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Abscesso esplênico em cão: relato de dois casos
Taisa Schuartz Saragosa - aluna de medicina veterinária da Unifil*
Daniela Scapini Mendes - médica veterinária do Hospital veterinário da Unifil
Karina M. Basso - professora do curso de medicina veterinária da Unifil
* ts.saragosa@gmail.com

RESUMO
O baço faz parte do sistema hematopoiético, com função de filtrar e retirar do sangue bactérias, estocar componentes 
sanguíneos e hematopoiese extramedular. É um órgão alvo de inúmeras alterações, neoplásicas ou não neoplásicas, 
que podem resultar em esplenomegalia. Essas alterações ocorrem com maior frequência em animais idosos, que 
apresentam sinais clínicos inespecíficos, como anorexia, apatia, perda de peso, aumento abdominal, fraqueza, 
vômitos, diarréia, poliúria e polidipsia. O diagnóstico confirmatório é realizado pelo exame histopatológico, após 
esplenectomia. O abscesso esplênico é uma alteração incomum na rotina veterinária e pouco relatada na literatura, 
mas pode se desenvolver em infecções por bactérias piogênicas filtradas pelo baço que se multiplicam e causam 
necrose liquefativa com cápsula. O abscesso pode se romper levando o animal ao desenvolvimento de peritonites, 
choque séptico e óbito. O objetivo deste trabalho foi relatar a ocorrência de abscesso esplênico em dois cães atendidos 
no Hospital veterinário da UNIFIL LONDRINA – PR, confirmados após avaliação histopatológica pelo setor de 
patologia veterinária.

Palavras chave: baço; esplenomegalia; necrose liquefativa 

INTRODUÇÃO 
O baço é um órgão do sistema hematopoiético, que tem como principal função filtrar o sangue por meio de capilares 
sinusóides (1), estocagem de plaquetas e eritrócitos maduros e hematopoiese extramedular(2). Ao filtrar o sangue, o 
baço retira da circulação bactérias, realiza fagocitose e destruição de eritrócitos, plaquetas e leucócitos senescentes, 
anormais ou infectados por hemoparasitas. Tornando-se assim um órgão alvo de inúmeras alterações, como distúrbios 
de crescimento, anormalidades circulatórias com destaque para os casos de hematoma, congestão e infarto, e foco de 
neoplasias primárias ou metástases(1). Essas e outras alterações são causas de esplenomegalia(2), com maior incidência 
entre os animais idosos (3). Para diagnóstico confirmatório da origem da alteração esplênica é realizado o exame 
histopatológico, após esplenectomia total (4). O objetivo deste trabalho foi relatar a ocorrência de abcesso esplênico 
em dois cães atendidos no Hospital veterinário da UNIFIL LONDRINA - PR.

MATERIAL E MÉTODOS 
O primeiro caso recebido pelo Hospital Veterinário (HV) UNIFIL foi um cão, Golden Retriever, macho, 11 anos, 
apresentando sinais de choque e abdome distendido e foi imediatamente estabilizado. O exame ultrassonográfico 
evidenciou aumento de volume circular no baço com conteúdo hipoecogênico. O animal foi encaminhado para 
coleta de exames de sangue e laparotomia exploratória, porém veio à óbito durante a cirurgia devido à parada 
cardiorrespiratória. 

O segundo cão, Bull Terrier, macho, castrado, 14 anos, foi atendido com queixa de emagrecimento progressivo e 
apatia. O exame físico evidenciou mucosas hipocoradas, aumento abdominal com dor à palpação e aumento de 
temperatura retal (40,2°C). Foram realizados exames de sangue e ultrassonografia. O animal foi submetido à 
esplenectomia, sem maiores complicações.

Após a esplenectomia de ambos os cães, as peças foram encaminhadas ao setor de patologia veterinária para avaliação 
histopatológica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sinais clínicos de cães com esplenomegalia são inespecíficos, como anorexia, apatia, perda de peso, aumento 
abdominal, fraqueza, vômitos, diarreia, poliúria e polidipsia. O tratamento recomendado é a esplenectomia, que 
resulta na rápida resolução dos sinais clínicos, sendo contraindicada em pacientes com hipoplasia medular, nos 
quais o baço representa o principal órgão hematopoiético (5). 

O cão um apresentou leucocitose (64.400 leucócitos) com desvio à esquerda (1.288 bastonetes), sendo evidenciado 
durante a cirurgia aumento de volume encapsulado em polpa esplênica com drenagem de material liquefeito. O 
segundo cão apresentou leve leucocitose (25.500 leucócitos) com desvio à esquerda (510 bastonetes) e a ultrassonografia 
mostrou massa esplênica expansiva com aspecto agressivo e contorno regular. Após a esplenectomia foi realizada 
punção da lesão para cultura e antibiograma com resultado positivo para Escherichia Coli. 

A avaliação macroscópica dos órgãos evidenciou aumento de volume uniforme, encapsulado de consistência 
flutuante e presença do omento aderido à cápsula esplênica (Figura 1A e B). O exame histopatológico confirmou 
abscesso esplênico nos dois casos, devido à formação de cápsula composta por tecido fibroso contornando grande 
área de necrose liquefativa, com acúmulo de debris e neutrófilos íntegros e degenerados.

A formação de abscesso esplênico é pouco relatada na literatura, mas pode se desenvolver após septicemia e/
ou bacteremia em infecções por bactérias piogênicas (Streptococcus sp, por exemplo) que são filtradas pelo baço, 
multiplicam-se e causam necrose liquefativa com consequente formação de cápsula(2). Há trabalhos que citam (6)  que 
os abscessos esplênicos representaram  7% (4/57) entre as afecções esplênicas não neoplásicas e 3,6% (4/109) do total 
de esplenomegalias observadas em 109 cães esplenectomizados.  

O primeiro animal teve o diagnóstico confirmado após o óbito, enquanto o segundo animal encontra-se estável e sem 
maiores comprometimentos após a ressecção cirúrgica.

Figura 1: (A) Fragmento de baço do cão Golden Retriever com área circular encapsulada delimitando área de necrose liquefativa (pus) 
aderida ao parênquima esplênico; (B) Fragmento de baço do cão Bull terrier, com área circular encapsulada delimitando áreas de necrose 
liquefativa, e área de amolecimento do parênquima esplênico.

CONCLUSÃO
O abcesso esplênico é uma alteração incomum na rotina veterinária, e pouco relatada. Os sintomas iniciais são 
inespecíficos e comuns a outras alterações do baço, mas devido à alta concentração de bactérias piogênicas pode 
romper e levar o animal ao desenvolvimento de peritonites, choque séptico e óbito, de maneira que deve ser destacado 
entre os diagnósticos diferenciais para alterações esplênicas.

Abscesso esplênico em cão: relato de dois casos
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RESUMO
Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa de distribuição mundial, que só causa enfermidades em 
animais imunocomprometidos. Os abscessos de mediastino são raros em gatos e podem estar associados às infecções 
pulmonares e fístulas esofágicas. Descreve-se um caso de abscesso de mediastino causado por P. aeruginosa em um gato. 
Um gato, macho, 2,5 anos, infectado pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV), foi atendido com dispneia e submetido à 
radiografia torácica onde observou-se uma massa em mediastino. Após o óbito realizou-se necropsia, demonstrando 
em mediastino uma massa de 6x4cm, esbranquiçada, rangendo ao corte que microscopicamente foi compatível com 
abscesso. Fragmentos da massa foram encaminhados para cultivo bacteriano, onde houve crescimento profuso de P. 
aeruginosa. Os abscessos mediastinais não devem ser excluídos dos diagnósticos diferenciais das massas mediastinais 
e acredita-se que a P. aeruginosa não deve ser ignorada quanto a causa de abcessos neste local.

Palavras-chave: Dispneia; leucemia felina; trauma torácico; medicina felina

INTRODUÇÃO
Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa baciliforme aeróbia de distribuição mundial, encontrada 
nas mucosas, pele e fezes de animais e é frequentemente associada às infecções nosocomiais em humanos (1,2)
combined with a low permeability of the outer membrane. Em casos de imunocomprometimento, esta bactéria adota 
comportamento patogênico, podendo desenvolver otites, cistites, endocardites, pneumonias e dermatites em cães e 
gatos (2). 

Os abscessos mediastínicos normalmente possuem associação com infecções pulmonares e fístulas esofágicas 
decorrentes de ingestão com migração de corpos estranhos (3). Clinicamente os principais diferenciais para as massas 
mediastinais dividem-se em neoplásicos e não neoplásicos. Os neoplásicos são linfoma mediastinal, intimamente 
relacionado a infecções FeLV, timoma, tumores da base do coração e de tireoide ectópica. Os não neoplásicos são 
hemorragias e os cistos e abscessos mediastinais (4). O objetivo deste trabalho é relatar o desenvolvimento de um 
abscesso mediastinal em um gato doméstico.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
um paciente da espécie felina, SRD, macho, 2,5 anos, resgatado de rua, com queixa de prostração e dificuldade 
respiratória. Realizou-se avaliação clínica sistêmica completa e colheitas de amostra para avaliação hematológica 
e bioquímica, além de teste rápido de ELISA para vírus da Leucemia (FeLV) e Imunodeficiência (FIV) felina e 
radiografias torácicas latero-lateral e ventrodorsal. 

Realizou-se toracocentese, durante o procedimento ocorreu o óbito. O animal foi encaminhado para o Laboratório de 
Patologia Animal (LAPA) da UDESC. Durante a necropsia foram coletadas amostras de todos os órgãos e da massa 
em mediastino para processamento histopatológico de rotina. Adicionalmente fragmentos refrigerados da massa 
mediastinal foram encaminhados para isolamento bacteriano.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Havia histórico de prostração, dificuldade respiratória após administração de antiparasitário, meneios de cabeça 
bilaterais, acompanhados por prurido moderado em ambas as orelhas. Foi relatado pelo responsável que o animal 
possuía comportamento agressivo e havia frequentado um estabelecimento de banho e tosa antes de iniciar com os 
sinais, também relatou que o animal havia batido o esterno durante uma queda.

Na radiografia torácica observou-se uma massa em região de mediastino com áreas de ossificação. O teste rápido 
de ELISA indicou que o paciente era FeLV-positivo e FIV-negativo. As avaliações clínica e laboratorial associadas às 
características do animal, indicavam o linfoma mediastinal como principal diferencial. Foi realizada quimioterapia 
com vincristina, ciclofosfamida e prednisona. Essa suspeita dá-se pela conhecida associação dos gatos, principalmente 
machos jovens, com a infecção pelo FeLV (5). Após 4 dias de internação no HCV-UDESC, foi encaminhado para 
clínica externa, onde apresentou anorexia no segundo dia de internação, recebendo alimentação forçada. No terceiro 
dia constatou-se, por percussão, presença de efusão pleural, levando a realização de toracocentese. Não houve 
melhora clínica, decorrendo no óbito do paciente. 

Na necropsia observou-se uma massa amarelada, firme, mineralizada ao corte, medindo 6x4cm, alojada entre o timo 
e o coração (Figura 1). Macroscopicamente não era possível excluir o linfoma dos diferenciais, entretanto com auxílio 
da microscopia determinou-se o diagnóstico de abscesso mediastinal com grandes áreas de calcificação distrófica.  
Na cultura bacteriana da massa houve crescimento profuso de P. aeruginosa.

A principal causa de abscessos mediastinais em animais são os corpos estranhos esofágicos (3), entretanto, não se 
observou nenhuma lesão perfurante ou cicatriz no esôfago. O manejo durante o banho, prejudicado pelo temperamento, 
e/ou o trauma da queda associados as alterações imunológicas causadas pelo FeLV, podem ter contribuído para o 
desenvolvimento do abscesso. P. aeruginosa é uma causa importante de pneumonia em felinos imunocomprometidos 
e causa redução gradual na atividade fagocítica dos macrófagos (6). Não há relatos de abscessos causados por P. 
aeruginosa em gatos domésticos, caracterizando um achado incomum.

Figura 1: A) Massa mediastínica entre o timo e o coração. B) Massa após secção sagital.

CONCLUSÃO
Os abscessos mediastinais são incomuns em gatos, entretanto, não devem ser excluídos dos diagnósticos diferenciais 
das massas mediastinais, bem como P. aeruginosa não deve ser ignorada como agente etiológico.

Abscesso Mediastinal por Pseudomonas Aeruginosa em um Gato Doméstico FeLV Positivo – Relato de Caso



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 16

REFERÊNCIAS
1) Strateva T, Yordanov D. Pseudomonas aeruginosa - A phenomenon of bacterial resistance. Journal of Medical 
Microbiology. 2009;58(9):1133–48. 
2) Quinn PJ, Carter ME, Markey B, Carter GR. Clinical Veterinary Microbiology. 1st ed. London, United Kingdom: 
Elsevier Health Sciences; 1993. 684 p. 
3) Brissot HN, Burton CA, Doyle RS, Bray JP. Caudal Mediastinal Paraesophageal Abscesses in 7 Dogs. Veterinary 
Surgery. 2012;41(2):286–91. 
4) Malik R, Gabor L, Hunt GB, Church DB, Barrs VR, Churcher R, et al. Benign cranial mediastinal lesions in three cats. 
Australian Veterinary Journal. 1997;75(3):183–7. 
5) Sykes JE, Hartmann K. Feline Leukemia Virus Infection. In: Sykes JE, editor. Canine and feline infectious diseases. 1st 
ed. Saint Louis, Missouri: Elsevier Health Sciences; 2014. p. 222–35. 
6) Winnie GB, Klinger JD, Sherman JM, Thomassen MJ. Induction of phagocytic inhibitory activity in cats with chronic 
Pseudomonas aeruginosa pulmonary infection. Infection and Immunity. 1982;38(3):1088–93. 

Abscesso Mediastinal por Pseudomonas Aeruginosa em um Gato Doméstico FeLV Positivo – Relato de Caso



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 17

Abscesso Prostático como causador de Peritonite 
Aguda em cão – Relato de Caso
Vanessa Aparecida Cavalheiri - Discente do curso Medicina Veterinária - Universidade Federal de Uberlândia.
Sthéfany da Cunha Dias - Discente do curso Medicina Veterinária - Universidade Federal de Uberlândia.
Gustavo Ferreira Mota - Médico Veterinário no Hospital Veterinário Franciscano.
van_cavalheiri@yahoo.com.br

RESUMO
A ocorrência de prostatopatias é comum em cães de meia-idade ou idosos.  Pode-se formar através de uma extensão 
da prostatite bacteriana ou de doenças císticas primárias. O presente trabalho descreve um caso de abscesso prostático 
como causador de peritonite aguda em cão, que veio a óbito no momento do atendimento. De acordo com a necropsia 
e exames laboratoriais confirmou-se choque séptico e insuficiência múltipla de órgãos.

Palavras chaves: necropsia; choque séptico; insuficiência múltipla de órgãos.

INTRODUÇÃO
 A ocorrência de prostatopatias é comum em cães de meia-idade ou idosos (1). Dentre elas, estão inclusos os abscessos 
prostáticos, que geralmente decorrem de infecções bacterianas ascendentes que ultrapassam os mecanismos de 
defesa da uretra e colonizam o parênquima prostático. Os principais microrganismos envolvidos são Escherichia coli, 
Staphylococcus spp. e Proteus spp. (2).

Os sinais clínicos comumente encontrados são tenesmo, disúria, letargia, corrimento uretral sanguinolento com ou 
sem micção (3). Caso haja ruptura do abscesso, podem ocorrer dor, febre, êmese e apresentar sinais de septicemia 
devido à infecção fulminante e peritonite (4).

O diagnóstico pode ser realizado por meio do exame clínico, ultrassonografia, citologia, cultura do líquido prostático 
e exame radiográfico. Além disso, exames complementares como hemograma e urinálise também podem ser úteis 
(3).

O presente trabalho descreve um relato de caso de um cão com peritonite aguda proveniente da ruptura de um 
abscesso prostático.

Este trabalho descreve um relato de caso de um cão com rinite bacteriana primária causada pelas bactérias  
Pseudomonas e Staphylococcus spp, a qual se assemelhava muito   com   rinite   fúngica   ao   manifestar-se  por  
despigmentação   nasal,   hiperqueratose, secreção mucopurulenta unilateral e lesão nasal erosiva na cavidade nasal 
direita

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Hospital Veterinário Franciscano, localizado no município de Uberlândia-MG, um macho canino da 
raça Labrador Retriever, 9 anos, que segundo o tutor, apresentava êmese e anúria nas últimas 24 horas.

No momento do exame clínico, foi observada icterícia, desidratação, letargia, distensão e desconforto abdominal e na 
percussão foi percebido um som maciço característico da presença de líquido na cavidade abdominal.

 Através do histórico e do exame físico, foram listados os seguintes diagnósticos diferenciais: hepatite aguda, torção 
gástrica e efusão pleural. 

Após a coleta de material para exame o animal entrou em parada respiratória e veio a óbito. Realizou-se uma 
necropsia para avaliar a causa mortis e coleta de materiais para análise laboratorial.
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Os exames complementares realizados incluíram hemograma e perfil bioquímico hepático (ALT e ALP) e renal 
(Creatinina e uréia).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O hemograma revelou uma neutrofilia sem leucocitose com desvio à esquerda regenerativo. Ressalta-se que o 
aumento do número de células imaturas na circulação, registrado no exame de hemograma, frequentemente está 
relacionado com a fase aguda ou crônica dos processos inflamatórios (5). 

Os exames bioquímicos séricos revelaram aumento da creatinina, uréia e ALT. O aumento plasmático da uréia pode 
ser devido a causas pré-renais, que diminuem o fluxo sangüíneo no rim. Já o aumento da creatinina pode estar 
relacionado à desidratação, pois há uma intensa reabsorção de água nos túbulos renais o que fará que haja uma 
intensa concentração da creatinina urinária. O ALT elevado pode indicar uma lesão hepática devido a uma hepatite 
infecciosa ou tóxica (6).

A anúria apresentada pelo paciente e associada ao aumento da creatinina são indicativos da redução súbita de lesão 
glomerular sugestivo de insuficiência renal aguda (IRA). Nos casos de septicemia a ocorrência de insuficiência renal 
aguda poderá ocorrer, uma vez que a fisiopatologia do processo inclui a vasodilatação que induz a hipoperfusão 
glomerular, o processo inflamatório, lesão oxidativa, e a disfunção tubular (7).

Durante a necropsia foi observado grande quantidade de efusão fibrino hemorrágica, cerca de 5 l, hiperemia 
peritoneal parietal e visceral, áreas de necrose e vasos congestos no mesentério. Além disso, notou-se a presença de 
dois abscessos prostáticos, sendo um com área de ruptura. Na citologia da efusão abdominal encontrou-se grande 
quantidade células inflamatórios predominantemente neutrófilos. 

A peritonite séptica decorre de ferida penetrante na cavidade abdominal, ruptura de orgãos ou de abscessos 
(hepático e prostático). O paciente com peritonite é sempre uma emergência médica (8,9,10), pois ocorre alta taxa 
de mortalidade, se não for tratada adequadamente, pode evoluir para sepse e insuficiência múltipla de órgãos (11).

CONCLUSÃO
Com esse relato podemos concluir que o abscesso prostático é uma das prostatopatias que pode ocasionar complicações 
como peritonite, sepse e insuficiência múltipla de órgãos.
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RESUMO
Atendeu-se um cão SRD com claudicação bilateral de membros posteriores, ao examiná-lo foi passível notar a 
ausência de um dos testículos, ao solicitar exame ultrassonográfico visualizou-se a presença do mesmo na cavidade 
abdominal, o exame revelou ainda a presença de um aumento de volume proximal a próstata, condizente com 
abscesso. Confirmou-se o diagnóstico de abscesso prostático durante a cirurgia onde foi feita a exérese do mesmo 
juntamente com o testículo ectópico. Em decorrência a distúrbios fisiológicos o testículo ectópico provocou uma 
disfunção hormonal provocando hiperplasia prostática que cronicamente tornou-se um abscesso, que por sua vez 
causou claudicação e hematúria no paciente.

Palavras chaves: Hiperplasia prostática, criptorquidismo, cão, claudicação. 

INTRODUÇÃO 
Abscessos prostáticos podem se originar de infecções bacterianas ascendentes ou serem resultados de prostatite 
bacteriana supurativa ou até mesmo pela presença de cistos de retenção podendo ser metaplasicos ou paraprostaticos.1

O paciente pode vim a apresentar: anorexia, letargia, tenesmo, disúria, dificuldade locomotora, distensão abdominal, 
abdômen agudo e choque. O seu diagnostico é baseado no histórico e sinais clínicos. A palpação retal e abdominal 
pode perceber aumento e diferença entre os lobos prostáticos. (1)

O abscesso é uma patologia de incidência baixa pouco vista na rotina pratica, porém, ainda assim, é considerada uma 
enfermidade grave que com atraso de diagnóstico e tratamento apresenta taxa de mortalidade de 18%. (2) Sendo 
assim o presente trabalho teve por objetivo relatar um caso de abscesso prostático associado a um testículo ectópico 
demonstrando a influência que este tem sobre a patologia apresentada. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi atendido em Patos de Minas – MG em fevereiro de 2017, um cão SRD, de nome Tatu, com 4 anos de idade, não 
castrado e pesando 24,5kg. 

A queixa principal foi em decorrência da claudicação dos membros posteriores, ao desequilíbrio e a diarreia presentes 
a 3 dias, ambos os sinais foram observados na inspeção e no exame clínico. Por micção espontânea foi possível 
visualizar hematúria.

No exame físico a frequência cardíaca estava 108 bpm, frequência respiratória 28 mpm, temperatura retal em 36,6°c, 
linfonodos sem alterações, mucosas normocoradas e estado de consciência alerta. 

Foram pedidos exames complementares, tais quais hemograma, ALT, creatinina e ultrassonografia. Com exceção da 
ultrassonografia, todos os demais exames estaval dentro dos valores de referência. Na ultrassonografia abdominal 
identificou-se o testículo ectópico do lado esquerdo, hiperplasia prostática com a presença de massa periprostática 
compatível a um cisto e/ou abscesso. 

O cão foi internado e medicado com Previcox (227 mg/kg – 1 comprimido/VO/SID) e Finasterida (1 comprimido/
VO/SID). Em março de 2017 foi realizada orquiectomia e exérese do cisto periprostático.
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RESULTADO E DISCUSSÃO
O diagnóstico definitivo de testículo ectópico se deu por meio da ultrassonografia devido sua sensibilidade, e da 
identificação do mesmo durante a cirurgia. O testículo ectópico geralmente é diagnosticado nas consultas onde 
o veterinário observa a ausência de um ou dos dois testículos na região escrotal. (3) O animal criptorquida sem 
comprometimento e neoplasias no testículo ectópico, pode ser observada redução de tamanho do testículo da 
cavidade intra-abdominal quando comparado o que está presente na bolsa escrotal. (4)

A identificação da próstata juntamente com o aumento do volume proximal a ela se deu por meio da ultrassonografia, 
que é o método de eleição, sendo a radiografia uma segunda opção. (5)

A ultrassonografia encontra-se em um ângulo superior para a realização deste método não invasivo podendo oferecer 
informações mais especificas sobre a imagem gerada, podendo avaliar formato, estrutura, tamanho e arquitetura. 
No exame radiográfico é possível observar a hiperplasia prostática, mas não avalia abscesso prostático com auxilio 
deste, ao contrario do que pode ser visto no exame de ultrassom que constitui melhor método de avaliação, mesmo 
ele não sendo o eletivo para diferenciar cisto de abscessos. (3,6)

O acometimento de doenças prostáticas varia de acordo com a raça, porém a grande maioria das lesões são observadas 
em animais SRD, podendo observar também que a segunda maior ocorrência de doença na próstata se identifica 
nos cães Pit Bull que normalmente não existe muitos relatos.(1,6) Apesar de todos os critérios de avaliação racial 
avaliando a predisposição de raças mais susceptíveis a ter a doença prostática, deve-se ressaltar o avançar da idade 
e a maior ação de hormônios que são os principais responsáveis por essas afecções. (6) A hiperplasia prostática 
benigna é um fator primário ao desenvolvimento de prostatites bacterianas e formação de abcessos, sendo o provável 
fator que levou ao desenvolvimento do abcesso. (3)

CONCLUSÃO 
Fatores hormonais secundários a presença do testículo ectópico influenciou no aparecimento do abscesso prostático, 
iniciando com a hiperplasia prostática e em consequência o surgimento do abcesso, tal fator é controlado pela 
orquiectomia dos testículos ectópicos. 
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RESUMO
A medicação pré-anestésica (MPA) é útil na preparação do paciente para anestesia, causando sedação, analgesia 
e menor incidência de efeitos adversos. O objetivo deste trabalho é avaliar a variação da pressão arterial antes da 
MPA, e depois da indução dos pacientes. Foram utilizados 40 pacientes, divididos em dois grupos: o grupo I recebeu 
associação de acepromazina (0,03 mg/kg) e morfina (0,3 mg/kg); grupo II recebeu associação acepromazina (0,03 
mg/kg) e metadona (0,3 mg/kg) administradas por via intramuscular. Foram avaliadas a PA1 antes da MPA e a PA2 
foi avaliada no momento da indução com propofol, e manutenção com isoflurano. Não existe diferença estatística 
significativa entre os grupos.

Palavras-chave: Anestesia; Protocolo anestésico; Medicação pré-anestésica

INTRODUÇÃO 
Os fármacos pré-anestésicos (MPA) são úteis na preparação do paciente para anestesia, causando sedação, analgesia 
e menor incidência de efeitos adversos [1]. O uso da acepromazina no cão é associado com a diminuição da 
excitação e da atividade motora, atribuída principalmente ao antagonismo dopaminérgico central [2]; possui, ainda, 
um efeito alfa adrenérgico, podendo determinar um quadro de hipotensão [3]. Os opioides, além de analgésicos, 
deprimem o sistema nervoso central produzindo sedação e sonolência [4]. Pertencente à classe dos opioides pode-
se citar a metadona, que atua como antagonista de receptores NMDA (N-metil-D aspartato) na medula espinhal, 
podendo incrementar a analgesia e diminuir a ocorrência de tolerância pelo seu uso contínuo [5]. Outro opioide 
importante, a morfina, causa analgesia com certo grau de sedação e alívio da dor, seja no período pré-anestésico ou 
no transoperatório [5,6]. Pode ocorrer náusea e vômito que estão relacionados à estimulação da zona deflagradora 
dos quimiorreceptores localizadas nas paredes laterais do terceiro ventrículo [5]. Este trabalho tem como objetivo 
analisar a diferença entre a pressão arterial sistólica antes e depois da utilização da medicação pré-anestésica.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliados 40 pacientes, do período de junho a dezembro de 2016, atendidos na Clinica Escola de Medicina 
Veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná que necessitaram da intervenção anestésica para a realização de 
procedimentos diversos e, a partir dos dados obtidos de cada paciente, estes foram divididos em grupos. Todos os 
pacientes estavam classificados em ASA I ou II e não foram consideradas diferenças entre espécie (caninos e felinos), 
raças ou tamanho/peso. 

Vinte e um pacientes utilizaram como medicação pré-anestésica (MPA) a acepromazina, 0,03 mg/kg, associada a 
morfina, 0,3 mg/kg (grupo I) e 19 utilizaram a acepromazina, 0,03 mg/kg, associada a metadona, 0,3 mg/kg (grupo 
II) por via intramuscular. Em ambos os grupos os pacientes esperaram em média 45 minutos do momento da MPA 
até o momento da indução, realizada com propofol.  

A PA1 (pressão arterial um) representa a média da pressão arterial dos pacientes antes da MPA (pressão normal), a 
PA2 (pressão arterial dois) representa a pressão arterial média dos pacientes logo após o momento da indução. Todos 
os pacientes receberam isoflurano como manutenção anestésica.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em alguns estudos realizados com felinos a associação de opioides à acepromazina não exercem grandes efeitos em 
pressão arterial quando utilizados em baixas doses (até 0,5 mg/kg) porém exercem grande depressão de frequência 
cardíaca [1]. 

Os pacientes do grupo 1 apresentaram uma queda de 29% entre PA1 e a PA2 enquanto o grupo 2 apresentou uma 
queda de 31%. Aplicando-se a avaliação estatística do teste t de student considerando variações semelhantes não 
encontra-se diferença estatística significativa entre as amostras (p=0,83).  

A queda da pressão arterial normal (PA1) para 15 minutos após a indução foi de 26% em ambos os grupos. Em um 
estudo realizado em felinos na UNESP-Botucatu os resultados obtidos quanto à pressão arterial dos pacientes, 15 
minutos após indução, foram parecidos com os obtidos nesse trabalho.

CONCLUSÃO
Neste estudo percebe-se que não há diferença estatística significativa entre os grupos. Independente do protocolo 
pré-anestésico escolhido os pacientes apresentaram alterações na pressão arterial, cabe ao médico veterinário 
responsável escolher o melhor protocolo para cada paciente. 
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RESUMO
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma condição clínica súbita que compreende rápida perda das funções cerebrais 
em decorrência de ruptura ou oclusão vascular, dentre todas as causas da lesão vascular, os êmbolos neoplásicos são 
os menos comuns. O objetivo deste trabalho é relatar um AVE associado à metástase de osteossarcoma (OS). Uma 
canina, SRD, fêmea, 7 anos, foi submetida a amputação de membro torácico esquerdo por apresentar um OS em região 
proximal de úmero. Após três semanas, apresentou crises convulsivas ininterruptas e coma, resultando no óbito. 
Na necropsia observou-se em córtex frontal esquerdo uma massa friável avermelhada de 2cm, microscopicamente 
constituída por metástase do OS associados com múltiplos vasos sanguíneos e hemorragia focalmente extensa e 
acentuada, causando um AVE. Relatos de metástases de OS provocando AVE são raros em animais e humanos, o que 
leva a crer que este fato é infrequente ou pouco diagnosticado ante e post-mortem, necessitando maior investigação 
em animais com OS.

Palavras-chave: Neoplasia; hemorragia intracraniana; neurologia; oncologia

INTRODUÇÃO
O acidente vascular encefálico (AVE) é o início agudo do déficit neurológico a partir de hemorragia intracraniana 
espontânea ou oclusão do vaso sanguíneo intracraniano por trombo ou êmbolo, caracterizando um infarto cerebral. 
Cerca de 88% de todos os AVEs são isquêmicos, onde os êmbolos neoplásicos são as causas menos comuns (1). Estima-
se que 30% dos pacientes portadores de quaisquer tipos de câncer desenvolvem metástases cerebrais, entretanto, 
somente 0,8% destas provêm de tumores com origem musculoesquelética ou de sarcomas de tecidos moles (2,3).

Osteossarcomas (OS) são os mais comuns tumores ósseos nos animais e seres humanos (4). Nos cães correspondem 
a 75% de todos os tumores ósseos, incidindo principalmente em machos de porte médio a grande entre os 7 e 8 
anos de vida (5). Os protocolos de tratamento recomendados incluem desde a abordagem cirúrgica radical até a 
quimioterapia, entretanto geralmente ocorre o óbito em decorrência de infiltração local ou distante do foco primário. 
O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de um AVE associado à metástase de OS em um cão. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias da UDESC (HCV-UDESC) uma canina, SRD, porte médio, 7 anos 
apresentando dificuldade de locomoção decorrente de aumento de volume em região proximal de úmero esquerdo, 
doloroso e firme à palpação. Realizou-se avaliação clínica e radiológica, optando-se pela amputação alta do membro 
devido à suspeita de neoplasia óssea. A peça cirúrgica foi encaminhada para o laboratório de patologia animal 
(LAPA) da UDESC, para exame histopatológico. O animal veio a óbito posteriormente, sendo encaminhado para 
necropsia e exame histopatológico.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A peça cirúrgica recebida para avaliação anatomopatológica compreendia um membro torácico esquerdo com uma 
massa medindo 15x20cm que ocupava toda a região proximal e diáfise de úmero (Figura 1, A), de consistência 
variando de firme a dura, branca ao corte. Microscopicamente essa massa era caracterizada por uma proliferação 
neoplásica de origem mesenquimal e comportamento biológico maligno, associado à formação de matriz osteoide, 
compatível com um OS. Após 12 dias o proprietário retornou ao hospital relatando que o animal apresentou crises 
convulsivas ininterruptas, desde o retorno pós-cirúrgico e não se alimentava, foi mantido internado, porém progrediu 
para um quadro comatoso, irresponsivo a estímulos. O óbito ocorreu 20 dias após a amputação.

Figura 1: A) Massa em úmero. E: Escápula. B) Metástase do OS em SNC. *:AVE.

Durante a necropsia realizaram-se secções transversais no encéfalo, permitindo observar no córtex frontal esquerdo, 
uma massa friável com aproximadamente 2cm de diâmetro. A histopatologia determinou o diagnóstico de OS 
metastático associado intimamente com a túnica de vários vasos sanguíneos, rompendo-os, causando hemorragia 
focalmente extensa acentuada e desenvolvendo um AVE (Figura 1, B). 

O OS comumente configura metástases em pulmão e demais ossos, quando considerada a via de metástase típica 
desta neoplasia, a circulação sanguínea, tornando-se hipotética a associação do tromboembolismo neoplásico 
cerebral à metástase pulmonar (2). Estes êmbolos aderem-se frequentemente nos vasos localizados na junção entre 
as meninges e o encéfalo (6)two were positive based on unenhanced FLAIR images, seven were positive based on 
contrast-enhanced FLAIR images, and 10 were positive based on contrast-enhanced T1-weighted MR images. Of the 
57 studies of patients without leptomeningeal metastases, 53 were negative based on unenhanced FLAIR images, 
50 were negative based on contrast-enhanced FLAIR images, and 53 were negative based on contrast-enhanced 
T1-weighted MR images. The sensitivity and specificity of unenhanced FLAIR images for detecting leptomeningeal 
metastases were 12% (two of 17, como observado neste caso.

Em um dos raros os relatos de AVE associados com metástases de OS; um cão Boerboel em estado de choque e com 
sinais neurológicos graves, demonstrou-se através da histopatologia associação direta do tumor metastático com a 
parede do vaso, levando a uma lesão isquêmica local (3). A associação com a parede do vaso é um fator similar entre 
ambos os casos, entretanto a lesão está associada unicamente com a isquemia por obstrução vascular, ao contrário do 
caso relatado, onde houve quadro hemorrágico agudo.

CONCLUSÃO
Tão incomum quanto a descrição de metástases encefálicas de OS são os AVE associados às mesmas, indicando 
a baixa incidência destes. São necessárias maiores investigações em animais portadores de OS com neuropatias 
centrais concomitantes para excluir as metástases dos diferenciais, e acidentes vasculares associados a elas. 

Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico Decorrente de Metástase Cerebral de Osteossarcoma em um Cão
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RESUMO
Foram revisados os registros de 21 animais entre os anos de 2010 e 2015 nos quais foi utilizado o Clamp and Rod 
Internal Fixation (CRIF), no total de 15 cães, 5 gatos e um ganso australiano. Esse implante foi utilizado para 
osteossíntese de 16 fraturas de fêmur, 1 fratura de úmero, estabilização de 1 luxação tíbio-társica, 1 fratura/luxação 
L7-S1 e 2 casos de luxação medial de patela grau IV para osteotomia femoral para correção de deformidade angular 
e rotacional do membro. O emprego de CRIF em osteossínteses, estabilização de luxação, artrodeses e estabilização 
de osteotomias corretivas propiciou bons resultados pós-operatórios em cães, gatos e um ganso australiano.

Palavras-chave: O cão, gato, ave, luxação, fratura.

INTRODUÇÃO
O Clamp and Rod Internal Fixation (CRIF) consiste em uma barra cilíndrica, que pode ser moldável de acordo com o 
formato do osso e de presilhas que deslizam nessa barra, e podem ser posicionadas ao redor da mesma em variadas 
posições. Essas presilhas são comprimidas por meio do aperto de parafusos corticais, os quais as fixam firmemente 
à barra e o sistema ao osso (1, 2). Da mesma maneira que as placas bloqueadas, esse dispositivo não necessita de 
adaptação perfeita ao osso, uma vez que as presilhas se movimentam livremente ao redor da barra. Além disso, 
permite o tratamento de fraturas dos ossos longos pela abordagem minimamente invasiva, através de pequenas 
incisões nas suas porções proximal e distal, sendo a barra inserida em um túnel sob a musculatura, sem a necessidade 
de abertura do foco da fratura (2). Este estudo tem por objetivo relatar 21 casos de afecções ortopédicas tratadas 
cirurgicamente com o emprego de em cães, gatos e em um ganso australiano (Cereopsis novaehollandiae).

MATERIAL E MÉTODO
Foram atendidos 15 cães, 5 gatos e um ganso australiano (Cereopsis novaehollandiae). A média de idade dos cães foi 
de 5,4 ± 4,8 anos (0,5 a 16,0) e a média de peso foi de 10,1 ± 9,4 kg (1,8 a 32,0), sendo 5 machos e 10 fêmeas. As raças 
dos pacientes atendidos foram Yorkshire Terrier (n = 3), Pastor Alemão (n = 1), Poodle (n = 1), Bull Terrier (n = 1), 
Dachshund (n = 1), Pinscher (n = 1) e SRD – sem raça definida (n = 7). Todos os gatos eram SRD, sendo 4 machos e 1 
fêmea e sua média de idade foi de 3,2 ± 3,9 anos (0,4 a 10) e sua média de peso foi de 3,7 ± 1,4 kg (1,7 a 4,4). Quanto 
ao ganso australiano, o sexo não foi determinado, o paciente era adulto e pesava 3,75 kg. O sistema CRIF foi utilizado 
para osteossíntese de 16 fraturas de fêmur, 1 fratura de úmero, estabilização de 1 luxação tíbio-társica e 1 fratura de 
vértebra lombar L7 e luxação L7-S1 concomitante. Além disso, utilizou-se o mesmo sistema para tratamento de dois 
casos de luxação medial de patela grau IV em que foi necessária realização de osteotomia femoral para correção de 
deformidade angular e rotacional do membro. Em 11 casos foram utilizadas 2 montagens de CRIF e nos demais casos 
optou-se por apenas 1.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados referentes aos pacientes a às intervenções cirúrgicas estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1: Dados clínicos dos pacientes e características de suas afecções ortopédicas.

Paciente Espécie Raça Idade 
(anos) Sexo Peso 

(kg)

Mem-
bro 

opera-
do

Osso Tipo de fratura ou luxação

1 can Pastor Alemão 6 M 32 MPD fêmur cominutiva diáfise média

2 can Pinscher 8 F 1,9 MPD fêmur oblíqua diáfise proximal

3 can Poodle 0,5 F 2,9 MPE fêmur luxação medial de patela grau IV

4 can SRD 8 F 4,2 MPD fêmur transversa diáfise distal

5 fel SRD 0,7 M 4,2 MPE fêmur cominutiva diáfise distal

6 can Bull Terrier 2 M 29 MPE fêmur transversa diáfise distal

7 can Yorkshire Terrier 11 F 2,9 MPD fêmur cominutiva diáfise distal

8 can Yorkshire Terrier 0,83 F 1,8 MPD art TT luxação TT e fratura de calcâneo

9 can SRD 2 M 11,8 MPD fêmur cominutiva diáfise distal

10 can SRD 4 F 15,6 MPE fêmur cominutiva diáfise distal

11 fel SRD 0,4 M 1,7 MPD fêmur oblíqua longa diáfise

12 can SRD 2 M 10 MPD fêmur oblíqua longa diáfise

13 can Yorkshire Terrier 3 F 2,1 MPD fêmur luxação medial de patela grau IV

14 fel SRD 3 M 4 MPE fêmur inter e supra condilar

15 fel SRD 10 F 4,3 MPE fêmur cominutiva diáfise proximal

16 can SRD 13 F 12 MPE fêmur cominutiva diáfise média

17 can Dachshund 1 M 5 MPE fêmur oblíqua curta diáfise distal

18 fel SRD 2 M 4,4 coluna 
LS L7-S1 fratura L7 e luxação L7-S1

19 can SRD 16 F 10,8 MPD fêmur oblíqua diáfise distal

20 can SDR 4 F 9,8 MPE fêmur oblíqua diáfise distal com fissura

21 ave Ganso austra-
liano adulto Indefinido 3,75 asa E úmero oblíqua curta diáfise média 2 esquírolas

Can: canino; fel: felino; MPD: membro pélvico direito; MPE: membro pélvico esquerdo; M: macho, F: fêmea; Art. TT: articulação tíbio-társica; 
SRD: sem raça definida; E: esquerda; LS: lombo sacra.

A maior parte das fraturas atendidas foram no fêmur e esse implante se mostrou de fácil aplicação pois necessita de 
pouco retorcimento para tal osso. Outras vantagens desse sistema é que se adapta a qualquer tamanho de osso (2) e 
não está restrito às osteossíntese (3), como demonstrado nesse trabalho, em que foi usado em osteotomia corretiva 
para luxação medial de patela grau IV em um Yorkshire Terrier e estabilização fratura/luxação L7-S1 em um gato.

CONCLUSÃO
A utilização de CRIF em osteossínteses, estabilização de luxação, artrodeses e estabilização de osteotomias corretivas 
propiciou bons resultados pós-operatórios em cães, gatos e um ganso australiano.

Afecções Ortopédicas Tratadas Cirurgicamente com Emprego de Clamp and Rod 
Internal Fixation (CRIF) – Relatos de 21 Casos Em Diferentes Espécies
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RESUMO
A agenesia das vértebras sacrococcígeas é caracterizada por uma malformação espinhal congênita, rara e com etiologia 
desconhecida, tendo como consequência injúrias na estrutura óssea e neurológica. A alteração resulta com frequência 
na inexistência de inervação do ânus e bexiga, ocasionando disturbios na eliminação das excreções fisiológicas. 
Para a realização do diagnóstico, uma anamnese detalhada, exame clínico preciso e exames complementares, como 
radiografia, são fundamentais. Os sinais clínicos podem variar de acordo com a porção comprometida da medula 
espinhal, podendo apresentar evolução do quadro ou estabilização do mesmo. O presente trabalho tem o objetivo de 
descrever o caso de um paciente canino diagnosticado com agenesia das vértebras sacrococcígeas.

Palavras-chave: coluna vertebral; doenças congênitas; neurologia veterinária

INTRODUÇÃO
A agenesia de vértebras sacrococcígeas é uma malformação espinhal congênita rara, de etiologia desconhecida, 
caracterizada pela ausência parcial ou total das vértebras sacrococcígeas e, por consequência, ausência dos segmentos 
nervosos que acompanham essas estruturas ósseas (1), que pode acometer diversas espécies, dentre elas o homem, o 
cão e o gato. Os sinais clínicos variam de acordo com o grau de comprometimento da coluna vertebral e da medula 
espinhal (2), podendo ocorrer anomalias musculoesqueléticas como deformidades nos membros pélvicos, ou ainda 
deficiência no neurônio motor inferior, e também  paraplegia, incontinência urinária e/ou fecal (3), podendo o 
quadro clínico ser estável ou com evolução progressiva (4). 

O diagnóstico é obtido a partir de uma anamnese adequada, assim como pelo descarte de outras enfermidades com 
sinais semelhantes (5), além do auxílio de exames complementares como raio x e mielografia que possibilitam uma 
boa avaliação da integridade medular (4), permitindo a observação da agenesia vertebral e o diagnóstico definitivo. 
O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um paciente canino acometido por essa enfermidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
Atendeu-se uma cadela, SRD, com quatro meses de idade e pesando 4kg. Na anamnese o tutor relatou que a cadela 
apresentava dificuldade de locomoção, incontinência urinária e fecal. Deste modo foi realizado exame físico geral e 
neurológico e radiografia dos segmentos lombares e sacrais da coluna vertebral. 

RESULTADOS
O paciente encontrava-se em estado alerta, temperatura retal de 39,2ºC, mucosas róseas, frequência cardíaca de 96 
bpm e frequência respiratória de 24 rpm, sendo estes considerados parâmetros fisiologicamente normais. Também foi 
observada paralisia dos membros posteriores, incontinência urinária e fecal. Observou-se ainda destruição tecidual 
com áreas com aspecto macroscópico de necrose no membro posterior direito. Após, foi realizado exame clínico 
neurológico detalhado onde constataram-se alterações, sendo elas a ausência de dor superficial no membro posterior 
direito (MPD) e certo grau de desconforto no membro posterior esquerdo (MPE). No teste do panícula notou-se 
ausência de reflexo cutâneo apenas na região caudal à lesão. Ao teste de dor profunda o MPE apresentou responsivo, 
já o mesmo não foi observado no MPD, que não apresentou nocicepção. Ainda, dando seguimento ao atendimento, 
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solicitou-se exame radiográfico da região, o qual confirmou a presença de agenesia vertebral na região sacrococcígea.

DISCUSSÃO
Os sinais clínicos apresentados vão de encontro aos referidos em casos de agenesia sacrococcígea (6,2), resultando em 
paralisia do trem posterior e incontinência urinária e fecal, o que demonstra o caráter progressivo desta malformação 
cujas alterações neurológicas podem evoluir com o crescimento do animal pelo aumento da compressão da medula, 
causando comprometimento maior da mesma (5). O exame radiográfico demonstrou ausência das vértebras sacras 
a partir de S2 e agenesia total das vértebras coccígeas. Diante dos achados clínicos e resultados obtidos no exame 
radiográfico foi possível obter o diagnóstico de agenesia sacrococcígea. As causas mais frequentemente observadas 
são as idiopáticas (1), e a raridade do aparecimento dessa afecção é notória pois, por exemplo, em um estudo 
retrospectivo de 774 casos de afecções da coluna vertebral, em um período de 10 anos, foram diagnosticados 306 
casos de fratura e calcificação de disco intervertebral frente a apenas um caso de malformação (7). 

O exame clínico específico e os exames complementares, como a radiografia simples são de extrema importância para 
o diagnóstico definitivo de agenesia sacrococcígea (4,5). A mielografia e tomagrafia também são uteis e permitem 
a caracterização do local das lesões e sugere o grau de comprometimento da medula espinhal (8), contudo, não foi 
viável a execução deste exame no caso descrito. O tratamento consistiu na remoção do tecido necrosado do membro 
posterior direito, seguido de tratamento sistêmico com amoxicilina na dose de 25 mg/kg a cada 12 horas, prednisona 
na dose de 1 mg/kg a cada 12 horas, e observação em 10 dias com avaliações periódicas conforme o recomendado na 
literatura (1,4). A incontinência urinária e fecal deve ser manejada apenas com limpeza diária, afim de evitar lesões 
como assaduras (2), conduta também recomendada ao tutor pelo médico veterinário responsável pelo atendimento 
ao paciente, que ainda sugeriu como adjuvante ao tratamento a fisioterapia para o fortalecimento da musculatura 
dos membros pélvicos (1). O prognóstico para este tipo de enfermidade é classificado como reservado, pois o quadro 
clínico pode evoluir progressivamente ou estagnar (9).

