

portanto o método diagnóstico de eleição para esta neoplasia. A coleta para a 

avaliação citológica pode ser feita através de esfregaços da descarga genital, 

“imprints” do tumor ou pelo método de citologia aspirativa por agulha fina (CAAF). 

Estes métodos apresentam melhor nitidez celular, quando comparados aos métodos 

histopatológicos no diagnóstico do TVT (ECHER et al.,2015). 

Na microscopia vê-se a presença de células grandes, podendo ter o seu 

formato variando de redondo a poliédrico. Observa-se também citoplasma de cor 

clara e presença de vacúolos; o núcleo encontra-se grande, centralizado e 

basofílico. Uma característica também encontrada na visualização microscópica é a 

presença de inúmeras figuras de mitose (MAIA, 2016). 

A resposta imunológica do hospedeiro tem um importante papel na evolução 

do tumor, pois inicialmente o sistema imune é incapaz de destruir os oncócitos, 

permitindo o crescimento do tumor. Nesta fase percebe-se uma supressão da 

resposta imune devido à redução de linfócitos B circulantes por citotoxicidade 

promovida pelas células tumorais (ECHER et al.,2015). O TVT pode ter cura 

espontânea e o cão torna-se imune à reinoculação (SANTOS e ALESSI, 2016). 

A quimioterapia citotóxica é o tratamento de eleição nos casos de TVT, sendo 

o sulfato de vincristina o fármaco de primeira escolha, devido à boa resposta de 
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regressão tumoral e baixa toxicidade, sendo eficiente tanto para tumores primários 

quanto para lesões metastáticas. Além da quimioterapia, há outros métodos de 

tratamento dentre eles está a criocirurgia, que realiza a destruição de células 

neoplásicas por congelamento, e a ressecção cirúrgica, sendo este um método não 

recomendado, exceto em casos que se faz necessária a remoção de massas 

persistentes após a realização do protocolo quimioterápico (ECHER et al.,2015). 

Relato do caso 

Um canino, macho, sem raça definida, adulto, de coloração marrom foi 

atendido por conta de queixa de sangramento peniano. Durante o exame foi 

evidenciado a presença de sangue vivo ao redor do pênis do paciente e foi 

constatado que não era de origem interna. O pênis foi exposto novamente e foi 

possível visualizar um pequeno fragmento com aspecto verrucoso, que 

imediatamente se desfez ao toque, mostrando-se imensamente friável. Foi então 

realizada colheita do material, armazenamento em formol tamponado 10% e enviado 

ao laboratório com suspeita de tumor venéreo transmissível (TVT). 

A amostra enviada ao laboratório, uma massa de aproximadamente 1cm de 

diâmetro, difusamente esbranquiçada e com superfície irregular. O aspecto 

microscópio observado foi de uma amostra composta por folhas soltas, linhas e 

cordas de células redondas ou ovóides relativamente uniformes. Margens das 

células predominantemente indistintas. Núcleos grandes, redondos e com um único 

nucléolo colocado centralmente e rodeado por cromatina esparsa. Foi observado 

uma quantidade moderada de citoplasma rosa claro a límpido. Índice mitótico alto e 

multifocalmente havia discreto infiltrado inflamatório. Onde foi confirmada a suspeita 

de Tumor Venéreo Transmissível (TVT). 

 

Discussão 

O paciente atendido apresentou-se com um pequeno fragmento com aspecto 

verrucoso e friável na região do pênis, condizendo com o autor que afirma que no 

macho o tumor se desenvolve no pênis e no prepúcio (SANTOS e  ALESSI, 2016). 

No ultrassom não constatou-se metástases conforme (SANTOS et al.,2015) são 

raras (<5%) metástases. 

A presença de sangue vivo ao redor do pênis de origem externa também foi 

evidenciada no exame clínico do paciente sendo um dos sinais precoces do tumor 
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(FONSECA,2017) que foi tratado primeiramente com antibiótico de amplo espectro 

enrofloxacina cessando o sangramento durante o uso, no entanto após 20 dias do 

término do tratamento o sangramento reincidiu. O uso de antibióticos não são 

eficazes para o tratamento de TVT. A quimioterapia citotóxica é o tratamento de 

eleições nos casos de TVT (ECHER et al.,2015). 

Dentre os tratamentos efetivos para TVT, optou-se pelo uso do sulfato de 

vincristina, pois se trata do fármaco de eleição citado na maioria das literaturas, 

apresentando os melhores resultados dentre os diversos quimioterápicos utilizados, 

como também sugerido por Calvert (1982), Olgivie (1996) e Morrison (1998). O 

animal apresentou melhora no quadro clínico, onde se observou regressão da 

massa tumoral, destruição de células tumorais e desaparecimento dos sinais 

clínicos. Sendo assim, observou-se uma boa eficiência no tratamento ao qual houve 

a cura completa do animal. Em relação ao prognóstico, este é favorável, pois o 

animal foi submetido ao tratamento ainda no início do quadro clínico, pois quanto 

mais se demora para realizar o tratamento pior será o prognóstico, visto que pode 

ocorrer metástase deste tumor. 

 

Conclusões 

O tumor venéreo transmissível acomete predominantemente a mucosa genital 

externa de cães machos e fêmeas, é transmitido através de mucosas, 

principalmente através do coito. O tumor, morfologicamente apresenta aspecto de 

couve flor, bastante vascularizado e de consistência bastante friável. O diagnóstico 

se da através de anamnese, sinais clínicos e exame citopatológico, sendo esse 

último conclusivo. O sulfato de vincristina mostra-se efetivo na redução e na cura do 

TVT.  
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RESUMO 

A ocorrência de tumores no sistema reprodutor masculino em cães é alta quando 

comparado à ocorrência nos felinos. Dentre estes tumores, as neoplasias 

testiculares representam em torno de 86 a 91% dos casos, sendo os seminomas, 

sertoliomas e leydigocitomas os mais comuns. O seminoma, por não causar 

alterações hormonais, é mais frequentemente ignorado pelos proprietários, sendo 

comumente encontrado no ato do exame clínico ou como um achado de necropsia. 

Este trabalho tem por objetivo relatar o caso de um cão com seminoma e dermatite 

generalizada com provável causa alérgica. 

PALAVRAS-CHAVE: canino, reprodutor, seminoma, dermatopatia. 

KEYWORDS: canine, reproductive, seminoma, dermatopathy. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Os tumores testiculares são comuns na rotina veterinária, especialmente na 

espécie canina. Podem ocorrer o desenvolvimento de diferentes tumores testiculares 

em um único animal, principalmente em cães velhos. Os principais tumores 

primários se originam dos três elementos especializados do testículo, que são as 

células intersticiais de Leydig, denominado leydigocitoma; as células de Seroli, o 

sertolioma; e o seminoma, que é o tumor originário do epitélio germinativo 

(SANTOS, 2011; BETTINI, 2006). 
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Os tumores testiculares são encontrados principalmente em cães com mais 

de 6 anos de idade, sendo que a incidência aumenta de forma progressiva, e pode 

atingir mais de 70% dos cães acima de 15 anos de idade. Em cães, os testículos 

costumam descer para o escroto em torno do décimo dia pós-nascimento, quando 

não ocorre a migração normal da cavidade abdominal para o escroto há uma 

alteração denominada de criptorquidismo. Esta alteração predispõe o aparecimento 

de tumores testiculares precocemente (SANTOS et al. 2011; MEUTEN, 2002; 

ETTINGUER et al. 2004).  

Dentre os tumores testiculares, o seminoma pode ocorrer uni ou 

bilateralmente, de forma única ou múltipla, de tamanhos variados, sendo comum o 

aumento do tamanho do testículo afetado. Apesar de poder ocorrer nos dois 

testículos, o seminoma é mais comum no testículo direito que no esquerdo. Tem 

consistência moderadamente firme à palpação e coloração esbranquiçada ou 

marrom à superfície de corte. Seminomas malignos são de baixa incidência, sendo 

mais comum em outras espécies, como na equina. A metástase geralmente ocorre 

nos linfonodos regionais, mas pode ocorrer a disseminação para outros órgãos 

internos. A diferenciação da forma benigna e maligna pode ser dificultada pelo fato 

de ambas apresentarem características histológicas de malignidade (SANTOS et al. 

2011; MEUTEN, 2002; ETTINGUER et al. 2004). 

Os testículos se apresentam com tamanho aumentado, consistência forme e 

macroscopicamente o tumor pode ser branco a cinza rósea, firme, possui ao corte e 

finas trabéculas fibrosas. Microscopicamente podem ser encontrados em arranjos 

intratubulares ou difusos de células grandes, poliédricas, com contornos bem 

demarcados. Essas células apresentam um núcleo grande e muito pouco 

citoplasma. Por não estarem associados às alterações nas concentrações de 

hormônios esteróides periféricos, os seminomas não resultam em apresentações 

clínicas de feminização, como ocorre nos sertoliomas. Este é um fator que pode 

levar à demora da percepção do tumor pelos tutores dos animais de companhia, e 

demostra a importância da castração dos animais que não são destinados à 

reprodução (SANTOS et al. 2011; MEUTEN, 2002; ETTINGUER et al. 2004; 

CARLTON et al. 1998). 
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As dermatopatias em animais domésticos podem apresentam formas 

bastante variadas e são o principal motivo de visitas às clínicas veterinárias, devido 

à fácil detecção do problema pelo proprietário. Tendo como  principal meio de 

diagnostico a biópsia de pele e revisão de histórico, as dermatites mais comuns são 

dermatite atópica, a hipersensibilidade alimentar e a dermatite alérgica de contato 

(VASCONCELOS et al. 2017). O presente trabalho é um relato de caso de um cão 

com histórico de dermatopatia crônica generalizada e posterior diagnostico de 

DESCRIÇÃO DO CASO 

O animal da espécie canina, sexo masculino e raça Sharpei foi resgatado pela 

proprietária em dezembro de 2015 das ruas e desde então apresenta-se caquético, 

com alopecia generalizada, excesso de pele. O animal apresentava também 

pústulas e um nódulo na região inguinal com 3 cm de diâmetro. Ao se realizar uma 

consulta com medico veterinário, foi feita a biopsia cutânea do nódulo inguinal e 

também foram relatadas pela proprietária alterações macroscópicas nos testículos 

como aumento de tamanho e consistência mais rígida, o mesmo solicitou um exame 

ultrassonografico que diagnosticou alterações prostáticas com indicação a 

orquiectomia bilateral.  O cão foi submetido a uma orquiectomia, onde foram 

coletadas amostras testiculares para analise histopatológicas.   

Todas as amostras foram fixadas em formaldeído a 10%,preservando assim a 

composição dos tecidos. Após o processo de fixação, o material foi incluído em 

parafina e corados pela técnica de Hematoxilina e eosina (HE). Após a fabricação, 

as lâminas foram analisadas em microscópico óptico de luz clara. Os resultados 

encontrados serão apresentados a seguir (JUNQUEIRA, 2013)  

Nas amostras testiculares foram observadas ao exame microscópico 

acentuada proliferação intratubular de células germinativas, com figuras de mitose, 

cromatina frouxa, bordos indistintos, núcleos vesiculares, citoplasma anfofílico. 

Observou-se também necrose de células individuais e presença de células gigantes.  

Já nas amostras coletadas do nódulo inguinal foi observada epiderme íntegra 

com discretas áreas de acantose. Na derme, observou-se áreas extensas de edema 

entre fibras de colágeno, e presença de áreas focais e adjacentes a folículos pilosos 

com moderado infiltrado macrofágico, com eosinófilos e mastócitos, e presença de 

neutrófilos em leito vascular. Havia discreto infiltrado de mastócitos na derme 



 322 

superficial em algumas áreas alem áreas de fibroplasia associada a infiltrado de 

macrófagos, eosinófilos, mastócitos e neutrófilos. A amostra possuía discreta 

displasia reativa em células adjacentes. 

 DISCUSSÃO 

Nas amostras testiculares foi observada acentuada proliferação intratubular 

de células germinativas, com figuras de mitose, cromatina frouxa, bordos indistintos, 

núcleos vesiculares, citoplasma anfofílico. Observou-se também necrose de células 

individuais e presença de células gigantes. De acordo com a literatura, o seminoma 

à microscopia apresenta células grandes e arredondadas, de citoplasma levemente 

anfofilico, com intenso pleomorfismo celular e índice mitótico que pode variar de 

discreto a intenso (SANTOS, 2011; MEUTEN, 2002). 

 Os seminomas são classificados em intratubular e difuso, conforme suas 

características histológicas. A forma difusa é a mais encontrada, o que pode indicar 

que o seminoma intratubular seja um estádio inicial da neoplasia, quando as células 

ainda estão contidas dentro dos túbulos. No caso descrito neste trabalho, a forma 

encontrada foi a intratubular, indicando que o diagnóstico precoce foi possível pela 

realização da orquiectomia, evidenciado a importância de um diagnostico precoce. 

(MEUTEN, 2002; SANTOS et al. 2011; RODASKI et al. 2013) 

Na histopatologia de um animal com dermatite crônica é possível visualizar 

espongiose leve, apoptose, infiltrado inflamatório e necrose de queratinócitos 

epidérmicos. Ao longo do tempo a acantose e a hiperqueratose são características 

encontradas nos exames histopatológicos (SCOOT et al. 2013; MADUREIRA et al. 

2017; VASCONCELOS et al. 2017). No presente caso foi observada área extensa 

de edema entre fibras de colágeno, e presença de áreas focais e adjacentes a 

folículos pilosos com moderado infiltrado macrofágico, com eosinófilos e mastócitos, 

e presença de neutrófilos em leito vascular.  

Os achados clínicos e histopatológicos são compatíveis com dermatite 

crônica. O diagnostico do nódulo cutâneo foi de suma importância uma vez que das 

neoplasias do aparelho reprodutor masculino os seminomas possuem de 5 a 10% 

de chances de desenvolverem metástases, principalmente para os linfonodos 

regionais e para as vísceras abdominais. A síndrome da feminilização 

paraneoplásica, em geral, é menos freqüente nos cães com seminomas, mas pode 
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ocorrer, evidenciando a importância do monitoramente das alterações 

dermatológicas nos animais acometidos (SCOOT et al. 2013; RODASKI et al. 2013) 

CONCLUSÃO 

Os achados histopatológicos encontrados nas amostras testiculares foram 

compatíveis com seminoma, evidenciando a importancia da realização do exame. 

Na amostra retirada do nódulo inguinal, os achados indicaram dermatopatia crônica.  

O relato mostra uma vantagem da realização de orquiectomia, e evidencia a 

importância de uma avaliação completa do paciente, mesmo quando o motivo da 

visita ao veterinário é facilmente perceptível, como nos casos de dermatopatias. 

REFERÊNCIAS 

 

BETTINI, M. C.; ANAMI, R. M.; ASSIS, M. M. Q.; MONTEIRO, E. R.; HEADLEY, S. 

A. Alopecia and Phenotipical Characteristics of Feminization, associated with a 

Leydig Cell Tumor in a Dog. Ciência animal. v.4 n. 4 p. 25-33, 2016.  

ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. Tratado de medicina interna veterinária. 

Doenças do cão e do gato. 5º ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan; 2004. 1037p. 

JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, J. Pele e anexos. In: Histologia Básica. 12ªed. Rio 

de Janeiro; Guanabara Koogan ; 2013.  

MEUTEN, D. J. Tumors in domestic animals. 4. ed. Iowa, USA: Iowa State Press, 

2002, 800p. 

RODASKI, S. NARDI, AB. DELECK, CR. Oncologia em cães e gatos. 2ªed. São 

Paulo: Roca; 2013. 1075p. 

SANTOS, R. L., ALESSI, A. C.Patologia Veterinária. 1. ed. Brasil: Roca, 2011, 

892p. 

SCOTT, D.W.; MILLER, J.W.H.; GRIFFIN, C.E. Small animal dermatology. 6ªed. 

Philadelphia: WB Saunders Company; 2013. 1350p. 

VASCONCELOS J.S; NETO T. S. O; NASCIMENTO, H. H. L; BARBOSA F. M. S; 

OLIVEIRA L. G. O; LUCENDA R. B; DANTAS A. F. M.  Caracterização clínica e 

histopatológica das dermatites alérgicas em cães Pesq. Vet. Bras. V. 37 n.3 p.248-

256, 2017  

ZACHARY, F.J.; MCGAVIN, D.M. Bases da patologia em veterinária. 5º ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier; 2009. 1496p 

  



 324 

NEFROLITÍASE BILATERAL E DOENÇA RENAL CRÔNICA EM CÃO:  

RELATO DE CASO 

Juliana Garcia Vieira da SILVA1; Larissa Monte Castro Veloso TOLEDO1; Saura Nayane de 

SOUZA2; Isabela Plazza BITTAR3; Michel Felipe Soares SOUZA4 e Paula Costa ARIZA5  

. 

1 Estudante de graduação de Medicina Veterinária, Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo-
IUESO, julianagarciavs@gmail.com 

2 Professora e Médica Veterinária do Departamento de Clínica de Pequenos Animais, Instituto 
Unificado de Ensino Superior Objetivo-IUESO 

3 Médica Veterinária do Departamento de Clínica de Pequenos Animais, Instituto Unificado de Ensino 
Superior Objetivo-IUESO e aluna de Doutorado em Ciência Animal, Universidade Federal de Goiás-
EVZ/UFG 

4 Mestrando em Ciência Animal, Universidade Federal de Goiás, Professor e Médico Veterinário do 
Departamento de Clínica de Pequenos Animais, Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo-
IUESO  

5 Aluna de Doutorado em Ciência Animal, Universidade Federal de Goiás-EVZ/UFG 

 

Resumo 

A urolitíase é uma enfermidade que acomete cães e gatos, em resultado de processo 

multifatoriais para seu desenvolvimento ocasionando obstrução do fluxo urinário, presença 

de infecção no trato urinário e até mesmo evoluir para o óbito do animal. A urolitíase pode 

se tratar de uma causa ou consequência da DRC. O reconhecimento precoce da DRC é 

fundamental para evitar sua progressão e a perda irreversível da função renal. O presente 

relato tem como objetivo descrever o caso de um cão, macho, com treze anos de idade, da 

raça Schnauzer, com nefrolitíase bilateral associada a doença renal crônica, abordando o 

diagnóstico e terapêutica. Para o tratamento optou-se pela nefrotomia devido à grande 

quantidade de nefrólitos e a necessidade de uma rápida resolução da afecção.  

 

Palavras-chave: cálculos renais, estruvita, urolitíase, insuficiência renal 

Keywords: kidney stones, struvite, urolithiasis, renal insufficiency 
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A urolitíase é a formação de precipitados em forma sólida em qualquer ponto das vias 

urinárias em decorrência da precipitação de minerais ou substâncias orgânicas no trato 

urinário. A maioria dos urólitos em cães é encontrada na bexiga ou uretra, sendo que 

apenas 5% é encontrado nos ureteres ou rins (FOSSUM et al., 2008).  

A formação dos urólitos está relacionada a fatores dietéticos e não dietéticos como raça, 

idade, sexo e infecção do trato urinário. Os sinais clínicos mais observados são polaciúria, 

disúria, estrangúria, hematúria, incontinência urinária e uremia (GRAUER, 2010). O 

tratamento da afecção pode ser clínico, através da dissolução e/ou interrupção do 

crescimento subsequente de urólitos, ou cirúrgico, quando há obstrução urinária, infecção 

recorrente, dor e compressão do parênquima renal (LULICH et al., 2016).  Ainda se 

desconhece qual a correlação entre a nefrolitíase e a DRC, mas o reconhecimento prévio 

das duas afecções permite evitar a progressão da DRC e a ocorrência de lesões renais 

irreversíveis (PIMENTA et al., 2014).  

A doença renal crônica (DRC) é comum na rotina clínica de pequenos animais. Esta 

síndrome caracteriza-se pela disfunção renal devido à perda progressiva e irreversível dos 

néfrons em um período de três meses a anos (BARTGES, 2012). Segundo Fossum et al. 

(2008) tem-se um quadro de DRC quando cerca de 75% dos néfrons de ambos os rins são 

afuncionais, sendo que, nos estágios avançados da doença são identificados sinais de 

uremia associada à alta mortalidade. 

 

Descrição do Caso  

Foi atendido na Clínica Veterinária da Faculdade Objetivo em Goiânia, cão, macho, da raça 

Schnauzer, 13 anos de idade, pesando 9,350kg, por motivo de nódulo cutâneo no membro 

posterior e inapetência. Nos exames laboratoriais foram observados anemia normocítica 

normocrômica com diminuição na contagem de reticulócitos, elevação de creatinina sérica 

(2,39 mg/dL), leucopenia, linfopenia e eosinopenia. Nos exames bioquímicos séricos o 

paciente apresentou hiperproteinemia (8,41 g/dL), hipergamaglobulinemia (6,28 g/dL) e 

hiperfosfatemia (9,63 mg/dL). Na urinálise o pH era de 6,5 e foram observados isostenúria 

(densidade 1,014), depósito ativo com presença de células renais (++/4+), pélvicas (++/4+), 

vesicais (+/4+), piúria (>1000/campo), hematúria (10/campo) e microbiota bacteriana 

moderada. A cultura de urina foi positiva para Proteus mirabilis. A razão proteína/creatinina 

urinária estava elevada (2,60). Na ultrassonografia foi constatado em ambos os rins 

parênquima com ecotextura heterogênea, ecogenicidade aumentada, arquitetura interna 

alterada por presença de estrutura hiperecóica formadora de sombra acústica em região de 
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pelve renal, medindo 2,86cm no rim esquerdo e 2,07cm no rim direito que sugeriram 

nefrolitíase, com perda de definição córtico-medular (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 – Imagens ultrassonográficas em plano sagital de rins esquerdo (A) e direito(B). 
(A) presença de linha hiperecóica de 2,86cm de comprimento (linha verde pontilhada) com 
formação de sombra acústica em rim esquerdo. (B) presença de linha hiperecóica de 2,07cm 
de comprimento (linha verde pontilhada) com formação de sombra acústica em rim direito. 
Ambas alterações sugerem nefrolitíase. Imagem cedida por Costa (2018). 

 

Diante dos resultados foram diagnosticados nefrolitíase bilateral, DRC estágio III da IRIS 

(International Renal Interest Society) associada à infecção urinária. Foi prescrito dieta com 

restrição de proteína e fósforo, benazepril (0,5mg/Kg) a cada 24 horas (SID), por uso 

contínuo, enrofloxacina (5mg/Kg) SID, por 21 dias, ômega 3 (500mg/Kg) SID, por uso 

contínuo, omeprazol (1mg/Kg) SID, uso contínuo, cloridrato de ondansetrona (0,2mg/Kg) 

TID, se apresentasse vômitos, eritropoetina recombinante humana (100UI/Kg), via 

subcutânea, três vezes por semana, Aminomix®, 1/2 colher de medida, SID, uso contínuo e 

sulfato ferroso (Folifer®) 5 mL, SID, uso contínuo. 

Frente ao diagnóstico fez-se remoção cirúrgica por meio de nefrotomia do nefrólito maior 

que estava no rim esquerdo por estar causando compressão do parênquima renal. Como 

medicação pré-anestésica foi utilizado morfina (0,2mg/kg/IM). A indução consistiu em 

(4mg/kg/IV) de propofol dose efeito, manutenção por isoflurano via inalatória. Como 

coadjuvante foi utilizado infusão contínua de fentanil (5g/kg/hora), lidocaína 

(30g/kg/minuto) e fluidoterapia na taxa de (3ml/kg/hora). Durante o procedimento cirúrgico 

o animal apresentou bradicardia grave e hipotensão, sendo administrado sulfato de atropina. 

Houve evolução para arritmia ventricular refratária à lidocaína, que só foi revertida após 

desfibrilação. Ao término do procedimento cirúrgico o animal foi monitorado e encaminhado 

para internação mantendo-se estável. No pós-operatório foi prescrito cefalexina (30mg/Kg a 

cada 12 horas (BID), por 10 dias, cloridrato de tramadol (3mg/Kg) BID, por 5 dias, dipirona 

(25mg/Kg,) a cada 8 horas (TID), durante 5 dias e antissepsia da ferida cirúrgica com 

clorexidine até a retirada dos pontos. As medicações de uso contínuo prescritas 

B 
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anteriormente foram mantidas. O animal veio à óbito aproximadamente 60 dias após o 

procedimento cirúrgico por complicações da DRC. 

Na avaliação da composição do nefrólito por análise química e por espectroscopia por 

energia dispersiva (EDS) foi observado estruvita em núcleo e oxalato de cálcio associado à 

estruvita na região de parede. Durante o procedimento cirúrgico foi coletado um fragmento 

do tecido renal para análise histopatológica que revelou nefrite intersticial crônica, 

linfoplasmocitária, fibrosante, difusa e acentuada.  

 

Discussão   

De acordo com Ariza (2012) a urolitíase tem maior predisposição em raças de pequeno 

porte, como Yorkshire, Schnauzer e Poodle. A bexiga (urocistólitos) e/ou uretra (uretrólitos) 

são locais onde os urólitos são comumente encontrados, sendo que 5% a 10% destes se 

encontram nos rins (nefrólitos) ou nos ureteres (ureterólitos). Neste relato, foi identificada 

nefrolitíase bilateral sendo de ocorrência rara, conforme descrito pela literatura (FOSSUM et 

al., 2008). Muitos pacientes são assintomáticos e a maioria dos nefrólitos e ureterólitos são 

diagnosticados de forma acidental ou quando não há compressão do parênquima renal e 

obstrução urinária (NORSWORTHY, 2011). 

 O paciente não apresentava sinais clínicos aparentes e, portanto, a suspeita e o diagnóstico 

de nefrolitíase só foi concluído após a realização dos exames complementares. Na 

ultrassonografia dos rins evidenciou um aumento da ecogenicidade, com arquitetura interna 

alterada por presença de estrutura hiperecóica formadora de sombra acústica em região de 

pelve renal, com perda da definição córtico medular conforme observado por Nyland et al. 

(2002) que relata que cálculos renais ou ureterais produzem focos hiperecóicos intensos, 

com formação de sombra acústica (ESPADA et al., 2006). 

A infecção do trato urinário causada pela presença da bactéria Proteus mirabilis presente na 

urina deste animal pode ter contribuído para a formação dos urólitos, uma vez que esta 

produz urease e alcaliniza a urina, predispondo à precipitação de sedimentos principalmente 

de estruvita (ANGEL-CARAZA et al., 2010), corroborando com os resultados da análise dos 

urólitos do paciente deste caso.  

A análise histopatológica renal evidenciou que a doença renal era de caráter crônico e se 

encontrava em estádio avançado visto a presença de fibrose acentuada, conforme descrito 

por Bartges (2012).  

Conclusão  

A nefrolitíase e a doença renal crônica são enfermidades relevantes na clínica veterinária. O 
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reconhecimento prévio das duas afecções é de extrema importância para evitar a 

progressão da DRC e a ocorrência de lesões renais irreversíveis. Sendo assim, os exames 

complementares são indispensáveis no diagnóstico precoce e tratamento das afecções. 
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Resumo 

A osteodistrofia renal é uma complicação decorrente do hiperparatireoidismo secundário à 

doença renal crônica em estágio avançado. Caracteriza-se como um distúrbio osteopênico 

com proliferação do tecido conjuntivo fibroso, mais evidente nos ossos mandibulares e 

maxilares, que acomete mais frequentemente animais jovens. Este trabalho tem por objetivo 

relatar um caso de osteodistrofia renal em um canino, macho, raça ShihTzu, 11 meses de 

idade, apresentando halitose e hiporexia. Ao exame físico da cavidade oral os dentes eram 

maleáveis à manipulação. O hemograma apresentou anemia normocítica normocrômica não 

regenerativa, a bioquímica sérica apresentou aumento de creatinina e fosfatase alcalina. Ao 

exame radiográfico do crânio observou-se ramo mandibular com perda de densidade óssea 

difusa. Diante ao exposto foram solicitados exames complementares, com aumento do nível 

de cálcio total sérico, diminuição do nível de cálcio iônico e hiperfosfatemia. Em decorrência 

da análise dos resultados foi diagnosticado que o animal apresentava doença renal crônica 

em estágio III associada à osteodistrofia. 

 

Palavras-chave: doença renal crônica, hiperparatireoidismo secundário renal, "mandíbula de 

borracha", paratormônio, canino, osteodistrofia fibrosa 

Keywords: chronic renal disease, secondary renal hyperparathyroidism, "rubber jaw", 

parathyroid hormone, canine, fibrous osteodystrophy 
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A doença renal crônica (DRC) raramente é encontrada em animais jovens, acometendo 

mais comumente animais idosos. As causas podem ser congênitas, familiares, hereditárias 

ou adquiridas. Em algumas raças a doença congênita renal é de caráter hereditário, como 

Cocker Spaniel Inglês, Shih-tzu, Beagle, Lhasa Apso, Dobermann Pinscher, Dálmata, 

Schnauzer miniatura, Pastor Alemão, Poodle Weimaraner e Golden Retriever (LEES, 1996). 

A redução da função renal promove diminuição da produção de calcitriol e retenção de 

fósforo, os quais contribuem para o desencadeamento e perpetuação do 

hiperparatireoidismo secundário renal (HSR). O HSR é uma síndrome complexa e 

multifatorial que envolve mudanças nos níveis circulantes de cálcio, paratormônio (PTH), 

fósforo e 1,25-diidroxicolecalciferol (STILLION e RITT, 2009).  

O PTH, hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, possui a função de manter as 

concentrações de cálcio ionizável adequadas, assim como também ocorre o contrário, 

havendo um feedback (STILLION e RITT, 2009). De acordo com Chew et al. (2012) o PTH 

exerce diversos efeitos adversos no cérebro, coração, medula óssea e tecidos moles, além 

de ter um importante papel no desenvolvimento da osteodistrofia. A osteodistrofia fibrosa de 

origem renal também conhecida como “mandíbula de borracha” é um termo geral para a 

doença metabólica óssea decorrente da DRC (POLZIN e OSBORNE, 1995), caracterizada 

por um distúrbio osteopênico, mais evidente na mandíbula e maxila, que envolve reabsorção 

osteoclástica, associada com a proliferação do tecido conjuntivo fibroso e a mineralização 

deficiente do osteóide (JONHSON et al., 1997; DOIGE e WIESBRODE, 1998). 

A osteodistrofia renal é caracterizada por um aumento de volume na região mandibular, com 

tecido ósseo de consistência macia e flexível (STILLION e RITT, 2009). A osteodistrofia 

renal é pouco comum em cães e gatos com DRC e quando ocorre, é mais frequente em 

animais em fase de crescimento. Nesta fase, em função da atividade metabólica do osso em 

crescimento, há mais susceptibilidade para os efeitos adversos do hiperparatireoidismo 

(POLZIN e OSBORNE, 1995).  

Para o diagnóstico de HSR, as concentrações séricas de PTH intacto dever ser mensuradas 

de forma seriada, pois uma única mensuração com valores normais não exclui a 

possibilidade de ocorrência da doença (CHEW et al., 2012). Exames de imagem, como a 

radiografia podem revelar baixa densidade óssea, perda da lâmina dura em torno dos 

dentes e desmineralização da maxila e da mandíbula (RUSENOV, 2010). 

O tratamento indicado é o conservativo, de suporte e sintomático, envolvendo o controle do 

fósforo sérico por meio da dieta e de quelantes, além da possível suplementação de 

vitamina D e de calcitriol, com o objetivo de minimizar as consequências clínicas e 
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fisiopatológicas da redução da função renal, oferecendo melhor qualidade de vida ao animal 

(POLZIN & OSBORNE, 1995; PARKER et al., 2015). 

 

Descrição do Caso  

Foi atendido em uma Clínica Veterinária particular em Goiânia, cão, macho, da raça 

ShihTzu, com 11 meses de idade, apresentando halitose e hiporexia. Ao exame físico da 

cavidade oral observou-se que os dentes eram maleáveis à manipulação. Foram solicitados 

exames complementares de hemograma, bioquímica sérica como alanina aminotransferase 

(ALT), fosfatase alcalina, albumina e creatinina, urinálise, razão proteína/creatinina urinária 

(RPC), radiografia do crânio e mensuração da pressão arterial sistêmica. O hemograma 

apresentou anemia normocítica normocrômica não regenerativa, observado pela contagem 

de reticulócitos (35,66 células/L) e monocitose. As alterações observadas nos exames 

bioquímicos séricos foram, elevação de creatinina sérica (4,09 mg/dL) e de fosfatase 

alcalina (222 U/L). Na urinálise foi observado isostenúria e a RPC apresentou proteinúria 

intensa (2,92). A pressão arterial sistêmica estava 160 mmHg. O exame radiográfico do 

crânio revelou ramo mandibular com perda de densidade óssea difusa, elementos dentais 

bem visualizados, com periferias apicais mais definidas e destacadas do que o habitual 

devido à perda de densidade alveolar (FIGURA 1).  

Diante dos resultados foram solicitados os exames complementares e observados um 

aumento do nível de cálcio total sério (12,46 mg/dL), diminuição do nível de cálcio iônico 

(1.079 mmol/L) e hiperfosfatemia (10,8 mg/dL). 

Em decorrência da análise dos resultados o animal foi diagnosticado com doença renal 

crônica (DRC) em estágio III associada à osteodistrofia renal. 

Foram prescritos como tratamento benazepril (0,5 mg/kg, via oral, a cada 24 horas), 

eritropoetina (100 mg/kg, via subcutânea, 3 x por semana), hidróxido de alumínio (30 mg/kg, 

via oral, a cada 8 horas), ondansetrona (0,2 mg/kg, via oral, a cada 8 horas) para controle 

dos vômitos, Aminomix® (1/2 colher de medida, via oral, 1 x ao dia por uso contínuo), dieta 

terapêutica com restrição de proteína e fósforo, omeprazol (1mg/kg, a cada 24 horas, por 

uso contínuo), Hemolitan Gold® (2 gotas/Kg, a cada 12 horas, por uso contínuo), ômega 3 

(500mg a cada 24 horas, por uso contínuo). Foi realizado retorno após dois meses sendo 

relatado pelo tutor que o animal tinha dificuldade em ingerir as medicações e a dieta, o que 

piorou o estado geral do paciente. Após a implementação da dieta e do hidróxido de 

alumínio, o fósforo sérico reduziu e foi adicionado ao tratamento calcitriol (2,5 ng/Kg, a cada 

24 horas). 
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FIGURA 1 – Imagem radiográfica craniana do paciente com osteodistrofia fibrosa. (A) Projeção 
laterolateral com boca aberta. Imagem da maxila e do corpo mandibular com perda de densidade 
óssea difusa e tecido ósseo cortical do corpo da mandíbula de espessura reduzida (seta fina). A 
periferia apical da raiz dos dentes está mais definida e destacada por conta da perda de 
densidade alveolar (seta preenchida). (B) Projeção dorsoventral. A periferia apical da raiz dos 
dentes mais rostrais (incisivos, caninos e pré-molares) está mais definida por conta da perda de 
densidade alveolar (setas preenchidas). 
 

Discussão  

A osteodistrofia renal não é uma manifestação clínica comum do hiperparatireoidismo 

secundário renal em pacientes idosos (STILLION e RITT, 2009), sendo sua ocorrência mais 

relatada em animais jovens na fase de crescimento (POLZIN e OSBORNE, 1995; 

RUSENOV, 2010). Porém, a sua ocorrência é esperada, já que na DRC as lesões 

estruturais e/ou funcionais são irreversíveis e progressivas (CHEW et al., 2012). A 

diminuição do nível de cálcio iônico juntamente com a hiperfosfatemia apresentada pelo 

paciente pode ser justificada pelo fato de que, na DRC ocorre perda progressiva de néfrons 

diminuindo a taxa de filtração glomerular levando a retenção de fósforo e, 

consequentemente, a um quadro de hiperfosfatemia, que reduz a concentração de cálcio 

ionizado pelo efeito da Lei da Massa ([Ca]x[P]=constante) (STILLION e RITT, 2009; CHEW 

et al., 2012). 

No presente relato, foi realizado a radiografia do crânio como forma de avaliar a 

desmineralização óssea. O exame radiográfico revelou ramo mandibular com perda difusa 

de densidade óssea; elementos dentais bem visualizados, com periferias apicais mais 

definidas e destacadas do que o habitual devido à perda de densidade alveolar. Desta 

forma, os achados radiográficos no presente relato, juntamente com os achados de exame 

clínico e laboratoriais são compatíveis com quadro de HSR conforme descrito por Stillion e 

Ritt (2009). O prognóstico destes pacientes é de reservado à ruim, e normalmente culminam 

na eutanásia (POLZIN e OSBORNE, 1995).  
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Conclusão  

Considerando os achados clínicos, laboratoriais e radiográficos, a osteodistrofia renal é 

considerada uma complicação grave da doença renal crônica, apresentando-se em estágios 

mais avançados da DRC, o que torna o prognóstico desfavorável. 
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RESUMO 

A Escherichia coli assim como a Proteus mirabilis é uma bactéria gram-negativa, da 

família Enterobacteriaceae, que pertence à flora gastrointestinal natural da maioria 

dos animais e atua de forma importante na manutenção da fisiologia intestinal. São 

bactérias oportunistas que, em animais imunossuprimidos ou situações de estresse, 

podem levar a infecções fora do trato digestório, como em cavidade nasal, ocular; e 

que na maioria dos casos estão relacionadas a grandes quantidades de animais em 

pequenos espaços, e nem sempre com condições higiênico sanitárias adequadas, 

como em criadouros irregulares e principalmente na avicultura, sendo as aves de 

produção os animais mais acometidos. O presente relato descreve o caso de um 

pássaro-preto (Gnorimopsar chopi), atendido em uma clínica veterinária particular na 

cidade de Marília - SP que apresentava presença de aumento de volume em região 

de pálpebra superior. O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico onde foi 

realizada a coleta de material e encaminhado para o exame microbiológico no qual o 

resultado foi positivo para Escherichia coli e Proteus mirabilis. 

Palavras-chave: bactéria, avicultura, bactéria entérica.  

Key words: bacteria, poultry, gastrointestinal microbiome.   

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Gnorimopsar chopi é uma espécie de ave caracterizada por penas brilhantes 

inteiramente negras, encontradas na América do Sul. Possuem uma habilidade de 

canto desejada, sendo uma das espécies capturas na fauna brasileira. Sua 
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ocorrência natural inclui o Nordeste brasileiro, Central, Oeste e Sul, sendo 

ameaçadas no Sul do Brasil e Central (MARTINS et al., 2002). Possui importância 

no forrageamento em áreas abertas tanto no solo quanto em árvores. Sua dieta é 

pouco estudada, porém há relatos observacionais de ser à base de frutos e 

artrópodes (JARAMILLO; BURKE, 1999). 

Os passeriformes podem albergar e veicular agentes infecciosos que 

potencialmente afetam tanto a saúde humana, como a saúde animal. Possuem 

grande mobilidade e podem voar longas distâncias em busca de alimento, 

contaminando o ambiente em que passam com suas excretas (PEDERSEN et al., 

2006). Os principais microrganismos de veiculação são os entéricos representados 

por Escherichia coli (E. coli), Salmonella spp., Rhodococcus equi (R. equi), 

Coronavírus sp. e Rotavírus sp. (ACHA; SZYFRES, 2003). 

A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, anaeróbico facultativo, em 

forma de bastonete, da família Enterobacteriaceae, que pertence à flora 

gastrointestinal natural da maioria dos animais e atua de forma importante na 

manutenção da fisiologia intestinal (BARBIERI, 2010). Proteus mirabilis é uma 

bactéria gram-negativa, anaeróbia facultativa, em forma de bastonete, também 

pertencente à família Enterobacteriaceae, é encontrada na flora gastrintestinal 

natural dos animais e raramente causa infecções, mas, por se tratar de uma bactéria 

oportunista pode causar infecções em animais imunossuprimidos (QUINN et al., 

2005). 

 

RELATO DE CASO 

Foi encaminhado a uma clínica veterinária particular na cidade de Marília-SP 

no ano de 2016, um pássaro-preto (Gnorimopsar chopi), de cinco meses, 0,051 Kg, 

sob a queixa principal de aumento de volume em região de pálpebra superior de 

olho direito há sete dias. Ao exame físico notou-se bom escore corporal, ausência de 

sons cardiorrespiratórios patológicos na auscultação e parâmetros clínicos dentro da 

normalidade para espécie (THRALL et al., 2007). Na região de pálpebra superior do 

olho direito notou-se presença de nódulo medindo aproximadamente 0,5 cm, de 

coloração amarelada, consistência firme e aspecto caseoso. Mediante ao quadro 

apresentado, indicou-se exérese do nódulo e coleta de material para exames 

complementares de cultura bacteriana e antibiograma. 
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Para realização da biopsia excisional foi administrado como medicação pré-

anestésica cloridrato de tramadol (2 mg/Kg/IM) e midazolan (3,5 mg/Kg/IN), para a 

manutenção foi utilizado anestesia inalatória com isoflurano. Ao procedimento 

cirúrgico observou-se presença de cáseo no local, realizando curetagem e lavagem 

com gentamicina diluída em solução fisiológica. A ferida cirúrgica foi mantida aberta 

para cicatrização por segunda intenção. Foi realizada a retirada cirúrgica do nódulo 

sem intercorrências anestésicas. No pós-operatório imediato, foram prescritos colírio 

de gentamicina (1gota/BID) e gentamicina injetável (3mg/Kg/SID/SC) diluída em 

Nacl 0,9%, além de meloxicam (0,2mg/Kg/SID/IM) por 3 dias . O material coletado foi 

armazenado em frasco com meio Stuart e encaminhado para exame de cultura 

bacteriana e antibiograma, sendo positivo para Escherichia coli e Proteus mirabilis. 

Devido a sensibilidade bacteriana a terapia instituída foi a mesma iniciada no pós 

cirúrgico, perdurando o tratamento por sete dias. Após tratamento observou-se 

cicatrização completa da ferida sem presença de sinais de inflamação e/ou infecção. 

 

DISCUSSÃO 

Os casos de colibacilose estão relacionados devido a aglomerados de 

animais, como na avicultura, sendo que a exposição ao agente pode ser favorecida 

pela higiene precária do ambiente, com contaminação da água e alimentar 

favorecendo dessa forma a dispersão e colonização bacteriana (GODOY, 2007).  

Outra forma de transmissão é através de aves sinantrópicas que devido à 

destruição de seu habitat natural, aproximam-se dos humanos em busca de abrigo, 

água e alimento (HIDASI, 2013). Segundo Borges (2015) o compartilhamento do 

mesmo habitat por pombos-domésticos, animais selvagens e humanos resultam em 

risco à saúde pública, sabendo-se que as aves selvagens e os pombos-domésticos 

são reservatórios de microrganismos patogênicos, incluindo Escherichia coli, e que 

podem disseminá-los no ambiente ou mesmo transmiti-los para humanos e outros 

animais. 

O diagnóstico de colibacilose baseia-se na análise de sinais clínicos, com 

confirmação laboratorial através do isolamento bacteriano (CARLI et al., 2013). 

Entretanto, muitas das vezes, as aves podem ser portadoras da colibacilose sem 

necessariamente apresentarem qualquer sinal clínico (ACHA; SZYFRES, 2003). 

Diferentemente dos mamíferos, o pus em aves é formado por acúmulo de heterófilos 

que evolui para formação de uma massa caseosa sendo transformada por 
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macrófagos epitelióides em tecido conectivo até formar granulomas heterofílicos 

(MITCHELL; JOHNS, 2008). Apesar de que o mecanismo exato da formação de pus 

nas aves ainda não está completamente esclarecido (MONTALI, 1988; MITCHELL; 

JOHNS, 2008). 

Bennett e Harrison (1994) afirmaram que cirurgias em tecidos moles 

realizadas em aves aumentaram substancialmente na década de 90. Sendo a 

remoção de cáseos uma das intervenções cirúrgicas mais frequentes na rotina 

hospitalar (GODOY, 2007), sendo decorrente da introdução do isofluorano como 

agente anestésico volátil para aves no ano de 1985 (ALTMAN, 1997). 

 

CONCLUSÃO 

Diante do estudo apresentado neste relato de caso, podemos concluir que a 

flora gastrointestinal desses animais apresentam naturalmente esses agentes, a 

Escherichia coli e a Proteus mirabilis, porém animais onde vivem em aglomerados e 

onde as condições sanitárias não são adequadas, essas bactérias podem se tornar 

patogênicas, podendo infectar outros locais do organismo do animal de forma 

oportunista, sendo assim acometendo animais imuno-comprometidos. No caso 

relatado acima, a infecção se manifestou na região de pálpebra superior onde foi 

observada uma formação de nódulo com conteúdo caseoso, que como mostra a 

literatura, foi retirado através de procedimento cirúrgico e realizada a curetagem, 

coletado material e destinado para exame microbiológico que se mostrou positivo 

para Escherichia coli e a Proteus mirabilis.  
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Resumo 

A Diabetes mellitus do tipo II é predominante em gatos domésticos e sua característica 

principal se dá pela resistência à insulina e pela diminuição de amiloide nas ilhotas 

pancreáticas e diminuição de células β. Pode ser diagnosticado em gatos de qualquer idade, 

porém, o mais comum são gatos na fase senil, machos castrados, e exposição ao uso 

prolongado de glicorticoídes. Glicosímetros são ótimas ferramentas para monitoração da 

curva glicêmica tanto a domicilio quanto na rotina da Clínica Veterinária. Este trabalho tem 

por objetivo relatar um caso de Diabetes melittus do tipo II em felino, macho, 15 anos de 

idade, cuja monitoração da glicemia deste paciente foi mensurada através do Sistema de 

Monitoramento Instantâneo (SMI) de glicose que são frequentemente utilizados para 

monitorar glicose em humanos, e estão sendo utilizados em cães e gatos diabéticos. Esse 

sistema mensura a concentração de glicose no fluido intersticial através de sensores 

inseridos entre a pele e espaço subcutâneo, ao invés de mensurar a glicose sanguínea, 

sendo a correlação entre os dois, positiva.  

 

Palavras-chave: endocrinopatia, insulinoterapia, hiperglicemia, gato, glicosímetros portáteis, 

métodos de diagnóstico 

Keywords: endocrinopathy, insulin therapy, hyperglycemia, cat, portable gauges, 

diagnostic methods 
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A Diabetes mellitus Felina (DMF) é resultante do metabolismo atípico de lipídeos e da 

glicose devido ao surgimento da hiperglicemia prolongada, juntamente com a cetoacidose e 

outras alterações que se não forem equilibradas podem ser fatais (LURYE e 

BEHREND, 2004). Nos felinos a classificação da doença é subdividida em Tipo I e Tipo II, 

em ambos são observados clássicos sinais clínicos como polidipsia, poliúria, polifagia, perda 

de peso, glicosúria e hiperglicemia persistente (NELSON e COUTO, 2015). Cerca de 80 a 

95% dos pacientes apresentam Diabetes mellitus Tipo II, que é comparada a Diabetes 

mellitus humana Tipo II, enquanto que de 5 a 20% manifestam diabetes Tipo I 

(MARCHETTI, 2007; RAND e MARSHALL, 2009). 

A Diabetes mellitus e a intolerância à glicose evoluem quando a hiperinsulinemia já não 

consegue suportar em virtude da exaustão das células beta (NELSON e COUTO, 2015). 