CONCLUSÃO
A agenesia das vértebras sacrococcígeas é de rara ocorrência e resulta principalmente sinais neurológicos que 
diminuem a qualidade de vida do paciente. Devido a ausência de correção cirúrgica, deve-se priorizar tratamentos 
que melhores a qualidade de vida desses pacientes.
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RESUMO
A erliquiose monocítica canina (EMC) é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos Rhipicephalus sanguineus, 
sendo a Ehrlichia canis o principal agente etiológico. O objetivo do presentes estudo foi comparar e destacar as 
alterações hematológicas em cães com EMC diagnosticados por punção biópsia aspirativa (PBA) de linfonodo e 
reação em cadeia de polimerase (PCR). Hemogramas de 22 cães com EMC foram avaliados, sendo sete diagnosticados 
por PBA de linfonodo e 15 por PCR. Não foram observadas diferenças nas alterações hematológicas de acordo 
com o método diagnóstico. As alterações mais frequentes em ambos os métodos foram anemia, leucopenia, 
linfopenia, monocitopenia, eosinopenia, trombocitopenia e aumento de proteína plasmática total. Conclui-se que 
não há um padrão hematológico característico que poderia guiar o clínico na escolha do método diagnóstico para 
EMC, sendo observadas alterações como anemia sugestiva de hipoplasia medular, inflamação e estresse em ambos 
os métodos diagnósticos.

Palavras-chave: Rhipicephalus sanguineus; Hematologia; Doença infecciosa. 

INTRODUÇÃO
A erliquiose monocítica canina (EMC) é uma doença causada por um parasito intracitoplasmático obrigatório, 
sendo a Ehrlichia canis a principal espécie infectante em cães, que é transmitida pela secreção salivar dos carrapatos 
Rhipicephalus sanguineus (1). 

Os principais sinais clínicos da EMC são letargia, perda de peso, distúrbios hemorrágicos e anorexia (2). O diagnóstico 
pode ser direto pela visualização de mórulas em tecidos como linfonodos e medula óssea, ou em esfregaço sanguíneo; 
pela detecção de altos títulos de anticorpos contra E. canis ou ainda pela amplificação do DNA de E. canis pela reação 
em cadeia de polimerase (PCR). O diagnóstico por método parasitológico direto é mais comum na fase aguda da 
doença (3), enquanto o diagnóstico pela PCR tem se mostrado bastante sensível e específico para o diagnóstico de 
erliquiose, pois consegue detectar o agente mesmo que este esteja em pequenas quantidades (4). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações hematológicas de cães diagnosticado com EMC por diferentes 
métodos diagnósticos, o que poderia auxiliar o clínico veterinário na escolha do método diagnóstico.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um estudo retrospectivo de cães diagnosticados com EMC entre os anos de 2016 a abril de 2017. O 
método de diagnóstico parasitológico direto consistiu na visualização de mórulas de E. canis em tecido linfoide por 
punção biópsio-aspirativa (PBA) de linfonodos poplíteos, sendo este resultado negativo, as amostras de sangue e 
linfonodo eram encaminhadas para PCR segundo metodologia previamente descrita (5).

O hemograma foi realizado a partir de amostras de sangue venoso periférico (4 mL) acondicionadas em tubos com 
anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) comerciais (INJEX, Ourinhos, SP, Brasil) e analisadas em 
até 30 minutos. As contagens totais de eritrócitos, leucócitos, plaquetas e dosagem de hemoglobina foram obtidas 
a partir do contador de células automatizado veterinário (ABX Micros ESV 60, Paris, França). O volume globular 
foi determinado pelo método do microcapilar de Strumia (11.400 rpm por 5 minutos). Os valores de VCM e CHCM 
foram calculados segundo fórmula previamente descrita e para classificação dos distúrbios hematológicos, foram 
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utilizados os valores de referência obtidos por Weiss e Wardrop (6) para a espécie canina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 22 cães diagnosticados com EMC, sete foram diagnosticados por método parasitológico direto e 15 pela 
amplificação de DNA de E. canis na PCR. Os hemogramas dos animais diagnosticados por PBA de linfonodo 
poplíteo apresentaram anemia normocítica normocrômica (57,14%), anemia normocítica hipocrômica (14,28%), 
leucopenia (28,57%), linfopenia (42,85%), monocitopenia (28,57%), eosinopenia (28,57%), trombocitopenia (57,14%), 
trombocitose (28,57%) e aumento da proteína plasmática total (28,57%).

Nos hemogramas dos cães diagnosticados pela PCR, as alterações foram trombocitopenia (93,33%), anemia 
normocítica normocrômica (46,66%), anemia microcítica normocrômica (6,66%), anemia macrocítica normocrômica 
(6,66%), leucopenia (46,66%), linfopenia (66,66%), monocitopenia (26,66%), eosinopenia (20%), aumento de proteína 
plasmática total (33%) e diminuição da proteína plasmática total (13,33%).

Embora não tenha havido diferença entre os métodos quanto à presença de anemia, com frequência acima de 60%, 
esse achado foi semelhante ao de Moreira (7), que detectou anemia em 78% dos animais com erliquiose. Tal redução 
dos valores eritrocitários pode ser decorrente da formação de anticorpos antieritrocitários, sequestro de hemácias no 
baço e ocorrência de hemorragias nos animais infectados (8,9). 

Já as alterações leucocitárias, como eosinopenia e linfopenia observadas no presente estudo podem ser atribuídas ao 
estresse com a liberação de corticosteroides e catecolaminas, provocando lise dos eosinófilos, linfólise e/ou sequestro 
dos linfócitos nos tecidos linfoides (7). Além disso, a hipoplasia da medula óssea causada pelo processo infeccioso 
também parece contribuir para linfopenia e anemia observadas nesses cães (9).

A trombocitopenia associada à anemia foram os achados mais frequentes em cães com EMC, independentemente do 
método diagnóstico. A trombocitopenia pode ser justificada pelo consumo das plaquetas nos casos de vasculite, por 
destruição imunomediada ou sequestro de plaquetas no baço (10).

CONCLUSÃO
Conclui-se que as alterações hematológicas de cães com EMC mais frequentes são anemia, linfopenia e trombocitopenia 
e estas alterações não dependem do método diagnóstico empregado, alterações que o clínico deve considerar para o 
diagnóstico da EMC. 
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RESUMO
O presente trabalho é uma pesquisa sobre alterações anátomo-patológicas em gatas que foram submetidas à 
ovariosalpingohisterectomia no bloco cirúrgico da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e cujo aparelho 
reprodutor foi encaminhados ao setor de patologia da Instituição para análise microscópica. Foi observado que 
todos os animais foram expostos à medicação contraceptiva e a maioria apresentou alguma alteração ovariana, tais 
como cistos foliculares e cistos de rete ovarii. Conclui-se que o uso de anticoncepcionais em gatas pode resultar em 
patologias do sistema reprodutor.

Palavras-chave: Felino, reprodução, contraceptivo

INTRODUÇÃO
O uso de anticoncepcionais, naturais ou sintéticos, em animais é bem conhecido na medicina veterinária. Administrados 
por via oral ou injetável são hormônios de ação prolongada, os quais interrompem de forma reversível o ciclo estral 
das fêmeas, evitando o cio e consequentemente a gestação. No entanto, não possuem garantia quanto à eficácia 
e ausência de riscos à saúde animal, principalmente quando utilizado de forma indiscriminada e sem orientação 
médico-veterinária (1,2,3,4). Sendo assim, este estudo tem como objetivo relatar alterações anátomo-patológicas 
em trato reprodutor de gatas submetidas à ovariosalpingohisterectomia e relacioná-las ao uso de substâncias 
contraceptivas.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas 19 gatas provenientes do atendimento no Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira da Universidade 
Federal Rural da Amazônia – HOVET/UFRA, cadastrados no Projeto Vida Digna e submetidos à cirurgia de 
ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva. Estes animais foram avaliados clinicamente a partir de realização de 
hemograma e exame físico, cujos dados foram registrados em fichas clínicas específicas. Foram, também, agrupados 
em dois grupos: grupo 1 (G1), que compreendeu animais com idade igual ou inferior a um ano, sendo considerados 
animais jovens; e grupo 2 (G2), que compreendeu animais com idade superior a 1 ano de vida, sendo considerados 
animais adultos. Após a excisão cirúrgica, o sistema reprodutor feminino de cada animal foi encaminhado ao setor 
de Patologia da Instituição – LABOPAT para avaliação histopatológica. A fim de relacionar as eventuais alterações 
do sistema reprodutor, foi questionado durante a anamnese de cada animal sobre o uso de contraceptivos. Os dados 
foram registrados e planificados através de estatística descritiva simples no programa Miscrosoft Excel ®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a análise dos dados, todos os animais foram submetidos à administração de, pelo menos, uma dose 
de substância contraceptiva, muitas vezes sem prévia orientação médico-veterinária. 

Dos animais do G1 (n=9; 47,4%), 33,3% (n=3) apresentaram alterações ovarianas caracterizadas apenas por cistos 
foliculares. Já no G2 (n=10; 52,6%), observou-se que 60% apresentaram alterações caracterizadas, predominantemente 
por cistos foliculares, seguidas de cistos da rete ovarii. Tais alterações observadas podem estar relacionadas ao uso de 
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progestágenos, uma vez que o uso indiscriminado dessas substâncias pode resultar em diversas patologias do trato 
reprodutor nessa espécie, tais como enfermidades mamárias, uterinas, ovarianas, metabólicas e comportamentais 
(5).

Neste estudo foi observado que a frequência das alterações aumentou com o aumento da idade dos animais, fato 
também comprovado por (6).

CONCLUSÃO
Conclui-se que o uso indiscriminado e inadvertido de fármacos contraceptivos em gatas pode resultar em alterações 
anátomo-patológicas em ovário, tais como cistos foliculares e em rete ovarii.

REFERÊNCIAS
1) 1 Mol JA, Garderen E V, Selman PJ, Wolfswinkel  J, Rijnberk A, Rutteman GR. Growth hormone mRNA in mammary 
gland tumors of dogs and cats. The Journal of Clinical Investigation, 1995 95(1):2028-2034.
1) 2 Filgueira KD, Reis PFCC, Paula VV. Hiperplasia mamária felina: sucesso terapêutico com o uso do aglepristone. 
Ciência Animal Brasileira, 2008, 9(4):1010-1016.
1) 3 Neves MM, Marques Júnior AP, Oliveira ECS. Endocrinologia reprodutiva e controle da fertilidade da cadela – 
revisão. Archives of Veterinary Science,2003, 8(1):1-12.
1) 4 Oliveira ECS, Marques Júnior AP. Endocrinologia reprodutiva e controle da fertilidade da cadela. Revista Brasileira 
de Reprodução animal, 2006, 30(1/2):11-18.
1) 5 Mcaloose D, Munson L, Naydan DK. Histologic features of mammary carcinomas in zôo felids treated with 
melengestrol acetate (MGA) contraceptives. Veterinary Pathology, 2007, 44:320-326.
1) 6 Aquirra LRVM, Lobato RB, Bertolo HLB, Bernal MKM, Filho STR, Pereira WLA. Cistos da rete ovarii em cadelas 
e gatas submetidas à castração eletiva. 42º Congresso Bras. de Medicina Veterinária e 1º Congresso Sul-Brasileiro da 
ANCLIVEPA, 2015, Curitiba, PR.

Alterações Ovarianas Decorrentes do Uso de Anticoncepcionais em Gatas



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 35

Anatomia macroscópica do úmero e do rádio-ulna 
do tamanduá-mirim
Rafaela Scerni Machado1

Jimmy Wiggley Moura Oliveira1

Ana Rita de Lima2

Érika Renata Branco2

1Discente do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Belém.
2Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Belém.

RESUMO
O tamanduá-mirim pertence à Superordem Xenarthra, constituída por tamanduás, preguiças e tatus. Esta superordem 
apresenta características únicas que são as articulações adicionais entre as vertebras lombares conhecidas como 
“xenarthrales”. Seu membro torácico é bem desenvolvido com garras grandes e curvas utilizadas para a alimentação 
e apreensão de ramos de árvores. Assim, objetivamos descrever a anatomia macroscópica do úmero e do rádio-ulna 
do tamanduá-mirim, buscando embasar futuras pesquisas anatômicas sobre a espécie em questão. Foram utilizados 
3 espécimes do tamanduá-mirim, nos quais o úmero apresentou características próprias, adaptadas conforme o 
desenvolvimento da espécie, com dois tubérculos na sua epífise proximal e na epífise distal, destacou-se a tróclea 
para a articulação com o rádio e a ulna. O rádio e a ulna apresentaram-se como dois ossos longos que compõem e 
possibilitam o movimento de rotação do antebraço. Assim, a descrição macroscópica do úmero e do rádio-ulna do 
tamanduá-mirim, mostrou-se importante para a anatomia comparativa, bem como para melhor desenvolvimento de 
pesquisas futuras sobre a anatomia da espécie em questão.    

Palavras- chave: Xenarthra; membro torácico; morfologia; osteologia. 

INTRODUÇÃO 
A Superordem Xenarthra é constituída atualmente por tamanduás, preguiças e tatus. As características que distinguem 
esta Superordem de outras são a presença de articulações adicionais entre as vértebras lombares, conhecidas como 
“xenarthrales”. Quando os membros deste grupo se encontram em situação de defesa, estas articulações possibilitam 
com que eles mantenham uma postura ereta sobre um tripé, formada pelos membros pélvicos e cauda (1).  

Existem atualmente quatro espécies e três gêneros de tamanduás, sendo o Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) 
objeto alvo de nosso estudo (2). 

O tamanduá-mirim apresenta membros torácicos bem desenvolvidos com garras grandes e curvas (2). Adaptadas 
para rasgar ninhos e abrir madeiras infestadas de insetos (3). Assim como para apreensão dos ramos de árvores (4). 

Em atenção ao interesse da anatomia comparativa, tornou-se necessário um estudo para elucidar a descrição 
macroscópica do úmero e do rádio-ulna desta espécie, buscando embasar pesquisas anatômicas futuras sobre a 
espécie em questão.

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram avaliados três exemplares de T. tetradactyla, entre machos e fêmeas oriundos da mineração Paragominas 
S/A (MPSA) - Hydro Paragominas, empresa Eco Florestal, sob autorização nº SEMA-PA 455/2009 e 522/2009, 
congelados e encaminhados ao Laboratório de Pesquisa Morfológica Animal (LaPMA) da Universidade Federal 
Rural da Amazônia (UFRA), após óbito por atropelamento. 

Esses animais foram dissecados, removendo-se pele e músculos da região, seguido de desarticulação e maceração em 
água fervente por período aproximado de 4 horas. Toda nomenclatura utilizada foi baseada na Nomina Anatômica 
Veterinária (5).
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RESULTADO E DISCUSSÃO 
O úmero era um osso longo que se encontrava localizado obliquamente contra a parte ventral do tórax, podendo 
mudar sua conformação de acordo com a espécie (6). No tamanduá, apresentou em sua epífise proximal, uma cabeça 
em formato de meia esfera, na qual se articulava com a cavidade glenoide da escápula, semelhante ao úmero de 
carnívoros (6). Além disso, observaram-se dois tubérculos, similares ao do Tamanduá-bandeira, onde o tubérculo 
menor apresentou uma crista do tubérculo menor, partindo distalmente até a tuberosidade redonda maior (7).

Na diáfise observamos a presença do sulco para o músculo redondo maior em face medial, e da tuberosidade 
deltoide, que se apresentou larga, projetando-se lateralmente (8).  Na porção distal, destacou-se o sulco do músculo 
braquial, disposto na face lateral e o forame supracondilar. Entre os epicôndilos, destacamos duas trócleas para a 
articulação com o rádio e a ulna (9).

O rádio do tamanduá-mirim apresentou-se como um osso longo, diferentemente do rádio de Tatu, que se apresentou 
curto (10). Na face medial do rádio, notou-se a presença de uma discreta crista, semelhante à descrita em tamanduá-
bandeira, sendo esta bem mais evidente (7).  Na epífise proximal do rádio, foi possível identificar a cabeça do rádio 
e a circunferência articular, descrita em carnívoros como uma faceta para se articular com a ulna (6). Além disso, foi 
identificada lateralmente a tuberosidade radial. 

Na epífise distal, notou-se a presença de uma projeção saliente, o processo estiloide do rádio e a incisura ulnar, 
paralelamente disposta ao processo estiloide da ulna, assim como já descrito em tamanduá-mirim (9). 

A Ulna apresentou-se como osso longo, com sua epífise distal mais reduzida em relação a sua epífise proximal, como 
relatado em cão (6). Na sua epífise proximal, notou-se uma projeção prolongada, o olecrano, igualmente descrito em 
tatu (10). E a tuberosidade do olecrano.

Figura 1: Fotomacrografia do úmero, rádio e ulna do T. tetradactyla. Vista cranial (A) e caudal (B) do úmero, rádio e ulna; evidenciam-se a 
cabeça do úmero (1); o tubérculo maior (2); Tubérculo menor (3); o colo da cabeça do úmero (4); Sulco para o músculo redondo maior (5); 
tuberosidade deltoide (6), forame supracondilar (7); epicôndilo medial (8); epicôndilo lateral (9); crista supracondilar (10); tróclea (11); sulco 
do músculo braquial (12); colo do rádio (13); tróclea (14); processo estiloide do rádio (15); fóvea da cabeça do rádio (16), circunferência 
articular (17); tuberosidade radial (18), incisura ulnar (19) olecrano (20), crista ulnar (21), processo ancôneo (22), incisura troclear (23), 
incisura radial (24), processo coronóide medial (25), tuberosidade do olécrano (26), processo estiloide da ulna (27) Escala 1cm.

Na vista cranial, foi possível identificar o processo ancôneo, e distalmente a este processo notou-se duas incisuras. 
A incisura troclear e a incisura radial. Ainda na porção cranial, observou-se uma discreta crista, semelhante a do 
tamanduá-bandeira (7). Já na epífise distal da ulna, observou-se o processo estiloide para a articulação com o osso 
ulnar do carpo, diferente do descrito em carnívoros, no qual se articulava com acessório (6). 

Anatomia macroscópica do úmero e do rádio-ulna do tamanduá-mirim
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CONCLUSÃO
Após análises das características macroscópicas do úmero, rádio e ulna do tamanduá-mirim, verificaram-se grandes 
similaridades com o tamanduá-bandeira bem como divergências da maioria dos mamíferos. Este estudo se faz 
importante no objetivo de esclarecer sobre a conformação óssea da espécie, além de possibilitar embasamento para 
futuras pesquisas, inclusive acesso para cirurgias ortopédicas. 
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RESUMO
A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é uma síndrome clínica incomum em gatos, na qual a anemia é 
resultado da diminuição da sobrevida dos eritrócitos mediada por imunoglobulinas e/ou pelo complemento. O 
objetivo desse trabalho é relatar um caso de AHIM primária em um felino acompanhado durante a realização do 
estágio final supervisionado em medicina veterinária, no HCV-UFRGS. Durante o atendimento foram realizados 
anamnese, exame clínico e exames complementares, como exame de sangue e mielograma e, após os resultados, 
concluiu-se se tratar de um caso de AHIM. A prednisolona foi o tratamento de escolha e obteve bons resultados 
sendo que, com aproximadamente 20 dias do início do seu uso, o animal apresentou melhora clínica.

Palavras-chave: eritrócitos; imunoglobulinas; gatos; imunossupressão, medula óssea.

INTRODUÇÃO
A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é uma síndrome clínica na qual a anemia é resultado da diminuição 
da sobrevida dos eritrócitos mediada por imunoglobulinas e/ou pelo complemento (1). É rara em gatos, embora sua 
prevalência esteja maior que há 10 anos atrás (2). 

São reconhecidas duas classificações de AHIM, a primária e a secundária (1), onde são observados sinais de letargia, 
anorexia, palidez, icterícia e vômito (2). O diagnóstico de AHIM é baseado na presença de autoaglutinação de hemácias 
e/ou no teste de Coomb’s positivo (3). Um dos pontos importantes para a instituição de um tratamento eficaz está na 
distinção entre AHIM primária e secundária (4). 

A taxa de mortalidade em gatos é de 24% (5), mas quando se trata de AHIM primária, essa taxa se eleva para 70% e o 
prognóstico é reservado (3). O objetivo desse trabalho é relatar um caso de AHIM primária em um felino acompanhado 
durante a realização do estágio final supervisionado em medicina veterinária, no Hospital das Clínicas Veterinárias 
da UFRGS (HCV-UFRGS), confirmado após mielograma.

METODOLOGIA
Uma gata, sem raça definida, castrada, com dois anos de idade, pesando 3,6 Kg, foi atendida no Serviço de Medicina 
Felina do HCV-UFRGS/RS. O animal se apresentava prostrado e de acordo com o relato do tutor, vinha emagrecendo 
há cinco meses, havia sido tratado por outro veterinário com doxiciclina e eritropoietina recombinante humana por 
mais de 60 dias sem apresentar melhora clínica. As vacinas estavam em dia, tinha contato a outros animais e a rua. 
Na época da consulta anterior realizou o teste para FIV/FeLV com resultado negativo. 

No exame físico, apresentou desidratação e mucosas pálidas, apenas. Foi realizado hemograma completo e perfil 
bioquímico, com dosagem de glicose, proteínas totais, ureia, globulina, albumina, alanina aminotranferase e fosfatase 
alcalina, além da concentração de creatinina. Novo teste com IDEXX SNAP® para FIV e FeLV, também com resultado 
negativo. Foi orientado a retornar para o mielograma.

Baseado no resultado do mielograma que demonstrou aplasia de medula associado à anamnese, exame clínico, e 
teste FIV e FeLV negativo, concluiu se tratar de um caso de AHIM primária. Foi prescrita antibioticoterapia com 
amoxicilina, na dose de 14 mg/kg + clavulanato na dose de 3,0 mg/kg por via oral, a cada 12 horas, por sete dias, 
Tramadol na dose de 2,0 mg/kg, por via subcutânea, a cada 8 horas, por três dias e prednisolona na dose de 3,0 
mg/kg, por via oral, a cada 12 horas, até a próxima consulta em 15 dias. Após este período, um novo hemograma 
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demonstrou anemia macrocitica hipocrômica, porém bem menos grave mantendo-se o uso de prednisolona, na 
mesma dose. Foi solicitado retorno em 20 dias onde devido resultado do hemograma a dose de prednisolona foi 
diminuída pela metade. Na última informação passada pelo tutor, o animal encontrava-se bem clinicamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em gatos, os sinais clínicos de AHIM podem ser agudos ou crônicos e muitas vezes são inespecíficos. Em um estudo 
realizado em 19 gatos com AHIM primária os seguintes sinais eram relatados pelos tutores: letargia, inapetência, 
vômitos, prurido, dispneia (6). O gato deste relato de caso apresentava apenas letargia e inapetência, esse foi o motivo 
pelo qual o tutorlevou o animal para a consulta. 

Os resultados do exame de sangue do paciente abordado nesse relato de caso revelaram anemia macrocítica 
hipocrômica, provavelmente relacionada com a regeneração e aglutinação eritrocitária. Para Scott-Moncrieff 
(2) a anemia é o principal achado laboratorial, seguido da presença de auto-aglutinação que confirma a hemólise 
imunomediada sem a necessidade da realização do teste de Coomb’s (7). 

A trombocitopenia, observada no exame do paciente em questão provavelmente apresenta relação com a remoção 
acelerada de plaquetas, resultado também encontrado em 8 dos 19 gatos com AHIM primária estudados por Kohn 
e colaboradoes (6).

O tratamento consiste no emprego de fármacos imunossupressivos que são essenciais para a prevenção de hemólise 
sendo a prednisolona usando neste paciente o corticóide de escolha. A maioria dos pacientes apresenta melhora nos 
primeiros sete dias, mas o efeito terapêutico completo pode não ser evidente em até duas a quatro semanas após o 
início do tratamento (2). 

O exame de sangue realizado com mais de 30 dias de tratamento apresentou-se de acordo com os parâmetros 
para a espécie felina e a dose de corticoide foi diminuída pela metade. De acordo com a literatura uma vez que 
o hematócrito aumente para 30%, a dose de prednisolona pode ser diminuída para a metade (2). Em gatos, AHIM 
apresenta um prognóstico melhor do que em cães, possivelmente devido a uma menor incidência de complicações 
tromboembólicas (3). 

CONCLUSÃO
A AHIM deve ser incluída no diagnóstico diferencial de anemias hemolíticas graves em gatos, principalmente 
naqueles em que a infecção por micoplasmose e pelo vírus da leucemia viral felina é descartada.
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RESUMO
A artrogripose congênita é caracterizada pela rigidez das articulações dos membros torácicos e pélvicos que acometem 
principalmente bovinos, sendo incomum em felinos e pouco relatado no Brasil. Os animais com essa anomalia 
geralmente nascem de partos distócicos e apresentam dificuldade de se manterem em posição quadrupedal. O caso 
estudado trata-se de uma fêmea felina sem raça definida, adulta, multípara, não domiciliada, em trabalho de parto, 
que foi encaminhada para clínica veterinária com perda de líquido pela vulva. Foi realizada uma cesariana e por 
tratar-se de animal não domiciliado foi realizada a castração. Só havia um feto o qual apresentava artrogripose. Ao 
exame clínico realizado logo após o nascimento, verificou-se que o animal apresentava artrogripose caracterizada 
por hiperextensão e desvio axial médio com rotação medial do membro posterior do lado direito e hiperflexão do 
lado esquerdo. Apesar das alterações no membro pélvico o animal conseguiu ter uma vida saudável. Este trabalho 
teve por objetivo relatar um caso de artrogripose congênita de um produto de uma fêmea felina sem raça definida.

Palavras-chave: anomalias congênitas; articulação; neonatos.

INTRODUÇÃO
A artrogripose significa literalmente “articulação torta”1, sendo definida como rigidez ou movimentação restrita 
permanente de múltiplas articulações2,3, com alteração da postura e da função dos membros4. Entretanto, os órgãos 
internos, sistema nervoso central e o tecido muscular, historicamente, apresentam-se normais5. 

Pode afetar somente os membros anteriores ou os membros posteriores (bimélico), como também pode afetar os 
quatro membros (tetramélico) e rigidez em flexão ou extensão em ambos os casos. Os animais afetados geralmente 
são produtos de partos distócicos devido ao posicionamento anormal e à falta de flexibilidade6,7. Pode ocorrer de 
forma esporádica ou epidêmica, sendo na maioria dos casos difícil de definir a etiologia da artrogripose1. 

Entre as principais causas conhecidas encontram-se a transmissão hereditária e os agentes teratogênicos6. A doença 
afeta diversas espécies domésticas2 e o homem1. Ocorre mais em cordeiros, bezerros, leitões e potros e, com menor 
frequência, em gatos, cães1,9 e caprinos8. Este trabalho teve por objetivo relatar o caso de artrogripose congênita em 
um feto felino sem raça definida.

MATERIAIS E MÉTODOS
Uma fêmea felina sem raça definida, adulta, multípara, não domiciliada, em trabalho de parto, foi encaminhada para 
clínica veterinária com perda de líquido. O animal apresentava contração, mas não havia abertura suficiente do canal 
do parto para passagem do feto e por isso foi realizada uma cesariana de emergência. Por tratar-se de animal não 
domiciliado foi realizada a castração. Só havia um feto o qual apresentava artrogripose.

RESULTADOS
Ao exame clínico realizado após o nascimento, constatou-se que o animal apresentava artrogripose, caracterizada por 
alterações articulares e alinhamento inadequado nos membros posteriores (FIGURA 1). No membro posterior direito 
apresentava hiperextensão na articulação femorotibial, formada entre os côndilos do fêmur e os côndilos da tíbia, e 
desvio axial com rotação medial (FIGURA 2). Do lado esquerdo do membro posterior apresentava uma acentuada 
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hiperflexão nas articulações tíbiotársica, formada entre a tróclea da tíbia e o tálus do calcâneo, e tarsometatársica, 
situada entre os ossos da fileira distal do tarso e a base do metatarso (FIGURA 3), e uma leve hiperflexão bilateral 
na articulação metatarso-falangeana, formada entre as duas tróclea do metacárpico III e IV, as superfícies articulares 
proximais das falanges proximais e os quatro sesamóide proximais (FIGURA 4).

Figura 1: Felino com artrogripose e alinhamento inadequado dos membros posteriores (vista ventral). Figura 2: Felino com desvio 
axial com rotação medial na altura da articulação femorotibial do membro pélvico do lado direito (vista ventral). Figura 3: Felino com 
acentuada hiperflexão na articulação tíbio-társica e tarso-metatársica (vista lateral). Figura 4: Felino com uma leve hiperflexão bilateral nas 
articulações metatarsofalângicas (vista lateral).

DISCUSSÃO
Segundo a literatura, a etiologia da artrogripose pode estar relacionada a diversos fatores, como genética11, ingestão 
de plantas tóxicas, infecções virais ou hipertermia durante a prenhez5 bem como especificadamente em felinos, o 
estresse e causas tóxicas no desenvolvimento de mal-formações12, porém, por tratar-se de um animal não domiciliado 
foi difícil estabelecer relação com qualquer desses fatores.  

Em estudos realizados em equinos13 e bovinos14, os animais do sexo masculinos são mais propensos ao problema 
que o sexo feminino10, diferentemente do presente relato que ocorreu em uma fêmea. Sendo escassos os estudos em 
felinos, não se pode afirmar qual sexo é mais afetado. 

A hidrocefalia, palatosquise, escoliose e disrafia espinhal são sinais clínicos frequentemente encontrados em animais 
que apresentam quadros de artrogripose congênita15,16,17. Porém, não foram observadas no presente estudo. 

Houve discordância parcial com a literatura, pois neste caso as alterações ocorreram nos membros posteriores assim 
como em estudos realizados em búfalos1,18,19. Contudo a presença de alterações nas articulações distais e em mais de 
um membro coincide com os estudos e relatos anteriores8,10. O presente estudo teve dificuldade na concordância com 
a literatura, pois é o primeiro caso a descrever membros com alterações não simétricas no mesmo animal e desvio 
axial médio. Sendo um caso pouco relatado em felinos no Brasil é difícil estabelecer padrões para a espécie.

CONCLUSÃO
Foi constatado o diagnóstico de artrogripose por apresentar alterações articulares, alinhamento articular inadequado 
e deformidade rotacional diferenciando da contratura dos tendões flexores onde apenas os tendões e músculos estão 
envolvidos, sem alteração articular. Apesar das alterações no membro pélvico o animal conseguiu ter uma vida 
saudável.
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RESUMO
A íris é a porção anterior da úvea composta por células estromais, epitélio pigmentado e músculos dilatador e esfíncter 
da pupila. A atrofia de íris é uma das alterações adquiridas que podem ocorrer nessa porção, podendo ser primária 
ou secundária. A visão, muitas vezes, não é acometida, caso não esteja acompanhada por catarata. O objetivo deste 
resumo é o relato de caso de um cão da raça Poodle, de onze anos de idade, com histórico de dificuldade visual e 
apresentando catarata e atrofia senil de íris em ambos os olhos. O animal foi atendido no Setor de Cirurgia Veterinária 
do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras, onde o proprietário relatou que o animal apresentava 
dificuldade de locomoção por esbarrar nos móveis da casa. Após exame clínico foi observado opacificação da lente, 
alterações morfológicas em ambas as íris e ausência de reflexo direto e consensual no olho esquerdo. Foi, então, 
diagnosticada a atrofia senil de íris e catarata madura em ambos os olhos do paciente. Recomendou-se a realização 
de exame hematológico para a avaliação de possíveis enfermidades que são causas comuns de catarata em pequenos 
animais. Em relação à atrofia senil de íris, foi recomendado retornos semestrais somente para avaliação, pois a atrofia 
apresenta um desenvolvimento progressivo e não possui tratamento não sendo porém, responsável pela dificuldade 
visual dos pequenos animais.

Palavras-chave: oftalmologia; catarata; pupila; cão.

INTRODUÇÃO
A íris é a porção anterior da úvea composta por células estromais, epitélio pigmentado e músculos dilatador e 
esfíncter da pupila. (1,2). Há diferentes tipos de alterações que podem ocorrer na íris, desde alterações congênitas a 
alterações adquiridas como atrofia de íris (3,4).

As atrofias de íris podem ser primárias, onde ocorre formação de criptas e roturas na superfície da íris (4), ou pode 
ocorrer um afinamento progressivo espontâneo da íris em cães de meia-idade ou idosos (5). Essa condição é vista 
especialmente em gatos da raça Siamês e cães das raças Schnauzer miniatura, Poodle, e outras raças (2). Ou podem 
ser secundárias (2,4).

A atrofia senil de íris pode ser observada em todas as espécies (6). São caracterizadas por margem pupilar irregular, 
espaços na íris, diminuição ou ausência do reflexo pupilar (2). Pode ocorrer perda do músculo do esfíncter, levando 
a uma resposta diminuída a luz, e não ocorrer miose adequada (3,6). Porém, a visão muitas vezes não é acometida, 
em casos que não estejam acompanhados por catarata (2,5).

Não há um tratamento conhecido para as atrofias primárias, já nas atrofias secundárias a causa deve ser removida 
(4). 

O objetivo desse trabalho é o relato de caso de um cão da raça Poodle, de onze anos de idade, com histórico de 
dificuldade visual e apresentando catarata e atrofia senil de íris em ambos os olhos

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino da raça Poodle, de 11 anos de idade, atendido no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário 
da Universidade Federal de Lavras com histórico relatado pelo proprietário de dificuldade de locomoção, por estar 
sempre “trombando” nos móveis da casa, há aproximadamente um mês. À inspeção, visualizou-se em ambos os olhos 
do animal opacificação da lente e, ao exame oftalmológico, o teste de produção lacrimal de Schirmer apresentava-se 
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dentro dos valores padrões para a espécie, não houve coloração corneana no teste de fluoresceína sódica a 2% e não 
houve alteração no exame de tonometria. Nos testes do reflexo pupilar direto e indireto, visualizou-se alterações 
morfológicas em ambas as íris e ausência de reflexo direto e consensual no olho esquerdo. A íris esquerda apresentava 
porções de ausência circulares em toda a sua porção temporal, e margem falhada em todo o entorno da pupila. A íris 
direita apresentava pequenas falhas e a margem pupilar apresentava-se disforme, mas estavam presentes os reflexos 
direto e consensual, apesar de diminuídos. Foi, então, diagnosticada a atrofia senil de íris. Além das alterações de íris, 
também foi diagnosticada catarata madura em ambos os olhos do paciente.

Recomendou-se, então, ao proprietário que fosse feito um exame hematológico para a avaliação de colesterol total 
e frações e glicemia, para descartar doenças sistêmicas como Diabetes mellitus e hiperadrenocorticismo, que são 
causas comuns de catarata em pequenos animais. E, em relação à atrofia senil de íris, foram recomendados retornos 
semestrais somente para avaliação, pois não há tratamento para essa enfermidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a literatura citada em 5, a atrofia senil de íris pode ocorrer por um afinamento progressivo espontâneo da 
íris em cães de meia-idade ou idosos. No presente caso, apresenta-se um canino de onze anos de idade com porções 
da íris com defeitos de afinamento das suas camadas. E segundo os autores referenciados em 2 e 4, essa condição é 
comum em cães da raça Poodle, Schnauzer miniatura, Chihuahua e outras raças, tendo sido acompanhado um caso 
em um cão da raça Poodle, confirmando a literatura.

No presente caso, foram vistas alterações na íris como formação de falhas circulares, margens pupilares disformes 
e irregulares, e diminuição nos reflexos pupilares, o que condiz com a literatura citada em 2. A visão do referido 
paciente foi acometida pela catarata e não pela atrofia senil de íris, conforme citado em 2 e 5.

CONCLUSÃO
A atrofia senil de íris apresenta um desenvolvimento progressivo, que muitas vezes não é acompanhado pelo 
proprietário dos pacientes, apesar de suas alterações serem bem visíveis.

No presente caso a atrofia senil de íris não foi a queixa principal da proprietária, mas sim um achado oftalmológico. 
Havia características condizentes com a literatura especializada, demonstrando-se bem clássica. Apesar de ocorrerem 
alterações na morfologia da pupila, a atrofia senil de íris não é responsável pela dificuldade visual dos pequenos 
animais.
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RESUMO
As afecções testiculares muitas vezes requerem exame histopatológico para seu diagnóstico. Poucos estudos comparam 
a eficácia do exame citológico ao histopatológico para diagnóstico de lesões testiculares em cães, especialmente 
naqueles com ambos os testículos no escroto (menos susceptíveis às alterações). O presente trabalho utilizou a 
histopatologia e a citologia como métodos de diagnóstico para afecções testiculares em cães adultos, hígidos, com 
testículos escrotais. O estudo foi realizado com 15 cães submetidos à orquiectomia eletiva. Obteve-se 13,3% (2 cães) 
de prevalência de afecções testiculares, sendo todas as alterações caracterizadas como neoplasias benignas (tumor de 
células de Leydig) pelo exame histopatológico. O exame citológico para auxilio diagnóstico de neoplasia testicular 
apresentou sensibilidade de 50% e 100% de especificidade. Conclui-se que as neoplasias testiculares podem estar 
presentes em cães clinicamente saudáveis e que o exame citológico pode auxiliar no diagnóstico e na decisão de 
orquiectomia, porém não substitui o exame histopatológico.

Palavras-chave: biopsia; citologia; histologia; neoplasia; orquiectomia.

INTRODUÇÃO
Nos cães, principalmente em animais idosos e/ou criptorquidas, as alterações testiculares são frequentes. Muitas 
vezes não acarretam sinais clínicos evidentes sendo, portanto, frequentemente subdiagnosticadas (1). 

A histopatologia testicular constitui o método de escolha para diagnóstico definitivo da maioria das afecções 
testiculares em cães, no entanto só é rotineiramente realizada em animais com suspeita de neoplasia testicular 
(associada ou não ao criptorquidismo). O exame citológico dos testículos, embora não rotineiramente utilizado, 
também pode contribuir para o diagnóstico (2). Poucos estudos relatam a frequência de alterações testiculares e seus 
métodos de diagnóstico em cães com ambos testículos no escroto.

 O presente trabalho objetivou avaliar por meio da análise citológica e histopatológica, testículos de cães hígidos 
encaminhados para orquiectomia eletiva.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade do Contestado no período de setembro a outubro de 
2016. Foram incluídos apenas cães clinicamente hígidos, com ambos os testículos no escroto, acima de um ano, sem 
predileção por raça, encaminhados à orquiectomia eletiva por decisão de seus tutores, como método para evitar a 
reprodução, sem intenção terapêutica. 

Previamente a orquiectomia, com o animal já preparado para o procedimento cirúrgico, foram coletadas amostras 
para exame citológico testicular. A técnica utilizada foi a de biópsia aspirativa por agulha fina (BAAF). O processo foi 
realizado bilateralmente e o material aspirado foi distribuído em duas lâminas de vidro para microscopia, e corado 
com a coloração de panótico rápido, para posterior avaliação microscópica. 

Para realização do exame histopatológico, foram colhidos os testículos imediatamente após a orquiectomia e fixados 
em solução de formol 10%. Os testículos foram encaminhados para posterior processamento histológico de rotina.

O resultado do histopatológico foi considerado o padrão ouro para o diagnóstico das afecções testiculares encontradas. 
Para verificar a eficácia do exame citológico como método de diagnóstico, foi realizado o cálculo de acurácia, 
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sensibilidade e especificidade, para as alterações testiculares, comparando-se com o diagnóstico histopatológico.

RESULTADOS
Foram estudados 15 cães, com idades variando de 3 a 11 anos (média de 5,26 anos, desvio padrão de 2,89). No total, 
30 testículos foram avaliados.

De acordo com o resultado do exame histopatológico, 13 cães (86,7%) não apresentaram quaisquer alterações em 
ambos os testículos enquanto que 2 (13,3%) apresentaram alterações em ambos os testículos. A alteração testicular 
detectada nestes 2 cães foi neoplásica, sendo histologicamente classificada como tumor de células intersticiais (de 
Leydig). Logo, a prevalência de alterações testiculares encontrada foi de 13,3%.

Comparando-se com a histopatologia os resultados obtidos com a citologia testicular dos 30 testículos avaliados, 
foram obtidos 2 resultados verdadeiro-positivos, 26 verdadeiro-negativos, 2 falso-negativo e nenhum falso-positivo. 
Logo, o exame citológico para auxilio diagnóstico de neoplasia testicular apresentou valor preditivo positivo de 
100%, valor preditivo negativo de 92,8% sensibilidade de 50% e 100% de especificidade. Ressalta-se que o exame 
citológico foi sugestivo para neoplasia em apenas um testículo de cada um dos 2 cães que apresentavam neoplasia 
em ambos os seus testículos.

DISCUSSÃO
A prevalência de alterações testiculares encontrada no presente trabalho foi de 13,3%, resultado considerado baixo 
quando comparado ao encontrado na literatura. (1). Este fato pode ser justificado devido a idade pouco avançada 
dos animais.

A incidência real das neoplasias testiculares na população de cães não pode ser avaliada em decorrência de diversos 
fatores, tais como a realização de orquiectomia precoce e ausência de exames histopatológicos (3). Ressalta-se que os 
animais incluídos no presente estudo não apresentavam nenhuma alteração clínica relacionada ao trato reprodutor 
e que a prevalência de neoplasia encontrada estava oculta, sendo sua elucidação somente possível pelo exame 
citológico ou histopatológico.

No presente estudo, 2 cães obtiveram laudos histológicos positivos para alterações neoplásicas em ambos os testículos, 
ao passo que a citologia indicou alteração em apenas um dos testículos de cada animal. Sendo assim, é adequado 
afirmar que os resultados obtidos estão de acordo com a literatura, considerando o exame histopatológico como 
padrão-ouro para diagnóstico de afecções testiculares (1,2). Em contrapartida, vale ressaltar que o exame citológico 
se mostrou uma boa forma de triagem, já que o diagnóstico sugestivo de neoplasia em um dos testículos já poderia 
oferecer ao clínico médico veterinário respaldo para indicação cirúrgica (orquiectomia de ambos os testículos), ainda 
mais em animais sem lesões palpáveis no exame físico.

CONCLUSÕES
Existe prevalência de alterações neoplásicas testiculares em cães clinicamente saudáveis, sendo o exame histopatológico 
testicular superior ao exame citológico para o diagnóstico. No entanto, a citologia testicular constitui um bom exame 
de triagem para realização previamente à orquiectomia. 
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RESUMO
A hiperglicemia pós-operatória decorrente da resposta metabólica ao estresse está associada diretamente ao 
aumento da morbidade e mortalidade pós-cirúrgica em humanos. Objetivo desse estudo foi avaliar a incidência de 
hiperglicemia em cães submetidos a orquiectomia e ovariosalpingohisterectomia eletiva. Amostras sanguíneas para 
mensuração da glicemia foram coletadas no período pré-operatório (M0), ao final do procedimento cirúrgico (M1) 
e duas horas após a cirurgia (M2). Todos os cães apresentaram aumento no nível de glicose sanguínea, com 31,76% 
apresentando hiperglicemia. Valores obtidos neste trabalho sugerem que medidas de controle devem ser utilizadas 
para evitar complicações pós-operatórias.

Palavras-chave: hiperglicemia, glicose, estresse cirúrgico, resposta metabólica, pós-operatório.

INTRODUÇÃO
A hiperglicemia é uma das respostas metabólicas decorrente da injúria cirúrgica, podendo acarretar efeitos deletérios 
ao organismo e, assim, retardar a recuperação pós-cirúrgica. Dessa forma, está diretamente associada ao aumento da 
morbidade e mortalidade, mesmo em cirurgias eletivas (1).

Na medicina veterinária, a aferição glicêmica trans e pós-operatória não integra o protocolo anestésico de rotina, 
estando reservada a pacientes com histórico de doenças metabólicas, como diabetes mellitus e / ou com doenças 
graves (2). Os valores glicêmicos em pacientes não diabéticos submetidos a cirurgias eletivas, o que inclui 
procedimentos de castração, ainda são escassos e pouco conhecidos, limitando-se as pesquisas envolvendo controle 
da dor e não a resposta metabólica em si (3). A possibilidade de uma alta taxa de hiperglicemia nesses animais exigiria 
o desenvolvimento de protocolos de controle glicêmico, melhorando a recuperação pós-cirúrgica. Dessa maneira, 
esta pesquisa teve por objetivo determinar a prevalência da hiperglicemia pós-operatória em cães submetidos a 
procedimentos cirúrgicos eletivos de ovariossalpingohisterectomia (OSH) e orquiectomia (ORQ). 

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Positivo (346/2016) foi 
realizado com 85 cães, sendo 25 machos submetidos ao procedimento de ORQ eletiva e 60 fêmeas à OSH eletiva. 
Todos os animais receberam acepromazina (0,05mg/kg) e morfina (0,5mg/kg) por via intramuscular (IM) seguida 
de indução com propofol (5mg/kg) por intravenosa (IV) e manutenção com isoflurano. Analgesia transoperatória foi 
realizada com citrato de fentanila (5mcg/kg IV) e meloxicam (0,1mg/kg) por via subcutânea (SC) e pós-operatória 
com cloridrato de tramadol (3mg/kg IM). Antibioticoterapia foi realizada com amoxicilina (20mg/kg SC). 

Amostras sanguíneas provenientes da veia safena foram coletadas no período pré-operatório (M0), ao final do 
procedimento cirúrgico (M1) e duas horas após a cirurgia (M2) para mensuração da glicemia por aparelho portátil 
(Glicosímetro Accu-Chek® Active – Roche Diagnóstica Brasil Ltda). Animais com glicemia acima de 118mg/dL 
foram considerados hiperglicêmicos. 

Após confirmação da normalidade dos dados a análise estatística foi realizada pelo software Statistica 7.0 utilizando 
análise de variância (ANOVA) para comparação entre médias e post hoc de Tukey.Para todos os procedimentos foi 
adotado o nível de significância de 5% (p 0,05). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aumento da glicemia foi verificado em 24% dos animais no período M1 (±105,5mg/dL) e em 18% dos animais 
em M2 (±100,7mg/dL) quando comparados aos valores de M0 (±80,9mg/dL) (p = 0,0001), não havendo diferença 
estatística entre os momentos M1 e M2. O aumento da glicemia no período trans e pós-operatório é esperado, uma 
vez que trata-se de resposta ao estresse cirúrgico, o que pode incluir ainda a liberação de catecolaminas, hormônios 
de estresse, ativação da cascata inflamatória e catabolismo proteico, entre outros (1). 