Dentre as causas da resistência à insulina estão a obesidade, inatividade física; machos 

castrados e idosos possuem mais fatores predisponentes (APPLETON et al., 2001). O uso 

indiscriminado ou excessivo de glicocorticoides e prostágenos (LEDERER et al., 2003), 

alguns fatores evolutivos (teorias Thrifty Gene e Carnivore Connection) e a toxicidade da 

glicose estão entre as principais causas do aparecimento da doença. (RAND e MARSHALL, 

2009).  

Outra individualidade do paciente felino é o efeito Somogyi e a hiperglicemia por estresse 

que são consideradas como Diabete Transitória, por sua vez se não forem devidamente 

identificadas podem dificultar o diagnóstico (REUSCH, 2010; NELSON e COUTO, 2015). 

A determinação da frutosamina sérica é considerada como teste padrão ouro já que 

demostra sua concentração de uma a duas semanas antecedentes (NELSON e COUTO, 

2015). Coletas de urina são consideradas relevantes no diagnóstico de glicosúria 

(FELDMAN e NELSON, 2004). Para tratamento é feita monitoração da curva glicêmica, 

administração de hipoglicemiantes orais associados ou não à insulinoterapia, dieta 

terapêutica com alto teor de proteína e baixo teor de hidratos de carbono, sendo 

recomendado ainda que este paciente faça exercícios físicos (NELSON e COUTO, 2015).  

 

Descrição do Caso  

Foi atendido na Clínica Veterinária de Brasília, um paciente felino, macho, sem raça 

definida, pêlo curto e escuro, 15 anos de idade, castrado, pesando 3,620 kg. O tutor relatou 

que o paciente, nos últimos três meses antecedentes a consulta apresentava sinais clínicos 

como poliúria, polidpsia, polifagia e acentuada perda de peso. A alimentação do paciente 

consistia em ração seca Diabetic® e uso de insulina NPH (4UI).  
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No exame clínico do paciente, foi mensurada Frutosamina com valor de 553micromol/l 

(Valor de Referência 219-348 micromol/l), T4 total de 1,24 µg/dL (Valor de Referência 1,20-

4,0 µg/dL), TSH  de 0,10 (Valor de Referência 0,05-0,50 ng/mL) e aferição da glicemia com 

glicosímetro de fita (480 mmol/L). Foi prescrito 01 UI de LANTUS via SC/BID até novas 

recomendações, ultrassonografia do abdômen total e dieta terapêutica de caráter úmido.  

Simeticona 125mg (1 cápsula BID 7 dias), probiótico (1gr BID por 5 dias), Stomorgyl2® (1 

comprimido SID por 5 dias)  No mesmo mês foi instalado o Sensor FreeStyle Libre®, no 

corpo do paciente. Depois de devida contenção, tricotomia local e assepsia, para que o 

cateter do dispositivo fosse acoplado à pele firmemente. Ao terminar de acoplá-lo, em cima 

do sensor colocou-se um pequeno quadrado de micropore para fixação.  

Ainda no consultório o leitor é acionado e inicia-se a primeira mensuração a fim de instruir o 

tutor como proceder em casa. As leituras foram feitas com a aproximação do leitor ao 

sensor, e foram realizadas com intervalos a cada 15 minutos, ou de acordo com a 

necessidade, conforme indicação do fabricante. 

 

Discussão 

Os glicosímetros portáteis proporcionam ao paciente que a monitoração da glicemia seja 

feita em domicilio, minimizando o estresse, não interferindo assim em sua qualidade de vida, 

nem sofrendo interferências externas, ou superestimando os valores das curvas glicêmicas 

(NELSON e COUTO, 2015). A recomendação segundo os autores; é que para realização 

dos testes são necessárias coletas três vezes ao dia, sempre no mesmo horário para ajustar 

as doses e comparar as respostas (CASELLA et al., 2004; ROOMP e RAND, 2009; 

SURMANN e FLEEMANN, 2013).  

A punção pode ser obtida nos coxins ou na veia marginal da orelha (NELSON e COUTO, 

2015). O aparelho é portátil de fácil acesso e manuseio, que carece de uma quantidade de 

sangue mínima (1 gota, 1 a 5 μL), o resultado é apresentado em segundos (HONES et al., 

2008). O Sensor FreeStyle Libre® é um sistema de monitoração instantâneo de glicose, que 

faz a leitura por meio do líquido intersticial a cada 15 minutos e fica ativo por 12 horas, 

permanecendo por até 14 dias e resistente a água (MANUAL ABOOT). Sendo de uso 

humano mede o tamanho de uma moeda de um real, testado e aprovado para uso em cães, 

vem sendo utilizado na medicina veterinária felina com a finalidade de fazer o 

monitoramento através de curvas glicêmicas (CORRADINI et al., 2016). 

Auxiliando para o ajuste da dose insulínica de forma mais rápida e eficaz, este dispositivo 

contribui minimizando as interferências que ocorrem durante a manipulação do felino 
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(hiperglicemia por estresse), e auxilia no monitoramento do efeito Somogyi, gerando 

respostas mais confiáveis e eficazes no controle da diabetes felina. (SPARKES et al., 2015; 

DOBROMYLSKYJ, 2010).  

 

Conclusão  

Com o Sistema de Monitoramento Instantâneo (SMI) de glicose não se faz necessário a 

manipulação em ambiente hospitalar e isso garante que não haja resultados incertos ou 

ineficazes; portanto, o sensor garante também aos tutores segurança ao aferir os 

resultados, uma vez que os mesmos relatam certas dificuldades com contenção e aversão 

às agulhas, haja vista que esses pacientes necessitam de constante monitoração. A 

versatilidade do aparelho permite que qualquer pessoa possa obter os níveis de glicose 

apenas aproximando o leitor do sensor, além, de ser um método não invasivo, bem 

tolerados pelos felinos com obtenção de resultados acurados. Porém, cabe ao Médico 

Veterinário, em parceria com o tutor avaliar a relação custo versus benefício, afim de 

proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente. 
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Resumo 

 O epitelioma glandular sebáceo é um tumor cutâneo, de baixo grau de 

malignidade, frequente em cães de meia-idade ou mais velhos. Apresenta-se como 

massa nodular firme, de aspecto espongiforme ou em placa, com possível 

ulceração. O tratamento cirúrgico é o mais recomendado e quando realizado com 

margem, diminui as chances de recidiva local, podendo ser curativo. Foi atendida 

uma cadela, Cocker Spaniel, de 12 anos, com lesão ulcerativa não aderida, de 

aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, localizado em região nasolabial esquerda e 

na avaliação citopatológica foi sugerido carcinoma. O tratamento de escolha foi a 

excisão da neoplasia seguido pela reconstrução do defeito com retalho de rotação, 

para a preservação da estética local. Para a reconstrução, foi medido o tamanho do 

defeito no seu maior diâmetro, possibilitando mensurar a extensão do retalho. Na 

sequência, a incisão foi realizada em forma de semicírculo, o retalho divulsionado 

cuidadosamente e rotacionado sob o defeito. As bordas da ferida foram coaptadas 

em padrão simples interrompido. No pós-operatório observou-se bom processo de 

cicatrização, sem perda tecidual do retalho. O fragmento encaminhado para o 

exame histopatológico apresentou baixo grau de proliferação celular e margens 

cirúrgicas livres, sendo diagnosticado epitelioma de glândula sebácea, dessa forma, 

o procedimento cirúrgico foi considerado curativo. 

 

Palavras-chave: cirurgia reconstrutiva, retalho de rotação, neoplasia. 
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Revisão de literatura 

O epitelioma glandular sebáceo é uma neoplasia de baixo grau de 

malignidade e proliferação, normalmente cística (JONES et al., 2000; DALECK e DE 

NARDI, 2016). São tumores frequentes em cães de meia-idade ou mais velhos, não 

havendo predisposição pelo sexo, tendo propensão para o seu desenvolvimento em 

cães da raça Cocker Spaniel (DALECK e DE NARDI, 2016).  

Geralmente são tumores solitários, caracterizam-se por serem bem 

circunscritos, firmes, espongiformes ou em forma de placa, podendo variar de 0,5 a 

10 cm de diâmetro, com possível ulceração e infiltração. Acometem principalmente a 

região de cabeça (compreendendo também as pálpebras e orelhas) e dorso 

(DALECK e DE NARDI, 2016; SANTOS e ALESSI, 2016), podendo ser localmente 

invasivo, reincidir após a exérese cirúrgica e ser capaz de fazer metástase para o 

linfonodo local (DALECK e DE NARDI, 2016). 

A cirurgia reconstrutiva é habitualmente executada para correções de defeitos 

devido a trauma ou exérese de tumores (GRIFFON e HAMAIDE, 2016). Os 

princípios básicos cirúrgicos devem ser respeitados principalmente na reconstrução 

de feridas (PAVLETIC, 2010). 

O retalho de rotação é formado por um fragmento semicircular, sendo mais 

utilizado para o fechamento de defeitos triangulares. Uma incisão curva em 

semicírculo é criada e o retalho é rotacionado até cobrir o defeito sem tensão 

excessiva (PAVLETIC, 2010). 

 

Descrição do Caso 

 Foi atendida uma cadela, Cocker Spaniel, de 12 anos, com lesão ulcerativa 

não aderida, de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, localizado em região 

nasolabial esquerda, com evolução de aproximadamente de três meses. Após 

avaliação citopatológica na massa, que foi sugestivo de estado carcinomatoso, o 

tratamento de escolha foi a excisão da neoplasia com margem cirúrgica de 1 cm. 

Para a preservação da estética local, optou-se pela reconstrução do defeito com 

retalho de rotação em padrão subdérmico, já que por fechamento primário isso não 

seria possível, sem que causasse alterações anatômicas na paciente. Para a 

reconstrução, foi medido o tamanho do defeito no seu maior diâmetro, possibilitando 
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mensurar a extensão do retalho. Na sequência, a incisão foi realizada em forma de 

semicírculo, o retalho divulsionado cuidadosamente e rotacionado sob o defeito. A 

coaptação das bordas da ferida foi realizada, primeiramente, por sutura intradérmico 

com fio monofilamentar absorvível em padrão Swift, com o objetivo de diminuir a 

tensão e promover melhor aposição tecidual. A pele foi suturada em padrão simples 

interrompido com fio monofilamentar inabsorvível 3-0. No pós-operatório observou-

se bom processo de cicatrização, sem perda tecidual do retalho (Figura 1). 

O fragmento encaminhado para o exame histopatológico apresentou baixo 

grau de proliferação celular e margens cirúrgicas livres, sendo diagnosticado 

epitelioma de glândula sebácea, dessa forma, o procedimento cirúrgico foi 

considerado curativo, não sendo necessário terapias adjuvantes. 

 

Discussão 

Os epiteliomas sebáceos, neoplasias de caráter maligno incerto, é mais 

comum em pacientes de meia idade a idosos. (DALEK; NARDI, 2016). No caso 

Figura 1: Imagens transoperatórias da exérese de epitelioma em região de plano nasolabial 
esquerda de cão, seguido pela reconstrução do defeito criado. (A) Caracterírticas 
macroscópicas e localização anatômica da lesão. (B) Marcação da extensão do retalho de 
rotação com auxílio das pinças hemostáticas, de acordo com a extensão do defeito. (C) 
Recoobrimento da ferida e fixação do retalho com suturas intradérmicas, após exérese da 
neoplasia. (D) Surtura de pele e aspecto da ferida cirúrgica no pós-operatório imediato. (E) 
Aspecto da ferida cirúrgica aos 5 dias de pós-operatório. (F) Aspecto da região nasolabial 
aos 12 dias de pós-operatório, após a retirada de pontos. 
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descrito a paciente tinha 12 anos, além de apresentar características malígnas da 

neoplasia, como por exemplo, ulceração, conforme relatado na literatura. 

Cirurgias aplicadas para e remoção de nódulos localizados em regiões de 

difícil aposição cutânea, como por exemplo, na região da face, podem comprometer 

o fechamento da ferida cirúrgica ou originar cicatrizes esteticamente desfavoráveis 

(SAKUMA et al., 2003). A cirurgia reconstrutiva tem representado grandes avanços 

no fechamento de defeitos oriundos da cirurgia oncológica (FOWLER e WILLIAMS, 

1999). 

No presente trabalho, a exérese da neoplasia foi realizada na região 

nasolabial, onde a aproximação de bordas mal planejadas poderia ocasionar 

defeitos secundários como a exposição do canino ou desvio lateral do plano nasal, 

levando a um comprometimento anatômico e estético da região. 

A realização da exérese cirúrgica com margem associada à reconstrução com 

o retalho de rotação possibilitou o recobrimento do defeito sem provocar tensão 

tecidual e promoveu a estética. 

 

Conclusão 

A técnica de exérese da neoplasia com margens cirúrgicas amplas associada 

à reconstrução do defeito com o retalho de padrão subdérmico rotacional foi de fácil 

execução, apresentou caráter curativo para a paciente, preservando a estética e ao 

mesmo tempo a funcionalidade da região.  
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Resumo 

O mastocitoma é uma neoplasia maligna de origem cutânea ou visceral, com 

comportamento variável, imprevisível e com frequente disseminação metastática. A 

ressecção cirúrgica é essencial, porém, em alguns casos, é necessário promover a 

redução do nódulo antes desta intervenção.  O presente estudo tem como objetivo 

relatar o tratamento quimioterápico pré-operatório feito em um cão que apresentava 

um mastocitoma oral, com dimensões incompatíveis com a remoção cirúrgica. O 

animal foi submetido a sessões quimioterápicas com Sulfato de Vimblastina, por via 

endovenosa, seguido da utilização da  lomustina, por via oral. Em conclusão, o 

tratamento quimioterápico promoveu a redução necessária para a ressecção 

cirúrgica da neoplasia, com ampla margem de segurança. 

 

Palavras-chave: Mastocitoma, neoplasias cutâneas, quimioterapia. 

Keywords: Mastocytoma, cutaneous neoplasm, chemotherapy.  

 

Revisão de literatura 

O mastocitoma é uma neoplasia causada pela rápida proliferação e 

diferenciação de mastócitos no tecido subcutâneo, frequente na raça canina e em 

outras espécies (PRADO et al.,2012 e MELO et al., 2013). Esta neoplasia é maligna 

em cães e benigna em gatos (VIANA et al., 2014). O mastocitoma é a neoplasia 

cutânea mais comum nos cães, representando de 11% a 27% dos tumores malignos 

nessa espécie (PINTO et al. 2007). Apresenta-se, macroscopicamente, como uma 
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massa firme, em relevo acentuado, podendo ou não ser avermelhados ou como uma 

massa maleável, geralmente com pelos, raramente ulcerada. Microscopicamente, 

seus limites ultrapassam as delimitações da superfície. Além disso, pode 

desencadear a ocorrência de algumas síndromes paraneoplásicas (VIANA et al., 

2014). O tratamento ideal para tumores localizados, solitários e relativamente 

pequenos é a cirurgia, com ampla margem de excisão. Nódulos maiores podem ser 

regredidos por meio da quimioterapia pré-operatória. 

O objetivo do trabalho é relatar a utilização da vimblastina e da lomustina no 

tratamento quimioterápico pré-operatório, em um caso de mastocitoma oral canino, 

com dimensões incompatíveis com a remoção cirúrgica. 

 

Descrição do Caso 

Foi atendido no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia no 

setor de oncologia veterinária, um cão da raça poodle, de 12 anos de idade, de 

aproximadamente 4,5 kg, apresentava tumoração focal de aproximadamente 5cm de 

diâmetro na face, mais especificamente no focinho. Foi diagnosticado mastocitoma 

cutâneo através de exame histopatológico, onde a colheita de fragmento foi feita por 

biópsia incisional. Visando a diminuição do nódulo, com a finalidade de permitir a 

ressecção cirúrgica completa, o tratamento foi iniciado com a utilização do protocolo 

descrito por Stanclift e Gilson (2008), aplicando-se sulfato de vimblastina, na dose 

de 2 mg/m2 (0,54mL), via endovenosa, a cada 15 dias. Apesar do início da 

regressão do nódulo, após a quarta sessão, a terapia farmacológica foi interrompida 

pelo tutor do animal, o que resultou no retorno da neoplasia ao tamanho inicial. Para 

retomada do tratamento antineoplásico, foi utilizado um segundo protocolo com o 

emprego da lomustina, 80 mg/m2, por via oral. 

  Ao final das sessões foi possível perceber considerável regressão do tumor, o 

que possibilitou sua subsequente ressecção, valendo-se das margens cirúrgicas 

necessárias. 

 

Discussão 

O protocolo de tratamento quimioterápico deste caso foi utilizado para que 

houvesse diminuição significativa do tamanho do tumor localizado na face, para que 

a cirurgia pudesse ser realizada de forma satisfatória, retirando-se as margens 

cirúrgicas de segurança, de 2 a 3cm, como sugerido por VIANA et al. (2014). 
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No primeiro momento, a Vimblastina teve efeito significativo na diminuição do 

tumor, entretanto, a interrupção do tratamento quimioterápico permitiu que a massa 

retornasse ao tamanho inicial. Este fato demonstra uma das características do 

mastocitoma, descrita por PRADO et al. (2012) e MELO et al. (2013), a rápida 

proliferação dos mastócitos neoplásicos.  

 Com a utilização da vimblastina, seguida pela lomustina, houve a regressão 

satisfatória da massa tumoral, fato que corrobora com Stanclift e Gilson (2008), que 

recomendaram, no caso da localização do mastocitoma ser em áreas de difícil 

obtenção de tecido para cobrir as amplas margens cirúrgicas, o uso desses 

quimioterápicos. No entanto, difere do protocolo sugerido por Camps-Palau et al. 

(2007), que consiste na ressecção cirúrgica associada à vimblastina e à 

ciclofosfamida. No presente estudo, optou-se pela lomustina, em substituição da 

ciclofosfamida, com a intenção de obter uma resposta mais rápida ao tratamento. 

 

Conclusão 

Em conclusão, o tratamento quimioterápico promoveu a redução necessária 

para a ressecção cirúrgica da neoplasia, com ampla margem de segurança.] 
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Resumo 

A eleição de um protocolo anestésico adequado para um procedimento cirúrgico é 

de extrema importância para o bem estar e segurança do paciente, auxiliando 

realização do procedimento cirúrgico pelo fornecimento de relaxamento muscular e 

analgesia trans e pós-operatória. Este trabalho tem o objetivo de relatar o caso de 

um cão anestesiado para cirurgia de ostessíntese de úmero atendido no Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

Utilizou-se como medicação pré-anestésica (MPA), acepromazina (0,02 mg/Kg), 

cetamina (8 mg/Kg), metadona (0,3 mg/Kg) e midazolam (0,2 mg/Kg) por via 

intramuscular (IM) , na indução foi utilizado propofol (4 mg/Kg) por via intravenosa 

(IV), manutenção com vaporização de isoflurano e, devido a apneia pós indução, o 

paciente foi mantido em ventilação mecânica na modalidade mandatória intermitente 

sincronizada (SIMV), realizou-se o bloqueio as cegas do plexo braquial com 

lidocaína na dose de 7 mg/Kg. 

 

Palavras-chave: bloqueio local, plexo braquial, SIMV, ventilação mecânica.  

Keywords: local block, brachial plexus, SIMV, mechanical ventilation. 

 

Revisão de literatura 

A anestesia é um estado reversível de inconsciência, imobilidade e perda da 

nocicepção. A avaliação pré-anestésica, avaliação do tipo da intervenção cirúrgica e 

sua duração, temperamento e estado do físico do paciente é de extrema importância 

para escolha do protocolo anestésico (DO AMARAL et. al, 2016).   

A administração de fármacos antes da indução anestésica é chamada de 

MPA. Diversos fármacos podem ser utilizados em associação ou isolados, são eles, 

tranquilizantes/sedativos como a acepromazina, midazolam, opioides como a 

morfina, metadona, e dissociativos como a cetamina (KO, 2013).  
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A MPA auxilia na contenção do animal, reduz ansiedade e catecolaminas 

liberadas durante a indução e manutenção anestésica, diminui a quantidade de 

anestésicos gerais (injetáveis e inalatórios), facilita a indução à anestesia geral, 

potencializa a analgesia transoperatória e reduz a atividade reflexa autônoma 

(BEDNARSKI et. al, 2011).  

A indução da anestesia geral com propofol e manutenção com isoflurano é 

uma das intervenções anestésicas mais seguras e utilizadas frequentemente na 

Medicina Veterinária, devido às características farmacocinéticas de ajuste rápido da 

profundidade anestésica e recuperação logo após a suspensão da vaporização 

(TSAI et. al, 2007). 

A ventilação mecânica mantém as trocas gasosas corrigindo hipoxemia e 

acidose respiratória associada à hipercapnia, evita a fadiga da musculatura 

respiratória e diminui o consumo de oxigênio. A modalidade de ventilação 

mandatória intermitente sincronizada (SIMV) caracteriza-se pela sintonia de ciclos 

mandatórios do ventilador com ciclos espontâneos do paciente (CARVALHO et. al, 

2007). 

A anestesia local tem sido associada à anestesia geral para redução das 

doses dos anestésicos gerais e seus efeitos adversos, além de aporte adicional de 

analgesia e relaxamento muscular (KLAUMANN et. al, 2013). Na medicina 

veterinária, os anestésicos locais mais utilizados são a lidocaína e a bupivacaína 

(KO, 2013). 

 

Descrição do Caso 

Foi atendida no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás em novembro de 2017, uma cadela sem raça 

definida, adulta, pesando 20 Kg, após ser resgatada de uma via pública com 

suspeita de atropelamento.  

Na avaliação clínica primária foram observados sinais nas vias aéreas 

inferiores do animal (dispneico e taquipneico), sem alterações aparentes em vias 

aéreas superiores, neurológicas, circulatórias e de termorregulação. Após avaliação 

dos membros (palpação em aparelho apendicular) foi observado crepitação no 

membro torácico esquerdo e suspeitou-se de fratura.   

Nos exames laboratoriais não foram observadas alterações dignas de nota. 

Após a estabilização da paciente, foi encaminhada para o setor de radiologia para a 
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realização de radiografias do membro torácico esquerdo, onde foi confirmada a 

fratura obliqua em diáfise de úmero.  

A paciente retornou para a realização da cirurgia de ostessíntese de úmero, 

previamente agendada. Devido ao estresse do animal associado a episódio de 

agressividade, o protocolo de MPA estabelecido foi o seguinte: metadona 0,3 mg/Kg, 

cetamina 8 mg/Kg, midazolam 0,2 mg/Kg e acepromazina 0,02 mg/Kg aplicados pela 

via IM.  

A indução anestésica foi realizada com propofol na dose 4 mg/kg pela via IV. 

Foi conectado o circuito circular fechado, e utilizado vaporizador calibrado de 

isoflurano em 3 V%, diluído em oxigênio 70% para a manutenção do plano 

anestésico.  

Devido à apneia pós-indução, o animal foi submetido à ventilação controlada 

na modalidade SIMV com pressão controlada, pois nesta modalidade o ventilador 

possibilita que o animal iniciasse a ventilação espontânea. O ventilador foi ajustado 

para 18 mpm, pico de pressão inspiratória (PIP) de 35 cmH2O, relação 

Inspiração:Expiração de 1:2 e pressão positiva no final da expiração (PEEP) de 4.  

O bloqueio do plexo braquial foi realizado pelo acesso subescapular com 

lidocaína a 2% na dose de 7 mg/Kg. O plexo foi localizado por palpação da artéria 

pelo bloqueio de fluxo sanguíneo da artéria axilar. 

 

Discussão 

CARDOSO et. al (2016) observa que associação na MPA de midazolam na 

dose de 0,3 mg/Kg, acepromazina na dose de 0,03 mg/Kg e metadona na dose 0,5 

mg/Kg em cães promoveu um grau de sedação mais acentuado, com menor 

resistência a contenção. Corroborando com a literatura, após 20 minutos da 

aplicação da MPA a paciente apresentou sedação moderada a intensa, sem 

resistência a contenção.   

O uso do SIMV em Medicina Veterinária ainda é restrito, e a escassa literatura 

limita seu uso. Novas modalidades de ventilação mecânica estão surgindo na 

tentativa de minimizar as ocorrências de baro/volutrauma, como exemplos podem 

ser citados as modalidades que sincronizam os esforços respiratórios do paciente 

com os disparos do ventilador (GREENOUGH, 2009).   

A realização da técnica do bloqueio subescapular do plexo braquial foi de 

dificuldade moderada, localizando os nervos do plexo braquial pela palpação do 
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pulso da artéria axilar, como descrito por RODRIGUES et. al (2016). O sucesso do 

bloqueio não pode ser confirmado, pois não foi utilizado o localizador de nervos 

periféricos.   

A lidocaína foi escolhida pelo período de latência curto e duração aproximada 

de duas horas, de acordo com a literatura (RODRIGUES et. al 2016). Porém, a 

utilização da bupivacaína seria mais indicada em procedimentos mais longos, como 

os ortopédicos, devido sua duração analgésica chegar até dez horas quando 

utilizada isoladamente (PEREIRA e CARVALHO, 2003).  

Não foi necessário resgate analgésico no transoperatório, demonstrando bons 

resultados da associação de fármacos na MPA e uso da lidocaína no bloqueio local. 

Na recuperação anestésica do animal não houve complicações, foi feito analgesia 

pós-operatória com 0,2 mg/Kg de metadona IM. 

 

Conclusão 

A escolha do protocolo anestésico ideal para o paciente requer observação de 

comportamento, exames laboratoriais e, sempre que possível à avaliação física deve 

ser realizada. No presente relato, a associação de fármacos na MPA reduziu a 

ocorrência de efeitos adversos, diminuiu a ansiedade e estresse do animal, reduziu 

a dose do anestésico indutor, e como consequência, seus efeitos deletérios ao 

paciente.  

A ventilação mecânica em animais na modalidade SIMV ainda é pouco 

utilizada na Medicina Veterinária, sendo necessários mais estudos com cães para 

elucidar suas indicações, vantagens e desvantagens para a espécie.   

O bloqueio local, mesmo realizado as cegas, auxiliou na analgesia e 

relaxamento da região abrangida, atentando-se sempre para a escolha do 

anestésico local, levar em consideração o grau de manipulação, dor promovida e 

tempo aproximado do procedimento cirúrgico. 
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Resumo 

A doença de disco intervertebral é uma afecção comumente encontrada na clínica 

medica de cães como causadora de disfunções neurológicas. Há uma degeneração 

do disco intervertebral podendo extruir o núcleo pulposo para dentro do canal 

vertebral classificada como Hansei tipo I ou protruir o anel fibroso para o interior do 

canal vertebral, esta última chamada de Hansei tipo II. É necessária além de um 

rigoroso e cauteloso exame físico e neurológico, a utilização de métodos 

complementares como radiografia, mielografia e tomografia computadorizada. Esta 

última técnica é eleita pelos profissionais como uma das mais vantajosas para 

diagnostico de hérnia de disco intervertebral, devido sua boa sensibilidade e custo 

benefício.  

 

Palavras-chave: cães, hérnia de disco intervertebral, intervenção cirúrgica. 

Keywords: dogs, intervertebral disc herniation, surgical intervention. 
 

Revisão de literatura 

A doença do disco intervertebral é uma afecção bem comum cães sendo 

responsável por 2% de neuropatias nesta espécie (Bray e Burbidge, 1998). É 

caracterizada por uma degeneração do disco intervertebral. Existem duas 

classificações para doença de disco intervertebral que irá determinar o tipo da 

doença bem como alguns aspectos importantes como tratamento, prognóstico entre 

outros (Brisson, 2010). 

O exame físico e neurológico deve ser feito com cautela. O físico deve avaliar 

se a doença tem origem sistêmica que afeta o sistema nervoso e ajudar no 

diagnóstico de doenças concomitantes (Sharp e Wheeler, 2005). O exame 

neurológico é embasado na análise minuciosa do sistema nervoso. Seu principal 

papel é estabelecer a causa do problema, localização, extensão, gravidade e 
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estabelecer exames complementares para possíveis diagnósticos, tratamento e 

prognóstico (Lorenz et al., 2011). 

O tratamento cirúrgico é indicado para o paciente que não apresenta uma 

melhora com o tratamento clínico ou que apresentam gravidade de intermediaria a 

grave do déficit neurológicos. O foco da cirurgia é para descompressão e solução da 

torção mecânica em que a medula e nervos espinhais foram submetidas (Fingeroth 

e Brisson, 2015).  

Os procedimentos de descompressão utilizados em hérnia de disco cervical 

podem ser descompressão cervical ventral (ventral slot), hemilaminectomia e a 

laminectomia dorsal. A técnica de descompressão cervical ventral é a mais utilizada 

(Fauber, 2015). 

A chamada ventral slot é uma técnica utilizada através de um acesso ventral a 

coluna vertebral cervical, trazendo assim como benefício a remoção do material 

discal localizado na parte ventral do canal vertebral. Uma desvantagem deste 

procedimento é a não remoção do material discal localizado dorsal e lateralmente a 

medula espinhal (Sharp e Wheeler, 2005; Brisson 2010; Fingeroth e Brisson, 2015). 

 

Descrição do Caso 

Foi atendido um cão em uma Clínica de Goiânia, macho, da raça bulldog 

francês, com idade de 5 anos, peso de 16.4 kg. Na anamnese o proprietário relatou 

que o animal subitamente começou a oferecer resistência a movimentos, não 

conseguia ingerir alimentos e claudicava.  

Ao exame neurológico déficit de propriocepção, incoordenação motora nos 

quatro membros afetados, diminuição do tônus muscular, nervos cranianos estavam 

responsivos, espasmos musculares na região cervical e torácica. Animal 

apresentava responsivos ao teste de nocicepção. Ao ser estimulado no teste de dor 

superficial sua resposta era normal. De acordo com a sintomatologia apresentada, o 

diagnóstico inicial partiu de uma hérnia de disco de coluna alta.  

Ao exame tomográfico constatou se duas lesões características de extrusão 

de disco intervertebral localizado na região cervical. A primeira lesão localizada entre 

C3-C4 com uma leve compressão da porção ventral do saco dural. A segunda lesão 

foi localizada em C6-C7 promovendo uma leve compressão do saco dural. Também 
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foi observado várias calcificações de disco intervertebral ao longo da coluna 

vertebral, protrusão de disco intervertebral na região lombar mais precisamente 

entre L2-L3, sinais de lordose na coluna torácica entre T6-T8 entre outras alterações 

menos significativas. 

 A técnica cirúrgica de escolha foi à descompressão cervical ventral podendo 

ser chamada também por slot ventral. O acesso cirúrgico foi por meio da linha media 

separando assim a musculatura envolvida, músculos esterno-tireodeos, esterno-

hiodeo, retração da bainha carotídea, esôfago e traqueia. Após a visualização dos 

corpos e espaços vertebrais. Foi feita uma janela óssea com uma fresa de alta 

rotação com cumprimento e largura suficiente para remoção do material discal. 

    

Discussão 

De acordo com a literatura, a hérnia de disco que acometem cães são 

responsáveis por 2% das disfunções neurológicas na espécie (Bray e Burbidge, 

1998). Na hérnia de disco por extrusão, as vertebras mais citadas são as vertebras 

C6-C7 para raças grandes como o caso relatado do bulldog francês em estudo, seu 

tamanho é compatível com porte maior e sua lesão na coluna acompanhou a 

maioria dos casos estudados (Coates, 2012).  

O quadro clínico de extrusão de disco cervical no animal é variável 

dependendo de alguns aspectos da lesão como a localização neuroanatômica, grau 

de compressão medular e duração da afecção. O animal deste relato chegou para 

consulta apresentando um quadro de rigidez da musculatura do pescoço, cabeça 

baixa e espasmos musculares principalmente na região da coluna cervical 

coincidindo basicamente com a sintomatologia e evolução clinica aguda, fatores 

estes observado na maioria dos trabalhos pesquisados (Coates, 2012; Thomas e De 

Risio, 2015). 

Devido à localização neuroanatômica da lesão na coluna afetando os 

segmentos C3-C4 e C6-C7 com paresia dos membros, resposta normal aos reflexos 

espinhais propriocepção diminuída conclui se que o animal apresentava sinais de 

lesão em neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Seus sinais clínicos não 

foram mais severos devido ao diâmetro espesso do canal vertebral em relação a 
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medula espinhal dificultando assim um compressão medular mais acentuada 

aspectos este compatível com a literatura (Coates, 2012; Thomas e De Risio, 2015).   

A manifestação clinica mais observada no animal do relato foi a dor cervical, 

visto estas alterações aliados com o histórico, sinais clínicos, exame físico e 

neurológico foram decisivos para o diagnóstico de extrusão de disco na região 

cervical aliados aos casos estudos como fonte de embasamento cientifico (Gavin e 

Levine, 2015). 

Com a realização da tomografia computadorizada ficou constatada a hérnia 

de disco cervical com extrusão de núcleo pulposo em dois segmentos de vertebra 

entre C2-C3 com leve compressão do saco dural. O outro segmento afetado foi 

entre as vertebras cervicais C6-C7 com leve compressão do saco dural, compatível 

com relatos da literatura para a raça e tamanho do paciente do presente estudo. 

(Griffin e Levine, 2015). 

Foi então indicado o tratamento cirúrgico uma vez que a literatura esclarece 

que o tratamento clínico não oferece uma recuperação satisfatória para o paciente 

deste estudo já que apresentou evolução rápida dos sintomas com agravo do 

quadro neurológico (Fingeroth e Brisson, 2015). A técnica cirúrgica indicada pela 

literatura para resolução do problema foi a descompressão ventral cervical ou 

também chamada por slot ventral (Fauber, 2015).  

 

Conclusão 

A doença de disco intervertebral é uma afecção comumente encontrada em 

cães responsável por uma parcela das disfunções neurológicas nesta espécie. O 

exame físico e neurológico deve ser o mais cauteloso obedecendo ao protocolo para 

o teste neurológico, auxiliando assim, na escolha do exame complementar mais 

adequado para o paciente.  

No tratamento cirúrgico existem várias técnicas indicadas dependendo de 

cada tipo de hérnia e características da lesão, sendo instituída em pacientes que 

não respondem ao tratamento clinico. O prognóstico do paciente é variável e 

depende de uma avaliação do quadro neurológico e exames complementares. 

Contudo há uma necessidade do surgimento de novas pesquisas cientificas que 

auxiliaram melhor no tratamento e qualidade de vida do paciente.  
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Resumo 

A hérnia diafragmática traumática consiste na perda de continuidade do 

diafragma secundário a um trauma com consequente migração de órgãos 

abdominais para a cavidade torácica. Os sinais clínicos respiratórios são os mais 

comuns, frequentemente percebe-se dispneia e intolerância aos exercícios, porém 

pode haver outros sinais clínicos dependendo do órgão encarcerado. O diagnóstico 

pode ser feito através de radiografia torácica e abdominal ou por ultrassonografia. O 

tratamento cirúrgico é o único indicado, devido à natureza anatômica da afecção. A 

hérnia diafragmática na maioria das vezes não é uma emergência cirúrgica, 

recomendando-se a estabilização do paciente antes do procedimento anestésico-

cirúrgico. Objetivou-se com este trabalho realizar a descrição de um caso clínico de 

hérnia diafragmática traumática de um cão, Husky Siberiano, macho, quatro meses 

de idade, bem como apresentar uma revisão de literatura sobre o assunto. 

. 

Palavras-chave: hérnia diafragmática traumática, cães. 

Key Words: traumatic diaphragmatic hernia, dogs. 
 

Revisão de Literatura  

A hérnia diafragmática é uma das emergências mais frequentes que 

acometem o tórax. Os incidentes de origem traumáticas podem resultar em 

herniação de várias áreas do corpo, sendo a hérnia diafragmática a mais frequente 

(PLUNKETT, 2006). Hérnia diafragmática traumática consiste na passagem de 

vísceras abdominais para a cavidade torácica, após a interrupção da continuidade 

do diafragma (FOSSUM, 2005).  

De forma geral, as hérnias diafragmáticas comumente são secundárias a 

traumas diretos ou indiretos sobre o diafragma, sendo as decorrentes de acidentes 

automobilísticos as mais frequentes, porém as hérnias diafragmáticas também 

podem ter origem congênita, quando há um desenvolvimento incompleto e 

defeituoso do diafragma, sendo essa forma incomum (KEALLY e McALLISTER, 
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2005). Devido a sua origem ser secundária a um trauma é necessário que esta 

afecção seja tratada pelos profissionais como um problema multissistêmico, sendo 

necessária uma avaliação de todo o animal (NUNES, 2009). 

De modo geral, a hérnia diafragmática não é uma afecção de emergência 

cirúrgica, no entanto trata-se de uma emergência clínica devendo o paciente ser 

estabilizado antes do procedimento cirúrgico (PLUNKETT, 2006; PELÁEZ, 2013). 

Laparotomia e a toracotomia intercostal têm sido as abordagens cirúrgicas mais 

utilizadas em medicina veterinária (PRADO et al., 2013).  

 

Relato de caso 

Foi atendido na Clínica Veterinária Mr. Dog, Goiânia-GO, um cão macho, com 

quatro meses de idade, da raça Husky Siberiano e peso de 11Kg. O paciente é 

residente no município de Itapuranga-Goiás, queixando principalmente que o 

paciente após 30 dias de ter sido atropelado, sem alterações aparentes, o animal 

veio a ingerir um corpo estranho resultando em vários episódios de êmese, anorexia, 

dificuldade respiratória e mucosas cianóticas. 

Foi imediatamente levado ao ambulatório para atendimento clínico de 

emergência, constatou-se que o paciente apresentava-se alerta, dispneico, mucosas 

cianóticas, TPC maior que dois segundos, padrão respiratório abdominal, posição 

ortopneica. Na auscultação cardiopulmonar havia taquicardia e hipofonese. Diante 

do histórico clínico e exame clínico do paciente suspeitou-se de hérnia diafragmática 

traumática. 

Foi realizada a cateterização da veia cefálica para aplicação de fluidoterapia 

com Ringer Lactato e para a estabilização da parte respiratória, foi fornecido 

oxigenoterapia.  

Foi realizada a ultrassonografia abdominal do paciente que constatou hérnia 

diafragmática, onde se observou deslocamento parcial do fígado e intestino delgado 

para a cavidade torácica e presença de líquido livre no abdômen e tórax. 

No hemograma foi observado aumento do hematócrito e no leucograma, 

monocitose absoluta 1.053mm3, associada à neutropenia absoluta 3.726mm3. 

Após diagnóstico definitivo, o paciente foi encaminhado a cirurgia, onde 

recebeu como medicação pré-anestésica o midazolam 0,2mg/kg, pela via 

intramuscular e em seguida induzido com propofol 5mg/kg, pela via endovenosa, 
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sendo intubado com sonda orotraqueal. Por meio de circuito sem reinalação de 

gases foi feita a administração de isofluorano para a manutenção anestésica. 

Foi feita a técnica cirúrgica de laparatomia, com o paciente em decúbito 

dorsal, incisionou-se na linha média abdominal ventral, ao se notar encarceramento 

de alças intestinais e um lobo hepático foi necessário estender a incisão até o 

esterno, e em seguida reposicionada as vísceras, o rompimento diafragmático 

encontrava-se do lado direito. Devido ao acúmulo de líquido livre foi necessária a 

drenagem com uso de aspirador, inspecionou-se toda a cavidade abdominal em 

busca de lesões associadas, porém não foram percebidas outras alterações.  

Para a resolução da HD optou-se por realizar herniorrafia do diafragma com 

pontos contínuos simples, usou-se fio de sutura absorvível poligliconato. Para 

fechamento da parede abdominal foi realizada a laparorrafia seguida de demorrafia.  

Os fármacos administrados no pós-operatório foram: cefalotina  20mg/Kg, 

BID, durante sete dias, pela via endovenosa; metronidazol 15mg/kg, BID, durante 

três dias, pela via endovenosa; tramadol 2mg/kg, TID, durante dois dias, pela via 

subcutânea; dipirona 25mg/Kg, TID, pela via endovenosa, durante 5 dias e 

meloxicam 0,1mg/kg, SID, pela via endovenosa, durante três dias. Após 15 dias, 

marcou-se retorno para retirada de pontos. 

 

Discussão 

Pacientes com hérnia diafragmática crônica podem permanecer 

assintomáticos durante anos. O paciente deste relato após o atropelamento 

permaneceu 30 dias sem nenhum sinal clínico, caracterizando o quadro crônico de 

hérnia diafragmática (MATZ, 2000).  

Intervenção cirúrgica imediata é necessária em algumas circunstâncias, como 

por exemplo, hipoventilação decorrente da compressão dos pulmões pelos órgãos 

herniados. Diante do exposto optou-se pela intervenção cirúrgica devido à 

impossibilidade de estabilização do paciente por meios clínicos (HODDINOTT, 

2013). 

Recomenda-se o uso de fármacos com efeitos depressores respiratórios 

mínimos, comumente é utilizado na MPA os benzodiazepínicos, opioides ou baixas 

doses de acepromazina, além de optar por fármacos que promovam uma rápida 

indução para a intubação orotraqueal do paciente. Com o intuito de diminuir os 

efeitos depressores do sistema respiratório optou-se pelo uso do midazolam como 
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medicação pré-anestésica e o uso de propofol para a indução anestésica, conforme 

a literatura (ELLISON, 2015; SEIM III, 2016). 

 Assim como o recomendado por Fossum (2005) e Ellison (2015) optou-se por 

realizar a laparatomia seguida de herniorrafia do diafragma, devido a vantagem 

desta técnica que permite melhor visualização do diafragma e abdômen. O fígado é 

o órgão mais comumente herniado, e em seguida o intestino é o segundo órgão 

mais relatado. Assim como descrito na literatura o fígado e intestino eram os órgãos 

herniados no caso descrito (HUNT, 2012; PELÁEZ, 2013). 

Reposicionou-se o fígado e intestino para a sua posição anatômica com 

cuidado, pois como descrito por Plunkett (2006), Peláez (2013) e Elisson (2015) o 

encarceramento do fígado ou baço pode levar a congestão e maior friabilidade, 

podendo ser facilmente rompido. Foi necessária a drenagem da efusão pleural e 

ascite com o auxílio de um aspirador, além da lavagem das cavidades com solução 

fisiológica 0,9% morna, como descrita por Peláez (2013). Antes do fechamento do 

último ponto da sutura do diafragma realizou-se a insuflação do pulmão com a 

finalidade de reestabelecer a pressão intratorácica negativa (PLUNKETT, 2006; 

ELLISON, 2015). 

Devido ao caráter crônico da patologia o prognóstico foi considerado 

reservado (HUNT, 2012; PELÁEZ, 2013), realizando a monitoração do paciente nas 

próximas 48 horas (PELÁEZ, 2013; SEIM III, 2016), porém não houve 

intercorrências.  

 

Considerações finais  

A hérnia diafragmática traumática apresenta média a alta morbidade, 

principalmente devido à cultura de criação dos animais em vida semi-domiciliar (o 

paciente tem acesso livre à rua) no Brasil. Diante deste fato o relato de caso, bem 

como a revisão de literatura se fez importante para atualização sobre o assunto e 

conhecimento sobre o melhor manejo de um paciente que chega com risco de 

morte, ou seja, em caráter emergencial.  
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Resumo 

O colapso de traqueia é causado pela degeneração progressiva dos anéis 

cartilaginosos da traqueia. A causa é multifatorial. Sinais clínicos como ruídos 

respiratórios, intolerância ao exercício, dispneia e tosse podem ser observados. O 

diagnóstico inclui sinais clínicos, radiografias, traqueoscopia e broncoscopia. 

Tratamento pode ser medicamentoso ou cirúrgico, a depender do grau de 

colabamento. Foi atendida, em Brasília- DF, uma cadela, da raça Pug, de oito anos 

de idade, pesando 9,1 kg, sob queixa de tosse, cansaço, vômitos e engasgos 

frequentes. Mediante a solicitação e interpretações dos exames, diagnosticou-se 

haver na região cervical caudal um estreitamento da região, sendo indicado a 

traqueoplastia para a correção de colapso de traqueia com a implantação cirúrgica 

de prótese extraluminal da Intrak, feita de nitinol. Foi realizada a cirurgia e até o 

presente momento animal encontra-se bem.  

 

Palavras- chave: colapso, traqueia, cães, prótese. 

Key Words: collapse, trachea, dogs, prosthetics. 

 

Revisão de Literatura 

A traqueia é um órgão que desempenha importante função no mecanismo da 

respiração, e está sujeita a alterações funcionais como qualquer órgão. O colapso 

de traqueia é causado pela degeneração progressiva dos anéis cartilaginosos do 

órgão, levando a flacidez e achatamento da cartilagem, diminuindo o lúmen traqueal 

e interferindo no fluxo de ar para os pulmões. A diminuição do lúmen traqueal pode 

ser encontrada tanto na área cervical quanto na área torácica, podendo estar ambas 

envolvidas. A causa é desconhecida e multifatorial, podendo incluir fatores 

genéticos, nutricionais, neurológicos e alérgicos (NELSON e COUTO, 2015).  
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Essa doença possui predisposição em cães de raça toy e miniaturas como 

Poodle Toy, Yorkshire Terrier, Maltês, Chihuauhua e Pug (SLLATER, 2007; 

NELSON e COUTO, 2015). 

Sinais clínicos como ruídos respiratórios, intolerância ao exercício, náusea, 

dispneia e tosse podem ser observados e progredirem com a idade. A tosse 

improdutiva ou produtiva conhecida como tipo de ‘’tosse de ganso’’ é o sinal mais 

observado. Cães obesos apresentam sinais clínicos mais graves (FOSSUM, 2014). 

O diagnóstico inclui sinais clínicos, radiografias laterais do pescoço e tórax. 

Outras formas de diagnóstico como fluroscopia, laringoscopia, traqueoscopia 

/broncoscopia podem ser realizadas, a traqueoscopia é o método de diagnóstico 

mais sensível (FERIAN, 2009).  

O tratamento terapêutico é indicado para casos leves com menos de 50% de 

colabamento de traqueia, resultando em melhora na maioria dos cães e inclui 

antitussígenos, antibióticos, broncodilatadores e corticoídes. O tratamento cirúrgico é 

indicado para cães com sinais clínicos graves com redução de 50% ou mais do 

lúmen traqueal. As técnicas cirúrgicas incluem colocação de implantes de próteses 

como anéis ou stents extra ou intraluminais, dependendo da gravidade do caso 

(FOSSUM, 2014). 

 

Relato de caso 

Foi atendido em Brasília-DF, um cão, fêmea, 8 anos de idade, castrada, da 

raça Pug, pesando 9,1kg, em que a tutora relatou que a paciente estava já há alguns 

meses apresentando engasgos durante a alimentação, episódios de êmeses após a 

ingestão, fadiga e cansaço durante os passeios e em momentos de ansiedade, 

tosse e ronco mesmo em repouso. Durante o exame físico observou-se que a 

paciente estava em bom estado geral.  

Foi indicado e realizado exame radiográfico, que confirmou o colapso traqueal. 

Hemograma completo, bioquímicas séricas e eletrocardiograma não apresentaram 

alterações dignas de nota. 