Em relação ao sexo, a incidência de hiperglicemia foi mais elevada nas fêmeas, com 41% dos animais apresentando 
quadro hiperglicêmico (±140,09mg / dL), enquanto, apenas, 12% dos machos manifestaram esta alteração (±152,33mg 
/ dL). O tamanho da injúria, bem como a região da cirurgia, influencia diretamente a resposta neuroendócrina 
e metabólica dada pelo organismo. Assim, a alteração glicêmica ter sido mais frequente em fêmeas pode estar 
relacionada às técnicas cirúrgicas adotadas e ao tempo de procedimento, uma vez que a OSH é mais invasiva e mais 
demorada (± 39min) quando comparada a ORQ (±16,69min) (4).

Considerando o valor de corte adotado de 118mg / dL, a incidência geral de hiperglicemia pós-operatória na 
população estudada foi de 31,76%. Sabe-se que o aumento exacerbado e permanente da glicemia pode interferir na 
recuperação do paciente, assim como aumentar o risco de complicações, levando a insuficiência renal aguda, afecções 
sanguíneas e, em casos mais graves, ao óbito. O momento ideal para instituição de terapia de controle, entretanto, 
ainda é causa de divergência na medicina. Em humanos já foi constatada que a manutenção de níveis glicêmicos 
entre 80 e 100 mg / dL assegurada por infusão de insulina promoveu uma redução de 8% no índice de mortalidade 
(5, 6). Em animais, a avaliação do controle glicêmico se limita a pacientes diabéticos, sendo o valor glicêmico para 
intervenção bem mais elevado (250 mg / dL), valor este provavelmente inadequado para extrapolação em animais 
saudáveis.

CONCLUSÃO
Houve prevalência de 31,76% hiperglicemia no pós-operatório de cães submetidos a castração eletiva. Sabe-se que 
o aumento no nível de glicose sanguínea é esperado em procedimentos cirúrgicos, porém os valores obtidos neste 
trabalho sugerem que medidas de controle devem ser utilizadas para evitar complicações pós-operatórias.
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RESUMO
A avaliação renal ultrassonográfica é um método complementar importante para a avaliação da estrutura anatômica 
renal, por não se caracterizar um método invasivo é realizado rapidamente e sem riscos ao paciente. Alterações na 
morfologia renal são indicativos para uma avaliação de função renal, mais especificamente exames como urinálise 
e exames complementares de sangue como ureia e creatinina. Foi realizado um estudo com 33 animais na qual foi 
avaliado a mensuração por um médico veterinário. Dessa forma, concluímos que ambos os métodos são passiveis de 
serem realizados na rotina ultrassonográfica abdominal.

Palvras-chave: rim; relação rim-aorta; relação rim/L5-L6; vértebra; aorta

INTRODUÇÃO
A ultrassonografia é considerada o exame de eleição para avaliação da morfologia renal em cães (1), podendo ser 
avaliado o tamanho, a forma e a arquitetura interna (2) 

Os parâmetros normais do comprimento renal, pelo exame ultrassonográfico, em cães relacionam-se com o peso e 
a conformação do animal, não sendo bem definidos em literatura os parâmetros normais para o tamanho renal (1).

Mareschal et al.³ comparam o comprimento renal com o diâmetro da aorta e Barella et al.¹ comparam o comprimento 
renal com o comprimento dos ápices ventrais das vértebras L5 ou L6 em cães. Mas em ambos os trabalhos o intervalo 
de normalidade é grande, limitando assim a sua utilidade na prática.

O objetivo deste trabalho foi comparar a metodologia empregada por Mareschal et al.³ com a de Barella et al.¹ quanto 
a avaliação do tamanho renal, para saber a que mais se adequa a rotina ultrassonográfica.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram incluídos no estudo trinta e três cães (14 machos e 19 fêmeas), de diferentes raças, com idade variando de 
3 meses a 13 anos (média de 8 anos), com peso de 2 a 60kg (média de 31kg). Os animais foram encaminhados a 
um Hospital Veterinário na cidade de Curitiba para avaliação ultrassonográfica de rotina. Determinou-se como 
critérios de inclusão: cães que não apresentavam alterações na anatomia e morfologia ultrassonográfica renal e que 
não tinham alterações ultrassonográficas nos demais órgãos abdominais. Os animais que apresentaram alteração 
no tamanho renal foram submetidos a exames laboratoriais de ureia e creatinina, além de urinálise. A avaliação 
ultrassonográfica renal foi realizada por um único ultrassonografista experiente com aparelho de ultrassonografia 
de alta resolução com o transdutor específico para o tamanho e porte do animal. A obtenção da imagem renal foi 
realizada em corte transversal e longitudinal, sendo considerado a medida longitudinal para o cálculo do tamanho 
renal.  A medida da aorta foi aferida em sístole próximo a inserção da artéria renal esquerda e o comprimento renal 
foi dividido pela tamanho do diâmetro da aorta sendo considerado de 5,5 a 9,1 como parâmetro normal assim como 
descrito por Mareschal et al.³ e para a mensuração dos ápices das vertebras L5-L6 foi utilizado corte longitudinal, e 
o comprimento renal foi dividido pela espaço intervertebral das vertebras L5-L6 sendo considerado normal de 1,3 a 
2,7 assim como descrito por Barella et al.¹.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A mensuração da aorta durante o exame ultrassonográfico foi realizada sem dificuldades e de forma tranquila, já 
a mensuração da vértebra em alguns casos foi mais trabalhosa devido ao porte do animal e em alguns casos pela 
dificuldade da observação exata das vértebras devido à espondilose deformante.

Dos animais avaliados, oito cães (24%) apresentaram alteração no tamanho renal. Destes, em três cães (9%) foi 
observado uma diminuição do tamanho renal comparado com o diâmetro da aorta, todos com idade variando entre 
7-9anos, um cão Labrador apresentou relação rim esquerdo/aorta de 5,3; um cão Poodle com relação rim direito/
aorta de 5,08 e um cão Pug com relação rim esquerdo e direito/aorta de 5,2, mas todos tiveram a relação tamanho 
renal com a vértebra normais. Estes cães não tiveram alteração nos exames laboratoriais. Nestes casos o indicado é 
sempre utilizar as duas formas de mensuração do tamanho renal e indicar exames laboratoriais para averiguar se 
este indicativo de leve redução renal pode já ser um princípio de alteração de função.

Dois cães (6%) tiveram aumento do tamanho renal comparado com o diâmetro da aorta, um cão de 5 meses com 
relação rim esquerdo/aorta de 9,8 e um cão de 3 meses com relação rim direito/aorta de 9,7, ambos com relação 
tamanho renal com a vértebra normais. Três cães (9%) todos de três meses tiveram a relação rim/vértebra aumentada, 
um rim esquerdo/vértebra de 2,9, outro com rim direito/vértebra de 3,2 e outro com ambos os rins com relação rim/
vértebra aumentada, esquerda 3,02 e direito 2,9.

No estudo de ¹Barella et al., 2012 e Mareschal et al.³ só foram utilizados cães adultos com mais de 1 ano, portanto faz-
se necessário mais estudos sobre a real utilização da mensuração do tamanho renal em cães filhotes e se esta razão 
do comprimento renal com a aorta e/ou a vértebra pode ser utilizado com segurança em cães filhotes. Acreditamos 
que deva ser utilizado com cautela e deva ser associada com os demais exames laboratoriais.

Consideramos a relação comprimento renal/ diâmetro da aorta, mais simples de ser realizada. No entanto, no 
presente estudo a relação comprimento renal/vértebra foi mais fidedigna, exceto, quando a avaliação foi realizada 
em filhotes. 

CONCLUSÃO:
A avaliação do tamanho renal não pode ser deixada de lado na rotina veterinária, por ser um método simples e 
rápido de indicação de alteração renal pode ser uma ferramenta prática e concisa na tomada de decisões clinicas 
para com o paciente, dessa forma, concluímos que ambos os métodos são passiveis de serem realizados na rotina 
ultrassonográfica abdominal e que também podem ser utilizados concomitantemente.
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RESUMO
Em tumores mamários, é comum alterações inflamatórias, causadas principalmente em neoplasias que metastatizam. 
Este trabalho tem por objetivo avaliar a concentração de Proteína C Reativa, correlacionada as alterações de proteínas 
totais e albumina em cadelas com carcinoma ductal in situ e demonstrar as alterações hematológicas encontradas.  
Foram utilizadas 13 cadelas diagnosticadas com carcinoma ductal in situ, triados pelo exame citopatológico e 
confirmado pela histopatologia. Conclui-se que a PCR é uma proteína de fase aguda que se eleva independente das 
proteínas totais e albumina e as alterações hematológica são de pouca relevância para o diagnóstico de carcinoma 
ductal in situ. 

Palavras-chave: proteínas de fase aguda, inflamação, tumor mamário canino, biomarcadores.

INTRODUÇÃO
Em processos inflamatórios ocorre a liberação por parte do organismo de proteínas de fase aguda (APPs), dentre as 
proteínas que aumentam na inflamação, chamadas de APPs positivas. A Proteína C-Reativa (PCR) é uma das mais 
importantes, pois tem uma função semelhante à de um anticorpo, devido ao fato de realizar a ativação do sistema 
complemento, fazendo com que fagócitos captem patógenos. Além disso, a PCR pode neutralizar a produção de 
superóxido, realizar degranulação neutrofílica e minimizar o acúmulo de neutrófilos em tecidos inflamados (1).

A prevalência dos tumores mamários faz com que diferentes técnicas laboratoriais sejam estudadas para auxiliar no 
prognóstico e tratamento do paciente com câncer mamário.

MATERIAS E MÉTODOS
O experimento foi executado no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária, situado no Hospital Veterinário da 
UNIGRAN, localizado no município de Dourados-MS. As amostras de sangue foram colhidas entre os meses de 
novembro de 2015 a abril de 2016 para a obtenção de soro e execução dos exames de Proteína-C-Reativa. 

Foram utilizadas 13 cadelas diagnosticadas com neoplasia mamária, do tipo carcinoma ductal in situ, triados pelo 
exame citopatológico e confirmado pela histopatologia. Foram utilizados 25µl de amostra de soro, usando-se 
partículas de látex revestidas com anticorpo monoclonal anti-PCR por aglutinação indireta, para instilação no Kit 
comercial (Wama Diagnóstica®), considerado negativo quando havia total ausência de aglutinação, indicativo de 
concentração inferior a 6 mg/litro. Quando ocorreu aglutinação do soro, a concentração era igual ou superior a 6 
mg/litro. As amostras positivos eram diluídas em salina (NaCl a 0,9%) nas proporções 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 para semi-
quantificar o resultado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os animais examinados, a PCR foi positiva em 23,1% (n=3). A necessidade de correlação entre o desenvolvimento 
do câncer e inflamação ocorre, devido a resposta inflamatória de defesa como moderadora para a reparação e 
regeneração tecidual. Isso pode ocorrer devido aos danos teciduais de forma infecciosa ou não infecciosa (2). Já foi 
demonstrado que existe a ocorrência de infiltrado inflamatório em neoplasias devido a tentativa de fagocitose de 
células tumorais (3). 

 Foi possível notar que os carcinomas mamários ductal in situ geram uma inflamação do tipo leve, sendo que 
em todos os casos a concentração de PCR foi de 6mg/dL. A PCR geralmente se eleva em processos inflamatórios 
leves com aumento entre de 10-40 mg/L. Já em inflamações mais severas e infecções bacterianas, as concentrações 
séricas elevam-se entre 40-200 mg/L (4).

CONCLUSÕES
A PCR pode ser utilizada para acompanhar o quadro clínico de pacientes com diagnóstico de inflamações agudas 
precocemente, visto que as neoplasias desencadeiam um processo inflamatório.
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RESUMO
A neoplasia mamária maligna é a mais frequentemente diagnosticada. O objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento de dados no Laboratório de Anatomia Patológica e no Hospital Veterinário da Unopar, para identificar 
os animais com neoplasias mamárias e correlacionar fatores prognósticos, diagnóstico histopatológico e sobrevida. 
A idade média dos animais com neoplasia mamária foi de 9 anos. A maioria das neoplasias benignas apresentava 
tamanho menor que 3 cm e as malignas, maior que 5 cm. A sobrevida média foi de 10,7 meses. Conclui-se que 
neoplasias mamárias malignas apresentam uma evolução mais rápida com maior crescimento em um tempo de 
evolução menor quando comparadas as benignas, indicando a necessidade de uma abordagem terapêutica mais 
agressiva.

Palavras-chave: Glândula mamária; exame histopatológico; câncer; cadelas.

INTRODUÇÃO
Neoplasias mamárias representam de 25 a 50% de todos os tumores identificados em cadelas e a apresentação 
multicêntrica é a mais comum (1). Cadelas inteiras ou submetidas à ovariohisterectomia (OSH) após o primeiro cio 
são as mais acometidas (3). A idade média de manifestação é de 10 a 11 anos, com baixa ocorrência em cães com 
menos de 4 anos (1,3). Um dos fatores de risco mais descritos para neoplasias mamárias em cadelas compreendem 
a estimulação estrogênica e o emprego de contraceptivos (1). Através da realização da OSH precoce há redução da 
incidência das neoplasias mamárias (1,2).

Através da análise histopatológica destas neoplasias pode-se classifica-las em benignas e malignas (5). O tamanho 
da neoplasia é tido como um fator prognóstico importante, e descreve-se que tumores menores apresentam melhor 
prognóstico (1,2). Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a sobrevida em cadelas com neoplasias 
mamárias atendidas no Hospital Veterinário durante três anos.

METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento de prontuários e selecionados animais com diagnóstico de neoplasia mamária no 
Laboratório de Anatomia Patológica e no Hospital Veterinário da Unopar - Arapongas. Destes animais, foram 
obtidos dados como história clínica, tamanho do tumor, tratamentos, recidivas e evolução clínica. 

No total, 27 cadelas foram selecionadas e separadas em dois grupos: G1 - animais vivos no término do estudo 
(16/27) e G2 - animais mortos durante o estudo (11/27). Quanto à idade, os animais foram divididos em três grupos: 
filhotes (< 1 ano), adultos (1 a 9 anos) e idosos (> 9 anos) (4). O tempo de evolução da neoplasia foi considerado 
como o intervalo entre a observação da neoformação pelo proprietário até o momento do atendimento pelo médico 
veterinário, e os animais separados nos grupos: tempo de evolução até 6 meses, de 6 á 12 meses e acima de 12 meses. 
Quanto ao tamanho da neoplasia, os animais foram agrupados como descrito no sistema TNM em (T1): tumores 
menores que 3 centímetros; (T2): tumores de 3 a 5 centímetros e (T3): tumores maiores que 5 centímetros (6). As 
neoplasias foram classificadas histopatologicamente de acordo com a classificação de Goldschmidt e colaboradores 
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(2011) e separadas em malignas ou benignas (5). O tempo de sobrevida do animal foi avaliado considerando-se desde 
o diagnóstico até o óbito do paciente. Os dados foram analisados através de estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os animais do estudo a idade variou de três a 13 anos, com média de 9 anos de idade, o que está de acordo 
com literatura (2,3). O desenvolvimento de neoplasia mamária antes dos 5 anos é considerado raro e geralmente 
apresentam comportamento benigno (7), como observado neste trabalho em um animal com três anos diagnosticado 
com tumor misto benigno. A maioria dos animais com neoplasia benigna apresentou tumores menores que 3 cm e os 
classificados como maligna, tumores maiores que 5 cm (Quadro 1).

A sobrevida variou de um a 27 meses, com média de 10,7 meses. O carcinoma inflamatório mamário teve o pior 
prognóstico com tempo médio de sobrevida de 1 mês, o que está de acordo com a literatura (1,2).  A maior sobrevida 
foi do carcinoma misto mamário com 27 meses. Esse dado corrobora com a literatura que cita uma maior sobrevida 
para tumores mistos (8), além disso, sabe-se que o prognóstico vai ser influenciado pelo estadiamento clínico que em 
conjunto com um tratamento efetivo, pode influenciar a sobrevida (1).

Quadro 1 - Fatores prognósticos avaliados em 27 cadelas com neoplasia mamária atendidas no Hospital Veterinário da Unopar - Arapongas.

  IDADE TEMPO DE EVOLUÇÃO TAMANHO 
  < 1 1 a 9 > 9 < 6 6 a 12  > 12 T1 T2 T3

G1(16/27) 1 6 9 7 8 1 8 2 6
G2(11/27) 0 8 3 6 4 1 3 2 6

(G1): Grupo 1 - Animais vivos no término do estudo; (G2): Grupo 2 - Animais mortos no término do estudo; (< 1): Menor que um ano de 
idade; (1 a 9): De um a nove anos; (> 9): Maior que nove anos; (< 6): Menos que 6 meses de evolução; (6 a 12): de 6 a 12 meses; (> 12): Mais 
que 12 meses; (T1): tumores menores que 3 cm; (T2): Tumores de 3 a 5 cm; (T3): Tumores maiores que 5 cm.

CONCLUSÃO 
Conclui-se que neoplasias mamárias malignas apresentam uma evolução mais rápida com maior crescimento em um 
tempo de evolução menor quando comparadas as benignas, indicando a necessidade de uma abordagem terapêutica 
mais agressiva.
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RESUMO
O uso de opióides em gatos ainda é limitado devido ao receio do emprego na espécie. Objetivou-se avaliar os efeitos 
analgésicos do Tramadol ou Butorfanol no pós-operatório de gatas submetidas a OSH. Participaram 20 animais que 
receberam Acepromazina associado a Meperidina como medicação pré-anestésica, foram induzidos com Propofol 
e mantidos com Isoflurano. Os animais foram divididos em dois grupos: Butorfanol (GB, n=10) e Tramadol (GT, 
n=10). O GB recebeu 0,4 mg/kg de Butorfanol e o GT recebeu 2 mg/kg de Tramadol, ambos foram administrados 
ao término da cirurgia pela via endovenosa. A avaliação da analgesia foi realizada uma hora após a administração 
dos opióides através da escala analógica visual (EAV), escala proposta por Lascelles, escala da Unesp-Botucatu, e 
escala da Universidade de Colorado. Não houve diferença significativa entre os grupos nas escalas de dor, porém 
sete animais do GB e três animais do GT necessitaram de analgesia resgate. Portanto, o Butorfanol não promoveu 
analgesia satisfatória para OSH em gatas, sendo o Tramadol um opióide mais apropriado para tal procedimento.

Palavras-chave: opióides; dor aguda; analgesia; cirurgia; felinos.

INTRODUÇÃO
A analgesia na veterinária é extremamente relevante no tratamento e recuperação dos pacientes. Entretanto, ainda 
existe receio quanto ao emprego dos opióides em felinos, devido aos possíveis efeitos adversos.

O Butorfanol é um opióide de ação central, kappa agonista e µ antagonista, com ação antitussígena e antiálgica, com 
menor tendência a causar depressão respiratória. É considerado um fraco antagonista do receptor μ, mas um potente 
agonista kappa. Sendo assim, o Butorfanol produz analgesia com baixa incidência de reações adversas comparado 
aos demais opióides (1).

O Tramadol é um opióide que atua por bloqueio de receptores μ e ação monoaminérgica central. Oferece analgesia 
comparável àquela apresentada pela morfina, indicado para o tratamento de dor moderada à intensa (1).

Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia analgésica da administração dos fármacos Butorfanol ou Tramadol 
no controle da dor pós-operatória em gatas submetidas à OSH eletiva.

MATERIAL E MÉTODOS
Participaram deste estudo 21 felinos domésticos hígidos, de diferentes raças e pesos, fêmeas, para realização de OSH 
eletiva. Os animais foram anestesiados conforme o protocolo: Acepromazina (0,1mg/kg) associada à Meperidina 
(3mg/kg) por via intramuscular (IM) como medicação pré-anestésica; indução anestésica com Propofol (5mg/kg) por 
via intravenosa (IV) precedida da intubação orotraqueal; manutenção com Isoflurano. Os animais foram divididos 
em dois grupos: Butorfanol (GB, n=11) e Tramadol (GT, n=10). O GB recebeu Butorfanol na dose de 0,4 mg/kg e o 
GT recebeu Tramadol na dose de 2mg/kg, ambos medicamentos foram administrados IV ao término da cirurgia. 
Uma hora após a administração dos analgésicos realizou-se a avaliação da analgesia através das seguintes escalas: 
escala analógica visual (EAV) (0-10), escala de análise descritiva proposta por Lascelles (0-3), escala descritiva de 
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dor da Universidade de Colorado (0-4) e da escala de dor multidimensional proposta pela UNESP-Botucatu (0-30). 
Avaliou-se também o grau de sedação através da escala de Ramsey (1-6). O resgate analgésico foi realizado quando o 
animal apresentou intensidade de dor superior ou igual a 4 no EAV, Colorado maior ou igual a 3, e/ou Unesp maior 
ou igual a 8, nestes casos empregou-se Morfina na dose de 0,2mg/kg (IV). Os dados foram analisados por estatística 
não paramétrica (teste de Mann-Whitney) com nível mínimo de significância de 5%.

RESULTADO E DISCUSSÕES
Não houve diferença significativa entre os grupos nas escalas de dor, porém sete animais do GB e três animais do 
GT necessitaram de analgesia resgate. Os valores de mediana e valor mínimo-máximo pela EAV foram 3 (1-10) no 
GB e 2,5 (1-7) no GT; na escala de dor proposta por Lascelles foram 0 (0-3) no GB e 1 (0-2) no GT; na escala de dor da 
UNESP-Botucatu foram 8 (0-15) no GB e 7 (1-13) no GT; e na escala de dor de Colorado foram 1,5 (0-4) no GB e 0,4 
(0-1,5) no GT. Não houve diferença significativa entre os grupos na escala de sedação de Ramsey, cujos valores de 
mediana foram 3 (1-6) no GB e 3 (1-3) no GT.

Apesar de não haver diferença estatística entre os grupos, o grupo Butorfanol apresentou alta necessidade de 
analgesia complementar (resgate), ou seja, promoveu analgesia insuficiente para o pós-operatório de OSH em gatas. 
Sendo assim, este estudo corrobora com a literatura, no qual estudos anteriores demonstraram que o Butorfanol não 
promoveu analgesia satisfatória no pós-operatório de OSH em gatas (2,3).

CONCLUSÃO
O Butorfanol não promove analgesia satisfatória para OSH em gatas, sendo o Tramadol um opióide mais apropriado 
para tal procedimento.
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RESUMO
A utilização de opioides no pós-operatório de animais submetidos a cirurgias é de extrema importância. Objetivou-
se avaliar os efeitos analgésicos do tramadol ou nalbufina no pós-operatório de cães submetidos à orquiectomia. 
Participaram 20 animais que receberam acepromazina associada à meperidina como medicação pré-anestésica, 
foram induzidos com propofol e mantidos com isoflurano. Os animais foram divididos em dois grupos: nalbufina 
(GN, n=10) e tramadol (GT, n=10). O GT recebeu 2 mg/kg de tramadol e o GN recebeu 0,3 mg/kg de nalbufina, 
ambos foram administrados ao término da cirurgia pela via endovenosa. A avaliação da analgesia foi realizada uma 
hora após a administração dos opioides através da escala visual analógica (EVA), escala proposta por Lascelles, 
escala de Glasgow modificada, escala da Universidade de Colorado, e escala da Universidade de Guelph. Não houve 
diferença significativa entre os grupos nas escalas de dor, sendo que a mediana (mínimo-máximo) pela EVA foram 
1 (0-3) no GN e 1 (0-5) no GT; 0 (0-2) no GN e 0 (0-2) no GT pela escala de Lascelles; 1 (0-2) no GN e 1 (0-2) no GT 
pela escala de Colorado; 1 (0-2) no GN e 1 (0-2) no GT pela escala de Guelph; e 2 (0,87-3,12) no GN e 2 (0,87-5,41) no 
GT pela escala de Glasgow. Concluiu-se que o tramadol e a nalbufina promoveram analgesia satisfatória no pós-
operatório de orquiectomia em cães e a nalbufina apresentou analgesia semelhante ao tramadol.

Palavras-chave: analgesia; opioides; escalas de dor; dor aguda.

INTRODUÇÃO
A nalbufina é um agente opioide k-agonista com efeito similar à morfina, sua duração varia de 6 a 8 horas podendo 
ser utilizada pelas vias intravenosa (IV), subcutânea (SC) e intramuscular (IM). O uso desde fármaco traz vantagens, 
pois além da analgesia é capaz de reverter efeitos adversos de outros agonistas (1).

O tramadol é um opioide agonista puro de ação central e análogo sintético da codeína. Possui seletividade para 
mi (µ), porém apresenta baixa afinidade para esses receptores. Além da ligação a esses receptores ocorre a inibição 
da recaptação de noradrenalina com consequente liberação de serotonina, bloqueando os impulsos na medula 
espinhal através desses dois fatores (1,2). Sendo assim, o trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos analgésicos 
da administração de tramadol ou nalbufina no pós-operatório de cães submetidos à orquiectomia.

METODOLOGIA
Participaram deste estudo 20 cães hígidos encaminhados para orquiectomia eletiva. Os animais receberam 
acepromazina (0,05 mg/kg) associada à meperidina (2mg/kg) por via intramuscular como medicação pré-
anestésica, foram induzidos com propofol (5mg/kg) através da via endovenosa e mantidos no isoflurano. O estudo 
foi prospectivo, comparativo, aleatório e cego. Os animais foram divididos em dois grupos: nalbufina (GN, n=10) e 
tramadol (GT, n=10). 

O GT recebeu tramadol na dose de 2mg/kg e o GN recebeu nalbufina na dose de 0,3 mg/kg, ambos os fármacos 
foram administrados ao término do procedimento cirúrgico pela via endovenosa. A avaliação da analgesia foi 
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realizada uma hora após a administração dos opioides, através das seguintes escalas: escala visual analógica (EVA) 
(0-10), escala de análise descritiva proposta por Lascelles (0-3), escala composta de Glasgow modificada (0-10), escala 
de dor aguda para cães da Universidade de Colorado (0-4), e escala de dor da Universidade de Guelph (0-10). Os 
escores (pontuação) de dor por não atenderem os pressupostos de normalidade e de distribuição dos erros foram 
analisados por estatística não paramétrica (teste de Mann-Whitney) com nível mínimo de significância de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve diferença significativa entre os grupos nas escalas de dor, sendo que os valores de mediana (mínimo-
máximo) estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Valores de mediana (mínimo-máximo) das escalas de dor.

EVA LASCELLES COLORADO GUELPH GLASGOW
GN 1 (0-3) 0 (0-2) 1 (0-2) 1 (0-2) 2 (0,87-3,12)
GT 1 (0-5) 0 (0-2) 1 (0-2) 1 (0-2) 2 (0,87-5,41)

(GN): grupo nalbufina. (GT): grupo tramadol. (EVA): escala visual analógica.

Apesar das limitações do estudo, como a avaliação única da analgesia no pós-operatório imediato, foi possível 
observar que ambos os fármacos promoveram analgesia satisfatória no pós-operatório imediato de orquiectomia 
em cães, constatado pelo baixo escore de dor obtido. Ademais, neste estudo a nalbufina apresentou eficácia 
analgésica semelhante ao tramadol. São escassos os estudos da nalbufina em cães, em estudo clínico realizado 
com a administração de nalbufina no pós-operatório de cães submetidos à osteotomia de nivelamento de platô 
tibial (TPLO), que receberam infusão de fentanil durante o transoperatório, reduziu-se efetivamente o tempo de 
recuperação anestésica quando comparado ao tramadol, porém o tramadol promoveu analgesia superior e de maior 
duração (3). Sendo assim, mais estudos são necessários.

CONCLUSÃO
O tramadol e a nalbufina promovem analgesia satisfatória no pós-operatório imediato de orquiectomia em cães, e a 
nalbufina apresenta eficácia analgésica semelhante ao tramadol.
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RESUMO
A preservação da hemodinâmica de animais que são submetidos à sedação pré-cirúrgica ou para procedimentos 
de diagnóstico é de extrema importância. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da associação de 
acepromazina (0,03mg/kg) e xilazina (0,2mg/kg) por via intramuscular sobre o sistema cardiovascular, realizando-
se a avaliação ecodopplercardiográfica, eletrocardiográfica e mensuração da pressão arterial sistólica, bem como 
os efeitos sedativos desta associação, antes e após a administração dos fármacos em 10 cães hígidos. O protocolo 
promoveu sedação satisfatória, com diminuição significativa da FC, DC e PAS; diminuição significativa do volume 
máximo do fluxo pulmonar e aórtico; e aumento significativo do tempo de ejeção do fluxo pulmonar e aórtico. Não 
foram observados bloqueios atrioventriculares. Sendo assim, a associação de acepromazina e xilazina promoveu boa 
sedação com efeitos cardiovasculares consideráveis.

Palavras-chave: sedação; ecocardiografia; fenotiazínico; alfa2-adrenérgico; sistema cardiovascular.

INTRODUÇÃO
A acepromazina é o fenotiazínico mais utilizado na veterinária como medicação pré-anestésica. Promove bloqueio 
dos receptores dopaminérgicos e redução de dopamina e noradrenalina no SNC. O principal efeito cardiovascular é 
a hipotensão arterial, causada pelo bloqueio dos receptores alfa1-adrenérgicos nas arteríolas periféricas, resultando 
em vasodilatação, diminuição da resistência vascular e aumento compensatório na frequência cardíaca (1). 

A xilazina é um agonista alfa2-adrenérgico, promove depressão no SNC e periférico, ocorrendo assim uma menor 
liberação de noradrenalina. Atua em receptores α2A promovendo sedação, analgesia, bradicardia por mediação 
central e hipotensão. Ademais, atuam em receptores α2B promovendo vasoconstrição periférica e bradicardia reflexa. 
Apresenta ação parassimpatomimética que promove arritmia sinusal e bloqueio atrioventricular de segundo grau 
(1,2). 

Sendo assim, a hipótese deste trabalho é que a acepromazina associada à xilazina, ambas em doses baixas, pode 
promover sedação com mínimos efeitos cardiovasculares, devido aos efeitos antagônicos destes fármacos. Portanto, 
o objetivo deste estudo foi de realizar essa associação anestésica e determinar as possíveis alterações cardiovasculares 
através da avaliação ecodopplercardiográfica e eletrocardiográfica, bem como a sedação. 

METODOLOGIA
Foram estudados 10 cães hígidos, que foram submetidos ao exame físico, avaliação ecodopplercardiográfica, 
avaliação eletrocardiográfica e mensuração da pressão arterial sistólica antes e 15 minutos após a administração do 
protocolo sedativo, constituído de acepromazina na dosagem de 0,03 mg/kg associada à xilazina na dosagem 0,2 
mg/kg por via intramuscular. 

A avaliação ecodopplercardiográfica foi realizada através do aparelho ecocardiográfico M-Turbo (Sonosite). A 
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avaliação eletrocardiográfica foi realizada com o aparelho eletrocardiográfico Ecafix analógico, ambos os exames 
foram realizados por um profissional capacitado. A pressão arterial sistólica foi mensurada através do método não 
invasivo ultrassônico por Doppler. A sedação foi avaliada conforme a escala de sedação de Ramsay.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores dos parâmetros cardiovasculares (média ± desvio padrão) estão descritos na tabela 1. Foi observado 
bradicardia (FC < 60 bpm) em apenas um animal, e não foi constatado hipotensão em nenhum dos animais (PAS < 
90 mmHg). Ademais, não foram observadas arritmias devido à associação de acepromazina e xilazina neste estudo. 
Em relação à sedação, os valores de mediana (mínimo - máximo) da escala de Ramsey foram 3 (2 - 4). 

A associação de baixa dose de acepromazina com xilazina promoveu diminuição significativa na pós-carga e na 
frequência cardíaca. Desta forma, ocorreu diminuição do débito cardíaco pela queda da frequência cardíaca, mas o 
volume sistólico manteve-se inalterado.

Tabela 1 - Parâmetros cardiovasculares pré e pós-sedação (média ± desvio padrão).

Parâmetros Pré Pós Valor de p
V. máx. fluxo pulmonar (m/s) 0,88 ± 0,14 0,73 ± 0,16* <0,0001

TE fluxo pulmonar (ms) 176,64 ± 20,91 194,32 ± 15,09* 0,0023

V. máx. fluxo aórtico (m/s) 1,18 ± 0,19 0,99 ± 0,22* 0,0116

TE fluxo aórtico (ms) 161,81 ± 21,4 177,88 ± 19,72* 0,0191

IVSF (mL/m²) 19,17 ± 9,26 17,97 ± 9,22 0,5266

IVDF (mL/m²) 62,23 ± 17,24 57,24 ± 22,15 0,1137

FE (%) 69,6 ± 6,17 67,3 ± 8,51 0,3955

IVS (mL/m²) 43,06 ± 9,44 39,26 ± 13,78 0,1317

DC (mL/min) 2112,35 ± 1107,73 1532,41 ± 887,47* 0,031

FC (bpm) 115,1 ± 18,27 87,4 ± 26,09* 0,0002

PAS (mmHg) 145,5 ± 17,07 115,5 ± 15,71* 0,0027

(V. Máx.): volume máximo. (TE): tempo de ejeção. (IVSF): índice de volume sistólico final. (IVDF): índice de volume diastólico final. (FE): 
fração de ejeção. (IVS): índice de volume sistólico. (DC): débito cardíaco. (FC): frequência cardíaca. (PAS): pressão arterial sistólica. *p<0,05.

Observou-se aumento no tempo de ejeção do fluxo pulmonar e aórtico por efeito da diminuição da frequência 
cardíaca e da pós-carga, porém a velocidade máxima dos fluxos aórtico e pulmonar foram reduzidos. Sendo assim, 
apesar do volume sistólico inalterado é possível que a associação dos fármacos possa ter levado a uma diminuição 
da contratilidade, que foi mascarada pela diminuição da pós-carga. Contudo, tal fato deve ser melhor avaliado 
através da análise da deformação miocárdica baseada em speckle tracking pela ecocardiografia tecidual bidimensional. 
Ademais, apesar da associação dos fármacos promoverem diminuição da frequência cardíaca, não foram observados 
bloqueios atrioventriculares de segundo grau. Finalmente, o protocolo empregado promoveu sedação satisfatória, 
mas com efeitos cardiovasculares consideráveis.

CONCLUSÃO
Apesar dos fármacos xilazina e acepromazina apresentarem efeitos antagônicos no sistema cardiovascular, 
tal combinação é caracterizada pela baixa FC e DC, condições que são deletérias em pacientes com doenças 
cardiovasculares. 

Avaliação Ecodopplercardiográfica e de Ritmo Cardíaco da Associação de 
Acepromazina e Xilazina em Cães
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RESUMO 
A análise da amplitude de movimento articular por meio da goniometria é frequentemente utilizada em humanos, 
servindo de subsídio ao diagnóstico clínico de muitas afecções articulares. Entretanto é pouco utilizada na Medicina 
Veterinária, contudo pode ser usada na ortopedia canina para avaliar a eficácia do tratamento clínico, cirúrgico e/
ou fisioterapêutico. Em cães, este procedimento é pouco estudado e validado por pesquisas científicas. O presente 
projeto teve como objetivo avaliar e determinar os valores goniométricos do ângulo máximo de flexão e extensão do 
ombro, cotovelo, carpo, quadril, joelho e tarso de cães da raça Golden Retriever. Foram utilizados 20 cães, machos ou 
fêmeas, divididos em Grupo 1 composto por cães com idade entre 1 e 5 anos de idade e Grupo 2 com indivíduos com 
idade entre 6 e 12 anos. Foram aferidas a máxima flexão, a máxima extensão e calculou-se a amplitude de movimento- 
das articulações, direita e esquerda, dos membros torácicos (ombro, cotovelo e carpo) e pélvicos (coxofemoral, joelho 
e tarso), com o emprego de um goniômetro universal. Cada articulação foi mensurada em triplicata. Não foram 
detectadas diferenças estatísticas entre as médias em ambos os grupos. 

Palavras-chave: Movimento articular, goniometria, fisioterapia, análise quantitativa, cão. 

INTRODUÇÃO  
Os movimentos articulares devem ser livres e completos, favorecendo a deambulação adequada e indolor. Avaliar 
a magnitude articular permite determinar os valores da amplitude de movimento (ADM) normal ou anormal, 
auxiliando no diagnóstico de disfunções articulares (1). Em animais de companhia, a goniometria pode ser utilizada 
de forma similar na avaliação do grau de amplitude articular, determinando alterações de flexão e/ou extensão do 
membro, ou mesmo para acompanhamento do tratamento de afecções osteomusculares (2). Porém, há escassez de 
estudos científicos que determinem valores de referência para cada raça ou espécie (3). Entretanto, este procedimento 
é valioso em pesquisas científicas, principalmente quando se necessita definir os valores máximos e mínimos da 
amplitude articular, seja as lesionadas ou as contralaterais hígidas, no que tange a finalidade de se comparar estes 
valores (3,4,5). 

Propõe-se determinar os valores de referência dos ângulos máximo e mínimo de flexão e extensão e, calcular a ADM 
das articulações do membro torácico (articulação do ombro, cotovelo e carpo) e pélvico (articulação do quadril, 
joelho e tarso) de cães da raça Golden Retriever. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foram utilizados 20 Golden Retrievers, machos e fêmeas, cujo escore corporal encontrava-se dentro dos padrões de 
referência (cinco) (6). Os animais, oriundos da rotina de atendimento clínico do Hospital Veterinário “Governado 
Laudo Natel”, eram de fácil manipulação e não houve necessidade de sedação. O Grupo 1 foi composto por cães 
jovens (1 a 5 anos), já o Grupo 2 foi circunspeto por cães com idade entre 6 a 12 anos. O exame clínico completo 
foi realizado em todos as amostras. As medidas goniométricas foram aferidas com o animal em decúbito lateral, 
em três repetições. Foi avaliada a amplitude de flexão e extensão das articulações do membro anterior e posterior, 
bilateralmente, de cada cão e pelo mesmo examinador. Empregou-se um goniômetro universal com sistema de 
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transferidor de zero a 180 graus. Para mensuração, a articulação foi posicionada e o segmento proximal estabilizado 
para isolar o movimento. Em seguida, foi feito o alinhamento dos braços do goniômetro, sendo o braço fixo com o 
segmento proximal e o braço móvel com o segmento distal da articulação. O alinhamento dos braços do goniômetro 
foi realizado mediante referências anatômicas ósseas dos segmentos próximos à articulação (1,3,7). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e nos casos de significância estatística, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A repetibilidade das amostras equivale ao N igual a 20 (número de observações), tanto para o Grupo 1, quanto 
para o Grupo 2. Não foram detectadas diferenças estatísticas entre os Grupos 1 e 2 em todas as variáveis estudadas. 
Considerando o coeficiente de variação, obtido pela razão entre o desvio-padrão e a média, indica-se que a variância 
observada entre os dados fora menor que 25% (dentro dos padrões estatísticos de referência). 

O goniômetro foi posicionado nos mesmos pontos anatômicos utilizados e padronizados por Jaegger et al. (2002). Em 
um estudo realizado por Millis et al. (2004), notou-se que os valores de referência para cães diferem em poucos graus 
para os valores aqui observados, assim como no estudo conduzido por Jaegger et al. (2002). Isso ocorre, pois, deve-se 
levar em consideração fatores e variáveis que podem interferir nos resultados, por exemplo: área do corpo, tipo de 
paciente, diferenças entre raças ou espécies, se a realização do movimento é ativa ou passiva ou se as mensurações 
são realizadas em triplicatas ou inter-observacionais (7). 

A variabilidade média das aferições das articulações proximais foi maior que a variabilidade média das medições 
das articulações distais, assim como o proposto do JAEGGER e colaboradores (2002), isso se deve ao fato de haver 
uma quantidade maior de tecidos moles adjacentes às articulações proximais. Os valores obtidos pelo goniômetro 
universal, posicionados nos pontos anatômicos padronizados e preconizados nesta pesquisa, mostraram-se 
satisfatórios. As aferições consecutivas realizadas em cada posição articular pelo examinador, não apresentaram 
grandes variações, ou seja, foram similares entre si (CV > 25%). Não se objetivou comparar os dados entre os lados 
direito e esquerdo, assim como também não foram realizadas comparações entre machos e fêmeas ou entre as idades.  

CONCLUSÕES 
Conclui-se que os parâmetros avaliados neste estudo validaram o uso de goniômetro em um grupo de cães saudáveis, 
da mesma raça, em dois grupos diferentes entre si, no que se refere à idade. Os valores de referência quanto à 
máxima, mínima e amplitude articular foram determinados, com base na média das variáveis nos cães da raça 
Golden Retriever. 
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RESUMO 
Tem-se desenvolvido protocolos alternativos para o tratamento de úlceras cutâneas com o uso de técnicas como a 
laserterapia de baixa potência. A fim de avaliar-se a eficácia dessa técnica em úlceras cutâneas de ratos de linhagem 
Wistar confeccionou-se três feridas de oito milímetros cada, através de punch de biopsia, sobre a região dorsal. 
Empregou-se três tratamentos, com efetuação diária durante o período de 14 dias, sendo: uso de solução salina, 
controle negativo; utilização de vaselina, controle positivo; análise de laserterapia de aserneto de gálio de baixa 
potência (904 nm), em modo contínuo, focal, durante 10 segundos, sob a dose de 4 J/cm². Avaliou-se a presença de 
edemaciação e secreções durante o período cicatricial e determinou-se as dimensões de regeneração dérmica através 
de utilização de paquímetro universal analógico e fotodocumentação até completa oclusão. Os dados obtidos foram 
submetidos ao teste de Kruskal-Wallis. O seu emprego apresentou capacidade superior de redução de inflamação 
aguda e necrose tecidual, além de expressão superior de fibroplasia. Desta forma, atesta-se que a aplicação de 
laserterapia de baixa potência oferece potencial cicatricial.

Palavras-chave: Cicatrização tecidual; feridas cutâneas; lasers terapêuticos.

INTRODUÇÃO
O emprego de lasers terapêuticos apresenta potencial acelerador de reparação tecidual e crescimento celular. Além 
de, capacidade anti-inflamatória similar às drogas empregues com esta finalidade. Relata-se que a radiação a laser 
estimula o desenvolvimento de fibroblastos, eleva a produção colágena e promove a angiogênese local, de forma a 
viabilizar o processo cicatricial. (1, 2)

Assim, objetivou-se estudar os efeitos macroscópicos de terapia a laser de baixa potência em úlceras cutâneas 
induzidas cirurgicamente em ratos de linhagem Wistar para se avaliar a eficácia de seu emprego.

MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se 15 ratos de linhagem Wistar (Rattus norvergicus), após aprovação pelo Comitê de Ética de Uso de 
Animais da Universidade Federal do Acre (CEUA), de aproximadamente 350 g, com cerca de 100 dias de idade, 
machos. Distribuíram-nos em três grupos de cinco animais cada. Manteve-se os animais em caixas de polipropileno 
individuais em ambiente aclimatizado durante sete dias, alimentando-os com ração peletizada para roedores e água 
ad libitum, ao longo de todo o estudo.

Empregou-se três tratamentos, com efetuação diária durante o período de 14 dias: uso de solução salina para controle 
negativo; utilização de vaselina para controle positivo; e análise de laserterapia de baixa potência (904 nm), em modo 
contínuo, focal, durante 10 segundos, sob a dose de 4 J/cm². 
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Avaliou-se a presença de edemaciação e secreções durante o período cicatricial e determinou-se as dimensões de 
regeneração dérmica através de utilização de paquímetro universal analógico e fotodocumentação até a completa 
oclusão. A avaliação estatística empregue efetuou-se de forma não paramétrica, com efeitos terapêuticos verificados 
pela Prova de Kruskal-Wallis (P>0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através de avaliação macroscópica, verificou-se 14 pós-tratamento, que em ferimentos em que se efetuou terapia a 
laser de baixa potência e aplicação de solução fisiológica a 0,9% houve maior reconstituição tecidual, enquanto, se 
observou índice cicatricial inferior em úlceras que se empregou vaselina sólida, apesar de umidade superior (Tabela 
1), observada pelo seu tamanho em relação as demais. Apesar disto, a laserterapia de baixa potência apresentou-se de 
eficácia inferior a aplicação de solução salina a 0,9% para reconstituição tecidual, em objeção a observação de Silveira, 
Streck e Pinho3, em que o uso de terapia a laser asernieto de gálio de baixa potência (comprimento de onda de 904 
nm) possibilitou completa restruturação, apesar de ausência de associação de tratamentos para sua conferência. 

Tabela 1 - Área de feridas cutâneas (mm) induzidas cirurgicamente, através de punch de biópsia de 8 mm, em ratos Wistar, tratados pela 
aplicação de solução fisiológica a 0,9% (T1); vaselina sólida (T2); e laserterapia de baixa potência (T3), aos dias um, sete e 14 de pós-operatório.

Dia 01 Dia 07 Dia 14
T1 0,25 (0,21-0,37) c 0,01 (0,0035-0,02) c 0 (0-0) a
T2 0,28 (0,23 - 0,37) abc 0,04 (0,03-0,07) ab 0,01 (0-0,005) a
T3 0,28 (0,25 - 0,32) bc 0,03 (0,02-0,08) b 0 (0-0) a

Os benefícios verificados pela aplicação de laserterapia de baixa potência de acordo com Demir et al.4, onde 
verificou-se ganho em síntese de colágeno e força tecidual cicatricial, além de redução de período inflamatório. Esses 
dados corroboram com os resultados verificados para esta pesquisa, em que a aplicação de laserterapia de baixa 
potência estrita obteve grau inferior de necrose tecidual, e expressão superior de fibroplasia ao dia sete, apesar de 
estatisticamente igual ao emprego de solução fisiológica a 0,9%.  

Contudo, a julgar pela cicatrização tecidual, a aplicação de solução fisiológica a 0,9% apresentou potencial cicatricial 
superior, seguido pela terapia de laser de baixa potência. Fato esse não comprovável pela avaliação microscópica, 
visto que os resultados referentes ao infiltrado inflamatório atestam a superioridade de tratamento a laser de baixa 
potência, em relação a solução fisiológica a 0,9%, com grau inferior de necrose e inflamação aguda, e níveis superiores 
de fibroplasia.

CONCLUSÃO
A terapia a laser de baixa potência apresentou capacidade superior de redução de inflamação aguda e necrose 
tecidual, além de expressão superior de fibroplasia. Desta forma, atesta-se que seu emprego em úlceras cutâneas 
oferece potencial cicatricial. 
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RESUMO
A urolitíase em cães consiste na presença de concreções policristalinas de substâncias da urina e consequente formação 
de urólitos no sistema urinário. Esses urólitos podem ter inúmeras origens, sendo que a grande maioria deles é 
composta de fosfato amoníaco magnesiano (estruvita) e de oxalato de cálcio. Objetivou-se neste estudo descrever a 
composição de urólitos vesicais obtidos de cães diagnosticados com urolitíase. Foram avaliados 52 urólitos obtidos 
de cães atendidos em clínicas veterinárias particulares em São José do Rio Preto, no período de janeiro de 2014 a 
junho de 2016, utilizando o Kit para Análise de Cálculo K008® (Bioclin). Observou-se principalmente a presença de 
magnésio, carbonato e amônio nas amostras, bem como a existência de fosfato e cálcio, o que sugere a presença de 
componente estruvita na maioria dos urólitos, atestando a importância dessas análises, uma vez que o esclarecimento 
da composição desses urólitos pode auxiliar o clínico veterinário na determinação da possível causa-base.

Palavras-chave: urina; urolitíase; estruvita.

INTRODUÇÃO
A urolitíase em cães consiste na presença de concreções policristalinas de substâncias da urina e consequente 
formação de urólitos no sistema urinário. Podem ser simples, compostos ou mistos, sendo que a grande maioria 
deles é composta de fosfato amoníaco magnesiano (estruvita) e de oxalato de cálcio (1). Alguns fatores predispõem 
ao surgimento de urólitos em cães, como a predisposição familiar e racial, defeitos congênitos, lesões adquiridas, 
administração de medicamentos, como antibióticos, quimioterápicos e corticosteroides (2), o tipo de alimentação 
oferecida, anomalias vasculares portais, hipercalcemia ou hiperadrenocorticismo (3), o tipo de ingestão hídrica e 
infecções do trato urinário (4).

Sendo assim, a análise da composição dos urólitos torna-se importante para determinação da causa-base da 
enfermidade e para o estabelecimento de protocolos de tratamento (5).

Objetivou-se, portanto, avaliar a composição de urólitos vesicais obtidos de cães da região de São José do Rio Preto, 
a fim de descrever quais os minerais mais encontrados.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliados 52 urólitos de cães diagnosticados com urolitíase e atendidos em clínicas veterinárias de São José 
do Rio Preto, durante o período de janeiro de 2014 a junho de 2016, e obtidos após intervenção cirúrgica. Os urólitos 
foram encaminhados ao Laboratório VETPAT - Patologia e Biologia Molecular Veterinária, Campinas - SP, para 
devida avaliação. A análise físico-química do material seguiu a metodologia descrita por Ohlweiler (6), utilizando 
o Kit para Análise de Cálculo K008® (Bioclin), que permite a determinação de carbonato, oxalato, amônio, fosfato, 
cálcio, magnésio, urato e cistina.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se observar que houve uma diversidade nos componentes dos cálculos analisados, mas o predomínio de 
magnésio (90,38%, n=47), amônio (71,1%, n=37) e fosfato (63,46%, n=33) foi associado à maioria dos urólitos e pode 
sugerir a existência do componente estruvita, encontrado principalmente em animais com infecção bacteriana do 
trato urinário (7). A frequência de outros minerais como carbonato (80,77%, n=42), reforça o fato da infecção do trato 
urinário (ITU) ser um fator predisponente importante na formação desses urólitos, o que corrobora com os dados 
já relatados na literatura (7). A significativa presença de cálcio (63,46%, n=33) e oxalato (26,92%, n=14) pode ser 
justificada pelo uso de dietas terapêuticas na tentativa de dissolver os urólitos de estruvita. 

Ainda que a frequência de urato (21,15%, n=11) observado tenha sido discreto, esta pode estar associada ao pH 
ácido da urina, ao consumo diário de dietas ricas em proteínas e algumas disfunções hepáticas que dificultam a 
metabolização das mesmas (8), e apesar da também discreta existência de cistina (3,85%, n=2) é possível à correlação 
com a cistinúria, ocasionado por uma desordem hereditária no transporte renal (9).

CONCLUSÕES
Por meio da análise físico-química foi possível verificar a prevalência do componente estruvita nos urólitos de cães 
de São José do Rio Preto, atestando a importância dessas análises, uma vez que o esclarecimento da composição 
desses urólitos pode auxiliar o clínico veterinário na determinação da possível causa-base.

REFERÊNCIAS
1) Lulich JP; Osborne CA; Bartges JW; Lekcharoensuk C. Distúrbios do trato urinário inferior dos caninos. In: Ettinger SJ; 
Feldman EC. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. p.1841-1867.
2) Osborne CA; Lulich JP; Kruger JM; Ulrich LK; Koehler LA. Analysis of 451,891 canine uroliths, feline uroliths, and 
feline urethral plugs from 1981 to 2007: perspectives from the Minnesota Urolith Center. Veterinary Clinics of North 
America: Small Animal Practice 2009; 39(1): 183-197.
3) Monferdini RP; Oliveira J. Manejo nutricional para cães e gatos com urolitíase– Revisão bibliográfica. Acta Veterinaria 
Brasilica 2009; 3(1). p.1-4.
4) Stevenson A; Rutgers C; Nutritional management of canine urolithiasis. In: Pibot P; Biourge V; Elliott D. Encyclopaedia 
of Canine Clinical Nutrition. 4ed. França: Aniwa; 2006. p.285-315.
5) Lee HP; Leong D; Heng CT. Characterization of kidney stones using thermogravimetric analysis with electron 
dispersive spectroscopy. Urological research 2012; 40(3). p.197-204.
6) Contu P; Ohlweiler R. Morphological obsvations about arterial branches of anterior preforate substance. Anatomical 
record 1975; 181(2): 526-527.
7) Grauer GF. Distúrbios do trato urinário. In: Nelson RN; Couto CG. Medicina Interna de Pequenos Animais. Rio de 
Janeiro: Elsevier; 2010. p.609-697.
8) Ulrich LK; Osborne CA; Cokley A; Lulich JP. Changing paradigms in the frequency and management of canine 
compound uroliths. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 2009; 39(1): 41-53.
9) Sanderson SL; Osborne CA; Lulich JP; Bartges JW; Pierpont ME; Ogburn PN et al. Evaluation of urinary carnitine and 
taurine excretion in 5 cystinuric dogs with carnitine and taurine deficiency. Journal of Veterinary Internal Medicine 2001; 
15(1): 94-100.

Avaliação qualitativa da composição mineral de 52 urólitos obtidos de cães



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 68

Avaliação renal em cão nefropata submetido à 
anestesia – Relato de caso
Veridiane da Rosa Gomes1*

Luma Tatiana Silva Castro2

Camila Nunes Figas3

1 Mestranda em Medicina Veterinária, Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ), Universidade Federal de Goiás (UFG)
2 Doutoranda em Medicina Veterinária, EVZ/UFG
3 Estudante de Graduação em Medicina Veterinária, EVZ/ UFG
* veridiane.rgomes@yahoo.com.br

RESUMO
O termo doença renal crônica refere-se à presença de lesão renal persistente que desencadeia perda funcional dos 
rins de forma definitiva e irreversível. A possibilidade dos doentes renais crônicos agravarem a nefropatia após 
procedimentos cirúrgicos e anestésicos é conhecida, mas pouco estudada e avaliada. Por esse motivo, é de extrema 
importância ampliar as pesquisas a respeito do tema e adotar, como no caso descrito, protocolos pré-cirúrgicos, 
anestésicos e pós-cirúrgicos eficientes em preservar a integridade renal e a qualidade de vida do paciente. No entanto, 
dada a gravidade da doença renal, mesmo com o uso de protocolos diferenciados, o cão deste relato apresentou 
hipotensão ao longo de todo o momento cirúrgico, o que pode ter contribuído para o agravamento da lesão renal e 
posterior aumento na frequência de crises urêmicas.

Palavras-chave: doença renal crônica; estabilização; cirurgia 

INTRODUÇÃO
A doença renal crônica (DRC) é uma enfermidade caracterizada por perda da massa funcional de um ou ambos 
os rins devido à presença de lesão renal persistente pelo período mínimo de três meses1. O diagnóstico pode ser 
realizado através da anamnese, exame físico e análises laboratoriais. Na anamnese, os sinais clínicos mais relatados 
são polidipsia compensatória à poliúria. No exame físico, pode se observar a palidez das mucosas e úlceras na boca 
devido à azotemia. Assim, uma das alterações laboratoriais mais importantes em casos de DRC, é o aumento das 
concentrações séricas de ureia e creatinina2. 

O doente renal crônico, quando submetido a procedimento cirúrgico e anestésico, pode ser sujeitado a novo insulto 
renal que pode agravar seu quadro clínico3. Dessa forma, considerando a recorrência dessa enfermidade na clínica 
de pequenos animais e a importância do monitoramento pós-operatório para a prevenção do agravamento de uma 
nefropatia pré-existente, o presente trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de um cão com DRC, prestando 
esclarecimentos a respeito do diagnóstico e conduta terapêutica.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido na rotina do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 
Goiás (HV/EVZ/UFG), um cão da raça Poodle com 17 anos de idade e pesando 6,8 kg. Após a realização dos 
exames de triagem e avaliação clínica pelos médicos veterinários e residentes, o animal foi encaminhado para uma 
nodulectomia de carcinoma hepatóide perianal. Depois do agendamento da cirurgia, com o consentimento do tutor, o 
paciente passou a compor um estudo sobre a morfofuncionalidade do rim de cães com e sem nefropatias submetidos 
à anestesia. Assim, a fim de cumprir os procedimentos pré-operatórios e diagnosticar alguma nefropatia, o animal 
foi submetido à realização de vários exames laboratoriais como hemograma, exame de urina, quantificação sérica 
de creatinina, proteína total e albumina, atividade urinária da gama glutamiltransferase (GGT) e hemogasometria 
sérica e urinária.

Mediante o resultado da creatinina (acima de 1,4 mg/dL), o animal foi considerado apto para integrar o grupo dos 
nefropatas no estudo e, a partir disso, foi estabilizado com fluidoterapia antes da exérese do tumor. Para a realização 
desse procedimento cirúrgico, foi utilizado o protocolo padrão de anestesia do HV/EVZ/UFG, mas houve a exclusão 
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da acepromazina na medicação pré-anestésica, sendo aplicada apenas a morfina (0,3 mg/kg IM) e no pós-operatório 
houve predileção pelo uso da cefalotina (30mg/kg IV) e ceftriaxona (20mg/kg/h IV), sendo excluído o uso dos 
AINEs.

Ao término da cirurgia, os mesmos exames laboratoriais realizados inicialmente foram repetidos imediatamente 
após a cirurgia, no dia dois, no dia sete, no dia 28 e no dia 90; totalizando seis momentos de avaliação. Essa análise 
laboratorial seriada possibilitou a caracterização da lesão renal como do tipo glomérulo- tubular e estabelecimento 
do diagnóstico de doença renal crônica (DRC). 

Após a cirurgia e identificação da nefropatia, o animal foi acompanhado até a estabilização. Ao longo desse período 
de acompanhamento o paciente apresentou várias crises urêmicas e emagrecimento progressivo. Após 30 dias da 
nodulectomia, as crises urêmicas se intensificaram, fazendo com que o paciente permanecesse internado por longos 
períodos e, após uma semana da última colheita, a eutanásia foi autorizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a avaliação hematológica, o paciente apresentou anemia normocítica normocrômica que persistiu em todos 
os momentos avaliados. A presença de anemia em nefropatas é um resultado esperado devido diversos fatores como 
a deficiência relativa de eritropoietina e a deficiência de ácido fólico e vitamina B124, por exemplo. Quanto às médias 
de creatinina, a redução dos seus valores médios no dia 90 mostrou a eficiência do protocolo de estabilização na 
preservação da função renal. Os valores médios de proteína total foram significativamente menores após a cirurgia, 
provavelmente devido à perda sanguínea no momento cirúrgico. Os valores médios de albumina foram menores que 
a referência para a espécie na maioria dos momentos avaliados, provavelmente devido à perda urinária. Os valores 
médios da atividade urinária da GGT reduziram ao longo do período experimental, indicando que a estabilização do 
paciente e a retirada da doença primária, diminuiu a injúria ao túbulo renal. No entanto, após o término da cirurgia, 
o animal apresentou aumento na atividade enzimática da GGT urinária associada à hipotensão, o que pode ter 
contribuído para a intensificação das crises urêmicas. A literatura corrobora com essa possibilidade visto que, cães 
com DRC, quando submetidos a estresse fisiológico ou patológico, podem entrar em crise urêmica5. A densidade 
urinária do cão foi baixa em todos os momentos avaliados e apresentou isostenúria na última avaliação. A redução 
na densidade urinária é uma das primeiras manifestações clínicas de DRC, sendo que a isostenúria representa a fase 
final da DRC6. 

CONCLUSÕES
No presente relato nota-se a importância da realização de exames laboratoriais para a identificação da nefropatia e 
consequente estabilização do paciente. Além disso, a utilização de protocolos pré-cirúrgicos direcionados ao nefropata 
e a monitorização no pós-cirúrgico é crucial na manutenção da qualidade de vida do paciente. No entanto, mesmo 
com a realização de tais procedimentos, o caso do animal aqui relatado agravou-se e a eutanásia foi considerada a 
resolução clínica mais aceitável.
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RESUMO 
Animais silvestres em meio urbano podem servir como reservatórios de zoonoses, sendo necessário estudos sobre 
sua sanidade. Pouco se sabe sobre o papel das Cutias (Dasyprocta spp.) na epidemiologia da toxoplasmose, causada 
pelo protozoário Toxoplasma gondii. O objetivo desse estudo foi avaliar a soropositividade para T. gondii, em cutias 
da espécie D. azarae. Utilizando contenção física, 36 cutias, foram capturadas e tiveram sangue coletado. Foram 
registradas informações de sexo, idade e peso. Utilizando soro foi realizado o método de aglutinação direta (MAD) 
para pesquisa de imunoglobulinas anti-T. gondii. Análise estatística foi realizada usando os testes exato de Fisher e 
Mann-Whitney (nível de significância 5%). A frequência de T. gondii foi de 25% (9/36), sendo 5/9 (55,55%) fêmeas 
e 4/9 (44,44%) machos, porém, não houve diferença estatística (p=0,27). Em relação a faixa etária, os animais foram 
divididos nos grupos: jovens adultos e adultos, e a frequência para T. gondii foi 3/9 (33%) e 6/9 (67%), respectivamente; 
não houve diferença entre os grupos (p=0,15). A média do peso dos animais positivos não foi significantemente 
maior, comparando com os animais negativos (p=0,99). A alta prevalência para T. gondii, pode ser atribuída a possível 
presença de oocistos no ambiente ou em alimentos fornecidos aos animais. 

Palavras-chave: sentinela; toxoplasmose; saúde única 

INTRODUÇÃO  
Cutias são roedores da família Dasyproctidae (1). Na cidade de Curitiba-PR duas espécies são mantidas em cativeiro, 
a Dasyprocta leporina e a D. azarae. O Museu de História Natural do Capão da Imbuia (MHNCI), localizado no bairro 
Capão da Imbuia, Curitiba-PR, é uma área com cerca de 42.000 m² e rodeado por uma floresta de araucárias onde 
vivem diversos pequenos roedores, dentre eles, cutias da espécie D. azarae.  

A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, cosmopolita, tendo como hospedeiros 
definitivos felídeos e intermediários animais homeotérmicos, inclusive humanos (2). A infecção se dá por ingestão de 
carne crua ou mal cozinha ou por alimentos contaminados (3), sendo importante conhecer a procedência de ambos. 

Poucos estudos avaliaram a suscetibilidade desses animais para esse patógeno, ou seu papel como potencial 
reservatório. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de anticorpos anti-T. gondii em cutias (D. azarae) do 
MHNCI. 

MATERIAIS E MÉTODOS  
As cutias foram capturadas com puçás pelos técnicos e tratadores do MHNCI. Por meio de contenção física, os 
animais foram submetidos a uma avaliação clínica e então foram coletados 5 mL de sangue por punção das veias 
safeno lateral e femoral, seguindo essa ordem de preferência. Informações sobre idade (adulto ou adulto jovem), sexo 
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(fêmea ou macho) e peso foram registradas. 

Após centrifugação das amostras, o soro foi utilizado para detecção de anticorpos anti-T. gondii pela técnica de 
aglutinação direta (MAD) adaptada (4). 

A análise estatística foi realizada utilizando-se os testes Exato de Fisher e MannWhitney com nível de significância 
a 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Foram capturadas36 cutias (D. azarae), dos quais 9 (25%) foram soropositivos para T. gondii. Este resultado foi 
similar a estudos na Guiana Francesa e no Rio Grande do Norte, onde encontraram 23,3% e 27,1%, respectivamente, 
utilizando o mesmo método (MAD)(5,6). Outro estudo realizado no Pará, encontrou uma soropositividade de 13,1% 
(6).  

Com relação ao sexo, a prevalência em fêmeas foi 5/9 (55,56%) e 4/9 (44,44%) em machos, porém não houve 
diferença estatística significante (p=0,27). A frequência de positivos nos grupos de idade jovens adultos e adultos 
foi 3/20 (15%) e 6/16 (37,5%), respectivamente; não houve diferença entre os grupos (p=0,15). Trabalhos anteriores 
que utilizaram a mesma estratificação em grupos também não encontraram diferença significativa, indicando que a 
suscetibilidade ao protozoário é independente de sexo e idade (6). A média do peso dos animais positivos (3,050 kg) 
não foi significantemente 

maior, que a média do peso dos negativos (3,081 kg) (p=0,99). Essa indiferença provavelmente é devido a permanência 
dos animais nos mesmos locais, não sendo segregada sua fonte de alimento e água.  

CONCLUSÕES 
As cutias apresentam alta frequência de sorologia para T. gondii, porém não foi possível identificar a fonte de infecção: 
oocistos no ambiente, devido a presença de felinos domésticos; ou alimentos contaminados. Estudos adicionais 
devem ser realizados afim de estabelecer a fonte de infecção e a susceptibilidade dos animais no desenvolvimento 
da doença. 
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RESUMO
O bloqueio local dos nervos ciático e femoral (BNCF) guiado por neuroestimulador (ENP) foi realizado em um 
pavão (Pavo cristatus) submetido à amputação tarsometatársica e uma galinha d’angola (Numida meleagris) submetida 
à osteossíntese tibiotarsal. Para bloquear o NF, as aves foram posicionadas em decúbito dorsal e seus membros-
alvo foram abduzidos a 90o, inserindo-se a agulha cranial à artéria femoral, no músculo femorotibial, observando 
contração do m. femorotibial e extensão do joelho. Para bloquear o NC, traçou-se uma linha entre trocânter maior 
do fêmur (TF) e tuberosidade isquiática (TI). A agulha foi puncionada a 60º no ⅓ proximal de TF e, como respostas 
motoras, observaram-se extensão plantar e contração caudal da coxa. Para resgate analgésico, instituiu-se a variação 
dos parâmetros vitais (FC e PAM invasiva) > 20% dos valores basais (pós-bloqueio). Os animais permaneceram 
estáveis e apresentaram menor requerimento de sevofluorano comparado ao relatado em galinhas (Gallus gallus) 
(3,53%). Concluiu-se que, o BNCF reduziu o requerimento do anestésico geral inalatório, promoveu analgesia e 
aumentou a segurança perianestésica.

Palavras-chave: Locorregional; ave; dor.

INTRODUÇÃO
Os bloqueios de nervos periféricos proporcionam analgesia, insensibilização local e minimizam possíveis efeitos 
adversos (1,2,3). Contudo, sua eficácia depende da dispersão e concentração perineural apropriada do anestésico 
local (4,5,6). As aves compõem a classe mundial mais populosa, com aproximadamente 10.000 espécies e suas 
afecções mais comuns em membros pélvicos são compostas por luxações, fraturas e pododermatites. Desta forma, 
a incorporação dos BNCF em intervenções cirúrgicas e ambulatoriais se torna promissora (4,6,7,8). O bloqueio dos 
nervos ciático e femoral é uma alternativa à anestesia peridural e foi descrito para tratar pododermatites em falcões 
(4,6,8). Além disso, o crescente interesse por essa técnica deve-se à analgesia e anestesia semelhantes   aos bloqueios 
de neuroeixo, com menores complicações (4). Contudo, estudos anatômicos e a avaliação de sua eficácia em aves 
de diferentes espécies ainda são escassos (1,3,4,7,9). Desta forma, o presente manuscrito visa descrever os BNCF 
em galiformes submetidos à amputação tarsometársica e osteossíntese tibiotarsal, através de um estudo anatômico 
comparativo com as técnicas locais descritas em cães (5,6,8,9).

MATERIAIS E MÉTODOS
Um pavão (Pavo cristatus) e uma galinha d´angola (Numida meleagris), com luxação de articulação tibiotársica e fratura 
de tibiotarso, respectivamente, foram atendidos no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina e Zootecnia da 
FMVZ – UNESP, campus de Botucatu – SP, em 2016. Para possibilitar a realização dos procedimentos cirúrgicos e a 
manutenção do bem-estar animal, os galiformes receberam como medicação pré-anestésica 2 mg/kg de morfina e 2 
mg/kg de midazolam, por via intramuscular e foram induzidos via máscara de oxigênio com sevofluorano a 4Vol%. 

Em seguida, foram intubados com sonda endotraqueal sem “cuff” de número 4,0 e, receberam analgesia locorregional 
com lidocaína a 1%, sem vasoconstritor 1 mg/kg, via bloqueio dos nervos isquiático e femoral, guiados um 
neuroestimulador de nervos periféricos. Para manutenção do plano anestésico e monitoração dos parâmetros vitais, 
puncionou-se a artéria radial, colocou-se um termômetro esofágico e utilizou-se um capnógrafo “sidestream” Além 
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disso, visando melhoria da eficácia da técnica local administrada em aves, um estudo anatômico foi realizado através 
de uma revisão de literatura e da dissecção do membro pélvico de um cadáver de Carcara plancus, o que possibilitou 
a localização exata de ambos os nervos e a determinação das referências anatômicas para o bloqueio. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As aves permaneceram estáveis e apresentaram menor requerimento de sevofluorano (ETSEVO 2,35% e 2,47%) 
comparado ao relatado em galinhas (3,53%) (1). Portanto, os BNCF demonstraram antinocicepção adequada e, 
reduziram significativamente o requerimento do anestésico geral inalatório. Ademais, as respostas motoras obtidas 
se assemelharam muito aos resultados descritos em animais de companhia (especificamente cães) e a localização 
anatômica dos nervos ciático e femoral em aves se demonstrou análoga à morfologia anatômica de cães (Canis lupus 
familiaris). Portanto, a técnica do bloqueio dos nervos ciático e femoral aplicada tanto em pequenos animais, quanto 
em aves, pode ser considerada a mesma e deve ser guiada pelos mesmos pontos de referências anatômicas. 

CONCLUSÃO
Intervenções cirúrgicas e ambulatoriais em membros pélvicos de aves são comumente necessárias, tanto para 
procedimentos simples, como debridamento de feridas, quanto para procedimentos elaborados, como osteossínteses 
e amputações. Contudo, estes animais ainda são submetidos a tais procedimentos, mantidos apenas via anestesia 
geral inalatória, sem analgesia multimodal, promovendo assim, aumento dos riscos anestésicos e cirúrgicos. Devido 
à manutenção da estabilidade cardiovascular dos dois casos clínicos apresentados, conclui-se que, o BNCF promoveu 
inibição motossensorial das estruturas supracitadas, aumentou a segurança transoperatória e o conforto desses 
pacientes. Sendo assim, a escolha do BNCF, comumente incorporado em animais de companhia, se torna promissora 
na rotina clínica de aves. Entretanto, devido ao pequeno número de estudos que demonstrem a aplicação desta 
técnica, são necessários novos ensaios prospectivos que investiguem e comprovem seu efeito analgésico em grupos 
mais numerosos e em diferentes espécies desta classe.

REFERÊNCIAS
1) Escobar A, Rocha, WR. Anestesia em aves. Investigação, 2010; 14:1-9.
2) Skarda TR, Tranquilli JW. Técnicas de anestesia e analgesia local e regional: Cães. In: Roca, editor. Lumb & Jones 
Anestesiologia e Analgesia Veterinária. 4th ed. São Paulo, SP, 2013. p. 615–650.
3) Hellyer P, DOWNING R, ROBERTSON SA. AAHA/AAFP Pain management guidelines for dogs & cats. Journal of 
American Hospital Association, 2007; 43: 235-248.
4) Campoy L, Martin-Flores M, Ludders JW, et al. Comparison of bupivacaine femoral and sciatic nerve block versus 
bupivacaine and morphine epidural for stifle surgery in dogs. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2012; 1(39): 91 98.
5) Costa-Farré C, Blanch XS, Cruz JJ, et al. Ultrasound guidance for the performance of sciatic and saphenous nerve 
blocks in dogs. Veterinarian Journal, 2001; 1(3): 221-224.
6) Klaumann PR, Kloss filho JC, Nagashima JK. Anestésicos Locais. In: Klaumann PR, OTERO PE. Anestesia Locorregional 
em Pequenos Animais. 1th ed. São Paulo, SP, 2013. p.23-421.
7) Sampaio BFB. O membro pélvico da ave de rapina: Anatomia e principais afecções. Revista eletrônica Veterinária. 
[cited 2017 apr 28]. Available from: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030314.html.
8) D’ovidio D, Noviello E, Adami C. Nerve stimulator-guided sciatic-femoral nerve block in raptors undergoing surgical 
treatment of pododermatitis. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2014. 1-5.
9) Paul-Murphy J, Ludders JW. Avian analgesia. Veterinary Clinics of North America: Exotic animal practice, 2001. 4: 
35-45.

Bloqueio dos nervos ciático e femoral em aves: Estudo anatômico



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 74

Cálculo Urinário Secundário á Corpo Estranho – 
Relato de Caso
Bernardo Kemper, Professor, Dr. UNOPAR/Campus Arapongas.
Eduardo Kato Watanabe, médico veterinário autônomo, Maringá PR.
Isadora Sartini Andrade, Acadêmica em medicina veterinária UNOPAR – Arapongas.
isasartini@hotmail.com

RESUMO
Descreve-se um caso de cálculo urinário induzido por corpo estranho em uma cadela sem raça definida de seis anos 
de idade. O animal apresentava disúria, hematúria e estrangúria, com histórico de castração há quatro anos. No 
exame radiográfico observou-se presença de dois cálculos urinários, sendo que em um havia uma estrutura linear 
fina metálica em seu centro. Foi realizado a cistotomia para remoção dos cálculos. 

Palavras-chave: Urolitíase; Cistotomia; Agulha.

INTRODUÇÃO
O sistema urinário tem como função a eliminação de metabólitos através da urina, entretanto alguns destes são 
menos solúveis precipitando na urina sob a forma de cristais que se acumulam no trato urinário, podendo então 
combinar com outros compostos, culminando na formação de cálculos. A formação de precipitados em forma sólida 
em qualquer ponto das vias urinárias é chamada urolitíase, e o composto sólido são chamados de urólito ou cálculo 
urinário (1,2).

Diversos fatores podem predispor os animais à formação de cálculos como disfunções fisiológicas ou anatômicas 
do trato urinário, diminuição da ingestão de água, infecção do trato urinário, dieta com alto aporte de minerais e 
proteínas, pH alterado, raça, sexo, idade, anormalidades metabólicas e presença de corpo estranho (1,2,3).

A presença de um corpo estranho fornece um nidus para agregação mineral, atuando como um núcleo heterogêneo 
para a formação de urólitos, assim, a quantidade de minerais litogênicos necessários para que ocorra a precipitação 
é reduzido (3,4,5).

O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de um paciente canino sem raça definida de seis anos de idade apresentando 
hematúria, disúria e estrangúria devido à urolitíase induzida por corpo estranho.

MATERIAL E MÉTODO
Foi trazido ao atendimento veterinário uma cadela sem raça definida de 6 anos de idade. Segundo o proprietário a 
paciente apresentava disúria, hematúria e estrangúria há 3 semanas, e realizou tratamento com Cefalexina durante 
7 dias. Segundo o mesmo, enquanto o animal estava sendo medicado exibiu melhoras dos sintomas urinários. O 
proprietário relatou que a paciente foi castrada há quatro anos.

No exame clinico a paciente apresentava todos os parâmetros dentro da normalidade para espécie, e foram coletadas 
amostras para realização de hemograma e creatinina, que não mostraram alterações. Foi realizado também exame 
radiográfico, onde se visualizou cálculo em vesícula urinaria, com presença de estrutura metálica linear fina.

O paciente foi encaminhado para o tratamento cirúrgico para remoção dos cálculos. Foram retirados dois cálculos, 
sendo que no nidus de um havia uma agulha, também se notou vestígios de fio de nylon de pesca próximos ao 
exterior da vesícula.

Após procedimento cirúrgico, o animal permaneceu internado por mais sete dias para avaliação, sendo administrados 
oralmente os medicamentos cefalexina 30mg/kg duas vezes ao dia, durante 7 dias; meloxicam 0,1mg/Kg uma vez ao 
dia, durante 3 dias; cloridrato de tramadol 2mg/Kg três vezes ao dia, durante 3 dias. O animal recebeu alta no sétimo 
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dia, com prescrição de ração urinária durante 3 meses. Em reavaliação após 6 meses apresentou-se livre de sintomas 
urinários e ausência de alterações na vesícula urinaria durante controle ultrassonográfico.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os corpos estranhos na vesícula urinária são incomuns, mas têm sido registrados em cães, gatos e equinos. Os objetos 
podem atingir a vesícula por migração de outros órgãos, iatrogenicamente durante a cirurgia ou manipulação do 
trato urinário, ou até mesmo por trauma (3,4,5).

Qualquer objeto estranho intravesical é particularmente propenso a ser um local para a deposição de sais minerais 
com a formação de cálculos urinários (2,3,4).

No caso aqui relatado, a agulha, provavelmente, foi perdida dentro da cavidade abdominal durante o procedimento 
de castração realizado quatro anos atrás, migrando para a vesícula urinária, onde subsequentemente serviu como 
nidus para a formação de urolito (2,3). A sintomatologia apresentada pelo animal juntamente com exame radiográfico 
confirmaram a suspeita de cálculo urinário (Figura 1A), permitindo escolher a terapia mais apropriada para remoção.

A presença do corpo estranho (Figura 1B) foi o fator predisponente desencadeante para formação do cálculo, uma 
vez que a deposição de cristais sobre a superfície sólida potencializou a cristalização, mesmo sem a urina estar 
necessariamente supersaturada (3,4,5).

 

Figura 1 - Imagem radiográfica evidenciando estrutura linear fina metálica intravesical (A). Cálculo urinário com agulha em seu nidus (B).

CONCLUSÕES
A presença de um objeto estranho em vesícula urinária é rara e requer um alto índice de suspeitas, uma vez que o 
corpo estranho pode permanecer no organismo por um longo período antes dos sintomas se desenvolverem. Assim 
se torna importante em todos os procedimentos revisar cuidadosamente a cavidade para evitar desta forma perder/
esquecer objetos que futuramente são responsáveis por transtorno ou enfermidades.
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RESUMO 
Carcinoides em cães são neoplasias raras do sistema celular neuroendócrino difuso. O termo tumor neuroendócrino 
tem sido proposto e a manifestação clínica está relacionada com a localização. Apesar da baixa velocidade de 
crescimento e de metastatização, tais neoplasias frequentemente são malignas e devem ser submetidas a ressecção 
cirúrgica. Objetivou-se descrever uma cadela apresentando fecaloma em colón descendente ocasionado pela presença 
de massa neoplásica pré-púbica. O histopatológico, pós-ressecção, revelou carcinoide neuroendócrino, havendo 
excelente recuperação da paciente com remissão dos sinais intestinais.

Palavras chave: constipação; enterotomia; fecaloma; tumor; carcinoma.

INTRODUÇÃO
Os tumores carcinoides são neoplasias do sistema neuroendócrino difuso raramente identificados em cães e podem 
ter diferentes perfis de produção hormonal de acordo com o sítio de origem. Quando malignos, podem produzir 
peptídeos vasoativos e hormonais, gerando diversas reações orgânicas e originando diferentes quadros clínicos 
(1,2,3). A sintomatologia varia de acordo com a localização do tumor, dificultando o diagnóstico a partir do quadro 
clínico, sendo rara a hipótese pré-operatória de tumor carcinoide (1). A avaliação pode ser realizada por meio do 
exame clínico e físico do animal, além de exames de imagem e exame histopatológico (4). Embora os carcinoides 
sejam raros em cães, os gastrointestinais são de maior prevalência. A remoção cirúrgica do tumor consiste na primeira 
escolha terapêutica, tanto com finalidade curativa como paliativa (2,3). O presente trabalho objetiva-se a descrever 
um caso de carcinoide neuroendócrino em cólon descendente, em paciente apresentando constipação e tenesmo, 
com excelente recuperação após exérese tumoral.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi levada à Clínica Veterinária Pet Mania, cidade de Pelotas, uma cadela, sem raça definida, 10 anos, com histórico 
de tenesmo e constipação. Ao exame clínico foi constatado presença de massa abdominal firme, em região de cólon 
descendente. Foram realizados exames de imagem e ao raio-X foi constatada a presença de fecaloma que se estendia 
desde o cólon transverso até a entrada do reto. 

Após estabilização e preparo prévio a paciente foi encaminhada ao setor cirúrgico objetivando enterotomia; 
entretanto, à celiotomia verificou-se, além do fecaloma, duas massas, uma de aproximadamente 6x4 cm posicionada 
na lateral esquerda, cranialmente ao púbis, aderida à serosa do cólon descendente e ilíacas esquerdas interna e 
externa, e outra de 1x2cm cranial à primeira. Após enterotomia, remoção do conteúdo fecal e enterorrafia, procedeu-
se a exérese destes tumores por meio de divulsão romba delicada e ligadura de vasos. A seguir a cavidade abdominal 
foi irrigada abundantemente com solução salina 0,9% aquecida e fez-se celiorrafia de rotina. A paciente foi mantida 
hospitalizada por 24 horas, tendo alta com prescrição de medicação analgésica e antimicrobiana. 

RESULTADOS
Após 60 dias de pós operatório, a paciente apresentava-se bem, sem sinais de recidiva do neoplasma. O tumor 
foi enviado para a histopatologia, na qual as massas eram constituídas por cordões ou ninhos de células de 
tamanho médio, redondas a ovaladas, com citoplasma eosinofílico moderado e, por vezes, fibrilar. Os núcleos eram 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 77

arredondados e hipercromáticos. Numerosas mitoses, pleomorfismo moderado, presença de rosetas e pseudo-
rosetas. Grupos celulares delimitados por estroma fibrovascular delicado e pequenos focos de necrose. Diagnóstico 
de Carcinoide (carcinoma neuroendócrino bem diferenciado). 

DISCUSSÃO
 Embora a bibliografia veterinária acerca de tumores neuroendócrinos em cães seja escassa, trabalhos citam 
maior prevalência em animais acima de sete anos, conforme verificado no presente relato. Com relação à predileção 
por raça ou sexo, embora não haja citação, estudos em humanos demonstram maior acometimento de indivíduos 
do sexo feminino (2,3). Os sinais clínicos normalmente inespecíficos estão diretamente relacionados a localização 
anatômica do tumor e quando acometem o intestino, os pacientes podem apresentar hemorragia intestinal e/ou 
vômito, anorexia, perda de peso, diarreia, desidratação e anemia. Apesar de não apresentar esta sintomatologia, a 
paciente em questão demonstrava tenesmo e sinais de constipação, justificados pela localização do tumor em cólon 
descendente, desencadeando o processo obstrutivo (2,4).

Em relatos de humanos acometidos por carcinoides extra intestinais foi possível verificar a Síndrome Carcinoide, 
causada pelos mediadores neuroendócrinos secretados pelo tumor, caracterizada por flushing, diarreia, dor 
abdominal, broncoespasmo e doença valvar cardíaca (3). No presente relato o tutor não referiu sinais endócrinos, 
provavelmente por se tratar de um subtipo não secretor ou, ainda, embora as células dos carcinoides possam 
apresentar grânulos contendo diversas aminas bioativas, não há relatos em animais de que estas substâncias possam 
desencadear sintomatologia. Além disso, a etiopatogenia dos carcinoides em cães não está elucidada, tendo em vista 
o reduzido número de relatos.

Exames de imagem são úteis na suspeita de tumores intestinais, contudo, o diagnóstico definitivo de tumor 
neuroendócrino só é obtido após o exame histopatológico mediante a remoção cirúrgica da massa (1,4). Naqueles em 
que há a liberação de substâncias, o diagnóstico pode ser sugestivo por meio da mensuração do 5-hidroxiindolacético 
na urina, um metabólito oriundo da serotonina (2).

A exérese do neoplasma só foi possível após a enterotomia uma vez que o fecaloma ocupava boa parte do abdômen 
dificultando a identificação e ressecção das massas; além disso, a remoção cirúrgica consiste na primeira escolha 
terapêutica, tanto com finalidade curativa como paliativa e quando removidos por completo o prognóstico é favorável 
(3). Na maioria dos casos, o diagnóstico é obtido no pós-operatório por meio histopatológico, apesar da dificuldade 
em predizer o comportamento biológico destes carcinoides com base na morfologia celular. Entretanto, possibilita a 
classificação em tumores neuroendócrinos bem diferenciados e pouco diferenciados (2).  

CONCLUSÃO
Carcinoides neuroendócrinos devem ser considerados como causa de tenesmo e constipação em cães, especialmente 
nos idosos, e o prognóstico é favorável quando os pacientes são submetidos ao procedimento cirúrgico com ressecção 
adequada do tumor.
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RESUMO 
Os carcinomas inflamatórios são de difícil diferenciação e apresentam um extensivo infiltrado celular mononuclear 
e polimorfonuclear. Ele se origina de células normais que sofreram alterações genéticas herdadas. Após sofrerem 
essas alterações, as células começam a agir de maneira descontrolada, não respondendo as suas funções normais. 
Este trabalho relatou o caso de uma cadela, de treze anos de idade com carcinoma inflamatório mamário descoberto 
por meio de biopsia e histopatologia e no raio-x de tórax constatou uma possível metástase pulmonar. A causa da 
neoplasia da glândula mamária é desconhecida, embora tenha grande relação hormonal. 

Palavras-chave: Carcinoma inflamatório; metástase; glândula mamária.

INTRODUÇÃO 
Os carcinomas inflamatórios são carcinomas pouco diferenciado com extensivo infiltrado celular mononuclear e 
polimorfonuclear, o tumor é pouco demarcado, firme, geralmente ulcerado, e pode acometer as duas cadeias 
mamárias, algumas áreas acometidas apresentam aspecto urticariforme (1). Denomina-se carcinoma um tumor 
maligno tanto epitelial quanto glandular. Estes por sua vez tendem a desenvolver metástases. As células começam a 
agir de maneiras descontrolada, não respondendo as suas funções normais. Os tumores aparecem principalmente em 
animais de meia idade ou idosos, é raro em animais jovens. O prognóstico para cães com tumores malignos é variado 
e depende de diversos fatores, incluindo o tipo e o estádio do tumor, status da OSH e a presença de metástase (2). 
Nos tumores malignos, as alterações na adesão, motilidade e produção de proteases permitem às células tumorais 
deixar a massa tumoral e penetrar nos tecidos circundantes (3). O objetivo do trabalho foi relatar o caso de carcinoma 
inflamatório mamário que, apesar de não ser raro, mesmo assim não possui tantos relatos e tem grande importância 
na medicina de pequenos animais. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Canino, fêmea, com treze anos de idade, sem raça definida, multípara. Foi encaminhada para atendimento veterinário 
por apresentar certo grau de dispneia, dor a palpação, hiperemia e aumento da temperatura local. Apresentando 
tumor de mama nos quartos inguinais de tamanho considerável, e também ulceração com eliminação de secreção 
serosanguinolenta. Foi indicado biópsia para realização de histopatologia para ter orientação na terapia. Solicitou-se 
também raio-x de tórax. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado da biópsia foi de Carcinoma inflamatório mamário. A causa da neoplasia da glândula mamária é 
desconhecida, entretanto são hormônio dependentes, e a maioria pode ser evitada se a OSH for realizada antes de 
um ano de idade, a excisão é o tratamento de escolha para todos os tumores mamários, exceto para os carcinomas 
inflamatórios, que são extremamente agressivos e a cirurgia não tem valor no controle ou alívio da doença, a maioria 
dos tumores mamários caninos malignos é de carcinoma, a metástase torácica ocorre em 25% a 50% dos cães com 
tumores mamários malignos no momento do diagnóstico (1). A maioria dos cães com tumores malignos sem evidências 
de metástases no momento da cirurgia morre ou é submetido à eutanásia em um a dois anos, em consequência de 
problemas relacionados com o tumor (1). As células inflamatórias são atraídas ao tumor por quimiocinas e citocinas 
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liberadas pelas próprias células tumorais ou por células polimorfonucleares e mononucleares infiltradas no tumor, 
as células inflamatórias servem como fonte de prostaglandinas, leucotrienos e espécies reativas de oxigênio (3). No 
exame de imagem foi identificado inúmeros nódulos, sugerindo metástase pulmonar. O diagnóstico é feito através 
de exame histopatológico e radiografias. Os tumores mamários malignos se espalham através dos vasos linfáticos e 
pulmões (1). Os pulmões são o local mais comum de metástase a distância. Estes contêm o principal sistema capilar 
transitado pela maioria das células neoplásicas circulantes. As metástases pulmonares provenientes de carcinoma 
mamário são bem comuns (4). Pelo estado avançado da metástase, o proprietário optou por não realizar cirurgia nem 
quimioterapia, apenas tratamento de suporte. O prognóstico a longo prazo para os animais com doença metastática 
pulmonar é mau (4). Outros tipos de tratamentos sem cirurgia podem diminuir a progressão do tumor, mas poucos 
dados estão disponíveis para predizer com certeza sua deficiência (1). 

Figura 1 - Tumor mamário nas mamas inguinais da cadela com processo inflamatório ulcerado.

CONCLUSÃO 
Conclui-se que a OSH eletiva é a forma mais eficaz para prevenção de carcinoma inflamatório mamário proporcionando 
sobrevida aos animais domésticos. 
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RESUMO 
Na medicina veterinária a incidência de tumores ovarianos em cadelas é rara e ainda desconhecida. O presente 
trabalho busca descrever o caso de um canino, fêmea, da raça pastor alemão, de quatro anos de idade, apresentando 
hiporexia, perda de peso progressiva e que, ao exame clínico, na palpação abdominal suspeitou-se de uma neoplasia 
abrangendo toda a cavidade. Assim, o animal foi encaminhado ao exame ultrassonográfico, onde foi observada 
uma massa tumoral ocupando a maior parte da região abdominal. Optou-se então, pela realização de laparotomia 
exploratória emergencial, em que foi observado uma neoplasia ovariana. Após a ovariosalpingohisterectomia o 
paciente encontra-se completamente curado.  

Palavras-chave: tumores ovarianos; laparotomia exploratória; ovariosalpingohisterectomia 

INTRODUÇÃO 
A casuística dos tumores ovarianos primários são relativamente raras em animais domésticos. Estas neoplasias são 
infrequentes por totalizar menos de 1,04% (1) e 3,6% de todas as neoplasias destas espécies (2). Ainda, observou-
se que boxers, pastores alemães e yorkshire terriers foram as raças mais comumente afetadas e idade média dos 
cães foi de 8,5 anos (1). O diagnóstico precoce é difícil, levando em consideração que os sinais clínicos são vagos 
e inespecíficos. Em decorrência disso, muitas vezes a doença é detectada tardiamente, impedindo que o animal 
obtenha o benefício completo do tratamento. O exame ultrassonográfico tem sido usado extensivamente em animais 
de pequeno porte para avaliação dessas desordens reprodutivas (3) e pelo exame radiológico a observação de 
metásteses é facilitada (4). Existem dados limitados sobre o tratamento de neoplasias ovarianas no cão, sendo a 
cirurgia de ovariosalpingohisterectomia o tratamento de eleição para todos os tipos de tumores ovarianos (4).  

O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de carcinoma papilar ovariano em uma fêmea canina da raça Pastor 
Alemão, alertando aos colegas veterinários para a ocorrência destes neoplasmas que poderão apresentar-se com 
grande tamanho.

MATERIAL E MÉTODOS 
Uma cadela da raça Pastor Alemão, com aproximadamente quatro anos de idade, pesando 26 kg, foi trazida para 
o atendimento veterinário por apresentar emagrecimento progressivo e hiporexia. Ao exame físico, o animal 
encontrava-se com todos os parâmetros clínicos dentro da normalidade. Na palpação da região abdominal 
constatouse a presença de uma massa que ocupava grande parte do abdômen, suspeitando-se de neoplasia esplênica. 
Posteriormente, foram realizados exames de sangue e ultrassonográfico, neste último evidenciou-se uma grande 
massa envolvendo a maior parte da cavidade abdominal, impedindo a avaliação das estruturas abdominais. Assim, 
o animal foi encaminhado para cirurgia de laparotomia exploratória emergencial. No préoperatório foi realizada 
tricotomia para acesso cirúrgico e medicação pré-anestésica com tramadol (5mg/kg/IM), indução com propofol 
(4mg/kg/IV) e manutenção através da anestesia inalatória com isoflurano ao efeito. A técnica cirúrgica foi realizada 
por meio de uma incisão pré-retroumbilical na linha média ventral. Com o acesso a cavidade, foi identificada uma 
massa tumoral ocupando grande parte do abdômen originando-se do ovário direito e envolvendo o rim direito. O 
tumor foi dissecado cuidadosamente concomitante a hemostasia preventiva com ligadura circular e transfixante dos 
vasos principais com poliglactina 2-0. O pedículo ovariano esquerdo e direito, bem como o coto uterino foram ligados 
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com uma sutura transfixante e poliglactina 2-0. Posteriormente, houve a ressecção do tumor ovariano que pesava 
3,8kg. Durante o procedimento de excisão tumoral foram retirados útero, ovários e rim direito, os quais estavam 
envolvidos no neoplasma. Após a finalização dos procedimentos, foram submetidos a análise histopatológica ovários, 
útero e rim, onde foi constatado útero e rim direito sem alterações e ovário diagnosticado como carcinoma papilar.  