 

A imagem radiográfica em posição látero

externa da traqueia foi realizada, sendo possível 

traqueia cervical caudal (Figura 1

 
 

Foi indicado tratamento cirúrgico 

animal, a tutora concordou e autorizou o procedimento. O tipo de prótese é uma 

atualidade no mercado, são próteses extraluminas Intrak (Figura 2) feita de nitinol 

(liga de níquel-titâneo NiTi biocompativel) fabricada pela Inpulse, o implante tem 

formato helicoidal, indicado para colapso traqueal, de uso exclusivo na medicina 

veterinária, possuindo diferent

pacientes. 

Na anestesia foram administrados, 

acepromazina, indução com propofo

isoflurano e infusão contínua de fentanil e

No procedimento cirúrgico, 

pescoço estendido. A incisão é realizada ao longo da linha média a partir da região 

da laringe até o manúbrio. O tecido local é dissecado gentilmente, os

esternohiodeo e esternocefálico são divulsionados, e então expõe

nervos laríngeo recorrentes são identificados, com cuidado para evitar o 

Figura 1: Imagem radiográfica em posição 
látero-lateral direita com auxílio
compressão externa evidenciando a
redução do lúmen traqueal na região
torácica da traqueia. Fonte:
pessoal, 2017) 

radiográfica em posição látero-lateral direita com compressão 

externa da traqueia foi realizada, sendo possível 

a visualização da redução 

traqueal confirmando colapso de 

traqueia cervical caudal (Figura 1). 

dicado tratamento cirúrgico implante de prótese extraluminal para o 

animal, a tutora concordou e autorizou o procedimento. O tipo de prótese é uma 

são próteses extraluminas Intrak (Figura 2) feita de nitinol 

titâneo NiTi biocompativel) fabricada pela Inpulse, o implante tem 

formato helicoidal, indicado para colapso traqueal, de uso exclusivo na medicina 

veterinária, possuindo diferentes apresentações atendendo os diversos tamanhos de 

Na anestesia foram administrados, na medicação pré-anestésica

indução com propofol intravenoso e como manutenção e analgesia, 

infusão contínua de fentanil e lidocaína e cetamina (FLK).

No procedimento cirúrgico, o animal encontra-se em decúbito dorsal, com o 

pescoço estendido. A incisão é realizada ao longo da linha média a partir da região 

da laringe até o manúbrio. O tecido local é dissecado gentilmente, os

esternohiodeo e esternocefálico são divulsionados, e então expõe-

ntes são identificados, com cuidado para evitar o 

magem radiográfica em posição 
lateral direita com auxílio de 

idenciando a 
redução do lúmen traqueal na região cervico 

Fonte: Arquivo 

Figura 2: Imagem 
stent  implantado e fixado, na região 
colabada da traqueia. Fonte: (Arquivo 
pessoal, 2017). 
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ateral direita com compressão 

a visualização da redução do lúmen 

traqueal confirmando colapso de 

implante de prótese extraluminal para o 

animal, a tutora concordou e autorizou o procedimento. O tipo de prótese é uma 

são próteses extraluminas Intrak (Figura 2) feita de nitinol 

titâneo NiTi biocompativel) fabricada pela Inpulse, o implante tem 

formato helicoidal, indicado para colapso traqueal, de uso exclusivo na medicina 

iversos tamanhos de 

anestésica: metadona, 

como manutenção e analgesia, 

(FLK). 

m decúbito dorsal, com o 

pescoço estendido. A incisão é realizada ao longo da linha média a partir da região 

da laringe até o manúbrio. O tecido local é dissecado gentilmente, os músculos 

-se a traqueia, os 

ntes são identificados, com cuidado para evitar o 

Figura 2: Imagem demonstrando o 
stent  implantado e fixado, na região 
colabada da traqueia. Fonte: (Arquivo 
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traumatismo e não colocá-lo entre a prótese e a traqueia. Após identificar e expor a 

traqueia é feita uma dissecação dos tecidos peritraqueais para que seja possível a 

passagem do implante ao redor da traqueia. A prótese é fixada com fio de 

polipropileno 4.0 com pontos simples separados através dos anéis traqueais e 

membrana traqueal dorsal (Figura 2). Finalizado o implante da prótese foi 

sobreposto os músculos esternohiodeo e esternocefálico com padrão de sutura 

simples continuo utilizando fio de sutura poligrecaprone 3.0 e realizado a dermorrafia 

com nylon 3.0 e em seguida limpeza e curativo da ferida cirúrgica. 

No pós-operatório foram prescritas as seguintes medicações: omeprazol, 

ranitidina, marbofloxacino, prednisona e furanil spray aplicando sobre a ferida. 

Outras recomendações como repouso, fornecimento de comida pastosa por 3 dias e 

remoção dos pontos após 10 dias. O animal recuperou-se bem da cirurgia, não 

apresentando nenhuma alteração ou complicação até o presente momento. 

 

Discussão 

A paciente em questão possui raça, tamanho e idade compatíveis com as 

predisposições citadas pela literatura: cão toy de raça Pug, com 8 anos de idade 

(SLLATER, 2007). A causa provavelmente é genética, já que o animal não 

apresentou nenhuma doença concomitante e o sobrepeso pode ter contribuído na 

evidenciação dos sinais. Durante o procedimento cirúrgico confirmou-se colapso de 

traqueia grau III, não sendo recomendado tratamento terapêutico.  

A tutora relatou que o animal, tossia e demonstrava cansaço durante exercícios 

a partir de 1 ano de idade, e que estes ficaram mais evidentes com o avançar da 

idade. A literatura revela que as manifestações dos sinais clínicos podem surgir 

antes de 1 ano de idade, progredindo com a idade, incluindo ruídos respiratórios 

anormais, dispneia, intolerância ao exercício, cianose e síncope (FOSSUM,2014; 

NELSON e COUTO, 2015). 

O exame escolhido para a paciente foi a radiografia, por ser um método de fácil 

acesso, de baixo custo e sem necessidade de sedação. O exame radiográfico 

diagnostica em 60% a 80% dos animais com colapso traqueal com o lúmen 

diminuído >50%. De acordo com HOLME, (2017) o exame de escolha para 

diagnóstico considerado “padrão ouro” é a fluoroscopia, por permitir a visualização 

do lúmen determinando a gravidade do achatamento dos anéis cartilaginosos e as 
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alterações dinâmicas presentes, como; eritema, secreções e ulcerações (FOSSUM, 

2014). 

A paciente manteve-se bem durante o pós operatório nas primeiras horas após 

a colocação do stent, sem sinal de angústia respiratória, pois como relatado por 

NELSON & COUTO (2010) a resposta ao tratamento é imediata e bastante evidente. 

 

 Considerações finais 

O caso em questão fez concluir a importância de passar ao tutor do animal, as 

doenças predispostas à raça adquirida e realização de exames de rotina, bem como 

orientá-lo sobre sinais que demonstram que o animal não está em boa condição de 

saúde. A área de cirurgia em pequenos animais ganha muito com as novas 

atualidades, como uso de novas técnicas cirúrgicas, equipamentos e instrumentos, 

buscando melhorar o prognóstico do paciente.  
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Resumo 

O colapso de traqueia é uma patologia respiratória de curso crônico e progressivo 

caracterizado pela degeneração dos anéis cartilaginosos de origem multifatorial. O 

presente trabalho teve como objetivo relatar o caso de um cão diagnosticado com 

colapso de traqueia. Foi atendido no Hospital Veterinário das Faculdades Objetivo 

um cão da raça Border Collie apresentando quadros de cianose e tosse recorrentes, 

principalmente após exercício físico. Após exame clínico e radiografia simples foi 

constatado que o animal apresentava redução do lúmen traqueal. O colapso de 

traqueia é uma afecção respiratória causada pelo enfraquecimento do músculo 

traqueal e degeneração dos anéis traqueais, sendo mais frequente em cães idosos e 

de raças pequenas.  Através do estudo realizado foi possível constatar que o 

colapso de traqueia é uma doença de fácil diagnóstico, porém com limitações em 

relação ao tratamento e com um prognóstico que varia de acordo com a 

apresentação clínica do animal. 

Palavras chave: Degeneração, Anéis cartilaginosos, Sulfato de condroitina. 

Key Words : Degeneration, Cartilaginous rings, Chondroitin sulfate 

  

Revisão de literatura  

O termo colapso de traqueia refere-se a diminuição do diâmetro traqueal 

como consequência do afrouxamento e perda da sustentação dos anéis 

cartilaginosos, flacidez da membrana traqueal, dorsal ou ambos. Esta enfermidade é 

bastante comum em cães de meia idade principalmente raças toy ou miniatura, 

como, poodle, yorkshire terrier, chihuahua, polmeranio, maltês e pug (HAWKINS, 

2015; FOSSUM, 2005; HOROWITZ, 2011). A origem do colapso de traqueia não é 

totalmente conhecida, sugere-se que alterações de caráter congênito seja o principal 

fator para o acometimento da afecção (HOROWITZ, 2011). 
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O colapso de traqueia é uma doença respiratória de origem multifatorial, sem 

tratamento curativo eficaz. Trata-se de uma afecção de grande importância na 

clínica de cães por se bem comum em raças pequenas e por alterar a qualidade de 

vida dos animais, que, em casos onde os sinais clínicos são mais graves e agudos 

pode leva-los a óbito. O colapso pode ocorrer de forma dorsoventral ou laterolateral, 

sendo mais comum na forma dorsoventral (FOSSUM, 2005). 

O exame físico de animais acometidos por esta afecção normalmente 

apresenta-se dentro dos parâmetros normais para a espécie, porém, a agitação 

intensa e o aumento da frequência respiratória, podem elevar a temperatura corporal 

(HOROWITZ, 2011). Em alguns casos com a progressão da doença observa-se 

intolerância ao exercício, síncope, cianose, dispneia e angústia respiratória, podendo 

ocorrer de forma aguda ou progredindo lentamente por meses ou anos 

(HOROWITZ, 2011; CAVALARO, 2011). 

O sinal mais evidenciado pelos proprietários é a tosse improdutiva, cianose e 

dispneia, principalmente em situações de agitação intensa ou quando exercem 

algum tipo de pressão diretamente ao pescoço do animal, sendo comum a pressão 

da coleira em caminhadas (HAWKINS, 2015; HOROWITZ, 2011). A palpação de 

traqueia é uma ótima manobra para avaliar reflexo de tosse do animal ao qual 

muitos animais com colapso de traqueia terão tosse característica, sendo no entanto 

uma avaliação subjetiva, não tanto fidedigno para diagnóstico de colapso de traqueia 

(HOROWITZ, 2011). A radiografia é considerada a técnica ideal e segura para o 

diagnóstico de colapso de traqueia devido ao seu baixo custo e alta disponibilidade 

em clinicas e hospitais veterinários sem a necessidade de sedação ou anestesia na 

maioria dos casos (HOROWITZ, 2011; HOLME, 2014). 

A traqueia deve ser avaliada com uso de incidências laterolateral e 

dorsoventral. Durante a expiração observa-se o estreitamento do lúmen na porção 

torácica da traqueia. Já na fase inspiratória ocorre o colapso do seguimento cervical 

devido a pressão negativa exercida sobre a passagem de ar (HAWKINS, 2015; 

HOROWITZ, 2011; CAVALARO, 2011). 

O tratamento de animais acometidos por colapso de traqueia vai variar 

conforme a apresentação clínica do animal podendo ser medicamentoso ou 

cirúrgico, contudo nenhum dos métodos é curativo, tendo principalmente o papel de 

promover o controle da apresentação clínica da doença. Conforme os sinais clínicos 

apresentados pelo animal pode-se optar pela utilização de apenas uma terapia ou 



 375 

ambas, o diferencial será a velocidade da intervenção de acordo com o quadro que 

o animal apresente (HOROWITZ, 2011). A terapia medicamentosa consiste na 

utilização de fármacos que minimizam os efeitos clínicos da doença. Os fármacos 

comumente utilizados na terapia medicamentosa são fármacos supressores da 

tosse, broncodilatadores, corticoides, sulfato de condroitina (HOROWITZ, 2011; 

HOLME, 2014). 

 A cirurgia é indicada em casos refratários ao manejo medicamentoso e com 

sinais clínicos graves suficientemente a ponto de comprometer a qualidade de vida 

ou que traga risco a vida do animal (HOROWITZ, 2011; HOLME, 2014). 

Relato de caso 

 Foi atendido no Hospital Veterinário das Faculdades Objetivo, uma cadela, 

fêmea, da raça Border Collie, com aproximadamente 7 anos de idade. Na anamnese 

o tutor relatou que o animal apresentava tosse não produtiva e dificuldade 

respiratória após exercícios físicos e que fazia utilização crônica de dexametasona e 

prednisolona nos momentos de crise. Haviam sido realizadas duas radiografias em 

outra clínica, na primeira sugeriu-se cardiopatia, e em uma segunda avaliação, foi 

observada uma diminuição do lúmen traqueal em exame realizado com compressão 

por pera sugestivo de colapso traqueal. 

 No exame clínico geral o animal apresentava todos os parâmetros dentro do 

normal para a espécie. 

Após um período de 6 meses o animal foi trazido ao Hospital Veterinário para 

reavaliação e foi receitado como tratamento paliativo Sulfato de Condroitina e 

Glicosamina, e a retirada dos fármacos corticoides, além de tratamento conservador, 

como, evitar situações que desencadeiam ansiedade e estresse ao animal, evitar 

ganho de peso excessivo, a substituição de coleiras cervicais por coleiras peitorais e 

a utilização de umidificador de ar em dias mais quentes e secos. 

Após o início do tratamento, tanto conservador como o farmacológico o 

animal não apresenta mais quadros de dificuldade respiratória mesmo não fazendo 

uso de corticoides. 

Discussão 

A literatura elucida que cães de meia idade, raças toy e miniatura são mais 

acometidos, no entanto, como foi observado, o paciente apresenta porte médio e 

idade de 7 anos condizente com a literatura, porem cães jovens também podem ser 



 376 

acometidos por colapso de traqueia (HAWKINS, 2015; FOSSUM, 2005; HOROWITZ, 

2011). 

Assim como relatado na literatura o paciente apresentava tosse não produtiva 

e dificuldade respiratória após exercícios ao qual tem como principais sinais clínicos 

relatados por proprietários em consultas de acordo com a pesquisa realizada e 

facilmente observa se agitação no animal consequentemente piorando a dificuldade 

respiratória (HAWKINS, 2015; HOROWITZ, 2011). 

O diagnóstico da doença foi realizado por meio de anamnese, exame clinico 

com ênfase na avaliação física e principalmente exames complementares como a 

radiografia em projeção latero-lateral de região cervical com compressão de pêra 

apresentando diminuição do lúmen traqueal assim como relatado na literatura 

(HOROWITZ, 2011; HOLME, 2014). 

O tratamento medicamentoso é o mais indicado por se tratar de um animal 

que não apresentava manifestações severas e por ter reagido bem ao tratamento. A 

utilização de fármacos como forma de tratamento paliativo consiste em amenizar os 

sinais clínicos que afetam a qualidade de vida do animal. O procedimento cirúrgico 

não foi recomendado para o paciente pois o quadro clinico do animal não se 

enquadrava em sinais clínicos severos, estando o animal reagindo bem ao 

tratamento medicamentoso (HOROWITZ, 2011; HOLME, 2014). 

Conclusão 

O colapso de traqueia é uma afecção de fácil diagnóstico e que comumente é 

encontrada em animais idosos e principalmente de raças pequenas, tendo uma 

grande importância na clínica de cães. O tratamento não é curativo, porém mantém 

a estabilidade do animal visando a diminuição dos sinais clínicos. 
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Resumo 

A hérnia perineal resulta do enfraquecimento e separação dos músculos e fáscias 

que compõem o diafragma pélvico, sendo mais comumente associada a machos 

não castrados com idade entre sete e nove anos. Pode apresentar etiologia diversa 

e pouco conhecida, entretanto já comprovado a sua associação a predisposição 

genética, fatores hormonais, atrofia muscular, afecções intestinais, entre outros. 

Assim que o paciente foi diagnosticado, forma realizados exames físico e laboratorial 

para comprovação de saúde e o animal foi encaminhado ao centro cirúrgico, a 

técnica utilizada seguiu os mesmos padrões indicados para o caso e o pós-

operatório foi bastante satisfatório. Apesar de seguir o mesmo protocolo de costume 

para casos de hérnia perineal, o objetivo desse trabalho foi relatar um caso de 

hérnia perineal com enfoque nos aspectos cirúrgicos observados. 

 

Palavras-chave: Hérnia perineal, cirurgia, macho, idoso  

Keywords: Perineal hernia, Surgery, Male, Old man 
 
Revisão de literatura 

A hérnia perineal é resultado de um enfraquecimento ou ruptura de fáscias e 

músculos que formam o diafragma pélvico, nesta condição, ocorre o deslocamento 

de alguns órgãos, como o intestino, bexiga e próstata para a região perineal. O 

processo pode ser uni ou bilateral e ocorre com mais frequência entre o esfíncter 

anal externo e o músculo elevador do ânus. 

A patologia é comum em cães machos não castrados idosos, podendo 

ocorrer em cadelas e gatos, entretanto é raro. Existem algumas raças que são 

predispostas, como o boxer, pequinês, boston terrier e collie.  A causa exata que 

leva a fragilidade do diafragma pélvico é desconhecida, mas existe alguns fatores 

que tem sido proposto, como a senilidade, atrofia muscular neurogênica, aumento 

do volume da próstata, miopatias, alterações hormonais e constipação crônica. 
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Os sinais clínicos mais comuns de hérnia perineal são tenesmo, constipação, 

disquesia, obstipação e aumento do volume perineal que pode ser redutível ou não, 

além desses sinais, é possível observar também ulceração da pele no local do 

edema, postura da cauda alterada, incontinência fecal, prolapso retal, vômitos e em 

caso de retroflexão vesical pode ser observado oligúria ou anúria. 

O diagnóstico baseia-se na anamnese, histórico, exame físico e exames 

complementares, tais como, ultrassonografia, radiografia e uretrocistografia 

retrógrada. O tratamento é cirúrgico e existem várias técnicas que podem ser 

abordadas, sendo assim, considerando a importância do tratamento cirúrgico para a 

resolução desta patologia, este trabalho tem como objetivo relatar um caso de hérnia 

perineal, elucidando os aspectos cirúrgicos observados.  

 

Descrição do Caso 

No dia 13 de fevereiro de 2018, foi atendido na clínica veterinária MR. Dog da 

cidade de Goiânia – Goiás, um cachorro macho, SRD, 12 anos, não castrado, 

pesando 15 kg. O paciente apresentava aumento de volume na região perineal e 

discretas lesões no local. Segundo a tutora, a alimentação não havia sido alterada e 

consistia em ração super premium e água a vontade, entretanto, o animal 

apresentava perda de apetite, alguns episódios de vômito quando fazia a ingestão 

da ração ou água, dificuldade para urinar e defecar. O cachorro possuía contato com 

a rua apenas em passeios acompanhado de seus donos. A vacinação e 

desverminação estavam atualizadas. Foi também relatado pela proprietária que o 

aumento de volume na região perineal ocorreu de forma repentina e progressiva, em 

um período de 7 dias.  

Durante o exame clínico o tempo de preenchimento capilar (TPC) foi maior 

que dois segundos e pulso forte, desidratação moderada (8%), temperatura dentro 

dos parâmetros de normalidade, frequência cardíaca (FC) de 130 batimentos por 

minuto (bpm), frequência respiratória (FR) de 40 movimentos respiratórios por 

minuto (mrpm) e a palpação, apresentava dor na região perineal.  

Após o exame clínico suspeitou-se de hérnia perineal e foi solicitado uma 

radiografia para confirmação do diagnóstico, foi possível notar presença de uma 

massa radiopaca na região perineal, após a radiografia, anamnese e exame físico foi 
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confirmado a suspeita de hérnia e o paciente foi encaminhado para cuidados pré-

operatórios.  

Dentre os procedimentos do pré-operatório, foi solicitado um hemograma que 

apresentou-se dentro dos valores de normalidade para a espécie. Devido ao quadro 

de dor do paciente, após os resultados do hemograma, ele foi submetido a uma 

anestesia epidural com lidocaína para realizar a palpação retal e posteriormente o 

enema para a retirada das fezes. Devido aos sinais clínicos que indicavam 

envolvimento do trato urinário, foi realizada cateterismo após o enema, estes 

procedimentos foram realizados 24 horas antes da intervenção cirúrgica. Dentre as 

condutas pré-operatórias houve também a administração de enrofloxacina 5 mg/kg e 

metronidazol 60 mg/kg, jejum alimentar e hídrico de 24 e 6 horas respectivamente. 

Uma hora antes do procedimento cirúrgico o paciente passou por um 

procedimento de enema e cateterismo novamente, também foi administrado o 

antimicrobiano citado anteriormente e anti-inflamatório (Flumexim meglumine). O 

paciente foi sedado com acepromazia e tramadol e em seguida, foi realizada a 

tricotomia e assepsia da região cirúrgica, para a manutenção anestésica foi utilizado 

propofol e isofluorano respectivamente. Foi realizada uma sutura de bolsa de tabaco 

no ânus e o animal foi colocado em decúbito esternal na mesa, com o rabo preso em 

direção a cabeça. 

Para acessar a hérnia realizou-se uma incisão curvilínea iniciando 

cranialmente aos músculos coccígeos em direção a protusão, cerca de 1 a 2 cm 

lateralmente ao ânus e estendendo-se 2 a 3 cm ventralmente ao pavimento pélvico. 

Em seguida foi feita uma incisão no tecido subcutâneo e o saco hernial. Identificou-

se e reduziu o conteúdo hernial dissecando os anexos subcutâneo e fibrosos, depois 

foi feita a identificação dos músculos envolvidos na hérnia perineal, a artéria e veia 

pudenda interna, o nervo pudendo, os vasos e nervos retais caudais e o ligamento 

sacrotuberal. Foi realizada uma sutura entre o esfíncter anal externo e elevador do 

ânus, coccígeo com espaço de menos de 1 cm entre eles, em seguida foi feita a 

incorporação do ligamento sacrotuberoso, realizou-se o direcionamento dos pontos 

ventralmente entre o esfíncter anal externo e o músculo obturador interno.  Foi 

realizada a lavagem da área, fechamento dos tecidos subcutâneos com fio 

absorvível monofilamentado 3-0 (polidioxanona) e a pele foi suturada com ponto 



 381 

simples separado com fio não absorvível (nylon). Após a hérniorrafia o paciente foi 

submetido a orquiectomia e foi realizado um acompanhamento do animal por 60 

dias. 

Discussão 

Cerca de 97% dos casos de hérnia perineal são em machos inteiros com 

idade avançada, o que corrobora com o caso relatado. O fato do paciente ser idoso 

e não castrado, provavelmente favoreceu o aparecimento da hérnia perineal, pois 

estudos mostram que machos apresentam um enfraquecimento do diafragma 

pélvico devido ao desequilíbrio hormonal associado. Segundo SHERDING, (2008) a 

hérnia perineal apresenta com sinal clínico aumento de volume da região perineal, 

em associação com sintomas de constipação, obstipação, disquesia e tenesmo. No 

caso relatado, o paciente apresentava aumento de volume na região perineal de 

ambos os lados, apresentava alterações na defecação e micção, e isso estava 

sendo ocasionado pela dificuldadade de passagem das fezes e urina, pois no saco 

herniário havia presença da bexiga, próstata e das alças intestinais e omento,  

Segundo Corrêa (2008), está enfermidade apresenta uma casuística maior 

em cães sem raça definida e no presente estudo o canino também não apresentava 

raça definida. A utilização de radiografia raramente é necessária para o diagnóstico, 

mas são úteis para se confirmar a presença da vesícula urinária, próstata ou 

intestino delgado na hérnia (FOSSUM, 2008).  

As técnicas que mais utilizadas para o tratamento da enfermidade é clássica, 

também conhecida como a de reposição anatômica, e a técnica de transposição do 

músculo obturador interno. A técnica tradicional tem como principal vantagem a 

facilidade de execução e por isso optou-se por essa técnica para o tratamento do 

paciente. (FERREIRA e DELGADO, 2003; HEDLUND, 2008). 