No pós-operatório o animal permaneceu internado com prescrição medicamentosa de tramadol (1,5mg/kg/TID), 
ceftriaxona (25mg/kg/BID), metronidazol (15mg/kg/BID), ranitidina (1mg/kg/BID) e dipirona (25mg/kg/TID). 
Após quatro dias de cuidados na unidade de internação o animal recebeu alta, mantendo na prescrição dipirona 
(25mg/kg/TID) e cefalexina (20mg/kg/BID), além dos cuidados pós operatórios referentes a restrição total de 
exercícios de média e alta intensidade por tempo indeterminado, uso de colar elizabetano, limpeza dos pontos e 
retirada dos mesmos em 10 dias.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os tumores ovarianos são descritos em todas as espécies, mas são raros (5) dificultando a determinação da taxa 
de incidência (6), sendo assintomáticos até que ocorram sinais clínicos referentes a uma massa abdominal (7), 
semelhante ocorreu no relato deste caso, evidenciando clinicamente apenas uma grande massa abrangendo a 
cavidade abdominal. Destaca-se aqui, que no presente relato o neoplasma pesava 3,8kg; correspondente a 14,6% 
do peso total da paciente. Não é comum encontrar alterações laboratoriais, portanto o exame ultrassonográfico é 
fundamental para o diagnóstico e a avaliação radiográfica completa é importante para a identificação de possíveis 
metástases (5). Entretanto, neste relato não foi realizado o exame radiográfico. A ovariosalpingohisterectomia foi 
fundamental para a resolução deste caso e é indicada em pacientes com neoplasia ovariana, além de quimioterapias 
paliativas. O prognóstico para animais tratados com excisão cirúrgica com ausência de metástases é geralmente 
favorável(7), confirmando a escolha pelo tratamento utilizado.  

CONCLUSÃO 
Apesar da escassa casuística de tumores ovarianos a técnica de ovariossalpingoisterectomia e excisão cirúrgica foram 
eficazes no tratamento imediato do carcinoma papilar ovariano e como não havia evidência de metástases, o uso de 
quimioterápicos não foi necessário para determinar o prognóstico favorável. 
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RESUMO
O carcinoma das células de transição (CCT) é a neoplasia primária mais comum da bexiga dos canídeos, um cão 
Macho da raça Labrador com 10 anos de idade foi atendido em uma clínica veterinária de Belém/PA com histórico 
de cistite recorrente não responsiva a antibióticoterapia. No exame de ultrassom foi detectada massa, posteriormente 
caracterizada como carcinoma urotelial, o qual foi removido cirurgicamente, porém foi detectada metástase pulmonar 
e em consequência desta, o animal apresentou a osteopatia hipertrófica nos exames de controle, a localização das 
massas dificultou a terapêutica do animal levando-o à óbito. 

Palavras-chave: CCT; cistite; canino; ultrassom.

INTRODUÇÃO 
O carcinoma das células de transição (CCT) é a neoplasia primária mais comum da bexiga no cão, representando 
50% a 75% de todos os tumores deste órgão. É um tumor maligno que se desenvolve a partir das células epiteliais de 
transição da mucosa da bexiga. Classifica-se em duas categorias, a primeira em tumor superficial, e a segunda em 
tumor invasivo com elevada capacidade de metastização (1).

Em canídeos, este tumor invade as camadas mais profundas da parede vesicular, incluindo as camadas musculares. 
No diagnóstico a maioria dos pacientes encontra-se num estado de doença avançada com cerca de 82% a 98% dos 
CCT infiltrados na camada muscular (2). 10 a 20% dos cães diagnosticados já possuem metástases (3). Os órgãos mais 
frequentemente afetados são os linfonodos inguinais e os pulmões (4).

A osteopatia hipertrófica trata-se de uma desordem osteoproliferativa periosteal generalizada que afeta principalmente 
as extremidades dos ossos longos (5) gerada por uma resposta óssea a uma doença crônica, geralmente intratorácica 
(6).

A patogênia da doença ainda não está bem elucidada, alguns trabalhos relatam que o pulmão deixa de sintetizar 
substâncias vasodilatadoras e remodeladoras de tecido ósseo onde o fator de crescimento pode ser proveniente de 
plaquetas (7). As espécies nas quais essa doença mais ocorre são em humanos e cães, embora haja registro de casos 
em gatos, equinos, bovinos e primatas (8).

MATERIAIS E MÉTODOS 
Um cão Macho, da raça Labrador com 10 anos de idade foi atendido em uma clínica veterinária de Belém/PA com 
histórico de cistite recorrente, tratada por duas vezes com cefalexina e ciprofloxacina. Persiste com hematúria e 
incontinência, hiporexia, um episódio de êmese isolado, fezes de aspecto normal. O animal apresentava tosse e ficava   
facilmente cansado. 

Também foram requisitados exames laboratoriais, hemograma, EAS, uréia, cretinina e ALT, além de exames de 
imagem, raios-x de tórax e abdômen, eletrocardiograma e aferição da pressão arterial. Na ultrassonografia detectou-
se a presença de uma massa na vesícula urinária, a qual foi retirada cirurgicamente por meio de cistotomia. Após 3 
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meses, o proprietário retornou à clínica veterinária relatando que o animal estava com dificuldades de locomoção, 
para o qual foi solicitado uma radiografia de membros torácicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O proprietário relatou a ocorrência de polaquiúria e estrangúria, comum em neoplasias de bexiga (9). O animal 
apresentou urina com caráter alcalino associado à proteinúria e hemoglobinúria no EAS de rotina, com piócitos e 
hemácias abundantes, o que caracterizou a ocorrência da cistite hemorrágica. Durante o exame de ultrassonografia 
visualizou-se uma formação nodosa de ecogenicidade mista, ecotextura grosseira, pouco vascularizada ao 
mapeamento doppler com diagnóstico sugestivo de cistite, hiperplasia nodular e processo neoplásico. Os raios-x de 
tórax demonstraram diversos nódulos de radiopacidade aquosa, com tamanhos variados dispersos no parênquima 
pulmonar sugestivos de metástase pulmonar oriunda da neoplasia primária na bexiga. Sendo esta relação entre 
metástase pulmonar e neoplasia primária na bexiga pouco comum na clínica veterinária (4,9). 

O animal foi submetido a cistotomia para retirada do tumor, visto que este tratamento é mais efetivo quando 
comparado com o tratamento quimioterápico (10). Foi realizada a retirada de dois nódulos acastanhados medindo 1,0 
x 0,5 x 0,5 cm e 4,0x 3,0x 2,5 respectivamente. Na microscopia foram visualizados fragmentos apresentando neoplasia 
maligna invadindo submucosa e camada muscular, caracterizada por células epiteliais com alto pleomorfismo 
nuclear, numerosas figuras de mitoses e citoplasma eosinofílico volumoso. Presença de numerosas figuras de mitose 
com diagnóstico de Carcinoma Urotelial Invasivo. 

No pós-cirúrgico, o animal apresentou dificuldades de locomoção e retornou a clínica para radiografia de membros 
onde detectou-se reação periosteal de formato irregular bem definidas paralelamente as diáfises do rádio e ulnar 
assim como metacarpal e falangeana, sem comprometimento articular do membro anterior direito, sugerindo 
diagnóstico de osteopatia hipertrófica, que embora incomum, tem sido descrita em cães frequentemente associada a 
processos neoplásicos pulmonares (11).

Devido ao estádio tumoral avançado, e a opção dos proprietários em não realizar o tratamento quimioterápico, o 
animal manifestou complicações no quadro respiratório e veio a óbito após 3 meses de sobrevida pós intervenção 
cirúrgica na bexiga.

Figura 1: Imagens radiográficas mostrando inumeros nódulos radioopacos de tamanhos variados no parênquima pulmonar (A, B). Reação 

periosteal em membro torácico – osteopatia hipertrófica (C, D).

CONCLUSÃO
O diagnóstico de massas tumorais vesicais se mostrou factível por meio do diagnóstico por imagem, associado a 
análise histopatológica, o que pode ser realizado de forma precoce, favorecendo o prognóstico do paciente, pois nota-
se que o diagnóstico em estágio avançado da doença é pouco favorável devido a possível ocorrência de metástases. A 
ocorrência da osteopatia hipertrófica pode estar associada a presença de metástase pulmonares, porém não haviam 
antes sido relatadas a ocorrência dessas alterações em metástases associadas a neoplasias de carcinoma de bexiga, o 
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que torna a radiografia de membros, uma opção de controle e estadiamento para esse tipo de alteração.
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RESUMO
A esterilização de pequenos animais é imprescindível para controle populacional e aumento da longevidade dos 
mesmos. Todavia para sua realização são necessários exames complementares visando verificar o real estado de 
saúde do paciente. O objetivo desse trabalho é relatar complicações anestésicas em um gato com cardiomiopatia 
hipertrófica congênita (CMH) não diagnosticada pelos exames pré-operatórios convencionalmente indicados para 
esses procedimentos em animais jovens.

Palavras-chave: bloqueio atrioventricular; arritmias; gatos

INTRODUÇÃO
As cirurgias eletivas, em específico a esterilização, têm sido amplamente solicitadas, pois trazem aspectos positivos, 
no caso dos machos reduzindo ou eliminando comportamentos não desejáveis como urinar em locais inadequados, 
disputas por fêmeas e/ou territórios que podem ocasionar injúrias ao animal e, no caso das fêmeas ainda possui 
caráter preventivo, pois quando esterilizadas antes do primeiro cio reduz a chance de surgimento de tumores 
mamários para apenas 0,5% (1). Todavia para sua realização é indispensável a realização de exames para avaliar a 
condição do paciente a ser submetido ao procedimento anestésico e cirúrgico, bem como a investigação de doenças 
que podem interferir no processo. Os exames laboratoriais pré-anestésicos variam de acordo com a idade e o estado 
clínico (2), e possuem grande importância dentro da clínica médica e cirúrgica de animais de companhia. Sendo 
assim, o objetivo do presente trabalho é relatar o caso de complicações anestésicas em um gato com CMH congênita.

MATERIAIS E MÉTODOS
Atendeu-se um gato macho, sem raça definida, de cinco meses de idade para realização de orquiectomia eletiva. 
Durante o exame clínico geral não observou-se alteração digna de nota. Logo, o paciente foi submetido à triagem 
de exames pré-cirúrgicos de rotina que incluiu: radiografia (RX) torácica, eletrocardiograma (ECG), hemograma 
completo, análises bioquímicas de ureia, creatinina, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina e glicose. 

RESULTADOS
Todos os exames realizados encontravam-se dentro dos parâmetros de referência para a espécie. No dia seguinte foi 
realizado o procedimento cirúrgico no qual o paciente foi submetido à medicação pré-anestésica com cloridrato de 
tramadol 2mg/kg, indução com 4mg/kg de propofol e manutenção com isofluorano. Após o início da manutenção 
anestésica o paciente apresentou hipotensão (100mmhg de pressão arterial sistólica), redução da frequência cardíaca 
(FC) - 60 batimentos por minuto.  Objetivando aumentar a FC foi administrado o fármaco atropina na dose de 0,04mg/
kg, porém sem resposta, evoluindo subitamente de bradicardia com ritmo sinusal para bradicardia com bloqueio 
atrioventricular de terceiro grau. Passados três minutos em bradiarritmia o paciente cursou com parada cardíaca, 
iniciou-se o protocolo de ressuscitação cardiorespiratória com o uso de adrenalina e massagem cardíaca, porém sem 
sucesso. Após o óbito o paciente foi encaminhado para necropsia onde foi constatado no exame macroscópico grave 
hipertrofia concêntrica do miocárdio, e na avaliação microscópica desarranjo de fibras e áreas com dissociação de 
miofibras, caracterizando cardiomiopatia hipertrófica.
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DISCUSSÃO
No atendimento do paciente felino descrito, além da ausência de queixas durante a anamnese, não foram observadas 
alterações no exame físico. O não aparecimento de sinais clínicos em pacientes com CMH assim como a ausência 
de sopro pode ocorrer na espécie felina, pois segundo relatos uma elevada porcentagem (que varia de 33 a 55%) de 
gatos diagnosticados com essa doença são assintomáticos (3,4,5), e, ainda, em muitos casos a morte súbita pode ser 
a primeira manifestação de CMH, podendo ocorrer em qualquer faixa etária mas sendo mais comumente observada 
em felinos com menos de cinco anos de idade e machos (3,5). As doenças cardíacas são de extrema importância dentro 
da clínica médica de felinos, onde as cardiomiopatias representam cerca de 95% dessas doenças, sendo a principal 
afecção cardíaca na espécie (6), estimando-se uma prevalência de casos assintomáticos de aproximadamente 16% (7). 
Embora a CMH seja a doença miocárdica de maior relevância e a mais diagnosticada em felinos (8,9), ainda se torna 
difícil estimar a real prevalência desta doença, contudo autores sugerem prevalência de 20% (10). 

No caso descrito, todos os exames auxiliares recomendados para o paciente foram realizados, pois os exames 
requeridos para realização de procedimento anestésico em um paciente hígido, sem alterações clínicas, com menos 
de cinco anos de idade consistem em hemograma, proteínas plasmáticas totais, função renal e hepática (2). Mesmo 
realizados todos os exames supracitados, além de RX e ECG, não foi possível a constatação das alterações cardíacas 
do paciente. Embora indesejável essa situação é possível haja vista que o exame padrão ouro para diagnóstico de 
afecções cardíacas é o ecodopplercardiograma. Sendo assim, recomenda-se a inclusão desse exame como fundamental 
mesmo na realização de procedimentos eletivos em animais jovens.

CONCLUSÃO
Conclui-se assim a indubitável necessidade da realização do ecodopplercardiograma como avaliação pré-cirúrgica, 
haja vista que determinadas afecções só podem ser corretamente detectadas com seu auxílio.
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RESUMO
Animais abandonados representam um problema de saúde publica, pois são os principais reservatórios e transmissores 
de enfermidades. Este relato descreve as atividades realizadas no Projeto de Extensão Castração é a Solução da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, que objetivou controlar a população de cães e gatos em um bairro de 
vulnerabilidade social por meio de programa de castração e o controle de agentes zoonóticos e infecciosos, com ações 
sociais aliadas ao ensino e pesquisa. Até o momento no percorrer do projeto foram esterilizados 78 animais, destes 
45 foram vermifugados, 17 receberam vacina contra raiva e 17 para o controle de sarna. Toda atividade realizada 
colaborou para a formação acadêmica e profissional dos alunos, com envolvimento multidisciplinar do curso de 
Medicina Veterinária e a interação intercursos, representados por alunos de Direito, Design Gráfico, Publicidade e 
Engenharia de Produção. Pode se concluir que o controle populacional de cães e gatos, aliado a prática de ensino e 
extensão, em conjunto com a instituição acadêmica torna-se viável ao ensino em Medicina Veterinária, assim como o 
bem estar animal e o controle e amenização da disseminação de zoonoses.

Palavra Chave: Cães; Gatos; controle da População; Saúde Pública. 

INTRODUÇÃO
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1), a população de cães em domicílios 
brasileiros foi estimada em 52,2 milhões, o que indicou uma média de 1,8 cachorros por domicílio enquanto a 
população de gatos foi estimada em 22,1 milhões, o que representa aproximadamente 1,9 gatos por domicílio.

Em Presidente Prudente, cidade que o projeto é realizado, segundo o CCZ (centro controle de zoonoses), há em 
média 53 mil animais, porém não há estimativa de quantos vivem em situação de abandono.

Na falta de uma política pública nacional com diretrizes oficiais para o controle populacional de animais errantes, faz 
com que muitos municípios negligenciem esse tipo de ação e quando existe, não é eficaz (2).

Segundo listagem Organização Mundial da Saúde, o excesso de animais errantes provoca diversos problemas, 
principalmente as zoonoses, proliferação de ectoparasitas, poluição sonora e por dejetos entre outras perturbações 
(3).

 Beaver (4) descreve que nascem mais cães do que há lares disponíveis para abriga-los. No período de 6 anos, uma 
única cadela não castrada pode dar origem direta e indiretamente a 67.000 cães.  O procedimento de esterilização por 
si só não se faz eficaz, para ser efetivo é necessário educar a população para a posse responsável.

MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto foi realizado com os animais do bairro Jardim Morada do Sol, em Presidente Prudente. Para a divulgação 
realizou-se palestras interativas e atividades lúdicas com as crianças na sede Núcleo Casa da Sopa. Para arrecadação 
dos recursos, realizaram-se palestras, vendas de camisetas, canecas e adesivos com o logotipo do projeto, artesanatos 
feitos nas atividades com as crianças do bairro, doações de materiais e dinheiro de empresas atuantes na área de 
saúde animal e simpatizantes com o projeto.
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Na fase de cadastramento, as casas foram visitadas a fim de identificar os moradores interessados, avaliar 
semiologicamente se o animal estava apto a passar pela cirurgia. Avaliou-se também a condição do morador em 
cuidar deste animal após a cirurgia. O pré-cirúrgico iniciou-se com a busca dos animais no bairro; em seguida já 
no HV UNOESTE, realizou-se pesagem e tricotomia. Os animais permaneciam alocados em baias individuais, 
permanecendo de jejum até o dia seguinte para realização da cirurgia. 

Para o ato cirúrgico os alunos foram distribuídos em grupos de cinco, em dez bancadas formadas por cirurgião, 
auxiliar, instrumentador, anestesista e volante. Durante a cirurgia os alunos são supervisionados pelos professores 
e residentes. No pós-operatório os parâmetros vitais são aferidos até que voltem à sua normalidade e estejam aptos 
a serem devolvidos aos seus tutores. Após retornarem da anestesia os animais foram devolvidos, juntamente com 
o receituário e medicação. Neste momento orientaram-se os tutores sobre os devidos cuidados pós-cirúrgicos. O 
retorno para retirada dos pontos foi realizado 10 dias após o procedimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de setembro de 2016 a abril de 2017 foram esterilizados 49 cães, entre 13 Machos e 36 fêmeas e 29 felinos, 
11 machos e 18 fêmeas, totalizando 78 animais. Destas fêmeas duas estavam com piometra, dois animais vieram a 
óbito, um durante o trans-operatório e o outro 20 dias após, devido complicações por erliquiose. Houve deiscência de 
pontos em dois casos sendo necessário reintervenção. Do total, 45 animais foram vermifugados, 17 receberam vacina 
contra raiva e 17 para o controle de sarna.

Apesar das condições de higidez dos animais não ter sido avaliada com exames complementares, como hemograma, 
por exemplo, os procedimentos de OSH e Orquiectômia se mostram seguros, mesmo quando realizados por alunos 
que passaram pela aula de técnica cirúrgica. 

 No estudo realizado por Gutjahr (5) obteve-se que com a castração de 60% dos animais refletiriam em um resultado 
teórico eficiente no controle populacional, desta mesma forma se espera que o mesmo ocorra no bairro ao qual a 
intervenção foi realizada. Outro fator a ser levado em consideração foi à conscientização da população, realizada 
nas etapas de divulgação e visitas aos moradores selecionados, a fim de informar e instruir tanto a necessidade do 
controle populacional quanto os cuidados com os animais recém-operados, práticas de bem estar e posse responsável.  

CONCLUSÕES
Conclui-se que a interação entre instituição acadêmica e a comunidade local, além de aprimorar as técnicas dos 
discentes contribuem para o controle populacional, bem estar animal e saúde publica. Também insere um olhar 
humanitário e solidário em cada participante do projeto e dimensiona a responsabilidade social e de saúde publica 
que o medico veterinário exerce.
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RESUMO
A ceratite eosinofílica felina (CEF) é uma ceratopatia crônica, de provável origem imunomediada, que acomete os 
felinos.Esta afecção caracteriza-se, principalmente, pelo aparecimento de uma massa rosada no limbo que pode evoluir 
em direção ao centro da córnea. Relata-se um felino com seis anos de idade, macho, castrado, sem raça definida, com 
queixa principal de massa rosada em córnea, com evolução de sete dias, localizada no globo ocular esquerdo. Sinais 
como neovascularização e edema de córnea também foram observados. O olho direito não apresentava alterações. O 
diagnóstico de ceratite eosinofílica foi baseado no histórico, sinais clínicos e na citologia da massa, a qual evidenciou a 
presença de eosinófilos, sendo este o critério considerado para diagnóstico desta ceratopatia. Corticoide tópico a base 
de dexametasona foi estipulado para o tratamento e após quatro semanas havia remissão completa da massa. É de 
extrema importância o conhecimento desta afecção oftálmica pelos clínicos veterinários, uma vez que o diagnóstico 
e o tratamento são simples e pode evitar complicações como a cegueira. 

Palavras-chave: gatos; córnea; ceratopatia

INTRODUÇÃO
A população de gatos cresceu muito nos últimos anos, aumentando desta forma sua importância no atual cenário de 
clínicas veterinárias. Os diagnósticos das afecções oftálmicas em felinos devem ser conhecidos para melhor conduta e 
prognóstico. A ceratite eosinofílica felina (CEF) é uma injúria de caráter crônico e progressivo, que acomete a córnea 
de gatos. Sua etiologia é incerta, mas suspeita-se de etiologia imunomediada (1), porém o Herpes Vírus felino tipo 1 
(HVF-1) parece estar envolvido na patogênese desta enfermidade (2). A lesão é caracterizada pelo surgimento inicial 
de uma massa esbranquiçada à rosada no limbo que se infiltra na córnea(3). Sinais clínicos como vascularização, 
edema e úlcera de córnea, lacrimejamento, hiperemia conjuntival e blefaroespasmo podem estar associados(4,5,6). 
O diagnóstico é baseado no exame oftálmico associado ao exame citológico da lesão onde observa-se a presença 
de eosinófilos e/ou mastócitos (1). O tratamento de eleição é a corticoterapia ocular com frequência de aplicação 
variando de cada quatro a oito horas (7). A redução completa da lesão pode ser vista entre três a seis semanas (8). O 
presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de Ceratite Eosinofílica Felina.

MATERIAL E MÉTODOS
No presente relato, reporta-se o caso de um gato, sem raça definida, macho castrado, com seis anos de idade e FeLV 
positivo. Foi observado, no canto lateral do olho esquerdo o surgimento de uma massa rosada com evolução de sete 
dias, apresentava crescimento em direção ao centro da córnea. Não havia desconforto ocular ou secreção. A massa 
encontrava-se no limbo, com cinco milímetros de diâmetro e aspecto denso. A córnea apresentava-se edemaciada 
e com neovascularização. Não foi observada qualquer outra alteração no exame oftálmico e foi realizado, com o 
animal sedado, citologia por punção aspirativa com agulha fina.O olho direito não apresentava nenhuma alteração. 
O tratamento estipulado foi colírio a base de dexametasona 0,1%, em uma frequência de três vezes ao dia. 

RESULTADOS
O teste da Fluoresceína foi negativo, excluindo a possibilidade de úlcera de córnea. O exame citológico evidenciou 
células epitelias, hemácias, neutrófilos segmentados e hipersegmentados e eosinófilos. A presença de eosinófilos 
confirmou o diagnóstico de ceratite eosinofílica felina. Após duas semanas de tratamento foi possível observar 
melhora clínica acentuada e em quatro semanas foi observado remissão completa. 
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DISCUSSÃO
O felino já havia apresentado complexo respiratório viral felino, sendo provável portador HVF-1 sugerindo a 
participação do vírus no desenvolvimento desta afecção, conforme hipótese de Nasisse e colaboradores (2).  Os sinais 
clínicos encontrados neste caso foram mínimos, uma vez que não apresentava hiperemia conjuntival, blefaroespamos, 
úlcera de córnea, secreção e desconforto ocular associados (4,5,6) apenas foi observado edema e neovascularizaçao 
corneana. Neste caso, o diagnóstico e a intervenção medicamentosa precoce podem ter impedido a evolução do 
quadro clínico.

O exame citológico foi imprescindível para o diagnóstico pois foi possível observar a presença de eosinófilos, células 
que em córnea integra não são visualizadas. Neste caso, não foi visualizado a presença de mastócitos. O colírio a 
base de dexametasona 0,1% com frequência de aplicação de três vezes ao dia se mostrou eficaz no tratamento desta 
afecção. A remissão completa da massa ocorreu em quatro semanas de acordo ao descrito em literatura (8).  O 
conhecimento da existência da CEF foi fundamental para realizar o diagnóstico. Desta forma, a rápida intervenção 
medicamentosa impediu a evolução da massa para o centro corneano o que prejudicaria mecanicamente a visão do 
animal, tornando-o cego do olho esquerdo. 

CONCLUSÃO
O diagnóstico precoce desta ceratopatia permite iniciar o tratamento correto e impede sua evolução. O uso de colírio 
a base de dexametasona 0,1% com frequência de aplicação de três vezes ao dia se mostra eficaz no tratamento desta 
afecção. 
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RESUMO
Hemangiossarcoma é uma neoplasia maligna de origem endotelial vascular cujo principal sítio primário é o 
baço, mas pode também ocorrer na pele. Em geral, o hemangiossarcoma de pele apresenta crescimento rápido, 
tornando-se uma massa tumoral grande, necessitando de cirurgias reconstrutivas. Cirurgias reconstrutivas são 
técnicas de reconstruções teciduais utilizadas para o fechamento primário de feridas muito extensas causadas por 
traumatismos, ou mesmo no tratamento cirúrgico de neoplasias. Este trabalho tem por objetivo descrever um caso 
de hemangiossarcoma cutâneo em uma fêmea canina, da raça Boxer, atendida no Setor de Cirurgia Veterinária do 
Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras. A paciente apresentava um nódulo de 14 cm de diâmetro, 
localizado em região torácica. O tutor do animal afirmou que a massa tumoral apareceu há três anos e que a 
mesma possuía crescimento lento. Realizou-se excisão da neoplasia associada a tratamento cirúrgico reconstrutivo, 
utilizando-se a técnica de retalho com rotação dupla modificada. As cirurgias reconstrutivas são úteis para reparar 
grandes defeitos teciduais, proporcionando um bom resultado estético e funcional.

Palavras-chave: neoplasia; pele; defeitos teciduais; plástica.

INTRODUÇÃO
As cirurgias reconstrutivas consistem no uso de técnicas de reconstrução tecidual, como flaps e enxertos (1), e na 
correção de defeitos de pele traumáticos (2, 3, 4, 5, 1), quando não é possível o fechamento primário devido ao 
excesso de tensão tecidual (3, 6, 7). Existem inúmeras técnicas de reconstrução. No momento da escolha da técnica a 
ser utilizada, deve-se levar em consideração a localização da ferida, seu tamanho, linhas de tensão, disponibilidade 
de pele e, principalmente, a preferência e experiência do cirurgião quanto à técnica a ser adotada (8, 2, 4, 1). Este é um 
procedimento que exige que o cirurgião tenha boa imaginação, além de compreensão da anatomia vascular (9, 10, 7).

Este trabalho tem por objetivo descrever um caso de hemangiossarcoma cutâneo em uma fêmea canina, da raça 
Boxer, com 12 anos de idade, a qual apresentava um nódulo de 14 cm de diâmetro localizado na região torácica do 
antímero direito. Realizou-se a excisão da neoplasia seguida de tratamento cirúrgico reconstrutivo, utilizando-se a 
técnica de retalho com rotação dupla modificada.

MATERIAIS E MÉTODOS
Atendeu-se no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras uma fêmea 
canina, da raça Boxer, com 12 anos de idade. O animal apresentava uma massa de 14 cm de diâmetro na região 
torácica direita. O tutor afirmou que essa massa apareceu há três anos e que possuía crescimento lento. A paciente 
foi submetida a cirurgia para excisão da massa. Para conseguir uma adequada margem de segurança, formou-se um 
leito muito extenso na ferida cirúrgica, necessitando-se de uma técnica de cirurgia reconstrutiva. A técnica escolhida 
foi a de retalho com rotação dupla modificada, indicada para fechamento de grandes feridas na região do tronco. 
Posteriormente, a peça cirúrgica foi encaminhada para exame histopatológico, diagnosticando-se hemangiossarcoma 
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cutâneo. No pós-operatório realizou-se bandagens compressivas uma vez ao dia por sete dias consecutivos. Instituiu-
se antibioticoterapia e analgesia adequadas. Os pontos foram retirados após 15 dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando se planeja uma cirurgia reconstrutiva, deve-se considerar a localização do ferimento, a elasticidade do tecido 
ao redor, o suprimento regional de sangue e a qualidade do leito da ferida, decidindo-se então pela melhor técnica a 
ser empregada (1, 10, 11). No caso relatado, a paciente apresentava hemangiossarcoma cutâneo localizado na região 
torácica do antímero direito, sendo uma massa de 14 cm de diâmetro próximo à região axilar. A técnica cirúrgica 
reconstrutiva adotada foi a de retalho com rotação dupla modificada, que é uma variação da técnica de retalho de 
rotação no tronco. Esse padrão modificado é mais uma alternativa para o fechamento de grandes feridas no tronco 
(12).

O retalho duplo modificado é uma ótima opção para o fechamento de feridas extensas. Alguns pesquisadores não 
usam dreno, o qual pode ser uma alternativa para evitar a formação de seroma no pós-operatório. Pode-se também 
usar bandagem compressiva, trocada a cada 24 a 48 horas. Os pontos são retirados com 14 dias de pós-operatório 
(12). No caso relatado, realizou-se bandagem compressiva no pós-operatório por uma semana, trocada a cada 24 
horas, e os pontos foram retirados após 15 dias.

CONCLUSÕES
As cirurgias reconstrutivas têm sido aplicadas cada vez mais na Medicina Veterinária, seja na reconstrução tecidual 
causada por traumatismos ou no tratamento cirúrgico de neoplasias. São diversas técnicas, desde as mais simples, 
como as técnicas de retalhos de avanço, até as mais complexas, que requerem bom conhecimento anatômico. São 
técnicas extremamente úteis para reparar grandes defeitos teciduais, proporcionando bom resultado estético e 
funcional, auxiliando na aceleração cicatricial e diminuindo as chances de infecção.

Com um bom planejamento, seguindo-se corretamente a descrição da técnica e tomando-se os devidos cuidados no 
trans e pós-operatórios, as chances de insucesso tornam-se mínimas. É imprescindível, no momento da escolha da 
técnica a ser adotada, levar em consideração a experiência e a preferência do cirurgião.
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RESUMO
Carcinoma de células de transição é o tipo mais comum de neoplasia que acomete o trato urinário de cães. O tratamento 
na maioria dos casos é cirúrgico, por meio de cistectomia parcial, cistectomia total e cistostomia. A cistectomia total 
com anastomose ureterovaginal mostra-se como opção quando o tumor acomete a região do trígono vesical e uretra. 
Este estudo tem por objetivo relatar um caso de cistectomia total com anastomose ureterovaginal em um cão, fêmea, 
onze anos de idade, castrada que apresentava neoplasia vesical envolvendo grande extensão do órgão. Após quinze 
dias do procedimento cirúrgico a paciente foi submetida à quimioterapia e tratamento para infecção do assoalho 
vaginal. Passados cem dias, o animal se encontra saudável, sem relatos de complicações, demonstrando que a técnica 
é viável e pode ser uma opção cirúrgica para neoplasias vesicais.

Palavras-chave: neoplasia vesical; vesícula urinária; trígono vesical.

INTRODUÇÃO
Carcinoma de células transicionais são tumores malignos que surgem a partir de um tipo transicional de epitélio 
estratificado e que afetam geralmente a bexiga (1). (2) Afirma que é o tipo mais comum de neoplasia que acomete o 
trato urinário de cães. 

Segundo (3), apesar de a cistectomia total ser um procedimento incomum no tratamento de neoplasias vesicais de 
animais, oferece um controle local à longo prazo, mas apresenta como desvantagem incontinência urinária completa.

Conforme (2), frequentemente o carcinoma das células de transição envolve o trígono da bexiga, eliminando 
a cistectomia parcial como opção terapêutica, ou tornando essa opção menos desejável. Este trabalho teve como 
objetivo relatar a técnica cirúrgica de cistectomia total com anastomose ureterovaginal e demonstrar a eficácia do 
procedimento.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi encaminhado ao Hospital Veterinário Universitário da UFSM, um cão fêmea, castrada, Lhasa Apso, 11 anos 
de idade, apresentando estrangúria com episódios anteriores de hematúria. A ultrassonografia revelou existência 
de neoformação na vesícula urinária envolvendo o trígono vesical, sendo a paciente  submetida à laparotomia 
exploratória para biópsia.  Após diagnóstico de carcinoma de células de transição por meio de exame histopatológico, 
optou-se pela realização de cistectomia total. 

A paciente foi posicionada em decúbito dorsal, realizando-se celiotomia da cicatriz umbilical ao púbis, de modo 
a expor a vesícula urinária. Os ureteres foram seccionados o mais próximo possível de sua inserção na vesícula 
urinária e a uretra foi dissecada até sua junção ao vestíbulo uretral, onde foi seccionada. A vesícula urinária foi 
então isolada dos tecidos adjacentes restantes e completamente removida junto à uretra. Suturas de reparo foram 
posicionadas na porção distal de ambos os ureteres e incisões longitudinais foram realizadas no aspecto medial 
de cada ureter (espatulação). As incisões ureterais foram suturadas em padrão interrompido simples, com fio de 
polidioxanona 5-0 de modo a formar um lúmen único mais amplo no aspecto distal dos ureteres. Um cateter “duplo 
J” foi inserido de maneira retrógrada em cada ureter e então ambos foram posicionados através da vagina. A partir 
de uma sutura em padrão isolado simples (ocluída em diferentes pontos em sua extensão) com mesmo fio, foi criada 
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uma anastomose entre o aspecto distal dos ureteres e a vagina. Os cateteres “duplo J” foram removidos 10 dias 
após o procedimento cirúrgico, por meio de vaginoscopia. Uma semana após a retirada do “duplo J”, o animal foi 
submetido à quimioterapia com Carboplatina (300mg/m²).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A paciente apresentou melhora clínica progressiva no pós-operatório, contudo, após a sessão de quimioterapia, 
manifestou efeitos colaterais graves, como vômito, alopecia, anorexia e hematúria manejados clinicamente. Optou-
se então por interromper a quimioterapia.  No período mínimo de 100 dias a paciente se apresentava clinicamente 
estável e sem sinais de estenose uretral, apesar da incontinência urinária já esperada para esses casos (3).  Em estudo 
que utilizou 10 cães, sendo oito fêmeas, as quais foram submetidas à cistectomia total com anastomose ureterovaginal 
não desenvolveram alterações neurológicas ou gastrointestinais. Apenas uma fêmea desenvolveu pielonefrite, 
realizando antibioticoterapia  (4). 

CONCLUSÃO
A técnica cirúrgica empregada possibilitou adequado resultado clínico e se configura como uma das alternativas 
para o manejo de carcinoma de células de transição na vesícula urinária de cadelas. 
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RESUMO 
A hiperplasia prostática benigna, cistos paraprostáticos e hérnia perineal são distúrbios que acometem com 
frequência cães machos sexualmente intactos de meia idade e podem ocorrer de forma concomitante. O presente 
relato descreve a conduta terapêutica clínica e cirúrgica em um caso de cisto paraprostático mineralizado de grandes 
dimensões e hérnia perineal associados à hiperplasia prostática benigna (HPB) em um cão macho inteiro, SRD, 
de 12 anos que apresentava tenesmo há 6 meses. O diagnóstico foi realizado com base nos sinais clínicos, exame 
físico, exame ultrassonográfico e radiográfico. O tratamento cirúrgico compreendeu a ressecção do cisto, associada 
à prostatectomia, herniorrafia perineal e orquiectomia terapêutica. O paciente apresentou recuperação satisfatória, 
com a remissão dos sinais clínicos. 

Palavras-chave: próstata; prostatectomia; cisto prostático. 

INTRODUÇÃO 
A hiperplasia prostática benigna (HPB) é o distúrbio prostático mais comum nos cães machos inteiros, está relacionada 
à idade e ocorre em 95% dos cães a partir dos nove anos (1) enquanto os cistos paraprostáticos estão entre os mais 
incomuns (2), com uma prevalência de 1,12% (3). Tais cistos se originam dos ductos müllerianos e desenvolvem-se 
adjacentes à próstata, raramente se comunicando com o parênquima (1). Os sinais clínicos mais comuns incluem 
tenesmo, fezes em forma de fita, disúria, sangramento uretral, hematúria e infecções urinárias recorrentes (1,4).  

A hérnia perineal acomete principalmente cães machos de meia idade (1) e sua etiologia é multifatorial, resultando 
de um diafragma pélvico enfraquecido em combinação com diversas causas potenciais de estresse associados a esta 
estrutura (4), incluindo a HPB e a pressão causada pela presença de um cisto prostático (1,4). 

O presente relato descreve o diagnóstico e conduta terapêutica clínica e cirúrgica em um caso de cisto paraprostático 
mineralizado de grandes dimensões e hérnia perineal associados à HPB em um cão. 

MATERIAL E MÉTODOS 
 Um canino macho, não castrado, SRD, de 12 anos e 24 kg, foi atendido com histórico de tenesmo há 6 meses e 
presença de uma massa em região perineal com evolução de 2 anos. Ao exame físico apresentava uma massa 
irregular de consistência firme na região perineal direita e uma massa regular de consistência firme à palpação em 
abdômen médio e caudal. Os exames ultrassonográfico e radiográfico evidenciaram a presença de estrutura grandes 
dimensões e bordos bem definidos em região mesogástrica e hipogástrica, além de prostatomegalia, presença de 
estrutura mineralizada na região perineal direita e discreta quantidade de líquido livre abdominal. 

 Optou-se por uma laparotomia exploratória, na qual foi identificado um cisto paraprostático de formato 
ovóide, parede mineralizada e conteúdo líquido, medindo 17x9,5x8cm. O cisto foi resseccionado e procedeu-se a 
prostatectomia.  Havendo sinais de peritonite, foram coletadas amostras para realização de cultura e antibiograma, 
irrigação da cavidade e posicionamento de drenos confeccionados com sondas uretrais fenestradas nº 16. A massa 
presente em região perineal foi resseccionada, sendo identificada conexão desta com o cisto paraprostático abdominal. 
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Orquiectomia bilateral pré-escrotal foi realizada de forma concomitante.  

No pós-operatório o cão permaneceu sondado e recebeu tramadol 3mg kg-1 SC, TID, por 7 dias; dipirona 25mg kg-1 
IV, TID, por 10 dias; ceftriaxona 30mg kg-1, IV, BID durante 14 dias, metronidazol 15 mg kg-1 IV, BID durante 7 dias 
e lactulose 0,5ml kg-1, VO, BID. Dada a obstrução dos drenos abdominais, estes foram substituídos por 4 drenos de 
Penrose no segundo dia do pós-operatório. Os drenos foram removidos em dez dias, quando da remissão de sinais 
clínicos de peritonite.  A sonda uretral foi removida no oitavo dia de pós-operatório.  

Os tecidos foram submetidos à avaliação histopatológica, confirmando o diagnóstico de hiperplasia prostática 
benigna, de cisto paraprostático mineralizado na massa intracavitária e de cistos paraprostáticos múltiplos com 
formação de tecido fibrovascular e metaplasia óssea na amostra da massa presente na região perineal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os cistos paraprostáticos desenvolvem-se em cães de meia idade e de grande porte (4), os sinais clínicos mais comuns 
incluem tenesmo e disúria (5) devido à invasão da fossa perineal, onde podem deslocar e comprometer as vísceras 
adjacentes (1). O cão deste caso era um macho inteiro, idoso, de grande porte, que apresentava tenesmo intenso e 
hérnia perineal. 

  A maioria das hérnias perineais são unilaterais e se desenvolvem no lado direito (4), assim como observado no 
paciente. As influências hormonais e a prostatomegalia têm sido implicadas no enfraquecimento da musculatura 
pélvica (4) embora a pressão exercida pelo cisto sobre o diafragma pélvico (1) possa ter sido a causa do desenvolvimento 
da hérnia perineal neste caso. 

A mineralização de cistos paraprostáticos por metaplasia óssea é bem documentada (1,4,6) e o tratamento nestes 
casos consiste na excisão cirúrgica concomitante à orquiectomia (1,4), apresentando excelente resultado na ausência 
de aderências extensivas à outras estruturas abdominais (6). O paciente apresentou remissão completa dos sinais 
clínicos, sem a recorrência de hérnia perineal dentro de um período de três anos de acompanhamento do paciente. 

CONCLUSÕES 
A abordagem cirúrgica envolvendo a prostatectomia, ressecção do cisto paraprostático, herniorrafia perineal e 
orquiectomia, bem como o manejo das complicações pós-operatórias associadas à peritonite foram efetivos para a 
condução do caso à completa remissão dos sinais clínicos e recuperação do paciente. 
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RESUMO
Relata-se primeiro caso no Brasil de cisto sinovial entre a quarta e quinta vértebras cervicais (C4-C5) em um canino 
São Bernardo, fêmea, com três anos de idade e histórico de paraparesia evoluindo para tetraparesia não ambulatória. 
Na mielografia, foi evidenciada compressão extradural, lado direito. O animal foi submetido à laminectomia 
dorsal modificada para descompressão medular. O fragmento removido foi enviado para análise histopatológica e 
confirmado cisto sinovial. Após dois meses de cirurgia, a paciente já deambulava (tetraparesia ambulatória) e, aos 
19 meses, houve recuperação funcional satisfatória, com discreta deficiência proprioceptiva dos membros torácico e 
pélvico direitos. O caso traz como relevância clínica a inclusão de doenças degenerativas como o cisto sinovial como 
causa de hiperestesia e tetraparesia não ambulatória em cães jovens adultos, principalmente de raças de grande 
porte.

Palavras-chave: cão, laminectomia dorsal, compressão cervical, faceta articular

INTRODUÇÃO
Cistos sinoviais originam-se de uma extrusão da membrana sinovial em articulações instáveis ou degeneradas. 
Tipicamente encontrados em articulações como a coxofemoral, joelho e cotovelo, também podem emergir das 
articulações presentes na coluna vertebral (1), sendo sua apresentação extradural incomum em cães (2). 

Os sinais neurológicos causados pelo cisto sinovial na região cervical variam desde hiperestesia à tetraparesia não 
ambulatória (3), cuja progressão pode ser de vários dias a meses. Na região cervical, acometem principalmente 
animais jovens e de raças gigantes, enquanto que cistos isolados toracolombares são mais comuns em animais idosos 
também em raças grandes. O tratamento recomendado é cirúrgico, cujo prognóstico é considerado excelente (4). 

O objetivo deste estudo foi apresentar o primeiro caso de cisto sinovial em C4-C5 relatado no Brasil e descrever 
os sinais neurológicos, método de auxilio diagnóstico, terapia instituída e evolução do paciente após 19 meses do 
tratamento. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi atendida pelo Serviço de Neurologia do Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) uma cadela São Bernardo com três anos de idade, castrada, pesando 60 kg, com histórico de 
paraparesia aguda, evoluindo à tetraparesia não ambulatória cinco dias após o aparecimento dos primeiros sinais 
clínicos.

No exame neurológico foi verificada hiperestesia cervical e tetraparesia não ambulatória, compatível com lesão entre 
C1-C5 da medula espinhal. Como método diagnóstico complementar foi solicitado análise do líquido cerebroespinhal 
coletado da cisterna magna, o qual revelou aumento de proteínas (35mg/dL) e de células (27 CN/mm3), sendo estas 
27% neutrófilos, 75% linfócitos, 12% monócito e 1% macrófagos.

 Na mielografia foi identificado desvio axial e interrupção da linha de contraste na região de C5, lado direito. 
Também foi evidenciada uma proliferação óssea arredondada e de aspecto radiopaco, adjacente à articulação dos 
processos articulares caudal de C4 e cranial de C5, lado direito. 

Com base no histórico, exame neurológico e características das imagens mielográficas, o diagnóstico presuntivo foi 
de cisto sinovial entre os processos articulares das vértebras C4 e C5. A paciente foi submetida a laminectomia dorsal 
modificada (5), cujo material cístico coletado consistia, mediante análise histopatológica, de um tecido conjuntivo 
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fibroso com uma ou mais camadas de revestimento de células sinoviais. O liquido drenado tinha aspecto semelhante 
aquele de fluido sinovial drenado convencionalmente de outras articulações.

Decorridos dois meses da cirurgia, o animal já conseguia deambular, com poucas quedas e, após 19 meses do 
procedimento, a paciente caminhava normalmente, apresentando discreta deficiência proprioceptiva nos membros 
torácico e pélvico direitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cistos sinoviais extradurais na região cervical têm sido relatados esporadicamente na literatura internacional, 
acometendo predominantemente cães de raças grandes e gigantes, sendo ou não associados à outras malformações 
(3). No entanto, não existem relatos desta afecção na literatura nacional, sendo este o primeiro caso descrito no Brasil.

A ressonância magnética é considerada o melhor método diagnóstico de cistos sinoviais. Achados radiográficos não são 
específicos e só sugerem degeneração da articulação entre processos articulares. Mielografias são apenas sugestivas, 
mas não constituem diagnóstico definitivo (3). A mielografia foi utilizada neste caso devido a restrição das outras 
modalidades diagnósticas. A análise do liquido cefalorraquidiano pode apresentar dissociação albuminocitológica 
ou pleocitose mononuclear (2,6), esta última, encontrada na cadela deste relato.

O tratamento de um cisto sinovial cervical é cirúrgico e seu prognóstico geralmente é favorável (3). Tratamentos 
clínicos podem ser inicialmente indicados, assim como na medicina humana. Entretanto, melhores resultados são 
encontrados por meio da cirurgia, tanto na medicina humana quanto veterinária (2,6,7). Diante dessas informações, 
a paciente deste relato foi submetida à laminectomia dorsal modificada que permitiu a confirmação do diagnóstico 
e o tratamento definitivo da doença. 

CONCLUSÃO
O caso traz como relevância clínica a descrição do primeiro caso de cisto sinovial cervical no Brasil e a inclusão dessa 
doença no diagnóstico diferencial de cães com hiperestesia e tetraparesia não ambulatória de evolução progressiva. 
O tratamento cirúrgico mediante a laminectomia dorsal modificada é efetivo na descompressão medular de cães com 
este tipo de afecção. 