Foi recomendado a orquiectomia, pois Segundo Hayes et al. (1978), a 

castração é eficiente, diminuindo os casos de recidiva, ao baixar os níveis de 

testosterona circulantes e o volume da próstata, ainda segundo esses autores, a 

taxa de recorrência de cães inteiros é 2,7 vezes maior em relação aos animais 

castrados. 

O paciente apresentou ótimo resposta pós-operatória e se recuperou muito 

rápido, até o ultimo acompanhamento, o animal não apresentou recidivas. 

Conclusão 
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A hérnia perineal é uma condição patológica que afeta em sua maioria cães 

machos e idosos, o diagnóstico desta enfermidade é fácil, pois os sinais clínicos são 

bastante característicos como dificuldade em defecar e urinar e aumento de volume 

na região perineal. Uma cirurgia bem realizada resulta em boa recuperação do 

animal. Todas as técnicas apresentam bons resultados pós-cirúrgicos se a técnica 

for realizada corretamente, levando-se em conta um pré-operatório de qualidade. É 

indicado castração do animal para evitar recidivas da enfermidade. 
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Resumo  

A ventilação mecânica é indicada quando há troca gasosa inadequada que 

pode levar risco a vida do paciente. Um dos principais grupos com indicação são 

casos de insuficiência respiratória do tipo II (hipoventilação grave – Pco2 

>60mmHg). Um cão macho chegou para atendimento com tetraparesia flácida sem 

expansão da cavidade torácica caracterizando hipoventilacão com hipercapnia, com 

suspeita de Botulismo. Foi intubado imediatamente e durante o atendimento 

apresentou duas paradas cardiorrespiratórias revertidas com sucesso.  Foi instituído 

ventilação mecânica protetora, com volume corrente de 6ml/kg e peep 4cmH20. 

Apresentou evolução favorável e após três dias foi possível o desmame e retirada do 

paciente da ventilação mecânica. A ventilação protetora com utilização de baixo 

volume corrente e peep adequada, juntamente com manobras para prevenção de 

pneumonia associado a ventilação, contribuíram para evitar os efeitos deletérios da 

ventilação prolongada sendo responsáveis para o sucesso do caso. 

 

Palavras chaves: Ventilação mecânica; Paralisia flácida; Hipoventilação 

Keywords: Mechanical ventilation; Flaccid paralysis, hipoventilation 

 

Introdução  

A ventilação mecânica tem sua principal indicação na insuficiência respiratória 

tipo I, que está relacionada a hipoxemia (PaO2<60mm Hg) refratária a 

oxigenioterapia. Porem a insuficiência respiratória tipo II relacionada a 

hipoventilação (paco2>60mmHg), também se enquadra nas principais indicações 

para o uso da ventilação mecânica junto com a apnéia e choque circulatório.  As 

doenças que afetam as junções neuromusculares promovendo a paralisia flácida 

podem promover a redução do volume minuto respiratório por conta da redução do 
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volume corrente proporcionado pela fraqueza ou ausência funcional das 

musculaturas responsável pela respiração. 

Entre os diagnósticos diferenciais da paralisia flácida pode-se considerar: 

Miastenia gravis, Polirradiculoneurite, Botulismo, Paralisia por carrapato e alteração 

tardia causada por intoxicação com organofosforados. ¹ 

 

Relato de Caso 

 Cão macho, 5 anos, SRD, 14kg, chegou no hospital veterinário em 

atendimento de emergência com paralisia flácida generalizada. Pela anamnese, 

animal foi encontrada deitado, sem conseguir se movimentar, respirando devagar e 

com dificuldade. Estava em um sitio onde havia presença de carcaças de 

passarinhos e funcionário da casa sempre fornecia osso de costela para animal o 

comer.  Durante o atendimento observou-se tetraparesia flácida com pouca 

expansão da cavidade torácica. Foi intubado imediatamente e durante o 

atendimento apresentou duas paradas cardiorrespiratórias que foram revertias com 

sucesso. Colocado em suporte ventilatório e feito remoção para unidade de terapia 

intensiva imediatamente 

Na admissão colocado ventilação mecânica em módulo ventilatório PRVC 

com volume objetivo em 6ml/kg, peep 4 cmH2O, tempo inspiratório em 0,3seg e 

frequência respiratório em 40mpm . Mantido em sedação leve com fentanil e 

midazolan nas doses de 15mcg/kg/hr e 0,5mg/kg/hr, respectivamente. Apresentava 

hipotermia severa (33,0⁰C), com frequência cardíaca em 100bpm e pressão arterial 

média em 97mmHg. Fazia alguns complexos ventriculares prematuros visualizados 

pelo ECG. Pela gasometria arterial apresentou saturação de oxigênio em 98%, Pco2 

45, Po2 118, pH 7,21 nesse momento com Fio2 em 35% apresentando uma PaFi de 

337mmHg. Mantido em fluidoterapia com taxa de 5ml/kg/hr. Feito esvaziamento 

gástrico através de sonda nasogástrica retirando 350ml de conteúdo fazendo 

lavagem gástrica com carvão ativado. Iniciado alimentação com 25% do 

requerimento energético basal.      

Manteve-se em sincronia com a ventilação fazendo 0% de respiração 

espontânea por 24 horas. Como animal manteve-se com estabilidade hemodinâmica 

e ventilatória, foi optado por manter animal em ventilação de suporte (PSV) para 

tentar estimular respiração espontânea. Não apresentou boa aceitação com queda 

na So2 e aumento do Co2, mantido então no módulo PRVC por mais um período.  
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A respiração espontânea foi aumentando gradativamente até atingir 70% de 

esforço eficaz ao segundo dia. Feito mais uma tentativa de troca de módulo 

ventilatório para PSV onde animal manteve-se confortável por duas horas e após 

esse período começou apresentar diminuição do volume corrente (Vce) e queda na 

respiração espontânea. Colocado novamente no PRVC.  Feito troca de sedação por 

fentanil e dexmedetomidina na dose de 15cmg/kg/hr e 0,5mcg/kg/hr 

respectivamente. Manteve sincronia com a ventilação mas em alguns momentos 

acordava fazendo movimentos com a cabeça sendo necessário alguns bolus de 

propofol pois animal começava a morder a sonda traqueal. 

No terceiro dia, feito nova tentativa de mudança de módulo ventilatório para 

PSV apresentando conforto respiratório por pelo menos 4 horas, optado então por 

extubação do animal. Foi extubado com sucesso e foi mantido em oxigenioterapia 

nasal . Após extubaçao apresentou hipercapnia leve mas com manutenção de So2 e 

Po2 (Taleba 1.0).    Apresentava movimento de deglutição mas ainda com paralisia 

flácida de membros posteriores. Os membros anteriores mantiveram-se um pouco 

mas espástico. Paciente apresentava elevação da PAM em alguns momentos, 

estando associado a desconforto, sendo assim realizados movimentos periódicos de 

flexão e extensão dos membros e troca de decúbito. Ficava muito agitado devido a 

dificuldade de movimentação sendo mantido em sedação leve com  acepromazina 

na dose de 0,03/Kg pela via intravenosa.  

Foi retirado sonda nasogástrica pois animal estava com reflexos de deglutição 

preservados e com manifestação de apetite. Movimentação de cabeça preservada e 

aos poucos apresentou melhora na amplitude da caixa torácica recebendo alta no 

quinto dia de hospitalização com indicação de manutenção da fisioterapia e inicio de 

acupuntura .                                         

 

Discussão 

A ventilação mecânica é indicada quando há troca gasosa inadequada que 

pode levar risco a vida do paciente. Existe quatro grupos principais de indicação da 

ventilação que são os casos de insuficiência respitratório do tipo I (hipoxemia grave 

refratária a terapia com oxigênio - Po2 <60mmHg), insuficiência respiratória do tipo II 

(hipoventilação grave - Pco2 >60mmHg), excesso de esforço respiratório e choque 

circulatório grave.²,3  
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A insuficiência respiratório do tipo II esta relacionada a doenças que afetam 

as junções neuromusculares. Dentro dessas doenças está o Botulismo, que de 

acordo com os achados clínicos, anamnese e evolução do quadro, é o possível 

diagnóstico do caso relatado.  A toxina botulínica atua nas junções 

neuromusculares, provocando paralisia funcional motora induzindo à paralisia da 

musculatura esquelética através da inibição da liberação da acetilcolina pelas 

terminações colinérgicas das fibras nervosas bloqueando a liberação deste 

neurotransmissor, causando a paralisia flácida incluindo paralisia dos músculos 

respiratórios.5,6 Como consequência apresenta um acúmulo de Co2 em decorrência 

da hipoventilação o que leva a uma hipercapnia grave e acidemia colocando em 

risco a vida do paciente, sendo a ventilação mecânica inevitável. 

O desmame da ventilação mecânica é em grande parte relacionada com a 

doença de base associada a indicação de ventilação.³ KOPPER, K. 2007, em um 

estudo retrospectivo realizado  com 148 animais submetidos ventilação mecânica 

prolongada (24 horas ou mais) apresentou 62 casos com insuficiência respiratória do 

tipo II.  Desses 62 casos, 50% foram desmamados e 39% receberam alta hospitalar 

o que mostrou uma probabilidade de desmame e alta hospitalar maior do que em 

relação ao grupo relacionado com insuficiência respiratório do tipo I, que apresentou 

36% de desmame e 22% de alta hospitalar. 3 

A ventilação protetora com utilização de baixo volume corrente e peep 

adequado mediante acompanhamento de Drive Pressure contribuiu para que os 

efeitos deletérios da ventilação prolongada, como barotrauma, biotrauma, 

atelectrauma e volutrauma, fossem evitados.4 

Associado a ventilação protetora foram realizadas manobras de prevenção de 

pneumonia associadas a ventilação, como limpeza de cavidade oral e orofaringe 

com solução de clorexidine a 0,2%, aspiração traqueal com utilização de circuito 

fechado e posicionamento da cabeceira do berço em 30 graus.  

 
Conclusão    
 
Concluímos com este relato que a indicação da ventilação mecânica, ajuste dos 
parâmetros ventilatórios e o cuidado rigoso de enfermagem   possibilitaram que o 
paciente apresentasse bom desfecho clinico.    
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Tabela 1.0– Parâmetros ventilatórios da primeira ate a vigésima nona hora de 
ventilação 
 

 1h  2hrs 4 hrs  7hrs  13hrs  24hrs  29hrs  
Modalidade PRVC PRVC PRVC PRVC PRVC PSV PRVC 
Fio2 (%) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Fr min(mpm) 40 40 40 40 40 40 40 
Peep(cmH2O 4 4 4 4 4 4 4 
Vol. Objetivo 85 85 85 85 85 85 85 
Vol. Corrente VCe 
(mL) 

85 85 85 85 89 80 85 

Vol. Minuto  VMe 
(L/Min) 

3,1 3,1 3,3 3,2 3,3 3,5 4,1 

Complacência 18 17,1 17,8 16,2 13,7 - 14,3 
Resistência 10 13,9 14,3 12,5 12,8 - 12,9 
Ppico 12 12 13 11 12 15 10 
Pplato 8 8,7 7,8 7,6 8,2 - 8,2 

 

  



 388 

AGENESIA E HIPOPLASIA EM CADELA DA RAÇA CHOW CHOW– RELATO DE 

CASO 

Jucilla Katrinne Vieira MARTINS¹, Karen Emilly Martins BRINGEL², Nádlla Véras 

LOPES², Priscilla Macedo de SOUZA³, Andrea Cintra Bastos Torres PASSOS³ 

1 Discente do curso de medicina veterinária da Universidade Federal do Tocantins – UFT, 
Araguaína/TO, jucilla.katrinne@gmail.com  
2 Médica veterinária do programa de aprimoramento da Universidade Federal do Tocantins – UFT, 
Araguaína/TO 
3 Docente do curso de medicina veterinária da Universidade Federal do Tocantins – UFT, 
Araguaína/TO 
 
Resumo 

Agenesia ou hemimelia é uma anomalia congênita rara, em que um ou mais 

ossos são ausentes ou parcialmente ausentes. A hipoplasia é uma anomalia que 

pode ser congênita ou não em que há diminuição do tamanho dos ossos. Uma 

cadela da raça chow chow com aproximadamente 10 dias de idade foi atendida 

apresentando deformidade de membro torácico esquerdo e direito. Através do 

exame radiográfico foi diagnosticada com agenesia total de rádio direito e hipoplasia 

de rádio esquerdo.  

Palavras-chave: Agenesia, hipoplasia, cadela. 

 
Introdução 

Alterações na embriogênese podem produzir anomalias na estrutura ou 

função dos tecidos e órgãos e os defeitos congênitos podem ser de origem genética 

e/ou ambiental (BEZERRA et al., 2016). A formação dos membros em cães e gatos 

ocorre entre o 21° e 35° dia de gestação, sendo evidente o aparecimento do broto 

embrionário do membro, passando esse período, as estruturas esqueléticas só 

tendem a aumentar de tamanho e manifestar suas características morfológicas 

maduras (BREUER E TOWLE, 2004).  

A agenesia, também conhecida como hemimegalia ou hipoplasia de ossos 

pareados (MCKEE E REYNOLDS, 2007; DE PAULA E FILGUEIRA, 2012), consiste 

em uma patologia que na qual os ossos de conformação paralela são parciais ou 

totalmente ausentes, e pode se apresentar de forma unilateral ou bilateral, sendo 

unilateral de maior frequência (COSTA et al., 2016; KENE et al., 2017). A etiologia 

desta anomalia é incerta, existem fatores correlacionados entre genética, pelo 

acometimento em mais de um animal por ninhada ou com proximidades de 

parentescos e por ser considerada uma herança autossômica dominante, ambiental 
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como radiações principalmente ionizantes (ALAM et al., 2006; KASINGER et al., 

2014). Essa deformidade promove uma angulação do membro afetado, acarretando 

em limitações funcionais, como deformidade angular, claudicação e diminuição da 

amplitude de movimento, pode ocorrer também a contração permanente dos 

músculos flexores juntamente a deformidade vara e flexionada do cotovelo e carpo 

(FERREIRA et al., 2012). (IAMAGUTI et al., 2012). A confirmação do diagnóstico é 

feita através do exame radiográfico, no qual se observa agenesia total ou parcial da 

estrutura envolvida, aumento do comprimento e encurvamento da ulna, podendo 

ocorrer luxação ou sub-luxação da articulação úmero-rádio-ulnar (DENNIS et al., 

2010). 

 
Descrição do caso 

Foi atendida na Clínica Veterinária da Universidade Federal do Tocantins na 

cidade de Araguaína – TO uma cadela com aproximadamente 10 dias de idade da 

raça chow chow, apresentando dificuldade de locomoção e de manter o 

posicionamento para amamentar em comparação com os outros seis irmãos, e 

deformidade no membro torácico direito e esquerdo. No exame clínico, foi observado 

membro torácico direito flexionado com desvio evidente no sentido medial e menor 

angulação e desvio do membro torácico esquerdo, resultando em encurtamento 

evidente do membro afetado direito, comprometendo sua capacidade funcional.  

O exame radiográfico, nas projeções mediolateral e craniocaudal dos 

membros torácicos, demonstrou a ausência do radio direito e hipoplasia do rádio 

esquerdo, ausência dos ossos do carpo compatíveis com a idade do filhote.  

Diante do diagnóstico o tutor foi orientado em promover um manejo 

diferenciado para facilitar a amamentação, bem como suplementar o filhote com 

mamadeira, visto que a concorrência com os irmãos poderia comprometer a 

ingestão adequada de alimentos, além de sugerir retornos periódicos para 

acompanhar o desenvolvimento dos membros a fim de propor o tratamento e ou o 

manejo mais adequado para a deformidade, mas o animal veio a óbito  dias 15 dias 

após o atendimento, provavelmente devido ao manejo alimentar inadequado. 

 
Discussão 

De acordo com De Paula e Filgueira (2012), a má formação congênita tem 

maior ocorrência em membros torácicos do que pélvicos, uma vez que os membros 
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torácicos se desenvolvem mais cedo, o que é semelhante ao ocorrido uma vez que 

os membros torácicos de ambos lados foram acometidos com ausência total do 

rádio direito e rádio esquerdo com tamanho diminuído. 

Quando as estruturas acometidas são o rádio, a tíbia ou a ulna, os pacientes 

tendem a apresentar sintomatologia da doença já nas primeiras semanas de vida e 

são encontrados sinais de deformidade angular, claudicações e diminuição 

significativa da amplitude de movimento das articulações adjacentes (DE PAULA E 

FILGUEIRA, 2012), corrobora o relato, em que o animal tinha somente 10 dias de 

idade e já foi possível visualizar alterações na deambulação do animal como a 

claudicação e dificuldade no posicionamento de amamentar, o que o diferenciava 

dos demais animais da ninhada. 

Tendo em vista que no caso descrito e semelhante ao descrito por Rocha 

(2017), o não conhecimento do verdadeiro histórico da mãe quanto a vacinações e 

se drogas foram ministradas anteriormente e possível histórico de outros 

antecedentes familiares, as causas se tornam amplas, devido somente um animal da 

ninhada ser acometido. 

Como ocorrido no presente caso e corroborando com De Paula e Filgueira 

(2012), Wisner e Pollard (2010), Ahalt & Bilbrey (1997) e Manley & Romich (1993), a 

utilização do exame radiográfico foi fundamental para a conclusão do diagnóstico, 

prognóstico e tratamento, mostrando que algumas partes ósseas podem apresentar 

tamanhos variados, outras podem nem estar presentes, existência de deformações 

em ossos adjacentes ou comprometimento de articulações. 

O tratamento de acordo com Breuer e Towle (2004), Campos et al., (2013) e 

Bezerra et al., (2016), indicam a utilização da bandagem de Robert Jones em 

posição de apoio. O animal não necessita de eutanásia, com essas condições, 

quando tratados de forma conservativa, costumam apresentar boa qualidade de 

vida, como o animal veio a óbito, não foi possível propor as possibilidades de 

manejo, bem como observar o desenvolvimento do animal. 

 

Conclusão  

 A agenesia total de rádio direito, associado a hipoplasia de rádio esquerdo 

causaram deformidades em ambos os membros torácicos e essas anormalidades 

limitaram as funções dos mesmos. O diagnóstico antecipado e o tratamento 

apropriado são necessário para um bom prognóstico. 
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Resumo 

Para o manejo de animais silvestres de vida livre é necessária a contenção 

química, tendo em vista que a contenção mecânica, muitas vezes, é um risco para a 

equipe e para o animal. Este trabalho relata uma anestesia em Tapirus terrestris 

com abcesso dentário para avaliação da cavidade oral e retirada de corpo estranho 

causador do abcesso. Como medicação pré-anestésica optou-se pela administração 

de detomidina 0,05 mg/kg por via intramuscular. Após 15 minutos foi administrado 

cetamina 1 mg/kg e midazolan 0,2 mg/kg ambos na mesma seringa, por via 

intramuscular. O animal ficou em decúbito lateral direito 8 minutos após a 

administração da cetamina e midazolam, momento em que foi realizada a intubação 

orotraqueal. A manutenção anestésica foi realizada pela administração de isoflurano 

diluído em oxigênio a 100% numa concentração suficiente para manter o animal no 

segundo plano do terceiro estágio segundo diagrama de Guedel. Os parâmetros 

aferidos foram frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, saturação de 

oxigênio e temperatura corporal. O protocolo proporcionou anestesia segura, com 

mínima depressão cardiorrespiratória. 

Palavras-chave: Anta, anestesia, detomidina, cetamina, midazolan, isoflurano. 

 

Introdução 

A anta brasileira (Tapirus terrestris: Linnaeus, 1758), é uma espécie 

pertencente à família Tapiridae, ordem Perissodactyla, representante da fauna 

sulamericana, cuja reprodução no cativeiro tem ocorrido com sucesso 

(SMIELOWSKI, 1979; DEUTSCH & PUGLIA, 1988). A situação da anta brasileira na 

natureza é pouco conhecida e presumivelmente esta espécie encontra-se ameaçada 

de extinção (BERNARDES et al., 1990).  

FERREIRA et al. (1992), relataram que certos espécimes cativos permitem o 

contato manual e a realização de um exame físico superficial. O processo de captura 
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de antas em vida livre requer a presença de um médico veterinário responsável pela 

imobilização química dos animais, monitoramento da condição geral do animal 

durante a anestesia, sendo o mesmo capaz de selecionar e administrar protocolo 

anestésico seguro e efetivo, monitorando cautelosamente os animais durante 

manipulação, favorecendo a redução dos riscos intrínsecos ao processo de captura.  

De acordo com WALLACH & BOEVER (1983), é comum que os princípios 

farmacológicos aplicáveis aos equídeos sejam empregados também em tapirídeos, 

considerando as semelhanças fisiológicas existentes entre as espécies de ambos os 

grupos. Midazolam, detomidina, xilazina e cetamina são agentes de uso corrente na 

anestesia intravenosa equina (GREENE et al., 1986; MASSONE et al., 198; 

TAYLOR et al., 1992; LUNA, 1993; MATTHEWS & SANDEE, 1993).  

 

Descrição do caso 

Foi atendido uma anta (Tapitus terrestres) mantida em cativeiro de 

aproximadamente 180kg na cidade de Castanhal/PA para o procedimento de 

retirada de um abcesso cirúrgico. Como parâmetros antes da administração da MPA 

foram avaliados 63 bpm de frequência cardíaca (FC) e 18 mpm de frequência 

respiratória (Fr). Para o procedimento foi utilizado como medicação pré-anestésica 

detomidina 0,05 mg/kg (IM). Quinze minutos após a administração da medicação 

pré-anestésica, o animal recebeu, por via intramuscular, cetamina 1 mg/kg (IM) e 

midazolam 0,2 mg/kg (IM), ambos na mesma seringa. Em seguida foi realizada 

cateterização da veia cefálica e intubação orotraqueal com sonda de tamanho 

adequado ao porte do animal. Após a indução, a sonda orotraqueal foi conectada ao 

aparelho de anestesia inalatória para manutenção anestésica com isoflurano diluído 

em oxigênio a 100% numa concentração o suficiente para manter o animal no 

segundo estágio do terceiro plano, segundo diagrama de Guedel. Os parâmetros 

monitorados foram: Frequência cardíaca (FC), Frequência respiratória (FR), Pressão 

arterial (PA), Saturação de Oxigênio (SpO₂) e Temperatura corporal (T °C), 

mensurados a cada 10 minutos após a indução por 1 hora. Na tabela 1 segue os 

valores encontrados em cada mensuração. 
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 10min 20min 30min 40min 50min 60min 

FC 48 46 48 48 44 40 

Fr 16 15 16 14 14 16 

PA 120 110 120 110 110 120 

SpO₂ 99 99 99 100 100 99 

T °C 36,8 36,9 36,7 36,7 36,8 36,8 

Tabela 1: Parâmetros mensurados durante 60 minutos. FC: Frequencia cardíaca; Fr: Frequência 

respiratória; PA: Pressão arterial; SpO₂: Saturação de oxigênio. 

O procedimento teve duração de 60 minutos. Ao final do procedimento foi 

administrado, por via intravenosa, 0,01mg/Kg de detomidia, ato contínuo foi cessada 

a administração do isoflurano e o animal foi levado ao recinto, para a recuperação 

anestésica que ocorreu de forma tranquila, 30 minutos após o final da vaporização. 

 

Discussão 

O comportamento dócil observado na anta e descrito por Fowler (1978) e 

Wallach e Boever (1983) pode ser comprovado no presente caso.  