REFERÊNCIAS
1) Phan K, Mobbs RJ. A rare case of cervical facet joint and synovial cust ar C5/C6. Journal of Clinical Neuroscience; 
2016; 29:191-194.
2) Dickinson PJ, Sturges BK, Berry WL. et al. Extradural spinal synovial cysts in nine dogs. Journal of Small Animal 
Practice; 2001; 42:502-509.
3) Da Costa RC, Cook LB. Cystic abnormalities of the spinal cord and vertebral column. Veterinary Clinics of North 
America: Small Animal Practice; 2016; 46:277-293.
4) Dewey CW, Da Costa RC. Practical guide to canine and feline neurology. 3a  Ed. Wiley-Blackwell; 2016.
5) Sharp NJH, Wheeler SJ. Small animal spinal disorders – Diagnosis and surgery. 2a Ed. Elsevier Mosby; 2005.
6) Lowrie ML, Platt, SR, Garosi LS. Extramedullary spinal cysts in dogs. Veterinary Surgery; 2014; 43:650-662.
7) Boviatsis EJ, Stavrinou LC, Kouyialis AT. et al. Spinal synovial cysts: pathogenesis, diagnosis and surgical treatment 
in a series of seven cases and literature review. European Spine Journal; 2008; 17:831-837. 

Cisto Sinovial Cervical em Cão - Relato de Caso



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 99

Colangiocarcinoma em Felino Doméstico
Mariana Palha de Brito Jardim¹, 
Mariana Junger Bastos², 
Gabriela de Carvalho Cid³.
1Médica Veterinária, Mestranda em Ciências Clínicas pelo Programa de Pós Graduação em Medicina Veterinária da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
E-mail: jardim.marii@gmail.com
2Médica Veterinária, Residente em Clínica Médica dos Gatos Domésticos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janei-
ro.
3Médica Veterinária, Doutoranda em Patologia pelo Programa de Pós Graduação em Medicina Veterinária da Universida-
de Federal Rural do Rio de Janeiro.

RESUMO
O carcinoma de ducto biliar é um tumor maligno, constituindo o tipo o tumoral mais comum dentre as neoplasias 
hepáticas malignas em felinos, apesar de se considerar rara a ocorrência de neoplasmas hepatobiliares primários 
nesta espécie animal. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de colangiocarcinoma em um felino 
doméstico, abordando os achados macroscópicos e histopatológicos do tumor. Foi apresentado para avaliação um 
gato macho, sem raça definida, com 3 anos, havendo queixa da proprietária de hiporexia, perda de peso e vômitos, 
no exame clínico foi verificada desidratração e presença de massa palpável na região abdominal, sendo solicitado 
hemograma, bioquímicas e ultrassonografia. A partir da visualização ultrassonográfica de uma massa em fígado, 
sugestiva de neoplasia, decidiu-se por realizar punção da tumefação por agulha fina para exame citológico, onde 
foi sugerida a presença de colangiocarcinoma. Após a eutanásia, o animal foi submetido ao exame histopatológico, 
onde se confirmou a presença de carcinoma colangiocelular com metástase em pâncreas e linfonodo. O relato pôde 
contribuir para a ampliação de informações a cerca desta neoplasia rara em felinos.

Palavras-chave: Carcinoma; Ducto Biliar; Metástase; Gatos.

INTRODUÇÃO
Os colangiocarcinomas são neoplasias malignas originadas principalmente dos ductos intra-hepáticos, extra-
hepáticos ou da vesícula biliar, esses tumores apesar de se distribuírem amplamente entre as espécies animais, ocorrem 
principalmente em cães e gatos idosos (1,2). Os carcinomas conlangiocelulares constituem os tipos mais comuns de 
neoplasmas hepáticos malignos em gatos, entretanto, as neoplasias hepatobiliares primárias são consideradas raras 
em felinos (3). Devido ao grande potencial de disseminação, progressão e migração, os carcinomas de ducto biliar 
são intratáveis, empregando-se raramente a intervenção cirúrgica, devido ao risco de óbito e recidivas (4).

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de colangiocarcionoma em um felino doméstico, abordando a 
agressividade e invasividade do tumor em um gato jovem, através dos achados macroscópicos e microscópicos nos 
tecidos acometidos, ampliando assim as informações sobre as neoplasias primárias de ducto biliar em animais de 
companhia.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Setor de Clínica Médica de Gatos Domésticos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
um felino de 03 anos, macho, sem raça definida. A tutora do animal constatava hiporexia, perda de peso e vômito, 
ao exame físico do paciente foi verificada desidratação moderada, mucosas hipocoradas e presença de massa 
abdominal a palpação, sendo solicitado hemograma, bioquímicas e ultrassonografia, além de sorologia para 
o vírus da imunodeficiência felina e para o vírus da leucemia viral felina (FIV/FeLV). A partir da evidenciação 
ultrassonográfica de tumefação em fígado, sugestiva de neoplasia, realizou-se punção da massa por agulha fina, 
guiada por ultrassom para citologia, sendo verificada através deste exame a presença de células compatíveis com 
tumor de ducto biliar. Após informar a tutora do gato sobre o mau prognóstico do caso, a mesma optou pela eutanásia 
do felino, que foi submetido à necropsia para realização do exame histopatológico, através do qual o diagnóstico de 
colangiocarcinoma foi confirmado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os achados clínicos de gatos com colangiocarcinoma são variáveis e inespecíficos, incluindo anorexia, vômito, 
perda de peso e letargia (2,3). O perfil bioquímico hepático do felino mostrou-se alterado, no entanto os resultados 
dos exames laboratoriais também não são específicos de tumores hepáticos, tendo em vista que algumas dessas 
alterações podem refletir somente lesão hepatocelular ou estase biliar (3). Em muitos casos através apenas do 
exame citológico é difícil determinar o sítio primário das células neoplásicas, havendo a necessidade do exame 
histopatológico para confirmação diagnóstica (2). Na avaliação macroscópica evidenciaram-se inúmeras massas de 
coloração esbranquiçada e consistência macia ao corte, abrangendo quase todo parênquima hepático e acometendo 
também o pâncreas como visualizado na figura 1, achados estes compatíveis com colangiocarcinoma (4).

Figura 1: Tecido hepático de felino com carcinoma colangiocelular ao exame macroscópico. A) Massas de coloração esbranquiçada 
abrangendo o parênquima hepático; B) Múltiplas massas em lobos hepáticos compreendendo a vesícula biliar do animal.

Já no exame histopatológico, verificou-se o fígado com extensas áreas de proliferação de células neoplásicas de 
origem epitelial, organizada em túbulos, exibindo moderado pleomorfismo e anisocitose. Havia a presença frequente 
de figuras mitóticas e faixas de tecido conjuntivo margeando a proliferação celular, por vezes formando nódulos, 
contornadas por infiltrado inflamatório linfoplasmocitário, verificando-se extensas áreas de hemorragia e necrose. 
No pâncreas e linfonodo foram visualizadas áreas de proliferação celular neoplásica de origem epitelial, formando 
túbulos, possibilitando o diagnóstico de colangiocarcinoma moderadamente diferenciado com metástase em 
pâncreas e linfonodo. Sendo comum a ocorrência de mestástase em gatos com este tipo tumoral (1,2). As neoplasias 
hepatobiliares primárias acometem principalmente animais idosos, com idade média de dez anos, no entanto no 
presente relato verificou-se o tumor em um gato jovem. Colangiocarcinomas em gatos jovens estão frequentemente 
associados à presença do Felv (3,4), porém o animal em questão foi considerado negativo a partir do teste sorológico 
para o vírus, neste caso pode-se sugerir que a causa da doença estava possivelmente vinculada à presença precoce 
e contínua de carcinógenos, como o trematódeo de vias biliares Platynosomum sp. e/ou agentes químicos, parasitas 
intestinais e inflamações crônicas (1,4).

CONCLUSÕES
Os achados histopatológicos permitiram a confirmação do diagnóstico de colangiocarcinoma com metástase em 
pâncreas e linfonodo, desta forma o relato pôde contribuir para a ampliação das informações a cerca desta neoplasia 
rara em gatos, se fazendo necessária a elucidação da afecção, a fim de se obter formas de prevenção, minimizando-se 
assim o risco de óbito dos animais por tumores hepatobiliares primários. 

BA

A B

Colangiocarcinoma em Felino Doméstico
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RESUMO 
A litíase biliar é rara em cães. O presente relato descreve o caso de colelitíase em um cão, macho, da raça Yorkshire, com 
doze anos e histórico de presença de lama biliar e cardiopatia em tratamento havia três anos. O paciente apresentou 
sinais clínicos inespecíficos como hematúria, porém, ao exame ultrassonográfico foi percebido o espessamento da 
parede da vesícula biliar com conteúdo compatível a cálculos de vesícula biliar e cistos renais. O animal foi submetido 
à colecistectomia e biópsia hepática videolaparoscópicas. O paciente teve alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia e, 
aos 45 dias de pós-operatório não demonstrou recidiva da doença ou sinais clínicos. 

Palavras-chave: Lama biliar, videocirurgia, hepatopatia. 

INTRODUÇÃO 
Os cálculos biliares, são formados a partir da precipitação do colesterol em pequenos cristais, os quais se acumulam 
formando litíases maiores (1). Os sinais mais relacionados são vômitos, anorexia, poliúria, polidipsia, febre e 
dor abdominal (2). A ultrassonografia pode auxiliar na detecção de obstrução de vias biliares e suas causas. As 
colelitíases têm tamanho variado, frequentemente com formação de sombra acústica posterior anecóica ou hipoecóica 
(3). A colecistectomia é o único tratamento definitivo para a colelitíase e é indicada para a maioria dos pacientes 
sintomáticos. Para os acessos cirúrgicos referentes a colecistectomia laparoscópica, se empregam três a quatro portais 
em triangulação (4).  

MATERIAL E MÉTODOS 
O paciente foi atendido trazendo como queixa principal hematúria, porém trazia um histórico de doença cardíaca 
controlada e lama biliar em exames ecográficos de rotina havia três anos. Através de novo exame de ultrassonografia 
abdominal observou-se espessamento da parede da vesícula biliar e conteúdo compatível com lama densa, 
evidenciando-se concreções biliares. Frente as observações clínicas, e ultrassonográficas optou-se pela realização 
de colecistectomia videolaparoscópica. A partir da decisão de tratamento cirúrgico, o paciente já começou a receber 
ácido ursodesoxicólico (15 mg.kg-1, v.o., s.i.d., durante 60 dias). Foram requisitados hemograma e bioquímicos onde, 
apenas a enzima fosfatase alcalina (FA) apresentou alteração.  

Para o procedimento, foi instituída fluidoterapia na taxa de 10ml/kg-1h-1 com Ringer com lactato. A profilaxia 
antimicrobiana foi estabelecida com Cefalotina (25mg/kg-1, i.v.), 30 minutos antes do início do procedimento. Para 
medicação pré-anestésica, foi utilizado metadona (0,3 mg.kg-1). Após tricotomia ampla da região abdominal, o 
paciente foi induzido com cetamina (0,5 mg.kg-1) e propofol (4 mg.kg-1), seguido da entubação orotraqueal com 
traqueotubo de tamanho adequado ao peso. A manutenção foi realizada com isoflurano 1% em oxigênio a 100% 
vaporizado em sistema universal em um fluxo de 1,5 Lmin-1. Procedeuse o bloqueio epidural com associação de 
lidocaína (0,26 ml.kg-1) e morfina (0,1 mg.kg-1).   

Com o paciente em decúbito dorsal, através de incisão cutânea de aproximadamente 11mm na linha média ventral, 
próximo ao prepúcio, introduziu-se um portal de 10 mm para insuflação abdominal com CO2 medicinal e inspeção 
laparoscópica da cavidade com endoscópio de 10 mm. Em seguida, sob visão direta, foram introduzidos mais dois 
portais laterais ao primeiro e em triangulação com este, um de 10 mm do lado esquerdo, e outro de 5 mm do lado 
direito. Através do portal direito realizou-se a exposição da vesícula com auxílio de uma pinça Kelly, foram dissecados 
e ligados o ducto e a artéria cística em conjunto, podendo-se assim, com uma tesoura Metzembaum, posicionada no 
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portal esquerdo, realizar-se a dissecção da vesícula, a qual apresentava-se bem aderida ao leito hepático.  

Após exposição da vesícula foram seccionados o ducto e a artéria cística, retirando-se a vesícula da cavidade 
abdominal através do acesso portal esquerdo. Logo em seguida foram coletadas biópsias hepáticas. Após a verificação 
de ausência de hemorragias, foi desfeito o pneumoperitônio e as feridas de acesso suturadas sendo na musculatura 
utilizado o padrão colchoeiro em cruz com poliglactina 910 2-0. Na sutura cutânea, optou-se pelo padrãode Wolff 
com náilon 4-0. A vesícula encontrava-se macroscopicamente com paredes espessadas e seu conteúdo era composto 
quase que totalmente de extensa quantidade  de microcálculos. O tempo cirúrgico totalizou 110 minutos. 

Após a recuperação anestésica, o paciente recebeu prescrição domiciliar de Cloridrato de tramadol (5mg/kg-1, v.o., 
q.i.d., durante 4 dias) e Dipirona (25mg/kg-1, v.o., t.i.d, durante 4 dias). O uso do ácido ursodesoxicólico seguiu a 
recomendação até completar o período total de 60 dias.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os distúrbios da vesícula e ductos biliares em pequenos animais são incomuns porém, a lama biliar é frequentemente 
identificada em cães durante a ultrassonografia abdominal, considerada um achado incidental (5). No paciente 
em questão, no qual a lama biliar foi encontrada nos exames ultrassonográficos de rotina, foi indicado somente o 
acompanhamento clínico do cão.  

Em geral, implicam em sinais clínicos frequentemente discretos, temporários e recidivantes. A icterícia é mais notada 
quando o material provoca a obstrução do ducto biliar (2), o que aparentemente não chegou a ocorrer no caso 
descrito, já que o paciente apresentou somente um espessamento na parede vesical tendo como únicos sinais clínicos 
dor abdominal, apatia e inapetência.  

A retenção da bile é o estímulo mais potente para acelerada produção da fosfatase alcalina (FA). Não é especifica para 
o fígado, mas pode ser usada como indicador de colestase (2) confirmando os resultados encontrados nos exames 
relatados, onde a única alteração observada bioquímica sanguínea foi o aumento dos níveis de fosfatase alcalina.  

A colecistectomia é a técnica cirúrgica de escolha pois há remoção total dos cálculos e do reservatório para evitar 
o acumulo futuro (3). No paciente relatado, a opção pela cirurgia minimamente invasiva, foi também devido à 
redução de lesão tecidual associada a um tempo cirúrgico apropriado, já que o paciente apresentava idade avançada 
e alterações cardíacas compensadas, o que a tornou a opção mais segura para o presente caso. 

CONCLUSÕES 
A abordagem videolaparoscópica para colecistectomia é indicada em pacientes caninos, tendendo a demonstrar 
rápida e satisfatória recuperação no período pós-operatório. 
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RESUMO
Um canino macho, sem raça definida, com cinco anos, pesando 10kg, foi atendido em outro estabelecimento veterinário 
com queixa de vômito, diarreia pastosa de coloração esverdeada, anorexia e dor abdominal. Não apresentava histórico 
de desverminação prévia. Foi realizado exame parasitológico de fezes, o qual apresentou resultado negativo. Recebeu 
tratamento paliativo e apresentou melhora. Porém, após um mês o animal retornou para consulta, apresentando 
fezes muco-sanguinolentas, sendo indicado colonoscopia com biópsias. Durante a colonoscopia, foi observada a 
presença de significativa parasitose por Ancylostoma caninum fixado à parede intestinal. O exame histopatológico 
demonstrou alterações inflamatórias nos fragmentos enviados, sugerindo que as mesmas fossem decorrentes da 
presença dos parasitas ou de doença intestinal inflamatória. O resultado da colonoscopia permitiu a obtenção do 
diagnóstico e indicação da conduta terapêutica apropriada para esse paciente com colite crônica.

Palavras-chave: Ancilostomose; diarreia; cólon.

INTRODUÇÃO
A colite é uma colonopatia inflamatória que pode ser observada isolada ou associada a gastroenterocolites 
generalizadas, se os sinais persistirem por mais de três semanas ela será considerada crônica (1). Na rotina clínica, 
geralmente o diagnóstico presuntivo de colite tem sido associado aos sinais clínicos e aos resultados terapêuticos, 
pois os achados laboratoriais nos pacientes com colite crônica são pouco elucidativos. Para um diagnóstico definitivo, 
a colonoscopia com biópsias é o procedimento de escolha (2).

Os hospedeiros definitivos do Ancylostoma caninum são os cães e os gatos, que apresentam os vermes adultos fixados 
à mucosa intestinal através de suas cápsulas bucais, que permitem a espoliação de grande quantidade de sangue. 
Em cães a enfermidade é caracterizada por anemia hemorrágica aguda ou crônica. Em infecções mais leves, a anemia 
não é tão grave. Entretanto, em infecções prolongadas o cão pode se tornar deficiente de ferro e desenvolver anemia 
hipocrômica e microcítica, principalmente animais mais velhos (3).

De maneira geral a colonoscopia é indicada para cães e gatos com doença crônica do intestino que não respondem a 
dieta, terapias antibacterianas e anti-helmínticas apropriadas (4).

Desta forma, este trabalho tem como objetivo relatar a obtenção de adequado diagnóstico e indicação terapêutica 
em canino com hematoquezia via colonoscopia, demonstrando sua eficácia no diagnóstico definitivo de afecções 
crônicas do sistema digestório inferior.

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino macho, sem raça definida, com cinco anos, pesando 10kg, foi atendido em outro estabelecimento 
veterinário, com queixa de vômito a cada 15 dias, diarreia pastosa de coloração esverdeada, anorexia e dor abdominal, 
sem histórico de desverminação prévia. Foi realizado exame parasitológico de fezes, o qual apresentou resultados 
negativos. Porém após um mês o animal retornou para consulta, apresentando fezes muco-sanguinolentas, foi 
prescrito então, a associação de metronidazol com sulfadimetoxina (500mg, b.i.d.), sem sucesso no tratamento, 
o paciente retornou apresentando inapetência, sem melhora do aspecto das fezes. Desta forma, o animal havia 
sido internado com o seguinte tratamento: sulfadoxina associado à trimetoprim 10mg/kg BID, omeprazol 1mg/
kg, N-butilrometo de hioscina em associação com Dipirona Sódica 25mg/kg TID, Ondasentrona 0,2mg/kg TID 
e fluidoterapia com Ringer Lactato 500ml/24h. Foi indicado que o paciente fosse submetido à colonoscopia para 
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diagnóstico definitivo.

Para a realização da colonoscopia, o animal recebeu preparo intestinal durante cinco dias antes do procedimento. O 
preparo consistiu em dieta pastosa misturada com água durante os três primeiros dias, além da administração de 
bisacodil (5mg b.i.d., v.o). No quarto dia, além do animal ser submetido à jejum alimentar de 15h e jejum hídrico de 
quatro horas, manteve o laxante e passou a fazer uso de supositório composto por sorbitol laurilsulfato de sódio. 
Antes do início do procedimento, no quinto dia, o animal utilizou o mesmo supositório.

A indução anestésica foi realizada com Propofol 6mg/kg e mantido em anestesia inalatória com Isofluorano em 
100% de Oxigênio. Realizou-se enema transoperatório com NaCl 0,9%. Durante a colonoscopia, foi observada 
considerável espoliação da mucosa colônica com ulcerações provocadas por Ancylostoma caninum, os quais estavam 
fixados na parede intestinal. Além disso, foram coletados nove fragmentos da mucosa do cólon descendente para 
exame histopatológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A colonoscopia completa durou aproximadamente 34 minutos sem intercorrências cirúrgicas ou anestésicas.

O exame histopatológico realizado através dos fragmentos coletados via cirurgia endoscópica, demonstraram 
alterações inflamatórias na mucosa colônica do paciente. Estas alterações foram sugestivas da ação espoliativa 
exercida pelo parasita visualizado durante o procedimento, evidenciando um caso de colite parasitária (5).

Neste caso foi indicada a desvermifugação do paciente.  A resposta clínica à essa conduta terapêutica foi satisfatória.  
O diagnóstico diferencial recai sobre a presença de doença intestinal inflamatória primária, já que a histologia não 
permitiu adequada diferenciação. Acredita-se que  a causa primária da colite tenha sido a presença do parasito frente 
a resposta clínica.

Apesar da considerável infestação verificada pela colonoscopia, o exame parasitológico das fezes deu negativo 
devido ao método de avaliação empregado, o qual permite a constatação dos ovos por flutuação, impossibilitando 
assim a observação das formas larvais infectantes que sedimentam na solução de análise (6).  

CONCLUSÕES
Conclui-se, que a colonoscopia com biópsia é uma ferramenta muito importante no diagnóstico definitivo de colite 
crônica e atribuição de suas causas.
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RESUMO
As afecções de reto em ovinos podem ocorrer devido a vários fatores, sendo a caudecto-mia inapropriada um 
deles. O objetivo do trabalho é relatar a técnica de colopexia vídeo-assistida utilizando dois portais de acesso como 
tratamento de intussuscepção e prolapso de cólon em um carneiro. Foi atendido um carneiro da raça Téxel no HVU 
da UFSM apre-sentando prolapso retal havia seis dias. Foram realizadas suturas em bolsa de tabaco pri-meiramente, 
sendo realizada, a colopexia videoassistida como meio de tratamento defini-tivo. O paciente não apresentou recidiva 
do prolapso retal, recebendo alta médica seis di-as após a cirurgia. Houve adequada evolução pós-operatória, 
mostrando-se a técnica e a conduta medicamentosa efetivas para o presente caso.

Palavras chave: Laparoscopia; videocirurgia; ovino; reto; cólon. 

INTRODUÇÃO
O prolapso retal é uma afecção comum em ovinos de cauda curta, sendo a colopexia uma alternativa de tratamento do 
prolapso retal (1). Segundo o conhecimento dos autores são raros os casos relatados de procedimentos videocirúrgicos 
como meio de tratamento de prolapso de cólon em ovinos, além de não haver descrição do uso da técnica de colopexia 
videoassistida com dois portais de acesso em ovinos. Considerando que a técnica vídeo-assistida com dois portais 
pode ser a primeira escolha para colopexias em pequenos ani-mais (5), no presente relato optou-se por empregar essa 
técnica no tratamento de ovino com prolapso retal recidivante e intussuscepção de cólon.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no HVU da UFSM um ovino macho de um ano de idade e 53 kg, da raça Téxel, com prolapso retal 
havia seis dias. A mucosa retal apresentava-se viável. Houve relato de miíase na região ventral do esfíncter anal 
antecedente ao prolapso. Primeiramente, foi realizada uma sutura em bolsa de tabaco, sendo que após sua retirada 
ocorreu recidiva do prolapso. Realizou-se então três pontos de sutura captonada em pa-drão Wolff perirretais para 
reduzir o risco de necrose durante os quatro dias que antece-deram a colopexia. 

Para a videocirurgia, foi realizado jejum de sólidos de 27 horas e feita tricotomia ampla na região abdominal, 
estendendo-se da cartilagem xifoide à região púbica e na parede abdo-minal lateral até a altura dos processos 
transversos, além de períneo e região sacrocau-dal. Foi realizada hemoterapia com sangue total no trans e pós-
operatório, visto que o pa-ciente apresentava-se anêmico. Como medicação pré anestésica o paciente recebeu ce-
tamina (8 mg.kg-1), midazolam (0,5 mg.kg-1) e tramadol (4 mg.kg-1), sendo induzido à a-nestesia com propofol (4 
mg.kg-1) e mantido com isoflurano vaporizado em O2 a 100% e ventilação mecânica. Realizou-se bloqueio epidural 
baixo com lidocaína (1,15 mg.kg-1).

Após antissepsia com o paciente em decúbito dorsal, foi realizada incisão de aproximada-mente 12mm na pele 
sobre a cicatriz umbilical para introdução do primeiro portal de 11 mm e realização do pneumoperitônio com CO2 
medicinal aquecido a uma pressão de 12 mmHg. Após inspeção da cavidade abdominal com endoscópio de 10 mm, 
procedeu-se a colocação do segundo portal de 11 mm na região paramediana pré-púbica esquerda. O paciente foi 
posicionado em Trendelenburg, sendo através do segundo portal identificado e tracionado o cólon descendente com 
auxílio de uma pinça de apreensão Babcock. Com o auxílio externo de um volante a partir de palpação retal, o tecido 
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prolapsado foi mantido reduzido, para que na sequência fosse exteriorizado o cólon pelo acesso pré-púbico am-
pliado em aproximadamente 1,5 cm. Com a aplicação de suturas de arrimo, realizou-se u-ma incisão seromuscular 
de 2,5 cm na borda antimesentérica do mesmo, para fixação das bordas desta ferida no músculo reto abdominal por 
meio de sutura simples contínua com polipropileno 3-0 e 2-0. Retirou-se os pontos de reparo e se realizou a síntese 
do folheto externo do músculo abdominal. Inspecionou-se a cavidade abdominal e, na sequência, foi aplicada sutura 
cutânea em Wolff com fio náilon 4-0. O paciente recebeu ceftiofur (1,1 mg.kg-1, a cada 24 horas por 5 dias), meloxicam 
(0,5 mg.kg-1, a cada 24 horas por 48 ho-ras) e açúcar com pasta de nitrofurazona na ferida anal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A associação mais comum ao prolápso retal em cordeiros é o corte curto da cauda, de-vendo o clínico aconselhar os 
proprietários a evitar tal erro de manejo. Os fatores que pre-dispõem tal doença são os ambientes empoeirados, o 
supercondicionamento físico, a pre-sença de doenças respiratórias e de cálculos urinários (3). Segundo alguns autores, 
a cor-reção de prolapso retal é custo-proibitivo, sendo recomendada em animais valiosos (2). Já a laparoscopia em 
pequenos ruminantes é utilizada, mais comumente, como ferramenta reprodutiva, podendo também ser empregada 
como forma diagnóstica alternativa à lápa-rotomia exploratória (3). 

O procedimento teve duração de 60 minutos, havendo estabilidade anestésica e dos parâ-metros fisiológicos durante 
toda a operação. Conforme a indicação da literatura, utilizou-se o isoflurano que é eficaz e seguro para anestesia em 
ovinos, assim como foram em-pregadas a ventilação em sistema com cânula absorvente de CO2 (6). O jejum de 27 
ho-ras, como na literatura indicado de 24 a 48 horas para ovinos (3), foi eficiente, assim co-mo o acesso crânioventral 
na linha média, citado como ótimo para visualização da porção cranioventral em bovinos (4). Dessa forma, os 
autores concordam com relato prévio o qual afirma-se que a técnica para a exploração láparoscópica do abdômen em 
bovinos pode ser modificada para uso em ovinos (3). O paciente apresentou evolução clínica sa-tisfatória e recebeu 
alta médica seis dias após a cirurgia, não havendo recidiva ou compli-cações, as quais são comuns em colopexias 
convencionais (1).

CONCLUSÃO
Dessa forma conclui-se que a técnica de colopexia videoassistida é uma alternativa de tratamento de intussuscepção 
e prolapso de cólon em ovinos. 
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RESUMO
O baço é um órgão linfático que pode ser acometido por alterações inflamatórias, hiperplásicas e neoplásicas. Visto 
que o diagnóstico clínico dessas alterações ainda carece estudos, o objetivo deste trabalho foi comparar a avaliação 
citológica e histológica de lesões esplênicas de cães e determinar a acurácia do exame citológico. Os dados foram 
obtidos dos laudos de exames do Hospital Veterinário da Universidade de Cuiabá entre 2011 e 2016. Foram reunidos 
22 casos, dos quais 15 tiveram resultados compatíveis ou parcialmente compatíveis entre, os exame citológico e 
histopatológico. Os resultados obtidos sugerem que apesar das limitações decorrentes de dificuldades na coleta, a 
citologia é um exame de triagem satisfatório para avaliação lesões esplênicas.

Palavras-chave: baço; correlação cito-histológica; doenças de cães.

INTRODUÇÃO
O baço é um importante centro linfático e monocítico-fagocitário e constitui um local importante de metástases e 
origem de tumores benignos e malignos (1).

A citologia pode oferecer vantagens em relação ao exame histopatológico, como menor traumatismo, rapidez e 
boa relação custo-eficácia. Em alguns casos, porém, a amostra citológica pode apresentar celularidade insuficiente 
e a coleta para exame histopatológico se torna a única forma de obter um diagnóstico confiável. As indicações de 
biópsias esplênicas devem ser, no entanto, cuidadosamente avaliadas quanto ao risco que podem conferir, que são 
contraindicados em casos de distúrbios hematológicos, os quais estão frequentemente associados, como em casos de 
pacientes com trombocitopenia (2;3).

Frente às inúmeras possibilidades diagnósticas, às vantagens e limitações de cada técnica, esse trabalho teve como 
objetivo comparar os resultados da citologia com os diagnósticos da histopatologia e determinar a acurácia do exame 
citológico.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi realizado de forma retrospectiva, prospectiva e observacional no período de janeiro de 2011 a dezembro 
de 2016 nos Laboratórios de Patologia Clínica e Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade de 
Cuiabá. A coleta de material para citologia por agulha fina foi guiada pela ultrassonografia  através da técnica de 
mão livre, com uma agulha 25x7, e em seguida era realizado squash com o material obtido. Após secagem as lâminas 
eram coradas com panótico e avaliadas. Para o exame histológico foram coletados fragmentos de tecido através de 
biópsias cirúrgicas excsionais ou na necropsia. Os tecidos coletados foram processados rotineiramente e corados por 
hematoxilina e eosina. Posteriormente, a capacidade da citologia em indicar o diagnóstico foi comparada de forma 
descritiva à histopatologia.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados os exames citológicos e histopatológicos de 22 cães, sete machos e 15 fêmeas, com idade variando 
de um a 15 anos, sendo a raça PitBull a mais frequente (9/22), seguida de SRD (7/22), Rottweiler (2/22), Labrador 
(1/22), Dogo Argentino (1/22), Beagle (1/22) e Dachshund (1/22).

A citologia demonstrou predominância de lesões não neoplásicas (12/22) sobre as neoplásicas (10/22). Lesões não 
neoplásicas foram classificadas como baço reativo (11/12), dos quais, a metade aproximadamente (6/11) confirmou-
se como hiperplasia linfoide na histologia, porém em um caso constatou-se concomitantemente hemangiossarcoma 
na histopatologia e em outro caso foi descrito esplenite eosinofílica na citologia porém não foi visualizada na 
histopatologia. Dos casos restantes (5/11), três receberam diagnóstico histopatológico de hemangiossarcoma, um de 
linfoma e um caso de esplenite eosinofílica e histiocitária. Em um caso (1/12) foi visualizado na citologia numerosos 
eosinófilos e matóscitos, porém na histologia revelou-se hemangiossarcoma. 

Os neoplasmas foram classificados na citologia como mesenquimais (5/10), linfoma (3/10) e carcinoma (1/10). Em 
uma amostra se identificou na citologia neoplasma misto de células epiteliais e redondas. Os casos diagnosticados 
na citologia como neoplasia mesenquimal corresponderam na histologia a hemangiossarcoma (3/5), sarcoma 
indiferenciado (1/5), hemangioma (1/5), sendo portanto, compatíveis com a análise citológica. Casos de linfoma 
ao exame citológico foram diagnosticados na histologia como linfoma (1/3), sarcoma histiocítico (1/3), enquanto 
o terceiro caso foi diagnosticado como hiperplasia linfoide (1/3), revelando compatibilidade em apenas um caso, 
e compatibilidade parcial no caso do sarcoma histiocítico. O diagnóstico citológico carcinoma foi compatível com 
a histologia, que revelou tratar-se de um caso de carcinoma mucoepidermoide. O caso em que se diagnosticou 
processo neoplásico misto de células epiteliais e redondas, foi constatado metástase de tumor venéreo transmissível 
na histologia.

Ao comparar-se os exames, os resultados foram em sua maior parte compatíveis ou parcialmente compatíveis (15/22), 
demonstrando uma taxa de acerto de 68,2%. Por outro lado, constatou-se que dos sete casos não compatíveis, quatro 
consistiam em hemangiossarcoma à histologia. O fato decorre, provavelmente, da escassez de células neoplásicas 
obtidas pela punção das neoplasias mesenquimais. Quanto ao diagnóstico de linfomas, , apenas um entre três 
foram compatíveis, demonstrando a dificuldade em distinguí-los de hiperplasia linfoide em casos de linfomas bem 
diferenciados, o que já foi demonstrado por outros autores (2;3).

Outros autores demonstraram que os resultados citológicos frequentemente refletem os histológicos, porém a baixa 
quantidade de células viáveis e a contaminação com sangue e restos celulares pode tornar o diagnóstico citológico 
inviável. Além disso, a reatividade tecidual intensa pode gerar alterações citomorfológicas em que, ás vezes, se faz 
necessária a observação da arquitetura do órgão (3).

CONCLUSÃO
Nesse estudo verificou-se que a citologia é um exame de triagem adequado para diagnóstico de lesões esplênicas, 
porém em alguns casos necessita-se deexame histológico para obtenção de um resultado seguro.
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RESUMO
O estudo teve como objetivo avaliar a analgesia e sedação da administração de nalbufina ou tramadol em gatas 
submetidas à OSH eletiva. Participaram 20 animais que receberam acepromazina associado à cetamina como 
medicação pré-anestésica, indução com propofol, manutenção com isofluorano e analgesia transoperatória com 
epidural de lidocaína. Os animais foram divididos em dois grupos: Tramadol (GT, n=10) e Nalbufina (GN n=10). O 
GT recebeu 2mg/kg de tramadol e o GN recebeu 0,2mg/kg de nalbufina, ambos medicamentos foram administrados 
IV após a cirurgia. Uma hora após a administração dos analgésicos realizou-se a avaliação da analgesia através das 
seguintes escalas: escala analógica visual (EAV) (0-10), escala de análise descritiva proposta por Lascelles (0-3), escala 
descritiva de dor da Universidade de Colorado (0-4) e da escala de dor multidimensional proposta pela UNESP-
Botucatu (0-30). Avaliou-se também o grau de sedação através da escala de Ramsey (1-6). Não houve diferença 
significativa entre os dois grupos nas escalas de avaliação da dor e também na escala de sedação, porém sete animais 
do GT e seis animais do GN necessitaram de analgesia resgate. Os opiódes não promoveram analgesia satisfatória 
no pós-operatório de gatas submetidas à OSH, e a nalbufina mostrou eficácia analgésica semelhante ao tramadol nas 
doses empregadas.

Palavras-chave: Analgesia; Dor Aguda; Felinos; Opióide; Pós-operatório.

INTRODUÇÃO
A avaliação de dor em animais é um desafio, já que o reconhecimento do fenômeno se baseia principalmente na 
observação do comportamento. Nos felinos, esta tarefa torna-se mais complexa, dado ao seu comportamento natural 
peculiar dificultando mais ainda o reconhecimento da dor (1).

O tramadol é um opióide que tem ação agonista para o receptor µ (mi) e uma ação que bloqueia a recaptação de 
norepinefrina e promove a liberação de serotonina. Devido essa atividade mista, sua utilização é desprovida de 
efeitos colaterais como dependência, constipação, depressão respiratória ou efeitos cardiovasculares (2).

O cloridrato de nalbufina é um agonista ƙ (kappa) e antagonista µ, com ação sedativa leve. É considerado o mais 
potente antagonista quando comparado a outros fármacos da mesma classe, promove excelente analgesia, sendo esta 
sua grande vantagem (2).

O tratamento da dor aguda é um dos vieses mais importantes do protocolo anestésico, uma vez que pode ser 
deletéria para a recuperação. Os opióides são considerados os mais potentes analgésicos conhecidos. Porém ainda 
há resistência no seu uso em felinos, por receio de possíveis efeitos adversos, fatos que motivaram a elaboração desse 
trabalho, com finalidade principal de avaliar o efeito analgésico da nalbufina comparado ao tramadol, no controle da 
dor pós-operatória em gatas submetidas à ovariosalpingohisterectomia (1).
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MATERIAL E MÉTODOS
Participaram deste estudo 20 gatas hígidas, dóceis, de idades e pesos variados, encaminhadas para realização de 
OSH. Os animais foram anestesiados conforme o protocolo: acepromazina (0,1mg/kg) associado à cetamina (2mg/
kg) por via intramuscular (IM) como medicação pré-anestésica; indução anestésica com propofol (5mg/kg) por via 
intravenosa (IV); lidocaína (4mg/kg) via epidural lombossacra, e manutenção com isoflurano.

O estudo foi prospectivo, comparativo, aleatório e encoberto. Os animais foram divididos em dois grupos: Tramadol 
(GT, n=10) e Nalbufina (GN n=10). O GT recebeu tramadol na dose de 2mg/kg e o GN recebeu nalbufina na dose de 
0,2mg/kg, ambos medicamentos foram administrados IV imediatamente após o término do procedimento. 

Uma hora após a administração dos analgésicos realizou-se a avaliação da analgesia através das seguintes escalas: 
escala analógica visual (EAV) (0-10), escala de análise descritiva proposta por Lascelles (0-3), escala descritiva de 
dor da Universidade de Colorado (0-4) e da escala de dor multidimensional proposta pela UNESP-Botucatu (0-30). 
Avaliou-se também o grau de sedação através da escala de Ramsey (1-6). O resgate analgésico foi realizado quando 
o animal apresentou intensidade de dor superior ou igual a 4 no EAV, Colorado maior ou igual a 3, Unesp maior ou 
igual a 8, ou Lascelles superior ou igual a 2, nestes casos empregou-se morfina na dose de 0,2mg/kg (IV). Os dados 
foram analisados por estatística não paramétrica (teste de Mann-Whitney) com nível mínimo de significância de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Não houve diferença significativa entre os grupos nas escalas de dor, porém sete animais do grupo tramadol e seis 
animais do grupo nalbufina necessitaram de analgesia resgate. Os valores de mediana e valor mínimo-máximo pela 
EAV foram 1 (0-6) no GN e 2 (0-4) no GT; na escala de Lascelles foram 1 (0-2) no GN e 1 (0-1) no GT; na escala da 
UNESP-Botucatu foram 8 (0-14) no GN e 8,5 (2-12) no GT; e na escala de Colorado foram 1,5 (0-4) no GN e 2 (0-4) 
no GT. Ademais, não houve diferença significativa entre os grupos na escala de Ramsey, cujos valores de mediana 
foram 3 (1-4) no GN e no GT. 

O presente estudo demonstrou que ambos os grupos, tanto tramadol quanto a nalbufina não promoveram analgesia 
satisfatória no controle da dor pós-operatória imediata de gatas submetidas à OSH. Apesar de não haver estudos 
sobre a nalbufina em felinos, os achados divergem com a literatura referente ao tramadol, pois em estudo realizado 
por Evangelista et al (2014), o tramadol promoveu analgesia satisfatória por 6 horas e foi superior a meperidina 
no pós-operatório de OSH em gatas (3). De fato, a avaliação da dor em animais é subjetiva e está sujeita a viés e 
interpretação, mesmo com o emprego de escalas específicas. Neste sentido, é provável que para maior impacto 
científico um trabalho com maior número de animais seja necessário.

CONCLUSÃO 
O tramadol e a nalbufina não promoveram analgesia satisfatória no pós-operatório de gatas submetidas à OSH. A 
nalbufina na dose de 0,2mg/kg apresenta eficácia analgésica semelhante ao tramadol na dose de 2mg/kg. 
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RESUMO 
A glicosúria pode ser fisiológica ou patológica, ocorrendo em dietas ricas em carboidratos, excitação ou administração 
parenteral de glicose, sem que tenha sido respeitado jejum previamente à colheita. A glicosúria patológica é 
observada em casos de diabetes mellitus, necrose pancreática e síndrome nefrótica, dentre outras. Estudos realizados 
em humanos detectaram uma maior sensibilidade do reativo de Benedict ao avaliar glicosúria, porém, até então, não 
há relatos sobre o uso deste teste em cães e gatos. Objetivou-se avaliar a presença de glicose na urina de caninos e 
felinos utilizando três metodologias, sendo duas através do uso de tiras reagentes a terceira através do reativo de 
Benedict. Os animais foram submetidos à colheita de urina por meio de micção espontânea, massagem seguida de 
compressão vesical ou cistocentese. Observou-se alta correlação no teste de Pearson entre as análises (R=0,80) e baixa 
correlação entre ambas as tiras e o teste de Benedict (manual: R=0,35; automático: R=0,44). Os resultados permitem 
concluir que, assim como em humanos, o teste de Benedict é mais eficiente do que as tiras reagentes na detecção de 
glicosúria em cães e gatos. 

Palavras-chave: urinálise; diabetes mellitus; patologia clínica; reativo de Benedict. 

INTRODUÇÃO 
Os rins possuem capacidade expressiva na produção de glicose, através do cortéx renal, associado com a medula da 
adrenal que apresenta uma alta capacidade glicolítica relacionada ao mecanismo de concentração. Portanto, sabe-
se que os rins participam da produção, utilização e conservação da glicose. Quando ocorre elevação de glicose nos 
níveis sanguíneos, acima do limiar de reabsorção renal, o transporte tubular cessa e a glicose aparece na urina.¹ 

Em exames urinários obtêm-se informações básicas como cor, odor, aspecto e presença de açúcares. A Diabetes 
mellitus é considerada uma das patologias em que mais se evidencia glicosúria, caracterizada por hiperglicemia 
causada por um distúrbio metabólico.² Existem dois testes utilizados para detecção de glicose na urina: teste da tira 
reativa e o teste confirmatório, Benedict. O teste de Benedict baseia-se na adição à urina de um reagente químico usado 
para detecção semi-quantitativa de açúcares,³ porém, escassas são as informações sobre a sua aplicação na detecção 
da glicosúria em cães e gatos. Objetivou-se avaliar a presença de glicosúria em cães e gatos utilizando três diferentes 
metodologias, sendo duas através do uso de tiras reagentes: uma avaliada manual e outra automaticamente, e a 
terceira através do reativo de Benedict. 

MATERIAL E MÉTODOS  
Foram utilizados 22 animais, sendo 10 felinos (05 machos e 05 fêmeas) e 12 caninos (06 machos e 06 fêmeas), 
provenientes do município de Curitibanos, SC. Os animais apresentavam-se saudáveis e submetidos a exames pré-
operatórios, foram submetidos à colheita de urina por meio de micção espontânea, massagem seguida de compressão 
vesical ou cistocentese. Após a colheita, as amostras foram analisadas através do uso de duas tiras reagentes, uma lida 
automaticamente no leitor de tiras urinárias Urivision® (Wama) e outra lida manualmente (Urigold®, Analisa). As 
tiras são impregnadas com substâncias químicas que, em contato com a urina sofrem reação e produzem coloração 
característica; e através do teste de Benedict, em que 04 gotas de urina foram adicionadas a 2,5 mL de reativo de 
Benedict em um tubo de ensaio, o qual foi incubado por cinco minutos em Banho Maria a 100 ºC e após foi efetuada 
a avaliação da coloração, observando-se mudança ou não de coloração na solução, que pode variar de verde límpido 
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a vermelho tijolo, conforme a concentração de glicose presente na amostra.¹ 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
A glicosúria pode ser fisiológica ou patológica, o limiar renal de reabsorção tubular de glicose é de 180mg/dl no 
canino e de 280 mg/dl no felino. Das amostras testadas, 10 (45,45%) apresentaram positividade no teste de Benedict, 
mostrando coloração esverdeada, dentre estes, 04 felinos (03 machos e 01 fêmea) e 06 caninos (03 machos e 03 fêmeas), 
enquanto que somente 02 apresentaram positividade pelo método de leitura manual e 03 pelo método automático de 
tiras reagentes. Em análises humanas, dos voluntários em jejum, a minoria apresentou reação esverdeada, indicando 
menor porcentagem positiva para glicose, comparado ao presente estudo, enquanto que as coletas pós-prandiais 
apresentaram 100% de positividade.³ Observou-se alta correlação no teste de Pearson entre as análises realizadas 
através das tiras reagentes (R=0,80) e baixa correlação entre ambas as tiras e o teste de Benedict (manual: R=0,35; 
automático: R=0,44), o que indica maior sensibilidade do teste de Benedict para a detecção de glicosúria em cães e 
gatos do que as tiras reagentes. 

CONCLUSÕES 
Os resultados permitem concluir que, assim como em humanos, o teste de Benedict é mais eficiente do que as tiras 
reagentes na detecção de glicosúria em cães e gatos. Assim, recomenda-se que o teste seja utilizado quando se 
suspeita de glicosúria nestas espécies. 
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RESUMO
A doença periodontal acomete cerca de 85% de cães e gatos com cinco anos ou mais. Quando não tratada ela pode 
levar a complicações locais e sistêmicas graves. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de doença periodontal 
grave com reabsorção de tecido ósseo. Foi atendido um canino, fêmea, dez anos de idade, SRD, apresentando queixa 
de halitose intensa. No exame clínico observou-se a ausência de vários dentes, a presença de uma fistula oronasal. 
Em exame radiográfico demonstrou área radioluscente na região de maxila e mandíbula. Realizou-se o tratamento de 
doença periodontal para remoção do acúmulo bacteriano e encaminhou-se o paciente para cirurgia de reconstrução 
de palato. 

Palavras-chave: Fistula; reabsorção óssea; profilaxia dentária.

INTRODUÇÃO
A doença periodontal faz parte da rotina da clínica médica de pequenos animais. Ela é responsável por incidências 
variadas de inflamação e infecção nos tecidos bucais. Apesar de comum, está doença periodontal é facilmente 
negligenciada, sendo dada como sem importância (1).

Contudo, casos graves da doença levam a dor, perdas dentárias e fraturas de mandíbula ou maxila. Além disso, pode 
acarretar distúrbios sistêmicos, comprometendo órgãos vitais, como coração, fígado e rins, e também articulações (1). 
Casos de doença periodontal grave, a bolsa periodontal maxilar está profunda pela alta destruição do periodonto, 
podendo progredir para o ápice radicular, provocando a lise do osso entre o alvéolo dentário e a cavidade nasal ou 
o seio maxilar (2). Neste contexto, o presente trabalho objetiva relatar um caso de doença periodontal grave com 
complicações ósseas.

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino fêmea de dez anos de idade, SRD foi levado ao Hospital de Clinicas Veterinárias da Universidade Federal 
de Pelotas apresentando como queixa principal uma intensa halitose. Durante a anamnese, o proprietário relatou 
que o paciente se alimentava bem, sendo oferecida ração juntamente com alimentos caseiros, para que o alimento 
estivesse com consistência amolecida. Além disso, foi relatado que a ingesta hídrica era normal e que o paciente não 
tinha hábitos de roer objetos. 