A dose de 0,05 mg/kg de detomidina, via IM utilizada, também é relatada por 

Ferreira et al. (1994b), em que foi administrada em 28 espécimes de T. terrestris, 

nos quais produziu sedação adequada para a realização de exame clínico e punção 

venosa, sem reações contrárias pelos animais. O uso de detomidina, e 

provavelmente outros a2-agonistas, como medicação pré-anestésica ou de 

midazolam, como agente indutor, reduzem o estresse anestésico (LUNA, 1993). 

Citado por Grimm & Lamont (2007), o isoflurano é presentemente o 

anestésico de inalação mais usado em Medicina Veterinária em todo o mundo, 

sendo estável, potente, sendo compatível com os resultados obtidos em sua 

utilização em antas, já que parâmetros analisados como frequência 

cardiorrespiratória foram estáveis em todo período anestésico.  

De acordo com Wright (1982) e Geiser (1990) a ocorrência de movimentos de 

pedalar e excitação sugere prevalência dos efeitos da cetamina na recuperação 

anestésica, o que se assemelha com o ocorrido no presente caso, esses sinais 

poderiam se esperar de um equino que recebesse esta droga sem outra medicação. 

A reaplicação da detomidina também é citada por Taylor (1992), este cita que a 

reaplicação dos a2-agonistas, é utilizada para prolongar o período de recuperação 

anestésica e torná-lo mais tranquilo, essa prática é comum na anestesia de equinos. 
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Conclusão 

O uso de anestesia inalatória em antas com a pré-medicação com detomidina 

é um protocolo satisfatório e seguro tendo em vista que o animal se mantive estável 

durante todo período anestésico, o que pode ser notado com os parâmetros que 

foram mensurados. 
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Resumo  

Dioctophyme renale é um nematoíde de ocorrência mundial que parasitam os rins 
dos cães e outras espécies de animais domésticos e silvestres, inclusive o homem. 
O ciclo deste parasita é indireto, tendo como hospedeiro intermediário (HI) os 
anelídeos oligoquetas, parasita das brânquias de peixes e como hospedeiro 
definitivo (HD) os mustelídeos e canídeos. Este verme é conhecido popularmente 
como “Verme gigante do rim” e geralmente habita o rim esquerdo de mamíferos. O 
trabalho teve como objetivo, relatar um caso de Dioctophyme renale em cão do 
diagnóstico através da identificação dos ovos em urinálise e ultrassonografia, o 
tratamento foi a nefrectomia, do rim direito. 
 
Palavras-chave: Dioctophyme renale, canídeos, parasita e rins. 

Keywords: Dioctophyme renale, canids, parasite and kidney. 

 

Revisão de Literatura 

O Dioctophyme renale (Goeze, 1792) é a única espécie do gênero Dioctophyme, 

possui morfologia cilíndrica, coloração vermelha e representa um dos maiores 

nematóides parasitas conhecido de vertebrados terrestres e podem atingir até um 

metro de comprimento (ALVES e NEVES, 2007; LIU, 2013; GIORELLO et al., 2017). 

Tem uma distribuição mundial, mas sua incidência é desconhecida (MERCH e 

TRACYR, 2001; CIANCIOLO e MOHR, 2016). O ciclo de vida de D. renale é 

complexo, envolvendo hospedeiros intermediários (oligocetas aquáticas ou 

minhocas), paratênicos (peixes ou rãs) e definitivos, normalmente carnívoros 

domésticos e selvagens (FORTES, 1997; LEITE et al., 2005; LIU, 2013). 

Nos hospedeiros definitivos a infecção de D. renale ocorre após a ingestão de 

hospedeiros intermediários ou paratênicos infectados pelo parasito, e 

frequentemente são encontrados no rim direito, sendo os  ovos eliminados com a 

urina, iniciando-se um novo ciclo de infecção (FORTES, 1997; KOMMERS, 1999). 

Outros estudos têm relado a presença de D. renale em outros órgãos do hospedeiro 

definitivo, tais como, rim esquerdo, cavidade abdominal, cavidade torácica, ureteres, 
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bexiga e tecido subcutâneo de animais domésticos e silvestres (KOMMERS, 1999; 

KANO  et al., 2003, NAKAGAWA et al., 2007). Entre as espécies domésticas, afeta 

principalmente os cães, mas sua presença tem sido relatada em felinos, bovinos, 

suínos e equinos (PEREIRA  et al., 2006; VEROCAI et al., 2009). 

Nos animais infectados com D. renale os sintomas podem ser assintomáticos e 

ocasionar aumento de volume palpável na região renal, cólicas renais e hematúria. 

(BARRIGA, 1982; LEITE et al., 2005). O tratamento da infecção causada por D. 

renale é basicamente cirúrgico com o uso de nefrectomia e remoção do rim nos 

casos de infecção renal unilateral intensa e nefrectomia bilateral, respectivamente 

(BRUN et al., 2002; BICHARD et al.,  2003). 

Dessa forma, o trabalho teve como objetivo diagnosticar e tratar um caso de 

infeccção por Dioctophyme renale em cão da raça Fila Brasileiro (Canis lupus 

familiaris) na cidade de Goiânia-Go. 

 

Descrição do caso 

O caso foi realizado no mês Julho de 2018 na Clínica Veterinária Pluto, localizada na 

cidade de Goiânia-Go. O cão da raça Fila Brasileiro (Canis lupus familiaris), fêmea, 

aproximadamente com um ano e meio de idade e criado em zona rural. O cão deu 

entrada na clínica com sintomas de apatia, ectoparasitas (carrapatos) e mucosas 

pálidas. Trinta dias antes do atendimento, foi relatado pela tutora que o animal 

sofreu um aborto espontâneo. 

As avaliações laboratoriais foram realizadas no Laboratório Chromos. Foi solicitado 

os exames de hemograma, bioquímica sérica, urinálise, e ultrassonografia, para 

complementação do diagnóstico. 

O tratamento do nematóide foi realizado por procedimento cirúrgico, nefrectomia do 

rim direito (Fig. 1a), seguindo o protocolo de indução, propofol e midazolam com 

volumes de 11 e 0,4 mL, respectivamente. A manutenção de isoflurano com infusão 

contínua foi com lidocaína e fentanil a 20 mcg/Kg/min e 3 mcg/Kg/h, 

respectivamente. O tratamento pós-operatório foi utilizado como analgesia tramadol 

e dipirona (t.i.d) e para antibioterapia, doxiciclina e metronidazol (b.i.d). 

Posteriormente a realização de nefrectomia, uma abertura foi realizada no rim 

retirado onde foi possível ver a presença do parasita D. renale, medindo 

aproximadamente 60 cm (Fig. 1b).  
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Figura 1 – (a) Cirurgia com laparotomia e (b) parasita D. renale retirado do rim direito do cão Fila Brasileiro (Canis lupus 

familiaris) (ARQUIVO CLÍNICO, 2018). 

 

Discussão 

Foram visualizados vários ovos de D. renale, sendo eficiente o exame de urinálise 

para o reconhecimento clínico do caso. 

 

 
Figura 2: Resultados de exame referente à urinálise, do cão, com D. renale. (ARQUIVO CLÍNICO, Laboratório 

Chromos, 2018). 

 

Conclusão  

Pode-se concluir que uma boa abordagem diagnóstica é fundamental para o 

sucesso no tratamento e que o exame ultrassonográfico é uma importante técnica 

complementar para a avaliação renal de cães acometidos por esse parasitismo, 

(a) (b)
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principalmente no que se refere à identificação do rim acometido e para avaliação do 

rim contralateral, bem como para avaliar a integridade dos demais órgãos 

abdominais, fornecendo valiosas informações para o tratamento cirúrgico. 

A infecção por D. renale em cães pode estar relacionado há hábitos alimentares 

poucos seletivos, ocorrendo principalmente em cães de fazenda. 

Foi relatado um caso clínico de um cão da cidade de Goiânia - GO, que apresentava 

o parasita D. renale, e observado através das alterações físicas e de resultados dos 

exames, feito o tratamento eficaz com a remoção cirúrgica do rim afetado.  
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Resumo 

Pseudociese, falsa gestação ou pseudogestação compreende uma síndrome 

fisiológica ou clínica que acomete as fêmeas, no caso dos animais, principalmente 

as da raça canina gerando alterações físicas e comportamentais maternais 

compatíveis com as fases da gestação e parto. A paciente, jovem, médio porte, com 

contato com macho a dois meses atrás, foi atendida no hospital veterinário da UFG 

com histórico e sinais clínicos indicativos da síndrome, porém sem qualquer outra 

alteração ao exame clínico, foi solicitado a realização do exame ultrassonográfico 

para conclusão do caso e avaliação do trato reprodutor mas concomitantemente 

iniciou-se o tratamento. Este trabalho objetiva investigar os sinais clínicos, 

diagnóstico e tratamento mais utilizados na rotina clínica e as complicações mais 

frequentes que acometem os animais. 

Palavras-chave: Ciclo estral; prenhez; cadela  

Keywords: estral cycle; pregnancy; female dog 

 

Introdução  

Pseudociese é uma síndrome observada mais comumente em fêmeas da 

raça canina, não gestantes, com seis a catorze semanas após o estro. 

Caracterizada por sinais clínicos e mimetização dos comportamentos pré, peri e pós-

parto. É uma síndrome amplamente distribuída e não apresenta relação 

cientificamente comprovada entre raças ou porte físico. Porém não apresenta 

relação com taxas de fertilidade ou ocorrência de doenças reprodutivas. O 

desencadeamento da pseudociese clínica é atribuído ao aumento nas 

concentrações de e/ou na sensibilidade individual à prolactina, associadas a um 

declínio mais rápido do que o normal dos níveis séricos de progesterona. 
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Pode se desenvolver: após o término de um tratamento com progestágenos; 

durante um tratamento com progestágenos ou antiprogestágenos; após um 

tratamento com prostaglandina; três a quatro dias após a realização de uma 

ovariohisterectomia durante o diestro. Todas situações por exposição à 

progesterona e subseqüente queda brusca desse hormônio. Como já citado 

anteriormente, o animal simula as mesmas alterações fisiológicas e 

comportamentais antes, durante e após o parto. Comumente observa-se 

comportamento de “ninho”; adoção de objetos inanimados, alimentos ou de filhotes 

de outras fêmeas, excessivo carinho, atenção, proteção e defesa; lambedura do 

abdomen, principalmente na região das mamas; agressividade com outros animais e 

até seres humanos diferentes do convívio social cotidiano; distensão, produção e 

secreção láctea nas glândulas mamárias; ganho de peso e/ou anorexia, redução das 

atividades físicas normais. Ainda, mas menos comuns: emese, distensão e 

contrações abdominais, diarréia, poliúria, polidipsia e polifagia. O diagnóstico da 

pseudogestação baseia-se na história, nos sinais clínicos e comportamentais e na 

fase do ciclo estral em que essa fêmea se encontra. Deve-se atentar a coexistência 

de situações fisiológicas e outras doenças inerentes ao diestro. 

Devido a relação da pseudociese com o aparecimento de tumor de mama é 

recomendado o tratamento, mesmo nos casos mais leves, geralmente é indicado o 

uso de progestágenos e andrógenos. Entretanto a utilização de hormônios 

esteroides pode nao apresentar beneficios que justifiquem seu uso, devendo ser 

evitado pelos efeitos colaterais causados. Os tratamentos com agonistas seletivos 

(cabergolina) e não-seletivos (bromocriptina) de dopamina, e antagonistas 

serotoninérgicos (metergolina) são os mais indicados. Esse relato de caso objetiva 

investigar os sinais clínicos, diagnóstico e tratamento na clínica e as possíveis 

complicações para os animais. 

Descrição do caso 

Foi atendida no Hospital Veterinário da UFG, às 14:00 horas do dia 09 de 

maio de 2018 no campus samambaia, uma fêmea canina, chamada Panda, SRD, 

jovem, pesando 14,6 kg, que tem convívio social com mais dois animais da raça 

canina, saudáveis. 

O proprietário relatou que o animal apresentou cio e contato com macho há dois 

meses atrás e que a uma semana vinha apresentando alterações de comportamento 

(aninhamento, comportamento maternal, adotando objetos inanimados e 
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agressividade com os outros animais). Além disso, havia ejeção de leite pelas 

mamas e a cadela estimulava as por lambedura. 

Ao exame clínico apresentou mucosas normocoradas, temperatura de 38,7°C, sem 

desidratação, tempo de preenchimento capilar (TPC) superior a 2 segundos, sem 

secreção vaginal e bom estado geral. O tutor relatou ainda que o animal se 

alimentava de ração (Pedigree) e água à vontade e desde a puberdade apresentava 

cios irregulares. Na palpação, havia hiperplasia das glândulas mamárias, presença 

de leite e leve aumento de temperatura na região. E também discreta distenção 

abdominal com consistência firme. Foi solicitado exame ultrassonográfico para 

excluir a possibilidade de prenhez verdadeira e avaliação do trato reprodutor, como 

o animal não apresentava mais alterações e o diagnóstico estava praticamente 

fechado não foram solicitados mais exames. 

Resultados e Discussão  

Os animais da raça canina descendem de um ancestral comum, ramo 

próximo aos lobos. Na matilha, o casal alfa é responsável pela perpetuação da 

espécie, enquanto que as outras fêmeas caçam e realizam os cuidados básicos para 

a sobrevivência da ninhada, essa alteração genética perpetua até hoje, de forma 

mais ou menos acentuada em alguns indivíduos e algumas raças e foi graças a 

descendência genética, acredita-se que pelo menos 90% das fêmeas tenham 

pseudogestação ou pseudociese de forma fisiológica, sem sinais clínicos. Porém, 

quando a fêmea começa apresentar sintomatologia compatível com pseudociese 

clínica o quadro se torna um pouco complicado. 

Os sinais clínicos e o diagnóstico nesses casos não é o mais complexo, o 

agravante se dá pelas sucessivas alterações hormonais que afetam no eixo 

hipotálamo-adenohipofisário gonadal das fêmeas, que quando apresentam alguma 

predisposição genética ao câncer, tem maior probabilidade de apresentar tumor de 

mama na forma maligna. Alterações estéticas que desagradam o proprietário, como 

flacidez e distensão das mamas são os menores dos problemas, o desconforto caso 

o leite não seja ejetado e se acumule na glândula mamária inicia com quadro de 

inflamação (mastite) que se não tratada pode cursar para a septicemia. E por fim, a 

lambedura recorrente pode levar a quadros de dermatite. No caso relatado, não foi 

possível acompanhar o resultado dos exames de ultrassonografia pois o laudo ainda 

não estava disponível, entretanto descartou-se a prenhez verdadeira e foi indicado 
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uso de colar elisabetano e um quarto de comprimido de 2mg por via oral de 12 em 

12 horas de sec lac (nome comercial para metergolina) por 10 dias. 

Conclusão 

Devido a diversidade que envolve a etiopatogenia dessa síndrome ainda são 

necessários muitos estudos para seu esclarecimento completo. Apesar de não 

apresentar complexidade para fechar o diagnóstico e ter uma sintomatologia 

simples, as complicações advindas de um descaso ou tratamento incorreto podem 

culminar com a morte do animal. E ainda é necessária elaboração de novos 

medicamentos que atendam melhor a fisiopatogenia da pseudociese. 
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Resumo 

O Histiocitoma Cutâneo Canino (HCC) é um tumor de característica benigna, 

solitário e que geralmente sofre regressão espontânea. Mais comum em cães jovens 

com menos de 2 anos de idade, afetados preferencialmente na pina, face, cavidade 

oral e extremidades distais. É um tumor de difícil diferenciação somente pela 

apresentação clínica, pois se assemelha bastante com outros tipos de neoplasias 

como plastocitoma ou mastocitoma e infecções granulomatosas localizadas. Em 

suma, o prognóstico para cães com histiocitoma é bom. O objetivo deste trabalho foi 

relatar um caso clínico de HCC no qual foi necessária a excisão cirúrgica. 

PALAVRAS-CHAVES: Animais jovens; benigno; excisão; regressão. 

KEYWORDS: Young animals; benign; excision; regression. 
 
 

Revisão de literatura 

Histiocitoma Cutâneo Canino (HCC) é um tumor considerado comum, 

benigno e solitário, que sofre regressão espontânea na maioria dos casos. Ocorre 

com maior frequência em cães jovens, na face, na pina ou nas extremidades distais, 

mas pode acometer qualquer região do corpo do animal. Pode ser difícil diferenciar o 

histiocitoma de outros tumores, como mastocitoma ou plastocitoma, e de infecções 

granulomatosas localizadas, somente pelos aspectos clínicos. Uma abordagem 

criteriosa é necessária para fazer o diagnóstico e em seguida escolher o 

procedimento apropriado para a resolução do problema (PATEL e FORSYTHE, 

2010). 

Os histiocitomas podem ser classificados em Histiocitoma Cutâneo Canino 

(HCC), Histiocitomas Fibrosos Benignos (HFB) e Histiocitomas Fibrosos Malignos 

(HFM). Os HFB têm a etiologia ainda desconhecida, sendo raros em cães e gatos, 

considerados mais como proliferações reativas do que neoplasias. Já os HFM são 

sarcomas de tecido mole, que se caracteriza como sarcomas pleomórficos com 
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diferenciação parcial de histiócitos e fibroblastos. São raros, mas já foram relatados 

em bovinos, cães, gatos e cavalos. Apesar de não serem comuns em cães e gatos, 

são tumores de característica invasiva e são encontrados no tecido subcutâneo 

(PESSOA, et al., 2008). 

De acordo com Silva et al. (2015) o histiocitoma é um tumor relacionado às 

células de Langerhans, as quais são responsáveis por apresentarem os antígenos 

processados a linfócitos T não estimulados, e daí em diante, que montam uma 

resposta imune primária, mas podem apresentar antígenos processados também 

para linfócitos T de memória. São capazes ainda de efetuar fagocitose, portanto, têm 

um papel fundamental na resposta e vigilância imune. Elas manifestam CD1, 

CD11/18, CD45, classe MHC II e E-caderina. Para Patel e Forsythe (2010) os 

linfócitos envolvidos na regressão do tumor são os CD8+, que frequentemente 

infiltram no mesmo. A justificativa da proliferação das células de Langerhans ainda 

não é conhecida. 

O histiocitoma por ser um neoplasma cutâneo de células redondas, é de difícil 

diferenciação apenas com o histopatológico para diagnóstico, pois se assemelha 

bastante com os outros neoplasmas desta categoria como, mastocitomas, linfoma 

maligno, plastocitoma e o melanoma amelanótico. Neste caso, uma melhor opção 

para diagnóstico seria a citopatologia, sendo indicado como alternativa a imuno-

histoquímica (BRAZ, et al., 2016). 

Existe predisposição racial para este tipo de neoplasia, embora não exista 

predisposição sexual. É comum em Boxers, Dachshunds, Terriers, Labradores, 

Cockers e Spaniels ingleses. Apesar de o histiocitoma ser de característica benigna, 

ele tem um crescimento relativamente rápido, mas, pode sofrer regressão 

espontânea (PATEL e FORSYTHE, 2010). 

O tratamento da HCC é controverso e pode incluir excisão cirúrgica, 

criocirurgia, eletrocirurgia e observação sem tratamento. De acordo com alguns 

autores, os HCC raramente necessitam de tratamento, pois as lesões regridem 

espontaneamente. No entanto, a maioria dos autores relatam que a excisão cirúrgica 

e a criocirurgia são as possibilidades terapêuticas mais benéficas, uma vez que 

eliminam de vez o tumor e evitam complicações secundárias (ARAÚJO, et. al., 

2009). 
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Descrição do caso 

Uma cadela, SRD, de pelagem marrom, pesando 9,700 kg, foi atendida no 

consultório veterinário do Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), no qual a 

queixa principal relatada pela proprietária era de uma ferida no membro pélvico 

esquerdo, que já estava presente quando a mesma a adotou, aproximadamente há 

três semanas. Segundo a tutora, o animal foi encontrado na rua pela mesma, já 

apresentando a lesão e mencionou também que aplicou anticoncepcional injetável. 

No exame físico, não se observou nenhuma alteração nos padrões vitais do 

animal, apenas a lesão no membro pélvico esquerdo com aspecto úmido, 

edemaciado, ruborizado, e com alopecia. Em vista disso, foram solicitados um 

hemograma com pesquisa e um raspado cutâneo, os quais revelaram duas 

alterações no leucograma, linfocitose e uma monocitopenia relativamente baixas, e 

resultado negativo para o raspado cutâneo. 

Diante dos resultados obtidos pelos exames solicitados acima, foi solicitado 

exame citopatológico através de PAAF (punção aspirativa por agulha fina) e imprint. 

Ao laudo da PAAF, na microscopia foram detectadas algumas alterações, como 

celularidade moderada na amostra; contaminação por hemácias; moderada 

presença de células neoplásicas redondas com núcleos redondos ou discretamente 

ovais; citoplasma amplo e claro, discretamente basofílico e densa cromatina. Notou-

se também anisocitose e cariólises discretas, além de presença moderada de 

pequenos linfócitos diferenciados. Logo o diagnóstico citopatológico, foi histiocitoma. 

A princípio, de posse do diagnóstico, decidiu-se esperar pela regressão do 

tumor por tempo indeterminado, porém, após 33 dias foi observado aumento e 

ulceração do tumor, apresentando odor desagradável. Em vista disto, o tratamento 

instituído foi a indicação para exorcização cirúrgica do histiocitoma. A cirurgia 

ocorreu de maneira tranquila e segura e a paciente passa bem até o presente 

momento (9 meses pós cirurgia), sem indícios de recidiva. 

 

Discussão 
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O HCC é um tumor benigno de origem ainda desconhecida, de células 

redondas comum em cães. É originado mais provavelmente de células de 

Langehans, acometendo em maioria animais jovens com menos de dois anos de 

idade. Porém podem afetar animais de qualquer idade, não tendo predileção por 

sexo (ARAÚJO, et. al., 2009). 

A frequência desses tumores em cães é relativamente baixa. Entre as 

neoplasias de tumores redondos, de acordo com a classificação citopatológica de 

neoplasias acometendo cães atendidos na Unidade Hospitalar Veterinária da 

Universidade Estadual do Ceará, no período de abril de 2013 a junho de 2014, o 

tumor venéreo transmissível (TVT) aparece em primeiro lugar no ranking de 

incidências, com 29 casos diagnosticados (36,7%) e o histiocitoma na última posição 

com 1 caso diagnosticado (1,3%) (BORGES, et. al., 2016). 

As alterações histopatológicas relatadas por Silva et al. (2015) correspondem 

com as descritas no laudo do presente estudo, que se referem à acentuada 

anisocitose, núcleo grande, redondo e oval, núcleos com cromatina mais 

condensada, presença de infiltrado inflamatório, entre outras. Para o animal do caso 

relatado foi solicitado um exame citopatológico para obtenção do diagnóstico, o que 

está de acordo com Braz et al. (2016). 

Ainda que existam vários relatos de regressão espontânea, no caso relatado 

optou-se por excisão cirúrgica do tumor, que é o tratamento de eleição para HCC 

com prognóstico favorável, como recomendado por Silva et al. (2015), uma vez que 

evita complicações secundárias e a recidiva no mesmo local da excisão, de acordo 

com estudo realizado por Taylor et. al., descrito por Araújo et. al. (2009) no qual foi 

acompanhou 230 casos que indicaram poucas ocorrências de recidiva no local da 

excisão cirúrgica. 

 

Conclusão 

Apesar de o HCC regredir espontaneamente na maioria dos casos, nesta 

situação foi necessária a indicação para excisão cirúrgica, devido ao seu tamanho e 

o tempo relativo de espera para involução que não aconteceu, pelo contrário, ao 
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invés de regredir, ulcerou. A cirurgia ocorreu de maneira tranquila e segura e a 

paciente passa bem até o presente momento sem indícios de recidiva. 
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Resumo  

O enxerto livre de omento maior é uma das técnicas a serem consideradas, 

dependendo do paciente, em correções de fratura, visto que por possuir fatores 

angiogênicos que auxiliam na consolidação e cicatrização óssea.  O objetivo do 

trabalho é relatar  caso de um canino, fêmea, SRD (sem raça definida), de 1 ano de 

idade, com fratura de rádio e ulna direita, submetido à osteossíntese com placa 

bloqueada e parafuso associado ao recobrimento ósseo com enxerto livre de 

omento maior. Foi realizado exame radiográfico com 24 horas e 15 dias pós-

operatório para avaliação da consolidação óssea.  Após 24h de cirurgia, observou-

se no exame radiográfico, aposição correta e alinhamento de fragmentos ósseos no 

foco da fratura. Após 15 dias, observou-se formação de calo ósseo e consolidação 

completa da fratura, evidenciando-se a redução do tempo de consolidação óssea 

devido a utilização de enxerto de omento livre. 

Palavras-chave: Cirurgia, Enxerto, Fratura, Omento, Ortopedia 
Keywords: Surgery, Graft, Fracture, Omento, Orthopedics 
 
Revisão de literatura 

De acordo com HOSGOOD (1990), o omento, dividido entre omento maior e omento 

menor, é constituído por duas camadas de peritônio, visceral e parietal, as quais 

revestem o interior da cavidade abdominal e os órgãos abdominais. O omento tem 
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como componentes vasos sanguíneos e linfáticos entreameados por tecido adiposo, 

e linfóides. A aplicação do omento em cirurgias que procuram novas técnicas para 

serem reconstrutivas e vasculares tem se tornado muito importante na medicina 

veterinária, posto que o mesmo protege de lesões na cavidade abdominal e também 

é utilizado para o aperfeiçoamento em diversas cirurgias (HOSGOOD, 1990). Os 

principais tipos de enxerto são o enxerto pedículado, enxerto livre anastomótico e 

enxerto livre sem anastomose vascular, sendo o uso de cada técnica de acordo com 

o prognóstico do paciente e viabilidade. Nesse relato de caso, será abordada a 

eficácia do uso em enxerto livre sem anastomose de omento em fratura oblíqua de 

rádio e ulna em um canino no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato 

Grosso campus Cuiabá, pois visto que estudos recentes, como os de REE (2016, 

2018), relatam que devido a capacidade de neoformação de vasos pelo omento, a 

qual ajuda no processo de cicatrização da lesão e reestabelecimento do tecido 

ósseo, devem ser considerados o uso em procedimentos ortopédicos, como em 

fraturas de membros. 

Descrição do Caso 

Um cão (Canis lupus familiaris), fêmea de um ano de idade, com 19kg, SRD e 

classificada como ASA I (Sociedade Americana de Anestesia – ASA, compreendidas 

entre menor risco anestésico (I a III) e maior risco (IV e V)). O animal foi atendido 

com histórico clínico de fratura exposta em membro torácico direito (figura 1). O 

proprietário relata que o animal foi resgatado e desconhece o histórico do paciente e 

o motivo da lesão. Ao exame físico observou lesão profunda, de aproximadamente 

3cm, e fratura na porção distal do membro torácico direito com com projeção e 

exposição óssea. Foi realizada a radiografia nas posições crânio-caudal e médio-

lateral para visualização do membro afetado, pertinente a verificação de fratura no 

exame clínico. Efetuou-se o exame pré anestésico dos parâmetros fisiológicos uma 

vez que os exames laboratoriais de hemograma e bioquímico foram encontrados em 

sua normalidade. Recebeu a medicação pré-anestésica com acepromazina 0,06 

mg/kg associada a midazolam 0,3 mg/kg por via intramuscular e fez-se a indução 

anestésica com propofol 4,2 mg/kg por via intravenosa. A fluidoterapia foi realizada 

com Ringer Lactato na velocidade de 10ml/kg/hr e gotejamento de 1 gota/segundo. 

Administrou-se anestesia locorregional com Lidocaina 4,5mg/kg para técnica de 
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bloqueio do plexo braquial e logo então foi iniciada a cirurgia, sendo feita em dois 

tempos cirúrgicos, o primeiro para a extração do omento (figura 2) e o segundo a 

osteossíntese e colocação do enxerto. Se baseando na técnica descrita por 

FOSSUM (200X), foi realizada uma laparotomia para retirada do retalho de omento, 

cerca de 4 cm, da região hipoesplênica. O mesmo foi reservado em soro fisiológico 

0,9% (figura 3) e após ser feito o procedimento cirúrgico para correção da fratura 

nos ossos com placa bloqueada 2.7 e parafuso (ver qual foi)adicionou-se o omento 

sobre o local da fratura (figura 4) e em seguida foram feitos com miorrafia, 

subcutâneo, Poliglactina 2.0  e dermorrafia com Nylon 2.0, respectivamente. Durante 

a cirugia o animal foi mantido com bomba de infusão de fentanil a 10ml/kg/hr após 

um bolus de 0,05 mg/kg e recebeu clindamicina 11mg/kg. Foi feito outro exame 

radiográfico onde observou-se que os segmentos fraturados estavam alinhados 

juntamente com a placa metálica. O paciente apresentou bom retorno anestésico e 

manteve o pós-operatório com administração de Meloxican 0,2mg/kge morfina 

0,4mg/kg por via intravenosa, além da técnica de acuponto com acepromazina 0,01 

mg/kg por via subcutânea. Ficou em internação por um período de 5 dias e foi 

administrado clindamicina 1,4ml por via intravenosa BID, tramal 2,0ml TID, 

meloxican (0,2%) 0,9ml por via subcutânea CID e complexo B 2ml por via 

intravenosa CID, além de que o curativo era feito 2 vezes ao dia com solução 

fisiológico 0,9% e Iodo Povidine e em seguida enfaixado. No 5º dia em que recebeu 

alta foi receitado o tratamento com clindamicina 150mg BID por 5 dias e cronidor 

80mg BID por 5 dias, além de limpeza e curativo do local com Iodo  e faixa de 

atadura. No retorno após 17 dias veio para retirada de pontos com melhora intensa 

do procedimento cirúrgico sendo que o proprietário relata que o animal consegue 

apoiar o membro no chão. Foi realizado novamente outro exame radiográfico onde a 

linha da fratura e segmentos fraturados continuavam corretamente posicionados 

com formação de calo ósseo, reação periosteal do tipo liso. Figura 1) Lesão e fratura 

na porção distal do membro torárico direito com com projeção e exposição óssea. 

Figura 2) Retirada do omento maior por meio da laparotomia.  



 

Figura 3) Enxerto livre de omento reservado em solução
rim. Figura 4) Enxerto livre de omento posicionado sobre o local da fratura.

Discussão 

De acordo com ARNOLD et al. (1976) quando o omento é aplicado sobre estruturas 

adjacentes o processo de cicatrização do tecido ósseo é acelerad

atividade angiogênica. O’SHAUGHNESSY (2007) afirma que o aumento do fluxo 

sanguíneo também leva ao acúmulo de células de defesa, fibroblastos e células 

endoteliais, em conseguinte, a habilidade em induzir angiogênese, promovendo a 

cicatrização óssea. A vascularização intrínsecca do omento faz elevar o fluxo 

sanguíneo permitindo o aumento local da tensão de oxigênio e fatores imunológicos 

que são importantes para combater infecções e assim intensificar a consolidação de 

tecidos (FERRIGNO et al. 2010). O enxerto livre sem anastomose vascular é uma 

técnica que consiste na remoção total somente da porção a ser transplantada. De 

acordo com estudos comparativos em 25 cães entre enxerto omentais e osséos em 

fraturas antebraquiais de REE (2018), mostr

associado à grandes complicações, além de estar relacionado com a aceleração da 

cicatrização óssea, sendo assim um fator a ser considerado como um complemento 

a estabilização em fraturas, sendo isso observado na recuperação

relato, pois além da melhora intensa, principalmente pelo fato do animal voltar a 

apoiar a pata, não houve rejeição do enxerto no sítio receptor.

 
Figura 3) Enxerto livre de omento reservado em solução fisiológica 0,9% em cuba 
rim. Figura 4) Enxerto livre de omento posicionado sobre o local da fratura.

De acordo com ARNOLD et al. (1976) quando o omento é aplicado sobre estruturas 

adjacentes o processo de cicatrização do tecido ósseo é acelerad

atividade angiogênica. O’SHAUGHNESSY (2007) afirma que o aumento do fluxo 
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acordo com estudos comparativos em 25 cães entre enxerto omentais e osséos em 

fraturas antebraquiais de REE (2018), mostrou que o enxerto omental não foi 

associado à grandes complicações, além de estar relacionado com a aceleração da 

cicatrização óssea, sendo assim um fator a ser considerado como um complemento 

a estabilização em fraturas, sendo isso observado na recuperação da paciente neste 

relato, pois além da melhora intensa, principalmente pelo fato do animal voltar a 

apoiar a pata, não houve rejeição do enxerto no sítio receptor. 
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De acordo com ARNOLD et al. (1976) quando o omento é aplicado sobre estruturas 

adjacentes o processo de cicatrização do tecido ósseo é acelerado por sua alta 

atividade angiogênica. O’SHAUGHNESSY (2007) afirma que o aumento do fluxo 

sanguíneo também leva ao acúmulo de células de defesa, fibroblastos e células 
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Conclusão 

O uso do omento na cirurgia de osteossíntese proporciona melhor cicatrização do 

tecido ósseo devido ao seu potencial angiogênico, drenagem linfática, proteção e 

combate a infecções e reconstituição de tecidos geram uma boa reabilitação do 

animal no pós-cirúrgico. 
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Resumo 

Com o aumento da população mundial de animais domésticos, manifesta-se 

uma crescente necessidade de atendimentos veterinários específicos que 

contribuam para uma melhor qualidade de vida dos animais. Os estudos de 

casuísticas em hospitais veterinários, com avaliação das afecções mais frequentes 

da rotina, tornam-se fundamentais para os processos de planejamento, prevenção e 

do tratamento adequado das enfermidades. Diante do exposto, realizou-se durante 4 

meses consecutivos um estudo de coorte retrospectiva nos prontuários do Hospital 

Veterinari. A classificação das afecções clinicas foram baseadas nas informações 

contida nos prontuários e classificadas por sistemas corporais. Foram avaliados 872 

atendimentos que incluíram um total de 354 animais. A frequência de atendimento 

das espécies foi superior em caninos (86%) quando comparado aos felinos (14%). 

Os principais atendimentos consistiram na imunização dos filhotes (n=265, 28%), 

enquanto os diagnósticos mais recorrentes foram do sistema tegumentar (n= 133, 

14%), digestório (n=121, 13%), ortopedia (n= 94, 10%), reprodutivo (n=51, 5.3%), 

oftalmológico (n=47, 5%), oncológico (n=42, 4.4%), neurológico e toxicológico (n= 

41, 4.3%), urinário (n= 26, 4.3%), odontológico (n= 25, 2.6%), respiratório (n=24, 

2.5%), infectocontagioso (n=19, 2%), endócrino (n=15, 2%), cardíaco (n=5, 0.5%) e 

outros (n=45, 4.7%). Com base no estudo, foi possível traçar o perfil de pacientes 

que frequentam o Hospital, bem como identificar os casos que mais ocorrem na 

rotina da clínica, em que a maioria das enfermidades apresentadas poderiam ser 

minimizadas ou evitadas por meio de medidas profiláticas na saúde animal. 

Palavras-chave: Gestão; Veterinária; Doenças; Pacientes.   

Keyswords: Management; Veterinary; Diseases; Patients. 

 

Introdução 
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 A partir da evolução do comportamento da sociedade, o papel dos 

animais domésticos atualmente não se deve apenas à companhia e guarda das 

residências, mas caracterizam-se como um membro familiar, principalmente entre 

idosos e crianças (PIRES, 2009). Com o aumento da população mundial de cães e 

gatos, manifesta-se uma crescente necessidade de atendimentos veterinários 

específicos que contribuam para uma melhor qualidade de vida dos animais, visto 

que a interação entre o ser humano e o animal vem ocupando papel de destaque na 

população brasileira (XAVIER, 2012).  

O estudo do perfil epidemiológico da população de animais domésticos 

constitui uma ferramenta fundamental para os processos de planejamento, 

prevenção e controle das afecções mais comuns da rotina clínica, além dos 

patógenos que possuem caráter zoonotico, em que muitas vezes pode estar 

relacionado ao manejo inadequado e a falta de controle sanitário (BEN, 2014). 

Assim, compreender o comportamento das doenças dentro da saúde animal e 

ambiental são essenciais para impedir a disseminação entres os animais, e por 

consequência, nos seres humanos (FIGUEIREDO et. al., 2001). 

Entretanto, poucos estudos relatam as casuísticas indicativas das moléstias 

relacionados à clínica de pequenos animais, abordando fatores como o perfil dos 

animais atendidos, as afecções clínicas e o tipo de tratamento ao qual o animal foi 

submetido (CRUZ-PINTO et al., 2015). 

 Em vista do aumento de atendimentos na clínica de pequenos animais e da 

importância, este trabalho teve como objetivo traçar um perfil epidemiológico de das 

afecções mais recorrentes, para atuar nas prevenções e no controle das 

enfermidades, além de reportar informações para as tomadas de decisões 

gerenciais.   

Material e Métodos  

Realizou-se um estudo retrospectivo durante 4 meses consecutivos de cães e 

gatos atendidos no Hospital Veterinari, localizado em Brasília. Foram avaliados 872 

atendimentos que incluíram um total de 354 animais. A classificação das afecções 

clinicas foram baseadas nas informações contida nos prontuários e classificadas por 

sistemas corporais. Os pacientes que apresentaram mais de uma enfermidade, 

foram incluídos em dois ou mais sistemas. A ficha clinica apresentava informações 

com relação aos dados dos proprietários e dos pacientes atendidos. Os dados 
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coletados durante o estudo foram: espécie, padrãoracial, idade, sexo, afecção 

clínica, suspeita diagnóstica e prescrição.  

 Para avaliar os resultados da pesquisa, foi empregado o método de descrição 

analítica, por meio da tabulação de dados no programa Microsoft Office Excel 2010, 

onde o cálculo foi realizado por meio dos valores expressos em porcentagem.  

Resultados e Discussão  

 Foram avaliados 872 prontuários dos primeiros pacientes atendidos no 

Hospital Veterinari em 2014, durante o período de 4 meses consecutivos. A 

frequência de atendimento das espécies foi superior em caninos (n= 751, 86,12%) 

quando comparado aos felinos (n=121, 13,87%), corroborando para os dados da 

literatura na qual a população de cães é mundialmente maior que a de gatos (DIAS 

et al. 2004). Quanto ao sexo, observou-se uma maior frequência de animais do sexo 

masculino entre os cães (53%) e os gatos (56%).  

 Durante a análise dos dados, observou-se que a idade variou entre 6 meses a 

20 anos, obtendo uma maior prevalência na faixa etária de 1 a 10 anos (n= 554, 

73%), sendo que 15% (n= 114) não haviam informações, em decorrência do não 

preenchimento da ficha. Enquanto as raças dos animais, foi observado uma maior 

ocorrência de cães e gatos SRD (n= 190, 24,05% e n= 68, 56,19%), 

respectivamente (Tabela 1).  

Tabela 1. Padrão racial de cães e gatos atendidos no Hospital Veterinari.  

Padrão Racial  
Cães n¹ % Gatos  n² % 
SRD 190 25,30 SRD  68 56,20 
Shih -Tzu 107 14,25 Persa 43 35,54 
Maltês 80 10,65 Siamês 8 6,61 
Yorkshire 70 9,32 Himalaio  2 1,65 
Labrador 52 6,92 Outros 0 0,00 
Outros 252 33,56 - - - 
Total 751 100,00 Total 121 100,00 
n¹ quantidade de cães n² quantidade de gatos 

 Com relação as afecções descritas nos prontuários, as principais consultas 

incluíram a imunização de filhotes, seguidas pelas afecções do sistema tegumentar, 

conforme apresentado na tabela 2.  

 

 

Tabela 2. Casuística das afecções em cães e gatos do Hospital Veterinari.  
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Afecção Clínica  n¹ %  

Imunização 265 27,9 
Tegumentar 133 13,95 
Digestório 121 12,69 
Ortopedia 94 9,86 
Reprodutivo 51 5,35 
Oftamológico 47 4,93 
Oncológico 42 4,41 
Neuro e Toxicológico 41 4,3 
Urinário 26 2,73 
Odontologia 25 2,62 
Respiratório 24 2,52 
Infecto-Contagiosa 19 1,99 
Endocrino 15 1,57 
Cardíaco 5 0,52 
Outros 45 4,72 
Total  953 100 
¹ número de animais  

  

Os resultados evidenciaram uma maior procura por procedimentos de 

vacinação dos filhotes, essencial para a prevenção de doenças. Por outro lado, 

dentre os atendimentos mais recorrentes, observou-se um elevado número de 

afecções dermatológicas, em que na maioria dos casos, esteve relacionado a 

dermatitesalérgicas, sarnas, otites, incluindo também as enfermidades parasitárias, 

colaborando com os estudos de Rosa et al (2011) e Xavier (2012).  

Destacaram-se também nos demais atendimentos casos periódicos de 

gastroenterite alimentar no aparelho digestório, enquanto os mesmos resultados 

foram observados no estudo de Xavier (2012). Os atendimentos ortopédicos 

abrangeram casos de feridas, fraturas, luxações e claudicações, o mesmo 

observado na pesquisa de BEN et al (2014).    

Dentre o sistema reprodutivo, a piometra e o parto distorcido obtiveram 

maiores casos. Outras casuísticas frequentes foram relacionadas aos casos 

infectocontagiosos, incluindo as verminoses, cinomose e parvovirose. Destacaram-

se também casos oftalmológicos relacionados a úlcera de córnea e cataratas, 

tumores mamários, tratamentos periodontais, infecções urinárias, e casos 

neurológicos associados intoxicações, indo de encontro ao trabalho de Xavier (2012) 

e Silveira et al (2007).  

Conclusão  
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Com base no estudo, foi possível traçar o perfil de pacientes que frequentam 

o Hospital, bem como identificar os casos que mais ocorrem na rotina da clínica, em 

que a maioria das enfermidades apresentadas poderiam ser minimizadas ou 

evitadas por meio de medidas profiláticas na saúde animal. 

Dessa forma, sugere-se um fortalecimento contínuo do segmento de 

prevenção junto aos clientes por meio das informações dos prontuários que 

possibilitem uma melhoria continuada de processos relacionados a gestão da área 

clínica veterinária. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade da utilização de cadáveres 

congelados de felinos para a utilização desse material no estudo vascular com o uso 

de RX, após o degelo e injeção de solução com látex e sulfato de bário. Foram 

utilizados neste estudo três exemplares do sexo feminino de Gatas domesticas, 

adultas.O projeto foi aprovado pela comissão de ética no uso de animais (Processo 

CEUA-UFG ).A apresentou resultados satisfatórios para o uso em estudos 

vasculares de cadáveres injetados após o óbito e congelamento. De fácil execução e 

de baixo custo  essa técnica abre caminho para os estudo vascular de animais 

silvestres e de espécies domesticas  

 

 

Palavras-chave: Anatomia, Angiografia, Felinos 

Keywords: Anatomy, Angiografy, Feline 

 

Introdução 

 

A conservação de peças anatômicas existe a mais de 5 mil anos, pois o uso 

de peças anatômicas naturais são indispensáveis para o ensino, sendo um método 

utilizado em todo o mundo (CURY, et al., 2013). As angiotécnicas compreendem o 

preenchimento de vasos sanguíneos com soluções coloridas, colaborando de 

sobremaneira para o estudo da vascularização de órgãos e tecidos (RODRIGUES 

2010). É uma das técnicas de preparação de peças anatômicas mais antigas que 

permitem estudar vasos e tem como objetivo principal a conservação das mesmas.  
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Após a descoberta dos raios-X por Roentgen em 1865, iniciou-se estudos da 

circulação pela injeção intravascular de substâncias radiopacas (Einstein  & 

Podolsky  1935)B. Em 1910, Franck e Alwens injetaram solução oleosa de bismuto 

para estudar fluoroscopicamente o fluxo sanguíneo nas veias, coração e pulmões de 

coelhos e cães, utilizando drogas de alta toxicidad (GOTTSCHALL, 2009) 

A técnica de angiografia foi descrita, no cão, por Rising e Lewis (1970). Mais 

tarde, a angiografia abdominal selectiva foi aplicada ao estudo anatómico dos ramos 

da aorta abdominal por Gomez et al. (1973). Estes trabalhos vieram contribuir para a 

divulgação e posterior utilização desta técnica em medicina veterinária, tanto em 

termos experimentais como em situações clínicas.( GOTTSCHALL, 2009) 

A angiografia consiste na demonstração radiográfica de áreas do sistema 

circulatório, através da injeção de compostos orgânicos iodados hidrossolúveis num 

determinado vaso sanguíneo. É um importante meio de diagnóstico, indispensável 

ao estudo da morfologia vascular, normal ou anómala, de um território(RODRIGUES 

2010) 

 

Material e métodos 

 

Foram utilizados neste estudo três exemplares do sexo feminino de Gatas 

domesticas, adultas. 

Os cadáveres foram cedidos por clincas veterinárias do municio de 

Goiania após o óbito dos animais por vários motivos, E o projeto foi aprovado pela 

comissão de ética no uso de animais (Processo CEUA-UFG ). 

Os cadáveres chegaram congelados e foram descongelados em água 

morna ate a possibilidade de manipulação adequada dos mesmos, a artéria carótida 

foi então dissecada, canulada com um scalp 21 G que foi fixado a artéria por 

ligadura e injetado 5 ml de uma solução composta em partes iguais de sulfato de 

Bario (Bariogel) e Latex diluído.  

Essa solução circulava por todos os vasos e podia ser vista pela 

coloração dos vasos cutâneos nas extremidades. Após essa etapa os cadáveres 

foram então fixados e conservados com solução aquosa de aldeído fórmico a 10%.  

 Após 72 horas as animai fixados foram levados ao departamento de 

radiologia da UFG aonde foram obtidas imagens radiográficas com rx digital 

utilizando placas 40x40.  As imagens capturadas foram analizadas 
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comparativamente  com as descritas em livros de anatomia e os resultados 

tabulados quando a  capacidade de visualização e identificação dos vasos da 

cavidade abdominal, membros torácicos e pélvicos , e cavidade torácica. 

 

Resultados e discussão 

 

 Os animais descongelados em água morma apresentaram-se prontos para a 

aplicação da solução entre uma  e três horas após a sua colocação, a variação foi 

significativa porque o grau de congelamento era variável, mas a técnica perminiu a 

utilização dos animais sem maiores dificuldades. 

O volume de 5 ml foi suficiente para a repleção adequada dos vasos das gatas,  

conforme descito por  RODRIGUES( 2010),  a visualização da cor do látex em vasos 

superfivciais dos membros permitiu estimar a repleçao completa dos vasos com a 

susbstancia. 

O período de fixação de 72 horas permitiu a conservação dos tecidos e manteve a 

solução de sulfato de bário viável radiograficamente,  para períodos maiores estudos 

subsequentes são necessários 

As imagens digitais do rx das peças anatômicas (fig 1) mostram a repleção completa 

dos principais vasos, órgãos e tecidos do animal, a visualição apresentou alto grau 

de similaridade com a literatura comparada (SCHALLER, 1999; HUDSOM & 

HAMILTON, 2010) 
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Conclusão 

 

 A utilização do sulfato de bário e do látex apresentou resultados satisfatórios 

para o uso em estudos vasculares de cadáveres injetados após o óbito e 

congelamento. De fácil execução e de baixo custo  essa técnica abre caminho para 

os estudo vascular de animais silvestres e de espécies domesticas  
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