Ao exame físico geral a paciente apresentava adequado estado de condição corporal, hidratado, estado de 
alerta, mucosas normocoradas, sem alteração em parâmetros vitais, com linfonodos submandibulares levemente 
aumentados. No exame físico especifico da cavidade oral observou-se mucosas e língua sem alterações, porém a 
língua encontrava-se lateralizada. Constatou-se a ausência de diversos dentes, estando presentes na cavidade oral: 
no quadrante superior esquerdo primeiro e terceiro incisivos e canino; No quadrante superior direito quarto pré-
molar; Quadrante inferior esquerdo com presença do quarto pré-molar; Quadrante inferior direito com presença do 
primeiro e quarto pré-molar. Estando alguns com mobilidade dentária. Além disso, constatou-se a presença de uma 
fistula oronasal no lado direito cranial da cavidade oral, gengivite com leve sangramento, e cálculo dentário com 
retração gengival. Quando questionado, o tutor relatou que a fistula ocorrera em decorrência da perda do canino 
superior direito e que permanecera em torno de um ano. Assim, estabeleceu-se o diagnóstico presuntivo de doença 
periodontal grave, e solicitou-se exames complementares de hemograma completo, analises enzimáticas para perfil 
hepático e renal do paciente, e exame radiográfico de face, para avaliação completa da cavidade oral.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nas análises laboratoriais averiguou-se eritrograma e analises bioquímicas dentro dos padrões fisiológicos e 
leucograma com presença de leucocitose discreta.  No exame radiográfico da face observou-se áreas de radioluscência, 
localizadas na região de focinho e mandíbula (Fig01).

Figura 01: Radiografia de face, evidenciando áreas de radioluscência na região cranial da maxila e mandíbula. 

Dessa forma, estabeleceu-se a terapia medicamentosa com Amoxicilina e clavulanato (20mg/kg), via oral, duas vezes 
ao dia, dipirona sódica (25mg/kg), via oral, três vezes ao dia e cloridrato de tramadol (1,5mg/kg), via oral, três vezes 
ao dia, todos, durante um período de 15 dias. Sendo a amoxicilina uma beta-lactamase, amplamente utilizada na 
rotina de pequenos animais, nas periodontites é utilizada juntamente com ácido clavulânico por abranger infecções 
causadas por bactérias gram-negativas (3). Além disso, foi realizado o procedimento de tratamento de doença 
periodontal para remoção de cálculo dentário e controle bacteriano. 

O procedimento foi realizado cinco dias após o estabelecimento da antibioticoterapia, sendo neste realizada a 
raspagem das faces dentárias supra e subgengivais, polimento dentário e a exodontia de dentes inviáveis. Foram 
removidos o quarto pré-molar superior direito, primeiro e quarto pré-molares inferiores direito e o quarto pré-
molar inferior esquerdo, pois apresentavam intensa mobilidade dentária, tornando impossível sua conservação. 
Com a evolução da lesão periodontal, pode ocorrer perda óssea, os tecidos moles são deteriorados e o ligamento 
periodontal é separado de seu suporte, assim verifica-se o aumento de mobilidade dentária e consequentemente a 
perda dentaria(1). A partir do que foi realizado o paciente foi encaminhado para procedimento cirúrgico de redução 
da fistula oronasal e reconstrução de palato duro.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o doença periodontal é uma afecção recorrente que pode levar a complicações graves quando não 
dada a devida atenção, levando a execução de procedimentos laboriosos.
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RESUMO
Tendo em vista a carência de literatura disponível referente à quantificação e dissipação do efeito térmico gerado 
pela aplicação de ultrassom terapêutico (UST), objetivou-se neste trabalho realizar esta avaliação em um phantom de 
quadríceps femoral canino. Utilizou-se frequência de 3MHz, 1W/cm² de intensidade em modo contínuo e estático 
por 5 minutos. Imediatamente após a aplicação e a cada 5 minutos em um período de 60 minutos foram geradas 
imagens térmicas do local de aplicação na região superficial e interna. Observou-se imediatamente após a aplicação 
um pico de temperatura entre 41 e 44°C, que baixou consideravelmente do decorrer dos minutos.  

Palavras-chave: Fêmur; UST; calor.

INTRODUÇÃO
O Ultrassom Terapêutico é utilizado há aproximadamente seis décadas para tratamentos de doenças, promovendo 
reparo tecidual (1) e também promovendo diminuição da dor (2). Sabe-se que a vibração ultrassônica promove 
um aquecimento nos tecidos influenciando no metabolismo celular (3) e acelerando o processo cicatricial. Segundo 
OLSSON et al., 2006, tratamentos terapêuticos com a utilização de ultrassom mostram resultados promissores na 
cura de várias lesões teciduais, mesmo existindo controvérsias sobre seu potencial biológico relacionado ao tempo, 
dosimetria e modo de aplicação do ultrassom terapêutico (4). Portanto, informações precisas sobre estas, serão 
extremamente proveitosos e satisfatórios na clinica veterinária. 

Uma boa opção para se estudar o aquecimento por UST seria a utilização de corpos de prova (phantoms) com 
parâmetros térmicos e acústicos semelhantes a dos tecidos biológicos e usar uma câmera infravermelha para conhecer 
a distribuição espacial de temperatura, visto que há poucas evidências quantitativas a respeito (5).

Esse estudo realizou a análise do comportamento térmico gerado pela aplicação de ultrassom terapêutico utilizando 
phantom e câmera infravermelha.

MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente, afim de simular a temperatura corporal de um animal hígido, o phantom foi submergido em banho-
maria a temperatura entre 38 e 39°C. Ao atingir a temperatura desejada, o modelo foi retirado do banho-maria 
e disposto sobre uma superfície isolante térmica para captura de imagens infravermelhas (Flir Systems AB). Em 
seguida, foi devolvido ao banho-maria para a aplicação de ultrassom terapêutico a frequência de 3 MHz, intensidade 
1W/cm² em modo contínuo por 5 minutos com o transdutor estático. Imediatamente após a aplicação, a temperatura 
foi monitorada em intervalos de 5 minutos por um período de 60 minutos. Após o registro das imagens, o phantom era 
reconduzido ao banho-maria para mimetizar a temperatura corporal. Posteriormente, todas as imagens termográficas 
foram analisadas através do software FLIR tools.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A temperatura do phantom no local de aplicação aumentou consideravelmente logo após a aplicação do ultrassom 
alcançando em média 44°C e após cinco minutos imerso em banho-maria a temperatura ficou no limite entre 38 e 
39°C. Nos minutos seguintes se manteve dentro mesmo limite e por fim apresentou um leve aumento chegando  até 
40°C.  

Através das imagens obtidas pela câmera infravermelha, notou-se a diferença de temperatura no local de aplicação 
do UST entre a superfície da peça e o seu interior. O phantom tornou-se mais quente internamente após a aplicação 
do que em sua superfície. Isso implica diretamente com a ação terapêutica do aparelho de ultrassom, quanto mais 
calor exercido no músculo mais circulação sanguínea e mais atividade celular podem agir no local acelerando ou 
intensificando processos inflamatórios que podem ter ou não resultados benéficos na reparação tecidual. Perante 
os dados obtidos, é preciso levar em consideração que a peça não é constituída por tecido biológico, assim, a não 
existência de qualquer tipo de circulação no phantom torna-se um impedimento para a avaliação dos benefícios ou 
malefícios do uso do UST.

CONCLUSÕES
Os dados obtidos são claros, porém limitados, podendo existir variáveis que justifiquem essa mudança drástica de 
temperatura, como o phantom não ser constituído de tecido biológico. Mesmo assim, as informações térmicas obtidas 
são de grande valor para um maior entendimento do efeito térmico gerado pelo UST nos tecidos.
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RESUMO  
Os programas de saúde são estabelecidos por lei como obrigatórios na educação das crianças, portanto o professor 
deve portar um conhecimento adequado sobre o tema. O objetivo do trabalho foi avaliar as professoras da educação 
infantil do município de Curitiba-PR sobre zoonoses. Esta avaliação foi realizada por meio da aplicação de um 
questionário durante ação do projeto extensão “Educação em Guarda Responsável de Animais e Prevenção de 
Zoonoses”, da UFPR. As perguntas do questionário abordaram o conceito de zoonoses, o conhecimento prévio acerca 
de algumas zoonoses e o interesse por receber material de apoio sobre o tema. Foram analisados 83 questionários, 
aplicados de jan/2015 a dez/2016. Entre as professoras, 63 (75,90%) responderam que sabiam o que é zoonose, 
porém 51 (61,45%) relataram que não conheciam todas as zoonoses apresentadas e 72 (86,75%) se interessaram 
pelo encaminhamento de material de apoio. Os resultados revelaram que as professoras detém um conhecimento 
básico sobre zoonoses, porém este conhecimento se mostra deficiente não contemplando as principais zoonoses. Esta 
deficiência no conhecimento demonstra uma necessidade de orientação sobre o tema. 

Palavras-chave: Educação em saúde; animais; doenças.  

INTRODUÇÃO 
Assim a promoção de saúde na educação infantil visa desenvolver conhecimentos e habilidades, que auxiliem na 
percepção de autocuidado e a prevenção das condutas de risco (1). Entretanto nem sempre essa visão esteve presente 
na conduta pedagógica das escolas (2). Os programas de saúde nos currículos educacionais estão estabelecidos pela 
Lei 5692/1971, definindo a importância da educação em saúde nas escolas (3). A exigência do trabalho em educação 
em saúde faz com que o professor deva ter este conhecimento, visto que o docente age como um mediador no 
conhecimento dando a oportunidade do aprendizado ao educando (4). 

Relacionando a importância da educação em saúde e o papel fundamental do professor na formação do conhecimento 
da criança, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as professoras de escolas públicas e particulares do município 
de Curitiba-PR em relação aos conhecimentos gerais em zoonoses, como uma investigação da abordagem coerente 
da educação em saúde no ensino infantil. 

MATERIAL E MÉTODOS  
Para o estudo foi aplicado um questionário a 83 professoras de educação infantil que atuam em escolas públicas 
e privadas do município de Curitiba – PR no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. As perguntas do 
questionário abordaram o conceito de zoonoses, se havia o conhecimento prévio acerca de algumas zoonoses e o 
interesse, por parte das professoras, em receber material didático de apoio sobre o tema. 

A aplicação do questionário como parte da avaliação foi inserida em uma ação pertencente ao projeto de extensão 
“Controle de Zoonoses e Educação em Guarda Responsável em Curitiba e Região Metropolitana”, vinculado 
à Universidade Federal do Paraná. Os questionários foram entregues após a ação intitulada “Mini Hospital 
Veterinário”, na qual é simulado um hospital veterinário fictício, com bichos de pelúcia, e que são transmitidos, de 
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forma lúdica, conhecimentos sobre zoonoses, guarda responsável, bem-estar animal, e proteção à fauna silvestre às 
crianças. Durante a ação do Mini Hospital Veterinário foi apresentado atividades que abordavam as zoonoses raiva 
leptospirose, sarna e bicho geográfico. 

Após a coleta dos dados foi feita a análise através do programa estatístico Epi Info versão 7.2.0.1 e para análise das 
correlações foi adotado intervalo de confiança de 95%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Foram 83 professoras que responderam os questionários de 18 escolas (11 públicas e 7 particulares). Entre as 
professoras, 63 (75,90%) responderam que sabiam o que é zoonose, porém relataram que 51 (61,45%) não conheciam 
todas as zoonoses apresentadas. Em relação ao questionamento a cerca do encaminhamento de material de apoio 
sobre o tema, 72 (86,75%) relataram possuir interesse, enquanto que 11 (13,25%) não mostraram interesse para 
recebimento de material de apoio. Quanto a forma de encaminhamento do material de apoio, 41 (56,94%) das 
professoras preferiam encaminhamento de material impresso, 25 (34,72%) encaminhamento por e-mail, 6 (8,34%) em 
deixar o material disponível no site criado pelo projeto de extensão direcionada a ação “Mini-hospital Veterinário”, 
composto de uma fanpage no Facebook. 

Os dados obtidos revelaram que as professoras detêm um conhecimento básico acerca do conceito de zoonoses, porém 
este conhecimento se mostra deficiente devido a não contemplar as principais zoonoses, que foram apresentadas na 
ação. Outros trabalhos que abordavam o grau de conhecimento das professoras na temática de zoonoses concordam 
com o encontrado, mostrando que as professoras detêm um conhecimento prévio limitado e insatisfatório sobre o 
tema (5). Esta deficiência no conhecimento demonstra uma necessidade de orientação sobre o assunto, o que converge 
com o interesse apresentado pelo encaminhamento do material de apoio, pelas professoras.  

CONCLUSÃO 
O estudo revelou que a formação das professoras não contempla todos os pontos exigidos em lei, como a educação 
em saúde. Essa carência interfere no ensino e capacitação das crianças, ficando evidente a importância de projetos 
continuados, que contemple os professores de educação infantil, visando a possibilidade de transferência de 
informações aos alunos e, em consequência, a toda a comunidade. A introdução da escola como uma parte importante 
na educação e promoção da saúde na infância proporciona a formação de cidadãos participantes da sociedade e 
conscientes. Além disso, os profissionais da educação devem ser vistos como promotores da saúde por exercerem 
um papel essencial dentro da escola e da comunidade.  
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RESUMO
Dentre os alimentos para cães, destacam-se as rações secas extrusadas, nas quais o processo de produção com alta 
temperatura (± 120ºC) é o principal parâmetro para a redução da contaminação microbiológica, umidade (mc) 
e atividade de água (aw). No entanto as condições de comercialização nas lojas podem alterar esses parâmetros. 
Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a contaminação fúngica e umidade em alimentos extrusados para cães 
comercializados sob diferentes condições de armazenagem (a granel e em embalagem fechada). Foram analisadas 
50 amostras ao total para contagem fúngica, mc e aw. Em relação à contagem total de fungos, 48% das amostras 
vendidas a granel apresentaram contaminação, em contrapartida com as embalagens fechadas que apresentaram 
apenas 28%. Como esperado, as amostras comercializadas a granel obtiveram um maior mc (6,63 a 15,35%) em 
relação as embalagens (6,32 a 10,77%) (p<0,05). Já para aw não houve diferença significativa entre as duas condições 
de armazenagem durante a comercialização. Rações comercializadas a granel recebem maior umidade do ambiente 
favorecendo a presença de fungos.

Palavras-chave: a granel; cão; embalagem; fungos; ração 

INTRODUÇÃO 
Dentre os alimentos para cães, destacam-se as rações secas extrusadas, nas quais o processo de produção com alta 
temperatura (± 120ºC) é o principal parâmetro para a redução da contaminação microbiológica, umidade e atividade 
de água (aw) (1). 

A umidade e aw do extrusado podem afetar características da dieta e está relacionada com a sua estabilidade, 
qualidade e segurança. Devido à baixa umidade e aw final na ração extrusada as características desses alimentos 
afeta positivamente sua estabilidade e segurança (2, 3). Por isso, suas determinações são uma das medidas mais 
importantes e utilizadas na análise desses alimentos, pois são as principais técnicas para prevenir ou retardar o 
crescimento de colônias de fungos (toxigênicos ou não) e consequentemente a deterioração dos alimentos. 

O valor adequado de umidade deve ser de 6 a 10% e aw entre 0,60 a 0,80 para que a vida de prateleira seja elevada e 
não haja crescimento fúngico, no entanto, a condição de comercialização desses alimentos, como a granel, pode afetar 
esses valores e modificar a qualidade do alimento (4, 5). Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a contagem total de 
fungos, umidade e aw em alimentos extrusados para cães comercializados sob diferentes condições de armazenagem, 
a granel e em embalagem fechada. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisadas 50 amostras de alimentos extrusados para cães, comercializados a granel (n=25) e em embalagens 
fechadas (n=25), coletadas randomicamente em agropecuárias, pet shops e mercados. As amostras para contagem total 
de fungos foram plaqueadas em ágar-batata-dextrose e incubadas a 25º C durante 7 dias para o isolamento fúngico 
da ração, em diluições de 10 e 101. Após 7 dias, as placas foram analisadas para presença de fungos e selecionadas 
para quantificação dos mesmos. Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônias por grama 
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de amostra (UFC/g) (6). Já as análises de conteúdo de umidade e aw foram realizadas de acordo com a AOAC 
(7). Para análise estatística, foi realizado o teste-T para comparação das duas condições de armazenagem.Todos os 
procedimentos foram analisados em triplicata. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação da carga de fúngica tem sido um bom indicador das condições sanitárias de alimentos comerciais para 
cães. Os danos causados por fungos estão geralmente relacionados com perdas nutricionais de matérias-primas 
e deterioração dos produtos finais (5). Os alimentos expostos ao ambiente favorecem a absorção de umidade 
aumentando a aw, contribuindo assim para o crescimento fúngico. Os resultados deste trabalho estão apresentados 
na Tabela 1.

Tabela 1. Contagem total de fungos, umidade e atividade de água em alimentos comercializados a granel e em embalagem fechada

Alimento extrusado CTFa

(UFC/g) Umidade aw
b

Venda          Estatística
A granel 

Total positivo/total 12/25 NAc NA
Variação 1,0x10 – 4,0x10 6,63-15,35 0,4529-0,7763
Média 2,0x10 9,20 0,5688
DPd 1,1874 1,88 0,07
DPRe% 129,0689 20,46 12,45

Embalagem fechada
Total positivo/total 07/25 NA NA
Variação 1,0x10 – 2,0x10 6,32-10,77 0,4426-0,6896
Média 1,0x10 7,99 0,5353
DPe 0,589 1,42 0,055
DPRf% 157,95 17,74 10,27

acontagem total de fungos batividade de água c não se aplica, d desvio padrão; e desvio padrão relativo

Os níveis de contaminação variaram de 1 a 4x10 UFC/g, com os maiores níveis detectados nos alimentos a granel 
(expostos ao ambiente), corroborando com outros autores (4, 5). É importante ressaltar, que no Brasil não existe um 
limite oficialmente estabelecido para animais de estimação. A ABINPET (1), recomenda que a carga total não deve 
exceder 1,0x104 UFC/g. Todas as amostras analisadas estavam abaixo do limiar recomendado pelo ABINPET. 

Alimentos comercializados a granel apresentaram maior umidade (6,63 a 15,35%) do que as embalagens fechadas 
(6,32 a 10,77%). Em relação aw, variou de 0,4529 a 0,7763 e 0,4426 a 0,6896, para as amostras a granel e embaladas, 
respectivamente. A umidade e aw da ração podem afetar sua estabilidade, qualidade e segurança. Estudos têm 
relacionado o desenvolvimento de fungos com armazenamento incorreto em ambiente com umidade elevada em 
alimentos para cães (2, 5, 8).

CONCLUSÕES
Alimentos comercializados a granel, onde há exposição ao ambiente, recebem maior umidade do ambiente 
favorecendo a presença de fungos. 

Contagem fúngica e umidade em alimentos extrusados para cães 
comercializados sob diferentes condições de armazenagem
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RESUMO
O Bugio-ruivo é um primata pertencente ao gênero Alouatta, espécie Alouatta Guariba clamitans, endêmico da Mata 
Atlântica. O desmatamento intenso desse bioma com redução de habitats, é uma das principais causas de fuga de 
primatas e outras espécies para regiões próximas às cidades. Essa fuga resulta na interação desses animais silvestres 
com humanos e animais domésticos culminando em transmissão de doenças, agressões, atropelamentos e até morte 
desses animais. O presente relato descreve o caso de um Bugio-ruivo subadulto, macho, que foi levado ao atendimento 
do hospital veterinário da UNIFIL. Exames complementares revelaram fratura completa em terço médio de fêmur 
direito e fratura exposta do tipo monteggia em membro torácico esquerdo. Foram realizadas osteossínteses dos 
membros acometidos, associado a tratamento clínico e suporte alimentar, com ótima recuperação clínica do animal. 

Palavras-chave: ortopédica; Bugio-ruivo; politraumatizado

INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica é uma bioma de floresta tropical que, pela intensa degradação, possui hoje menos de 10% de 
sua cobertura vegetal original, o que implica em redução drástica do habitat de suas espécies de animais silvestres 
endêmicas. Esses se deslocam em direção às áreas urbanas, gerando uma interação entre animais silvestres, 
domésticos e seres humanos normalmente é desfavorável (1). 

O gênero Alouatta possui nove espécies, dentre elas está o Alouatta guariba, mais conhecido como Bugio-ruivo, que 
é endêmica da Mata Atlântica (2). São macacos folívoros-frugívoros que formam pequenos grupos, em média seis 
indivíduos, geralmente com um macho dominante, e que mantém e defendem pequenos territórios (3). O Bugio-
ruivo é citado na Lista Oficial das Espécies Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul, o que reforça a necessidade 
de sua preservação (4).

O objetivo do trabalho é relatar o caso de um Bugio-ruivo, recebido pelo hospital veterinário da UNIFIL. O animal 
encontrava-se politraumatizado e em péssimas condições clínicas, mas teve ótima recuperação após tratamento 
clínico, cirúrgico e suporte nutricional pertinentes.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um primata da espécie Bugio Ruivo (Alouatta guariba), subadulto, macho, pesando 4,5kg foi levado ao hospital 
veterinário da UNIFIL, sem histórico clínico específico. Animal apresentava midríase bilateral, desidratação grave, 
diarréia e hipertermia, (43°C). Ao exame clínico observou-se crepitação em membro torácico direito (MTD) com 
ferida perfuro contundente, exposição de região proximal do rádio e presença de secreção purulenta, impotência 
funcional de MTE sem áreas de crepitação aparente, além de crepitação em fêmur esquerdo. Animal permaneceu 
internado com fluído terapia intravenosa, dipirona e enrofloxacina. Foram realizadas coletas de sangue, fezes e 
radiografias. Amostra da secreção purulenta foi encaminhada para cultura bacteriana e antibiograma.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Radiografias mostraram fratura completa transversa em terço médio de fêmur esquerdo e  fratura do terço proximal 
da ulna com deslocamento da cabeça do rádio (fratura do tipo Monteggia). Em MTE não haviam alterações 
radiográficas, mas ocorreu piora gradativa da sensibilidade, sugestivo de lesão nervosa em plexo braquial. Exames 
hematológicos e parasitológicos sem alterações. Após 8 dias de internamento e tratamento suporte, animal foi 
submetido à cirurgia de correção das fraturas. Realizada osteossíntese de fêmur com colocação de placa óssea de 
aço inoxidável 316L, 3,5mm com 8 furos, sendo 3 parafusos proximais e 3 distais. Inserido pino intramedular de aço 
inox F-138, com 2,5mm de diâmetro na ulna. A luxação do rádio foi corrigida e fixada com sutura em forma de “8” 
utilizando-se fio de naylon 0 entre parafusos corticais fixados em região distal do úmero e região proximal do rádio, 
substituindo ligamento colateral radial. Técnicas cirúrgicas utilizadas foram descritas por Brinker, Piermattei e Flo 
(5) para pequenos animais. Suturas de musculatura e subcutâneo e pele utilizando padrão simples contínuo com fio 
de naylon 3,0. 

Foram realizados cuidados pós-operatórios baseados em repouso em gaiola restrita, suporte nutricional, analgesia 
com cloridrato de tramadol e dipirona. Antibioticoterapia, baseada em antibiograma, com  cefovecina, de aplicação 
subcutânea única que facilitou o manejo, uma vez que, com gradativa melhora clínica o animal não mais permitia 
manipulação diária. Radiografias realizadas após 45 dias do procedimento cirúrgico revelaram consolidação 
radiográfica das fraturas, com deambulação e movimentação normal dos membros acometidos revelando 
consolidação clínica. 

     

CONCLUSÃO
Conclui-se que as técnicas cirúrgicas e as próteses utilizadas na rotina ortopédica de pequenos animais, foram 
satisfatórias para correção das fraturas deste primata. Apesar do sucesso do tratamento empregado, o animal 
permanece impossibilitado à reintrodução à natureza, principalmente pela não funcionalidade do membro torácico 
esquerdo com provável lesão nervosa. 

Correção Cirúrgica Ortopédica de Bugio-Ruivo (Alouatta guariba) 
Politraumatizado  - Relato de Caso
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RESUMO 
Na medicina veterinária a persistência do arco aórtico direito (PAAD) é uma afecção rara em felinos. Visto que há 
poucos relatos na literatura, esse trabalho tem por objetivo descrever um caso de PAAD em um felino, macho, sem 
raça definida, com dois meses de idade, apresentando regurgitação e dificuldade em ganhar peso. Foram realizados 
hemograma e bioquímicos, exames ultrassonográfico e radiográfico (simples e contrastado), sendo que neste último 
foi possível observar a dilatação parcial do esôfago, compatível com megaesôfago secundário à anomalia do anel 
vascular. Confirmou-se a PAAD após exploração e correção cirúrgica. Onze dias após a cirurgia o animal retornou, 
apresentando melhora do quadro clínico. 

Palavras-chave: regurgitação; megaesôfago; PAAD 

INTRODUÇÃO 
A persistência do arco aórtico direito (PAAD) é uma falha congênita no anel vascular, que envolve o esôfago gerando 
uma obstrução esofágica cranial à base do coração (1). O megaesôfago é considerado raro em gatos, acometendo cerca 
de 0,05% dos felinos atendidos (2). Essa enfermidade congênita tem o seu diagnóstico feito após o desmame (3), já 
que a passagem do conteúdo alimentar é prejudicada pela constrição esofágica, que irá levar a dilatação do segmento 
cranial do esôfago e a regurgitação (4). Além dos sinais clínicos, o exame radiológico simples e o contrastado são 
fundamentais para o diagnóstico (5). O reparo cirúrgico do defeito vascular é o tratamento definitivo nesses casos 
(6). O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de PAAD em um felino, alertando os sinais clínicos evidentes e o 
tratamento cirúrgico precoce, que determinarão o prognóstico favorável para o animal. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi atendido um felino macho, sem raça definida, com dois meses de idade, pesando 78 gramas, apresentando 
regurgitação e dificuldade em ganhar peso. Ao exame clínico, apresentava mucosas rosa pálidas e os parâmetros 
clínicos dentro da normalidade. Assim, foram realizados exames de sangue (hemograma e bioquímico) e 
ultrassonografia, para diferencial de doença intestinal inflamatória, gastrite alimentar, parasitos e corpo estranho 
esofágico. O diagnóstico de megaesôfago secundário à anomalia do anel vascular foi definido após exame radiográfico 
simples, que evidenciou discreta dilatação por conteúdo gasoso em porção cervical e dilatação parcial em porção 
torácica. Ao esofagograma, observou-se dilatação parcial identificada pelo contraste em porção torácica e estenose 
do lúmen esofágico na base do coração. Foi prescrita alimentação semissólida ou líquida até o dia da cirurgia, a qual 
ocorreu 55 dias depois. O animal retornou para cirurgia, e foi mantido em oxigenioterapia antes do procedimento. 
Foi aplicada medicação pré-anestésica com meperidina (4mg/kg/IM); indução a anestesia com etomidato (2mg/
kg/IV) e midazolam (0,2mg/kg/IV); e manutenção anestésica com isoflurano ao efeito, via inalatória. Ainda, foi 
procedido o bloqueio de nervos intercostais com lidocaína (3mg/kg) e como terapia de apoio cefalotina (30mg/kg/
IV) e dipirona (25mg/kg/IV). A técnica cirúrgica foi realizada através da toracotomia por incisão intercostal no 4º 
espaço intercostal esquerdo, secção muscular e incisão da pleura torácica, colocação de gaze e posicionamento do 
afastador auto-estático. Introduziu-se sonda orogástrica, divulsão delicada da região até identificação do arco aórtico 
direito. Procedeu-se dupla ligadura com fio de polipropileno nº 4-0 e secção do ligamento. Após, divulsionou-se ao 
redor do esôfago para liberar as aderências que reduziam sua luz. A síntese da cavidade ocorreu através de sutura 
circuncostal com poliglactina 910 nº 3-0 e reposição da pressão negativa por insuflação pulmonar antes do último 
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ponto. O subcutâneo foi aproximado com poliglactina 910 nº 3-0, em padrão zig-zag e dermorrafia com náilon nº 4-0. 
Ainda, foi optado pela colocação de sonda de faringostomia, para preservar o esôfago durante o pós-operatório. O 
animal permaneceu na unidade de internação por sete dias durante o pós-operatório, com prescrição de clavacilin 
(0,045ml/BID/SC), maxicam (0,04ml/SID/SC), tramadol (0,03 ml/TID/SC), alimentação pastosa batida, cinco vezes 
ao dia e nutralife (uma medida para 30ml de água, administrado 4ml batidos no liquidificador), mantendo o plano 
inclinado depois de alimentar. Após sete dias de internação o animal teve alta pesando 900 gramas, com prescrição 
de hemolitan gold (0,1ml/BID/40dias), vetaglós pomada (para aplicação após limpeza com solução fisiológica no 
local da sonda de faringostomia/BID/10dias) e ração pastosa para filhotes a cada 4 horas em pequenas porções. O 
animal retornou quatro dias após alta hospitalar apresentando melhora do quadro clínico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos gatos acometidos pela persistência do arco aórtico apresentam menos de seis meses de idade (6), 
sendo descrito neste relato de caso a ocorrência de PAAD em um felino de apenas dois meses. Ainda, é muito 
comum nos casos de megaesôfago que os animais sejam levados ao veterinário por apresentarem “vômitos”, ou 
mais corretamente, regurgitação (7), bem como relatado pelo proprietário do felino acometido pela enfermidade 
nesse caso. A cirurgia de correção da PAAD foi realizada 55 dias após a consulta clínica, porém, com o objetivo 
de diminuir os danos causados ao esôfago, a realização precoce da cirurgia é indicada, sendo que após a mesma, 
alguns animais podem ter sinais de regurgitação no pós-operatório e como consequência, broncopneumonia (1), 
fatos que não ocorreram neste caso. A correção precoce reduz a possibilidade de complicações, mas ainda assim, o 
prognóstico da persistência do arco aórtico direito é sempre reservado, já que o animal pode ter dilatação esofágica 
irreversível ou pneumonia aspirativa (4), sendo esta última a principal causa de morte entre os animais que possuem 
megaesôfago (7). 

CONCLUSÃO 
Apesar da infrequente ocorrência de PAAD em felinos, a correção cirúrgica, assim como a instalação de sonda de 
faringostomia, mostram-se eficientes, determinando o prognóstico favorável. 
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RESUMO 
 O objetivo deste trabalho foi avaliar se cães com aumento na amplitude e duração das ondas do eletrocardiograma 
(ECG) podem apresentar também um aumento nos valores do Vertebral Heart Size (VHS). Foram avaliados 27 
cães (machos e fêmeas), divididos em 2 grupos: ECG normal e ECG alterado. O grupo de cães com ECG alterado 
apresentou maiores valores médios para a duração de P (em DII) e do QRS (em DII), amplitude de R (em V1, V2 e 
V3) e do VHS, em comparação ao grupo com ECG normal (P<0,05). Observou-se também uma correlação moderada 
e positiva entre o VHS e a amplitude da onda R (em V1 e V2) (>+0,40). Esses resultados indicam que, em cães, a 
sugestão de aumento ventricular pelo ECG pode implicar no aumento do tamanho do coração. 

Palavras-chave: eletrofisiologia; tamanho do coração; pequenos animais.  

INTRODUÇÃO   
O eletrocardiograma (ECG) é amplamente utilizado na Medicina Veterinária para a avaliação da atividade elétrica 
do coração (1), além disso, em cães, a onda P e o complexo QRS mais largos e amplos são sugestivos do aumento 
atrial e ventricular, respectivamente (2,3).  

A silhueta cardíaca pode ser avaliada pelo método Vertebral Heart Size (VHS), que estabelece padrões de normalidade 
para o tamanho do coração de cães (4). O tamanho do coração é uma variável importante que pode ser considerada 
durante a interpretação do ECG. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar se cães com aumento na amplitude 
e duração das ondas do ECG podem apresentar também um aumento no VHS. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram incluídos nesta pesquisa os dados de 27 cães, que realizaram o ECG e o exame radiográfico no mesmo período, 
sendo 18 fêmeas e 9 machos, com raça definida (52%) ou não (48%) e média de idade e peso corporal iguais a 11±4 
anos e 13±11 Kg, respectivamente (protocolo CEUA nº 4226070416). 

Os cães também foram submetidos ao exame físico geral. No ECG, foram registradas as derivações frontais e 
precordiais (N, 25 mm/s) para a determinação do ritmo, frequência cardíaca (FC), eixo elétrico, duração e amplitude 
da onda P e do complexo QRS (3). Ainda de acordo com as conclusões do ECG, os cães foram divididos em 2 grupos: 
ECG normal (N = 14) e ECG alterado (N = 13).  

As radiografias foram realizadas na projeção látero-lateral direita (LLD) para obtenção do VHS (4). 

Os parâmetros do ECG e VHS foram apresentados como valores médios, ± desvio padrão. A comparação entre os 
2 grupos foi feita pelo teste t não pareado (P<0,05) e, para avaliar a correlação entre as medidas do ECG e o VHS, 
calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No exame físico, a principal alteração foi a presença de sopro (em foco de mitral, de diversos graus) em 31% dos cães 
do grupo ECG alterado. 

O grupo ECG alterado foi definido pela identificação do aumento da amplitude e duração de P e do QRS (em DII), 
acima das referências (3), sendo sugestivos do aumento e/ou sobrecarga atrial direita e ventricular, além de bloqueio 
atrioventricular de 2º grau (Mobitz tipo I e II).  

Em comparação ao grupo ECG normal, o grupo ECG alterado apresentou aumento da amplitude de P, da duração 
do QRS (em DII), da amplitude de R (em DII, V1, V2 e V3) (P<0,05). A FC, eixo elétrico, duração de P (em DII) 
e amplitude de S (em V1, V2 e V3) não diferiram entre os grupos (Tabela 1). Não foram identificadas arritmias 
supraventriculares ou ventriculares. 

No grupo ECG alterado, observou-se também o aumento do VHS (P=0,0046), em comparação ao grupo ECG normal 
(10,47±0,62 versus 9,74±0,73), indicativo de discreto aumento da silhueta cardíaca (5). Evidenciou-se uma correlação 
moderada e positiva apenas entre o VHS e a amplitude de R em V1 (+0,429) e V2 (+0,463). 

Tabela 1: Parâmetros do ECG dos cães dos 2 grupos. 

Parâmetros Grupo ECG normal  (N=14) Grupo ECG alterado  (N=13) 

121,4 ± 19,1 

62,14 ± 8,01 

0,042 ± 0,007 

0,201 ± 0,074 

0,046 ± 0,009 

1,241 ± 0,477 

0,89 ± 0,200 

0,55 ± 0,214 

1,32 ± 0,443 

0,24 ± 0,203 

0,92 ±0,309 

0,08 ± 0,095 

108,5 ± 10,9 

70,46 ± 19,97 

0,041 ± 0,006 

0,251 ± 0,075* 

0,053 ±0,008* 

1,708 ± 0,661* 

1,59 ± 0,562* 

0,87 ± 0,689 

1,94 ± 0,896* 

0,37 ± 0,284 

1,50 ± 0,784* 

0,11 ± 0,141

FC (bpm) 

Eixo Elétrico (˚)  

P (s) 

P (mV) 

QRS (s)  

QRS (mV) 

V1 R (mV)

S (mV)

V2 R (mV)

S (mV)

V3 R (mV)

S (mV)
       

Valores médios ± desvio padrão. *P<0,05

CONCLUSÕES 
Os cães com alteração no ECG podem apresentar alteração no VHS. Estes resultados apoiam a recomendação para 
avaliação das câmaras cardíacas nos cães, por meio do exame de imagem (RX simples ou ecocardiograma), quando 
for observado o aumento da amplitude de R no ECG. 

Correlação Entre as Ondas do ECG e o VHS em Cães
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RESUMO
A criptococose é uma doença fúngica importante na Medicina Veterinária, uma vez que acomete várias espécies, 
inclusive o ser humano. É causada pelo fungo, Cryptococcus spp.,. Os animais mais acometidos por essa doença são 
gatos e cães. Nos outros animais domésticos há poucos relatos. Neste contexto, o presente trabalho objetivou relatar a 
ocorrência da Criptococose em um porquinho da Índia (Cavia porcellus) atendido no Hospital Veterinário de Uberaba. 
Na anamnese pode-se notar a presença de lesões na região facial, parte superior da narina, na conjuntiva ocular direita, 
entre ouvido externo direito e olho além de um nódulo ulcerado na base do pavilhão auricular direito. Nos exames 
citopatológicos e histopatológicos das lesões diagnosticaram-se a presença de leveduras arredondadas encapsuladas 
características de Cryptococcus neoformans. O tratamento com Anfotericina B e Itraconazol foi preconizado, mas o 
animal veio a óbito. Neste contexto pode-se concluir que apesar de ser uma enfermidade comum em cães e gatos, 
Cryptococcus neoformans, pode acometer outros animais, dentre eles o porquinho da Índia, podendo este atingir 
os sistemas, oftálmico e o respiratório. Os diagnósticos citolológico e histopatológico são métodos eficazes para 
identificar Cryptococcus neoformans nesta espécie.

Palavras-chave: Cryptococcus neoformans; citopatologia; doença fúngica

INTRODUÇÃO
A criptococose é uma doença causada por um fungo, a levedura Cryptococcus spp., que é capaz de infectar o ser 
humano, alguns mamíferos domésticos e silvestres (1). 

Dentre os animais, o mais importante, por ser veiculador da doença está o pombo comum (Columba livia domestica). O 
Cryptococcus neoformans tem a capacidade de colonizar a mucosa do papo desses animais sem causar doença, sendo 
um parasita natural dessas aves (2). 

Acredita-se que a via de transmissão do Cryptococcus spp. seja pela inalação de esporos e leveduras (3) ou disseminando 
por via hematógena (4). 

Os sinais clínicos dependem de fatores como: localização das lesões, ocorrência de imunossupressão e também da 
variedade do agente etiológico envolvido (5). 

O diagnóstico é feito através de exames citopatológicos (6). O diagnóstico definitivo é possível através biópsia, testes 
de aglutinação em látex, ELISA ou cultura fúngica. Em alguns casos pode ser feito PCR (6,7).

O tratamento normalmente é feito com Cetoconazol, Itraconazol ou Fluconazol (3).

O objetivo do presente trabalho foi relatar a ocorrência da criptococose em porquinho da Índia, atendido no Hospital 
Veterinário de Uberaba e mostrar os aspectos clínicos e métodos diagnósticos da enfermidade nessa espécie. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Um porquinho da Índia, com seis meses de idade, foi levado para consulta no Hospital Veterinário de Uberaba. No 
exame clínico foi possível observar dificuldade respiratória e lesões nas regiões da narina, conjuntiva do olho direito 
e entre ouvido externo direito e olho além de nódulo ulcerado na base do pavilhão auricular direito.  
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O animal foi encaminhado ao bloco cirúrgico para realização de biópsia das lesões e colheita de material para exames 
citopatológico e histopatológico. Como medicação pré anestésica foi utilizado Zoletil® na dose de 50 mg/kg via IM.  
Como pós operatório foi instituído Profenid® gotas. 

RESULTADOS
O exame citológico possibilitou a visualização de formas de leveduras arredondadas encapsuladas, sugestivas de 
C. neoformans. A confirmação do resultado foi possível através do exame histopatológico das lesões, que revelou no 
fragmento da pele e no fragmento da conjuntiva; dermatite linfohistocitária e neutrofílica difusa moderada, associada 
a organismos fúngicos intralesionais compatíveis com C. neoformans. Foi preconizado como tratamento definitivo 
Anfotericina B 0,3 mg/dose pasta oral, sabor banana, a cada 48 horas por 16 dias consecutivos e Itraconazol 3,5 
mg/dose pasta oral, sabor banana, a cada 24 horas durante 15 dias consecutivos.

O animal apresentou complicações respiratórias que levou ao óbito após o procedimento cirúrgico.

DISCUSSÃO
Há relatos de que a criptococose pode acometer seres humanos, mamíferos silvestres, cães e gatos em que a doença 
é mais comum. Também há relatos em lhamas e coelhos (1,8), no presente relato, houve acometimento de um 
porquinho da Índia pelo Cryptococcus neoformans, que foi infectado de forma natural pelo fungo. 

Um estudo realizado em porquinhos da Índia foi observado a presença do fungo em pulmões, cérebro, fígado e baço 
de animais infectados experimentalmente (7). No animal atendido no Hospital Veterinário de Uberaba só foram 
observadas lesões externas, como deformidade na narina, lesões na conjuntiva ocular, na região entre ouvido externo 
e olho direito e uma lesão no pavilhão auricular direito uma vez que depois do óbito não foi realizada necropsia. 

Como pode-se notar os diagnósticos citológico e histopatológico permitiram identificar formas arredondadas 
encapsuladas sugestivas de C. neoformans o que está de acordo com estudos realizados (6), que relataram esses dois 
métodos de diagnóstico e ainda citaram outros como, Elisa, cultura fúngica  e em alguns casos o PCR. 

O tratamento preconizado é com o uso de anfotericina B, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, ou flucitosina.É 
indicado a anfotericina B  em casos em que há disseminação da doença (3). O veterinário que atendeu o porquinho 
da Índia no HVU preconizou como tratamento dois antifúngicos, a Anfotericina B, uma vez em que a doença estava 
aparentemente disseminada.

O animal veio a óbito no mesmo dia da intervenção cirúrgica, decorrente do quadro de dificuldade respiratória 
que o animal apresentava antes do procedimento devido às lesões e comprometimento da narina, ocasionados pelo 
fungo. De acordo com a literatura, o metabolismo dos porquinhos da Índia é rápido e tem necessidades elevadas de 
oxigênio e energia, predispondo a hipoglicemia e hipóxia (9); e como o animal já apresentava debilidade no quadro 
respiratório o animal provavelmente teve um quadro de hipóxia pós cirúrgico, resultando a óbito.

CONCLUSÃO
Com base no presente relato de caso, pode-se concluir que:

- Apesar de ser comumente encontrado em cães e gatos, o Cryptococcus neoformans, pode acometer outros animais, 
dentre eles o porquinho da Índia.

- Em Cavia porcellus (porquinho da Índia), Cryptococcus neoformans pode atingir os sistemas, oftálmico e o respiratório;

- Os diagnósticos citológico e histopatológico permitem confirmar e identificar Cryptococcus neoformans;

Criptococose em Cavia porcellus (Porquinho da Índia) - Relato de Caso
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RESUMO
O defeito de septo atrial (DSA) pode ser definido como uma comunicação anômala entre os átrios, que tem o 
potencial de permitir a passagem de sangue da esquerda para a direita, ou em quadros crônicos e graves, da direita 
para a esquerda. Na maioria dos casos, o sangue é desviado do átrio esquerdo para o direito, resultando em uma 
sobrecarga de volume sobre o lado direito. A apresentação clínica é pouco relatada na medicina veterinária, sendo 
mais observada em felinos. Entretanto, O DSA vem sendo diagnosticado e confirmado mais precocemente frente ao 
desenvolvimento de novas tecnologias, como a ecoDopplercardiografia. O objetivo do presente trabalho foi relatar 
o caso de um felino jovem, apresentando DSA, discutindo os sinais clínicos, os meios de diagnóstico e as terapias 
adequadas, correlacionando-os com a literatura.

Palavras-chave: Cardiopatia congênita; cardiologia; gato.

INTRODUÇÃO
As doenças cardíacas congênitas são infrequentes na clínica de pequenos animais e correspondem à cerca de 
6,5% dos casos de doenças cardiorrespiratórias em gatos. Os defeitos de septo atrial, mais observados em felinos, 
representam aproximadamente 4% das cardiopatias congênitas nesta espécie. O defeito de septo atrial (DSA) pode 
ser definido como uma comunicação anômala entre os átrios, que tem o potencial de permitir a passagem de sangue 
nas duas direções (1). Na maioria dos casos, o sangue é desviado do átrio esquerdo para o direito, resultando em uma 
sobrecarga de volume sobre o coração direito (2). O objetivo desse estudo é relatar um caso de DSA, em um felino 
doméstico jovem.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Setor de Clínica Médica de Pequenos Animais da instituição, um felino, macho castrado, sem raça 
definida, pesando 3,7 kg e com um ano de idade. Ao exame clínico, observou-se à ausculta cardiorrespiratória um 
sopro grau III/VI. Foram solicitados radiografias torácicas e eletrocardiograma, o qual evidenciou ritmo sinusal 
com presença de onda Q, sugerindo hipertrofia septal. Ao exame ecocardiográfico, foram observadas alterações 
compatíveis com DSA (Figura 1), revelando um orifício de 2,7 mm. Não foi prescrita nenhuma medicação e indicou-
se apenas reavaliação a cada seis meses.
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Figura 1. Imagem ecocardiográfica, ao Doppler em cores evidenciando a presença do defeito de septo atrial, em corte parasternal 
esquerdo apical 4 câmaras, em felino doméstico jovem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar de não existirem muitos estudos na literatura em relação à prevalência de defeito de septo atrial em felinos, um 
estudo observou a ocorrência em gatos Pêlo Curto Doméstico (69,8%), Persa (13,9%) e Chartreux (4,7%), entre outras 
raças. Em relação ao sexo, não existe predisposição para o aparecimento desta anomalia (1). Normalmente, a idade 
média do diagnóstico é de aproximadamente 4 anos, contrastando com o descrito neste relato, pois o diagnóstico foi 
firmado com um ano de idade.

Os sinais clínicos de DSA relacionam-se com o grau do defeito anatômico (3). Animais com lesões pequenas, não 
complicadas e restritas são assintomáticos; porém, em casos avançados com lesões graves, uma insuficiência cardíaca 
congestiva pode ser evidente (2,4). No caso em questão, o animal não apresentava sinais clínicos evidentes. A ausculta 
cardíaca de animais com DSA frequentemente demonstra um sopro sistólico de moderada a alta intensidade, como 
auscultado nesse relato de caso (4).

O diagnóstico de DSA é baseado nos exames complementares (3). O eletrocardiograma pode ser normal, ou também 
demonstrar aumento de átrio e ventrículo direitos, podendo ocorrer arritmias (3,4). Neste estudo, o eletrocardiograma 
evidenciou presença de onda Q, sugerindo hipertrofia septal. A ecocardiografia é fundamental para o diagnóstico 
de DSA e pode demonstrar a presença de fluxo sanguíneo anormal pelo defeito, como observado na Figura 1 (2,5).

O tratamento também está relacionado com a gravidade do defeito, já que em casos leves de derivação esquerda-
direita pode não ser necessário, pois hemodinamicamente o organismo compensa adequadamente o problema 
(3). Os DSA secundum geralmente são bem tolerados pelos animais e não requerem tratamento. Quando ocorre 
insuficiência cardíaca congestiva os animais devem receber medicações específicas (4). Neste caso, optou-se apenas 
pelo acompanhamento do animal, já que não apresentava sinais clínicos evidentes e sem repercussão hemodinâmica.

Defeito de Septo Atrial (DSA) em Felino Doméstico - Relato de Caso
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CONCLUSÃO
Os DSA são anomalias cardíacas congênitas não muito frequentes na medicina veterinária. No presente relato foi 
observado que o animal estava assintomático e os exames complementares foram fundamentais, especialmente a 
ecoDopplercardiografia, que demonstrou o defeito e a hemodinâmica incorreta do fluxo sanguíneo. Assim, com o 
avanço da medicina veterinária, os DSA têm sido mais facilmente diagnosticados.
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RESUMO
A brucelose é uma enfermidade infectocontagiosa que causa implicações na saúde animal e pública. Objetivou-
se estimar a prevalência de anticorpos anti-Brucella abortus em javalis derivados da caça no município de Ponta 
Grossa - PR, utilizando o Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) como teste de triagem e a Prova do 
2-Mercaptoetanol (2-ME) como confirmatório. Apesar da apresentação negativa dos resultados, o estudo visa 
entender e informar a comunidade científica sobre a epidemiologia da doença nessa espécie e em seres humanos, 
visto que a caça encontra-se permitida pelo IBAMA e sabe-se que a doença é subnotificada nestes. 

Palavras-Chave: sorologia; saúde pública; animais selvagens; caça

INTRODUÇÃO
Os javalis (Sus scrofa) são animais exóticos que estão distribuídos em grande parte dos biomas do Brasil trazendo 
prejuízos ambientais, econômico e sanitário(1). A brucelose (Brucella spp.) é uma doença de importância à saúde pública 
e o javali desempenha função de reservatório, hospedeiro e manutenção no meio rural. A transmissão nos animais 
é dada pela ingestão de água ou alimentos contaminados (descargas do sistema reprodutivo) se disseminando de 
maneira sistêmica(2).

Desde 2013(3), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autoriza o 
controle populacional do javali vivendo em todo o território nacional, por ser uma espécie nociva e introduzida 
para exploração comercial, e que traz preocupações quanto ao aspecto sanitário, dada as pequenas propriedades 
de suinocultura.

A necessidade de vigilância ativa, principalmente devido a aproximação do javali a fazendas, rebanhos e cruzamento 
com porcos domésticos, objetiva-se o estudo de prevalência sorológica em javalis das proximidades do município de 
Ponta Grossa – PR para a brucelose.

MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras de sangue foram coletadas a campo, após os animais serem abatidos por caçadores do município de 
Ponta Grossa – PR, utilizando-se tubos de vácuo de 8 mL,  (foi feita a separação do soro e colocado em tubos de 1,5ml - 
eppendorf) e transportados sob refrigeração para o Laboratório do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) onde 
foram realizados os exames sorológicos anti-Brucella abortus, conforme a Instrução Normativa no 19, de 8 de outubro 
de 2016(4). Os soros foram submetidos ao teste de triagem do antígeno acidificado tamponado (AAT), seguido dos 
testes confirmatórios 2-mercaptoetanol (2-ME), conforme as instruções(4), sendo considerado soropositivo o animal 
que apresentasse reação ao 2-ME. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas 13 amostras de javalis e nenhum animal apresentou reação anti-Brucella spp. em ambos os testes. 
Dados sobre a prevalência de Brucella abortus em javalis na Europa(5) relatam infecção em caçadores devido ao 
consumo de carne de javali, e nos EUA(6) foram comprovados casos de brucelose em dez estados, dos quais sete 
estavam associados a caçadores expostos ao contato/consumo de javalis infetados.

CONCLUSÃO
Apesar da possível participação das populações exóticas na emergência e reemergência relacionadas a brucelose, a 
falta de informações precisas da sanidade de javalis, principalmente no Brasil, dificultam a elaboração de estratégias 
adequadas para o seu controle, levando em consideração a interação animais selvagens, domésticos, exóticos e seres 
humanos, tornando-se talvez a maior dificuldade no processo de tomada de decisões voltadas para o controle dessa 
doença negligenciada em nosso país.   

REFERÊNCIAS
1) FRANKENBERG, Von S. T. Levantamento e validação da Portaria 138/02 e Instrução Normativa 25/04, que 
regulamentaram o controle do javali (Sus scrofa) no Rio Grande do Sul no período compreendido entre 2003 e 2005. 
Produto PNUD, Projeto BRA/01/037, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
2005.
2) ROSA, D. C.; GARCIA, K. C. O. D.; MEGID, J. Soropositividade para brucelose em suínos em abatedouros. Pesquisa 
Veterinária Brasileira, 2012, v.32, p.623-626.
3) IBAMA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013, de 31 de janeiro de 2013. Disponível em: http://arquivos.ambiente.
sp.gov.br/fauna/2014/07/IN_Ibama_03_2013.pdf. 
4) MAPA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Departamento de Saúde Animal.  Manual Técnico do Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT)
5) MENG, X. J.; LINDSAY, D. S.; SRIRANGANATHAN, N. Wild boars as souces for infectious diseases in livestock and 
humans. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Science, 2009, v.364, p.2697-2707.
6) Woldemeskel M. Zoonosis due to Brucella suis with special reference to infection in dogs (Carnivores): A brief 
review. Open Journal of Veterinary Medicine, 2013, 3, 213-221.

Detecção de Brucelose em Javalis de um Município do Paraná



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 139

Detecção de parvovírus canino tipo 2 a partir 
da reação em cadeia pela polimerase (PCR) e 
sequenciamento genético 
Ana Paula da Veiga Argus – Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense – Campus Ara-
quari.
Andressa Fernanda Kunz – Mestranda do programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do 
Paraná - Setor Palotina.
Daniela Lorencena – Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina.
Jamile Jeannie Caovila – Médica Veterinária do Centro Veterinário Cães & Gatos.
Marlise Pompeo Claus –Docente do Curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari. 
E-mail: marlise.claus@ifc-araquari.edu.br

RESUMO 
Foi detectado o CPV-2 em fezes de cães com sinais clínicos de parvovirose através da reação em cadeia pela polimerase 
(PCR) e em seguida o sequenciamento genético dos amplicons. As amostras biológicas foram provenientes de animais 
jovens, adulto e idoso, com ou sem esquema completo de vacinação. Todas as 4 amostras foram positivas na PCR 
com a amplificação parcial do gene VP2. O sequenciamento dos produtos indicou a presença da variante CPV-2c em 
todas amostras. Os resultados indicam a circulação dessa variante na população canina estudada. 

Palavras chave: parvovirose canina; fezes; CPV-2c.

INTRODUÇÃO 
A parvovirose canina é uma doença infecto-contagiosa, determinada pelo parvovírus canino tipo 2 (CPV-2), família 
Parvoviridae, gênero Parvovirus (1). Desde o seu surgimento, já foram identificadas três variantes denominados 
CPV-2a, CPV-2b e CPV-2c. Este trabalho teve como objetivo, detectar o CPV-2 em fezes de animais suspeitos de 
parvovirose através da reação em cadeia pela polimerase (PCR) e sequenciamento genético. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais(CEUA) do Instituto Federal Catarinense, Campus 
Araquari com o protocolo número 0147/2016. As amostras biológicas de fezes foram coletadas de cães exibindo 
sinais clínicos relacionados a gastroenterite com diferentes idades, raças, esquema de vacinação em estabelecimentos 
veterinários no estado de Santa Catarina. 

A extração de ácido nucleico foi realizada pela associação das técnicas fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (25:24:1) 
e da sílica/isotiocianato de guanidina (2,3), com modificações descritas por Alfieri et al., (4). Na PCR, foi utilizado 
o par de primers 555for: 5´CAGGAAGATATCCAGAAGGA 3´ e 555rev: 5´ GGTGCTAGTTGATATGTAATAAACA 
3´ (5) amplificando um segmento de 583pb do gene VP2 (nt 4003 a 4585).  Os produtos da PCR foram submetidos 
ao sequenciamento. O alinhamento e percentual de identidade foram estimados no software BioEdit 7.0.5 (Ibis 
Therapeutics, Carlsbad,CA, EUA) (6). Para a análise filogenética foi utilizado o programa Mega 6.0 (7). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 4 amostras de fezes foram avaliadas e apresentaram resultado positivo para o CPV-2 na PCR. Na análise 
do sequenciamento todas as amostras demonstraram ser CPV-2c. Essa metodologia permitiu identificar a variante 
de CPV-2 (a, b ou c).

Duas amostras foram provenientes de animais com histórico completo de vacinação. Porém, um esquema vacinal 
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havia sido feito com vacina da linha ética em um cão de 11 meses de idade, SRD, enquanto outro animal tinha 1 ano 
e 2 meses, da raça Pêquines, com esquema de vacinação realizado em estabelecimento agropecuário.

 Desde o seu primeiro relato em 2001 (5), o CPV-2c está relacionado a quadros de gastroenterite hemorrágica em 
cães jovens vacinados ou não e também em animais com idade superior a dois anos que apresentam esquema de 
vacinação completo (8,9). Têm sido sugerido que a vacina baseada no tipo-2 é eficaz contra as variantes que estão 
atualmente em circulação no campo (10). Entretanto, recentes estudos epidemiológicos e moleculares envolvendo 
a presença do CPV-2c em amostras biológicas provenientes de animais vacinados, levanta o questionamento da 
eficácia das vacinas atualmente utilizadas para a proteção do desafio de campo (11,12). O CPV-2c foi o principal tipo 
que circulou no Brasil entre os anos 2008 a 2010 (11,12). 

Em nosso estudo, uma das amostras foi proveniente de um animal sem o esquema vacinal em dia, entretanto, se 
tratava de um animal idoso (13 anos e 4 meses) que ao longo da sua vida vinha recebendo o reforço anual, mas que 
deixou de ser imunizado nos últimos anos. Embora o perfil epidemiológico de infecção pelo CPV-2 ainda demonstre 
uma maior prevalência em animais jovens e não imunizados (11), nossos resultados comprovam a infecção em 
animais adulto e idoso.

CONCLUSÃO
Este trabalho confirma a importância do parvovírus como um dos principais agentes etiológicos envolvidos nos 
quadros de gastroenterite. A ocorrência de parvovirose canina, tanto em animais jovens como em animais adultos, 
sem ou com esquemas de vacinações completos ratificam um perfil epidemiológico amplo para essa virose. É 
necessário que mais estudos epidemiológicos e moleculares sejam realizados com o intuito de se conhecer o panorama 
a respeito da circulação do parvovírus e suas variantes antigênicas na população canina. 
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RESUMO
A adenite sebácea é um processo inflamatório destrutivo que tem como alvo as glândulas sebáceas, normalmente 
primária, de origem idiopática, comum em Akitas e Poodles; porém pode ser secundária a outras dermatopatias 
como a leishmaniose visceral canina (LVC). É descrito um caso de adenite sebácea associado à leishmaniose visceral 
canina. Um canino fêmea, 2 anos, da raça Akita foi acompanhado durante 67 dias. O paciente apresentou histórico 
de trombocitopenia recidivante e sinais dermatológicos. Foi arresponsivo ao tratamento com corticoesteróides e 
antibioticoterapia para Ehrlichia canis. A biópsia de pele confirmou a suspeita de adenite sebácea e o animal foi 
diagnosticado com Leishmania chagasi através da reação em cadeia da polimerase. A LVC deve ser incluída como 
diagnóstico diferencial para adenite sebácea em cães, mesmo que estes sejam de raças predispostas e, principalmente 
em áreas endêmicas para esta enfermidade.

Palavras-chave: Leishmania chagasi; Akita; dermatopatia

INTRODUÇÃO
A adenite sebácea é um processo inflamatório destrutivo que tem como alvo as glândulas sebáceas, ocasionando assim 
a redução na produção do sebum, e consequentemente alterações na estrutura e função da pele (1). Trata-se de uma 
doença incomum em cães e normalmente primária, de origem idiopática, mais frequentemente observada em Akitas 
e Poodles (1,2).  No entanto, já foi relatada como secundária a outras dermatopatias como leishmaniose, foliculite, 
demodicose, síndrome úveo-dermatológica e alergia alimentar (3,4). Os principais sinais clínicos são: presença 
de escamas aderentes e perda de pelo bilateralmente simétrica na regiões dorsal do tronco, face, pina e temporal, 
com o aparecimento inclusive de alopecia da cauda. Este trabalho relata um caso de adenite sebácea associado à 
leishmaniose visceral canina (LVC), enfermidade zoonótica causada pelo protozoário Leishmanina infantum (6), o 
qual apesar de ser agente viscerotrópico, causa uma diversidade de alterações e manifestações cutâneas na pele do 
cão (7).

MATERIAL E MÉTODOS
Foi acompanhado por um período de 67 dias um canino, Akita, fêmea, não castrada, de 2 anos, 28 kg, único animal 
do domicílio, residente no município de Campo Grande (MS). O atendimento foi feito no Hospital Veterinário da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O paciente foi atendido por queixa de emagrecimento, prostração, queda de pelos e vômitos. Ao exame físico não 
foram encontrados ectoparasitas e observou-se atrofia muscular nos membros anteriores e posteriores, mucosas 
normocoradas, temperatura corporal de 39,2oC e linfonodos não reativos. As alterações observadas no hemograma 
foram: linfopenia (935mm3), trombocitopenia (94.000mm3) e hemácias em rouleaux (+). Pesquisa de hemoparasitas e 
diagnostico parasitológico e sorológico para Leishmania sp. negativos.  Ainda assim, foi prescrito 120mg de doxiciclina 
(PO/BID) por 28 dias considerando possível infecção por E. canis. 

Dez dias após, o proprietário queixava-se da intensa queda de pelos e prostração. O diagnóstico foi negativo na 
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pesquisa de ectoparasitas em raspado profundo de pele e para infecção fúngica após tricograma e cultura fúngica 
através de laminocultivo (Dermatobac®, Probac do Brasil, São Paulo, SP) ainda que presente a trombocitopenia 
(120.000mm3). Frente à estas exclusões e dos resultados sorológicos não reagentes para LVC, iniciou-se a suspeita de 
adenite sebácea por se tratar de um cão da raça Akita.

Devido à ausência de resposta ao tratamento com doxiciclina e queixa de prurido generalizado intenso, suspeitou-
se de trombocitopenia imunomediada e associou-se à antibioticoterapia 20mg de prednisolona (PO/BID) durante 7 
dias As análises de sangue medular para detecção de DNA de Leishmania chagasi e Ehrlichia canis através da reação 
em cadeia da polimerase (PCR); e para pesquisa direta de formas amastigotas de Leishmania spp. em lâminas de 
esfregaço de sangue medular também tiveram resultados negativos. Após o tratamento prescrito detectou-se a 
permanência da trombocitopenia (157.000mm3). 

Passados 67 dias, o animal foi atendido novamente com ausência da melhora dos sinais dermatológicos, visível 
aumento da rarefação pilosa e alopecia, agora generalizada. Os exames indicaram trombocitopenia (96.000mm3) 
e leucopenia (5.700mm3) por linfopenia (912mm3) e cultura fúngica negativa. Desta vez, a amostra foi reagente no 
ELISA (OD: 0,275 e cut off: 0,207) e na RIFI (reagente 1/40) para LVC.

Para confirmação da suspeita de adenite sebácea foi realizada a biópsia de pele do animal, na qual foram coletados 
três fragmentos de pele, provenientes de áreas alopécicas da região dorsal do pavilhão auricular esquerdo, região 
dorsal da cauda e região torácica do animal. A análise histopatológica confirmou o diagnóstico devido ao encontro 
de infiltrado inflamatório piogranulomatoso multifocal moderado composto por neutrófilos e alguns macrófagos, 
principalmente na região bulbar do folículo piloso; ausência de glândulas sebáceas e discreta fibrose perifolicular. 
Nesta data, o diagnóstico molecular de LCV e EMC em amostra de sangue medular foi positivo para DNA de L. 
chagasi, assim como a pesquisa de formas amastigotas. 

CONCLUSÃO
A leishmaniose visceral deve ser incluída como diagnóstico diferencial para adenite sebácea em cães, mesmo que 
estes sejam de raças predispostas e, principalmente em áreas endêmicas para LVC. Recomenda-se o acompanhamento 
e monitoramento do paciente de área endêmica que apresente sinais clínicos dermatológicos e/ou manifestações 
laboratoriais compatíveis com LVC através da realização de exames sorológicos e parasitológicos periodicamente.
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RESUMO
O flutter atrial é uma arritmia supraventricular que pode estar associada ao bloqueio atrioventricular de 3º grau, 
cujo diagnóstico e tratamento representam um desafio para o clínico. Foi atendida uma cadela com sinais clínicos de 
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) direita e bradiarritmia. O eletrocardiograma diagnosticou os distúrbios de 
condução elétrica e o ecocardiograma possibilitou o estadiamento da ICC. A paciente recuperou a qualidade de vida 
e manteve-se estável com o tratamento clínico durante 4 meses, até a data da implantação do marca-passo sendo o 
tratamento definitivo para essa arritmia. O relato mostrou a importância do conhecimento a respeito da cardiologia 
para o diagnóstico e tratamento adequados.

Palavras-chave: Arritmia; bradicardia; marcapasso; supraventricular.

INTRODUÇÃO
Arritmias são comuns em cães, no entanto, o flutter atrial não costuma ser tão diagnosticado quanto a fibrilação 
atrial (1). As arritmias atriais apresentam menor risco de óbito ao paciente do que as ventriculares, porém, em 
longo prazo, podem evoluir para morte súbita. O flutter atrial consiste em uma arritmia supraventricular que 
apresenta ritmo regular e rápido, e frequência cardíaca oscilando entre 300 e 500 batimentos por minuto (bpm). 
Na forma típica, as ondas P são substituídas por ondas f, as quais se apresentam serrilhadas (2,3). A condução 
atrioventricular pode estar presente em diversos graus (2,3), sendo que pode ser observado o bloqueio 
atrioventricular (3). O flutter atrial pode ser secundário a certas enfermidades, tais como ruptura das cordoalhas 
tendíneas, comunicação interatrial, displasia da valva tricúspide e fibrose valvar mitral crônica (2); ou idiopático.   
O objetivo do presente relato foi descrever o diagnóstico e tratamento realizados na paciente para estabilização do 
quadro clínico, a fim de colaborar na condução de casos semelhantes. 

RELATO DE CASO
Uma canina, sem raça definida, de 7 anos, foi atendida no hospital veterinário da UNESP, campus de Jaboticabal, 
apresentando apatia, hiporexia, distensão abdominal, fraqueza e cansaço fácil. 

Ao exame físico, foram constatadas bradicardia (FC = 40 bpm), taquipneia (FR = 80 mpm), desidratação discreta e 
ascite. Não havia alterações nas radiografias torácicas, já no exame ultrassonográfico, havia congestão hepática e 
renal.

Não houve alterações no hemograma e urinálise. À bioquímica sérica, apresentou azotemia (creatinina = 3,3 mg/dL; 
ureia = 223 mg/dL), hiperfosfatemia (P = 6,7 mg/dL) e aumento da fosfatase alcalina (FA = 373 UL). 

Na eletrocardiografia, foi diagnosticado flutter atrial e bloqueio atrioventricular de 3º grau, e na ecocardiografia, 
foram constatadas ausência de contração dos átrios e sobrecarga de volume atrial e ventricular resultante.

Foram prescritos furosemida 1 mg/kg a cada 24 horas, pimobendam 0,2 mg/kg a cada 12 horas, benazepril 0,5 mg/
kg a cada 24 horas e espironolactona 1 mg/Kg a cada 24 horas, todos pela via oral. Após 6 dias de tratamento, a 
paciente estava clinicamente bem, se exercitando sem cansaço.
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DISCUSSÃO
O flutter atrial representa um circuito de reentrada nos átrios, elevando a frequência atrial, e, possivelmente, a 
ventricular (3). Neste caso, houve bloqueio atrioventricular de 3º grau, caracterizado por ausência de condução 
atrioventricular, em que o estímulo para a sístole ocorre abaixo do nodo sinusal, não havendo relação entre o estímulo 
elétrico atrial (ondas f) e o complexo QRS (2), o que explica a bradicardia apresentada pelo animal (figura 1). 

A fraqueza e cansaço fácil decorrem da redução no débito cardíaco (1). O animal apresentou sinais compatíveis com 
insuficiência cardíaca congestiva direita (4): congestão renal e hepática (azotemia e aumento da fosfatase alcalina) e 
ascite, devido à congestão da veia cava caudal, que leva à congestão dos órgãos abdominais.

O objetivo do tratamento foi amenizar a insuficiência cardíaca reduzindo a pós-carga com o uso de vasodilatador 
(benazepril) e a pré-carga com diurético (furosemida), utilizando fármaco cardioprotetor (espironolactona) e 
aumentando a força de contração com o pimobendam. Sendo medicada com esses fármacos, a paciente ficou estável 
por 4 meses, até a implantação do marca-passo, que é o tratamento definitivo.

Figura 1. Eletrocardiograma realizado no primeiro atendimento da paciente. Presença de ondas f e bloqueio atrioventricular de 3º grau.

CONCLUSÃO
Como visto neste relato, o flutter reduziu o volume diastólico, uma vez que anulou o volume ejetado pelos átrios, 
diminuindo, portanto, o débito cardíaco, o que provocou a insuficiência cardíaca congestiva e, por conseguinte, os 
sinais clínicos. 

Deste modo, é de suma importância conhecer a fisiopatogenia da insuficiência cardíaca congestiva e suas principais 
causas a fim de se realizar o diagnóstico e tratamento corretos. A estabilização clínica da paciente foi imprescindível 
para que a mesma recuperasse a qualidade de vida e se mantivesse estável e apta a ser submetida ao procedimento 
de implantação do marca-passo.
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RESUMO
A síndrome do ovário remanescente é causada pela presença de resíduo ovariano funcional em cavidade abdominal 
após castração. Já o Leydigoma aparece com frequência em machos senis, porém não há relatos desta neoplasia 
acometer fêmeas caninas, apenas em literatura clássica e raros casos em mulheres. Neste resumo foi relatado o 
caso de uma cadela castrada pré-púbere que, aos 12 anos, apresentou histórico de cio persistente. Em laparotomia 
exploratória foi encontrado um cisto ovariano e uma neoformação compatível com Leydigoma, com posterior 
exérese de ambos. O tratamento cirúrgico foi efetivo, comprovando a causa da síndrome e, mesmo raro, a presença 
de Leydigoma em fêmeas. 

Palavras-chave: neoplasia; videocirurgia; Leydig; cão.

INTRODUÇÃO
A síndrome do ovário remanescente pode acometer cadelas que, após ooforectomia, apresentam ciclos ou sinais 
físicos e comportamentais de estro, causado pela técnica cirúrgica aplicada, podendo manter a produção de 
estrogênio e apresentar foliculogênese (1,2). As células de Leydig são componentes do tecido intersticial do testículo 
produtoras de testosterona por estímulo do hormônio luteinizante hipofisário. Fêmeas também possuem células 
intersticiais secretoras de esteroides (3). A neoplasia destas células ocorre normalmente em machos com mais de 10 
anos de idade, podendo produzir testosterona causando síndromes paraneoplásicas e puberdade precoce (1,3). Em 
fêmeas, normalmente os tumores ovarianos são unilaterais, firmes e lobulados, já os das células de Leydig podem 
ocorrer bilateralmente causando hiperandrogenismo, sendo raros em mulheres e animais, sendo relevante relatar 
sua ocorrência na medicina veterinária (4,5). 

MATERIAL E MÉTODOS
Uma paciente da espécie canina, sem raça definida, 12 anos, apresentava histórico de cio persistente mesmo após 
ovariohisterectomia pré-púbere. Foi realizada avaliação ultrassonográfica, sendo identificada uma massa de 
aproximadamente 4cm, com bordas irregulares, maciça, de ecogenicidade mista e localizada em região abdominal 
média, lateral direita, sendo sugestiva de neoplasia de origem ovariana. 

. Mediante a esta primeira impressão, foi indicado o procedimento de laparoscopia exploratória para diagnóstico 
complementar. Em decúbito dorsal, foram realizados dois acessos pela técnica aberta, o primeiro para a inserção 
de um portal de 6mm para uso de um endoscópio rígido de 5mm e 0°, e o segundo sendo um portal de 11mm 
para manipulação de instrumentais cirúrgicos. Durante a inspeção da cavidade foi identificada a massa na região 
abdominal lateral direita, distante caudalmente do coto ovariano direito. A paciente foi posicionada em decúbito 
lateral esquerdo, confirmando não haver alterações em coto, sendo encontrada uma neoplasia apresentando cerca 
de 8cm de diâmetro, inserida em região de mesentério jejunal. Uma vez que essas alterações e localização foram 
identificadas, foi realizada a ampliação do acesso cirúrgico de 11mm para exteriorização do segmento intestinal 
afetado. Optou-se pela remoção da neoplasia associada à enterectomia de um segmento jejunal de aproximadamente 
20cm. Também foi realizada a avaliação do coto ovariano esquerdo, sendo encontrado e removido um cisto de 0,5cm 
de diâmetro, utilizando ligadura circular e fio poliglactina 910 2-0. A síntese de parede abdominal foi realizada em 
três camadas, a linha alba foi aproximada com padrão contínuo simples e fio poliglactina 2-0, o tecido subcutâneo 
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com padrão Cushing e mesmo fio e a pele com o padrão Wolff interrompido e fio mononáilon 4-0. Após a exérese, a 
neoplasia e o cisto ovariano foram encaminhados para análise histopatológica.

O tratamento pós-operatório consistiu de jejum gradual, analgesia pós-operatória com cloridrato de tramadol (2mg.
kg-1, TID, SC) e dipirona (25mg.kg-1, TID, SC) por três dias. Para antibioticoprofilaxia foi utilizada amoxicilina com 
clavulanato de potássio (22mg.kg-1, BID, VO) e metronidazol (25mg.kg-1, BID, VO) por cinco dias. Após 15 dias foi 
realizada a retirada dos pontos, não havendo sinais de alterações gastrintestinais ou reprodutivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tempo cirúrgico total foi de aproximadamente 120 minutos. Durante a laparoscopia exploratória, foi constatada 
que a neoplasia lateral direita não tinha comunicação com a região do coto ovariano, encontrava-se aderida em 
base de mesentério jejunal, sendo mais ampla que a imagem ecográfica. Apresentando cerca de 8cm de diâmetro, 
aspecto rugoso e coloração enegrecida. Considerando a castração pré-púbere e síndrome do ovário remanescente na 
senilidade, foi comprovado neste caso que complicações cirúrgicas podem ser responsáveis por distúrbios hormonais, 
alterações comportamentais tardias e desenvolvimento de neoplasias funcionais (1,2), neste caso comprovado 
por histopatologia que se trata de um Leydigoma. Para os autores deste relato, a neoplasia não aderida ao coto 
ovariano comprova ainda que resquícios de tecido ovariano que porventura fiquem livres na cavidade abdominal 
também podem ser responsáveis por neoplasias funcionais e síndrome do ovário remanescente. Os tumores das 
células de Leydig não acometem apenas indivíduos do sexo masculino em neoplasias testiculares. Mulheres podem 
desenvolver essa neoplasia, porém representa menos de 0,1% das neoplasias ovarianas causando hiperandrogenismo 
e virilização (5). Em cadelas também são neoplasias raras (4), neste caso não funcional, pois a cadela não apresentou 
hiperandrogenismo, e sim sinais de cio que estão relacionados à síndrome do ovário remanescente, que também 
pode estar relacionada ao pequeno cisto compatível com ovário, removido do coto esquerdo. 

CONCLUSÃO
A síndrome do ovário remanescente pode ocorrer pela perda de fragmentos ovarianos, com sua reimplantação em 
outros locais da cavidade abdominal e desenvolver neoplasias.  Apesar de raro, o Leydigoma pode acometer fêmeas, 
porém com menor incidência que em machos, sendo de grande importância o uso do exame histopatológico para 
diagnóstico diferencial das células neoplásicas.  
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RESUMO
O Dioctophyma renale é um nematóide de ciclo evolutivo indireto, tendo como hospedeiro definitivo (HD) o cão e 
hospedeiro intermediário (HI) um anelídeo oligoqueta que parasita as brânquias de peixes. Cães errantes e de hábitos 
alimentares pouco seletivos são os mais acometidos. O parasitismo causa destruição do parênquima renal e leva a 
sinais clínicos como hematúria e disúria. O objetivo deste trabalho é relatar o atendimento e acompanhamento de um 
cão, fêmea, sem raça definida, de aproximadamente cinco meses que apresentava hematúria e apatia. Na urinálise 
havia grande quantidade de ovos de D. renale. O tratamento foi realizado de forma cirúrgica através de nefrectomia 
total do rim direito. Constatou-se a presença de dois parasitas na cavidade abdominal e 11 no rim direito. Concluiu-
se que, a presença de D. renale intracavitários com frequência é observada apenas no post mortem e que a quantidade 
de parasitas encontradas em cães que se recuperaram bem no pós-operatório é muito menor do que as deste estudo.

Palavras-chave: Nefrectomia; Nematoide; Cirurgia.

INTRODUÇÃO
O Dioctophyma renale é o maior nematóide conhecido, parasitando rins de cães e outras espécies de animais.(1) Os 
adultos têm morfologia cilíndrica, coloração vermelha e pode medir até um metro de comprimento.(1) Os cães 
errantes e de hábitos alimentares pouco seletivos são os mais acometidos.(1) No cão (hospedeiro definitivo), o 
parasita adulto localiza-se geralmente no rim direito, devido a sua proximidade com o rim deireito, porém pode 
ocorrer localizações ectópicas, como na cavidade abdominal.(1,3) Após penetrar a cápsula renal o parasita causa a 
destruição progressiva das camadas cortical e medular do parênquima renal. As glândulas esofagianas do D. renale 
são bem desenvolvidas e possuem poderosa ação histolítica.(1,2,3) Apatia, emagrecimento, hematúria, aumento de 
volume palpável na região renal e algumas vezes, andar cambaleante são sinais clínicos observados.(1) O tratamento 
de eleição é o cirúrgico, com nefrectomia total do rim afetado.(1,2) 

O objetivo deste trabalho é relatar o atendimento e tratamento cirúrugico de um cão diagnosticado com D. renale, 
que apresentava parasitas na cavidade abdominal e 14  nematóides dentro da cápsula renal direita.

MATÉRIAIS E MÉTODOS
Foi atendido na Clínica Veterinária Unifacvest, Lages-SC, um cão, fêmea, não castrada, sem raça definida, de 
aproximadamente 5 meses que foi resgatada das ruas. O animal apresentava hematúria e apatia como sinais clínicos. 
Após anamnese e exame físico o animal foi encaminhado para a realização de exames de hemograma, urinálise e 
ultrassonografia (US). Chegando-se ao diagnóstico de parasitismo por D. renale.

O tratamento foi realizado de forma cirúrgica, com nefrectomia total do rim direito. Durante o procedimento, foram 
localizados dois parasitas intracavitários, próximos a borda caudal do fígado e presença de peritonite. Em seguida, 
o rim direito foi localizado e realizado nefrectomia total. Posteriormente a realização da nefrectomia, foi feita a 
abertura do rim retirado onde foi possível visualizar a presença de 11 parasitas e a destruição total do parênquima 
renal.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagnóstico do helminto é feito através de achado de necrópsia, ou pela presença de ovos na urina durante a 
urinálise.(4) No caso em questão somente o rim direito estava acometido e o animal apresentava sinais clínicos 
característicos,(1) no hemograma  os parâmetros se encontravam dentro dos valores de referência, (5)  entretanto 
alterações como monocitose, eosinofilia, anemia podem ocorrer.(3,6) Na urinálise a urina apresentava coloração 
marrom escuro, com presença de sangue oculto e grande quantidade de ovos do parasita D. renale. 

Durante o procedimento cirúrgico confirmou-se a presença do parasita no rim direito. O parasitismo por vinte e 
oito vermes livres na cavidade abdominal e seis no interior da cápsula renal do rim direito, totalizando 34 parasitas, 
durante a necropsia de um cão, sendo o maior número descrito em um só animal até hoje.(4) Em relatos  de cães 
que sobreviveram ao tratamento cirúrgico, a média  de nematódeos encontrados é de 1 a 2 nematóideos dentro da 
cápsula renal,(2,6) no caso deste relato foram encontrados 2 parasitas intracavitários e 11 no rim direito(Figura 1). 

Após a cirurgia, a paciente ficou sob observação durante dois dias e apresentou uma boa recuperação voltando a 
apresentar urina sem alterações e se alimentar normalmente. Após 8 dias o proprietário retornou com a paciente para 
retirada dos pontos. 

Figura 1 - Presença de 11 Dioctophyma renale dentro da capsula renal direita após nefrectomia total.

CONCLUSÃO
É raro encontrar um número elevado de parasitas em um cão vivo, como o descrito neste relato. A presença de 
Dioctophyma renale intracavitário geralmente é um achado de necropsia. O tratamento cirúrgico é o mais apropriado, 
pois obteve-se um resultado satisfatório e uma ótima recuperação pós-operatória.
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RESUMO
As pulgas são ectoparasitas hematófagos que geralmente parasitam cães e gatos na medicina veterinária.  As espécies 
de pulgas mais frequentes são Ctenocephalides felis e Ctenocephalides canis, responsáveis pela transmissão de doenças e 
por serem hospedeiros intermediários de agentes infectantes. Avaliou-se neste trabalho a distribuição de pulgas por 
região corpórea de cães das raças galgo, veadeiro pampeano e SRD criados em zonas rurais dos municípios de Pelotas 
e Capão do Leão-RS. No período de 19 a 28 de Julho de 2016 foram coletadas 425 pulgas de 18 cães de zona rural, 
onde estas foram capturadas com o uso de pente fino. Os valores encontrados foram expressos em porcentagem nas 
respectivas regiões: anca/cauda 6,35% (27/425), peito/ventre 5,41% (23/425), cabeça/pescoço 10,35% (44/425), nos 
membros anteriores 12,24% (52/425), membros posteriores 14,82% (63/425) e região das costelas 38,12% (162/425) 
de pulgas. Conclui-se que a área de maior concentração de pulgas é a região das costelas e que esse método de 
escovação modificada mostrou-se eficaz para a identificação das regiões corpóreas com maior número de pulgas.

Palavras-chave: ctenocephalides spp.; ectoparasitas; concentração de pulgas 

INTRODUÇÃO
As pulgas são ectoparasitas hematófagos, onde seus hospedeiros são animais endotérmicos(1), que geralmente são 
encontrados em cães e gatos, porém podem ser visualizados em outras espécies(2). As espécies de pulgas mais 
frequentes, tanto em cães de zona urbana como de zona rural, são da espécie Ctenocephalides felis e Ctenocephalides 
canis(3). 

O controle desses parasitos é de suma importância por estarem envolvidos na transmissão de viroses, doenças 
bacterianas, protozooses e helmintoses(4). Além disso, o gênero Ctenocephalides é o responsável pela ocorrência da 
dermatite alérgica à picada de pulga em cães e gatos, conhecida também como DAPP(5).

Os cães, quando infestados por pulgas, podem apresentar sinais clínicos de prurido, irritação cutânea e em casos 
mais graves até dermatites(2). Medleau e Hnilica(6) afirmam que as lesões localizam-se principalmente na região 
lombosacra dorsocaudal, dorso da inserção da cauda, porção caudomedial da coxa, abdome e flancos.

O objetivo desse trabalho foi avaliar a distribuição de pulgas por região corpórea de cães da raça galgo, veadeiro 
pampeano e SRD criados em zonas rurais do munícipio de Pelotas e Capão do Leão, RS.

MATERIAL E MÉTODOS
No período de 19 a 28 de Julho de 2016, foram coletadas pulgas de 18 cães provenientes do distrito do Salso, região 
de Pelotas, RS e do distrito Jardim América município de Capão do Leão, RS. As pulgas foram apanhadas através do 
uso de pente fino, específico para remoção de pulgas em animais, com uso da técnica de Marchiondo(7) modificada. 
A escovação conforme o método de Marchiondo(7) foi adaptado para esse estudo. De acordo com a técnica descrita 
originalmente pelo autor, seria realizada uma escovação contínua em toda extensão do animal, desde a cabeça até a 
cauda com aproximadamente 50 escovações como uso de pente fino. Para o estudo, foi elaborada uma resenha com 
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delimitações de regiões corporais por animal.

A estratificação corpórea englobou seis áreas: cabeça/pescoço, membros anteriores, membros posteriores, costelas, 
anca/cauda e peito/ventre. Cada região foi submetida a 10 escovações, totalizando 70 escovadas. Após, as pulgas 
capturadas foram acondicionadas em recipiente isotérmico em temperatura de 4°C a 6°C para reduzir o seu 
metabolismo. Foi realizada análise numérica de porcentagem relativa às regiões corpóreas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do total de 425 pulgas coletadas, apresentadas por área em porcentagens revelam os valores: anca/cauda 6,35% 
(27/425), peito/ventre 5,41% (23/425), na cabeça/pescoço 10,35% (44/425), nos membros anteriores 12,24% (52/425), 
membros posteriores 14,82% (63/425) e por fim na porção das costelas encontrou-se 38,12% (162/425) de pulgas. De 
acordo com esses resultados pode-se afirmar que a região corpórea com maior grau de concentração de pulgas é a 
área das costelas, seguida dos membros posteriores.  Conforme os dados obtidos, com a técnica modificada foi 
possível identificar a região corpórea com maior parasitismo e melhores resultados na escovação e coleta das pulgas.

Os dados encontrados corroboram com os estudos de Medleau e Hnilica(6), que identificaram lesões na extensão 
caudomedial dos membros posteriores, flancos e dorso. Bastos(8) em análise realizada em cães, afirmou a presença 
de possíveis picadas de pulgas nas regiões caudomedial da coxa, região das costas e flancos indo de encontro à 
informação gerada neste trabalho.

CONCLUSÕES
A partir dos dados expostos conclui-se que as áreas de maior concentração de pulgas, em ordem decrescente, são 
costelas, membros posteriores, membros anteriores, cabeça/pescoço, cauda e peito/ventre. Este trabalho reflete a 
intensa distribuição de pulgas por todo o corpo do animal, demonstrando uma técnica eficaz para identificação e 
estabelecendo o método modificado como modo auxiliar ao controle deste ectoparasito.
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RESUMO
Relata-se um caso de doença vestibular central por infarto isquêmico secundário a hipotireoidismo primário 
diagnosticado em uma cadela Pit Bull com tetraparesia não ambulatória, diminuição do nível de consciência, reações 
posturais diminuídas nos quatro membros e nistagmo vertical. O caso traz como relevância clínica, demonstrar 
as alterações encontradas em um cão com sinais vestibulares centrais e evidenciar o hipotireoidismo como causa 
indireta da doença vestibular central, mesmo que essa afecção metabólica raramente acometa o sistema nervoso 
central de cães.

Palavras-chaves: aterosclerose; acidente vascular; sistema nervoso central

INTRODUÇÃO
Alterações neurológicas secundárias ao hipotireoidismo são incomuns em cães, principalmente quando comparadas 
a outros sinais clínicos como letargia, ganho de peso e alterações dermatológicas (1,2). Quando presentes, podem 
envolver o sistema nervoso periférico ou central e os mais comuns incluem: diminuição do nível de consciência, 
andar em círculos, doença vestibular, crises epilépticas, disfunção cognitiva, paralisia de nervo facial, paralisia de 
laringe e polineuropatia (1,3,4,5,6). 

Em um estudo sobre doença vestibular em 81 casos, não foi encontrado nenhum caso de hipotireoidismo ocasionando 
doença vestibular central (7). Além disso, mesmo na literatura consultada são poucos os casos demonstrados (1,2,4). 
Com o relato do caso a ser descrito, pretende-se demonstrar que o acidente vascular encefálico (infarto isquêmico), 
embora infrequente, pode ocasionar síndrome vestibular central e ter, como causa indireta, o hipotireoidismo.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendida no Hospital Veterinário Universitário de uma Instituição, uma cadela Pit bull, com 13 anos de idade, 
pesando 37kg, com histórico de dificuldade para caminhar há duas semanas. O surgimento dos sinais neurológicos 
foi agudo e a evolução progressiva. No exame neurológico, foi observado nistagmo vertical, sonolência, tetraparesia 
não ambulatória, reações posturais (propriocepção e teste do salto) diminuídas nos quatro membros, reflexos 
segmentares espinhais em membros pélvicos (patelar, flexor e perineal) e torácicos (flexor) e tônus muscular normais, 
caracterizando doença vestibular central.

Frente ao histórico, achados clínicos e neurológicos, o diagnóstico presuntivo foi de neoplasma intracraniano. Como 
principais diagnósticos diferenciais foram listados: doença inflamatória infecciosa, não infecciosa e vascular. Os 
exames complementares realizados incluíram: hemograma, bioquímica sérica, urinálise, ultrassom de abdome e 
radiografia simples do tórax. Foi observado hipercolesterolemia [861mg dL-1] e hipertrigliceridemia [554mg dL-
1] além de generalizada cardiomegalia e discreta hepatomegalia. Os níveis dos hormônios T4 total, T4 Livre e 
TSH foram 0,74mcg/dl (1,4-3,8), 0,38ng/dl (0,50-1,60) e 0,52ng/ml (0,04-0,40), respectivamente, compatíveis com 
hipotireoidismo. 

O animal apresentou piora do quadro clínico e foi a óbito. Na necropsia, foi observado aumento moderado do coração 
e artérias coronárias esbranquiçadas, espessadas e com parede externa irregular, sem alterações macroscópicas no 
encéfalo.
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No estudo histológico do coração, observou-se uma acentuada desorganização na parede das artérias coronárias que 
estavam acentuadamente espessadas, quase ocluindo o lúmen arterial. As áreas de desorganização e espessamento 
da parede eram caracterizadas por acúmulo de lipídeos, e focos de mineralização. A mesma alteração observada 
nas artérias coronárias foi encontrada em grande quantidade de arteríolas esplênicas, renais e nas leptomeninges 
do encéfalo, principalmente na região do tronco encefálico. Apresentava também infiltrado nodular multifocal de 
linfócito, plasmócito e macrófagos na tireóide, além de congestão e destruição folicular caracterizando tireoidite 
linfocítica. Logo, as alterações microscópicas observadas em múltiplas artérias e na tireóide desse cão foram 
compatíveis com aterosclerose secundária ao hipotireoidismo primário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O cão desse relato apresentava sinais de doença vestibular central (diminuição do nível de consciência, deficiência 
nas reações posturais e nistagmo vertical), os quais foram resultados do infarto isquêmico no tronco encefálico (2). 

A lesão arterial e consequente isquemia observada no encéfalo, particularmente no tronco encefálico (medula 
oblonga rostral), secundárias a aterosclerose, resultaram nos sinais neurológicos. Adicionalmente, a elevação nas 
concentrações de triglicerídeos e colesterol, como observadas nesse caso, contribuíram para o aumento da viscosidade 
do sangue e o risco de eventos tromboembólicos (5). 

Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia ocorrem em 75% e 88%, respectivamente, dos cães com hipotireoidismo, 
devido ao aumento das concentrações de lipoproteínas de baixa densidade (8). O cão do presente relato apresentava 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, além dos níveis de T4 total e livre baixos e TSH alto. Assim, devido à alta 
correlação entre o colesterol triglicerídeos com o hipotireoidismo, os autores desse trabalho recomendam investigar 
os níveis séricos desses lipídios em cães adultos e idosos com alterações vestibulares centrais, mesmo na ausência de 
outros sinais que fariam suspeitar dessa endocrinopatia.

CONCLUSÕES
O caso traz como relevância clínica, demonstrar as alterações encontradas em um cão com sinais vestibulares centrais 
e evidenciar o hipotireoidismo primário como causa indireta de doença vestibular central, mesmo que essa afecção 
metabólica raramente acometa o sistema nervoso central.

REFERÊNCIAS
1) Dixon RM., Reid SW, Mooney CT. Epidemiological, clinical, haematological and biochemical characteristics of canine 
hypothyroidism. The Veterinary Record 1999; 145(17):481-487.
2) Higgins MA, Rossmeisl JrJH, Panciera DL. Hypothyroid-associated central vestibular disease in 10 dogs: 1999-2005. 
Journal of Veterinary Internal Medicine 2006; 20(6):1363-1369. 
3) Bertalan A, Kent M, Glass E.  Neurologic manifestations of hypothyroidism in dogs. Compendium on continuing 
education for the practicing veterinarian 2013; 35(3):E1-E7, 
4) Bichsel P, Jacobs G, Oliver JrJE. Neurologic manifestations associated with hypothyroidism in 4 dogs. Journal of the 
American Veterinary Medical Association 1998; 192(12):1745-1747. 
5) Hess RS, Kass PH, Van Winkle TJ. Association between diabetes mellitus, hypothyroidism or hyperadrenocorticism, 
and atherosclerosis in dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine 2003; 17(4):489-494.
6) Jaggy A, Oliver JE, Ferguson DC, Mahaffey EA, Glaus JrT. Neurological manifestations of hypothyroidism: A 
retrospective study of 29 dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine 1994; 8(5):328-336.
7) Chaves RO, Beckmann DV, Copat B, Souza FW, Fabretti AK, Gomes LA et al. Doença vestibular em cães: 81 casos 
(2006-2013). Pesquisa Veterinária Brasileira 2014; 34(12):1231-1235.
8) Mooney CT. Canine hypothyroidism: a review of etiology and diagnosis. New Zealand Veterinary Journal 2011; 
59(3):105-114. 
9) Downs LG, Bolton CH, Crispin SM, Wills JM. Plasma lipoprotein lipids in five different breeds of dogs. Research in 
Veterinary Science 1993; 54(1):63-67.

Doença Vestibular Central por Infarto Isquêmico Secundário a Hipotireoidismo em um Cão



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 153

Doenças vetoriais na rotina clínica veterinária de 
animais de companhia no município de Pelotas-RS
Bruno Cabral Chagas – Programa de Pós Graduação em Parasitologia, Universidade Federal de Pelotas
Ane Gabriela Vogt – Programa de Pós Graduação em Bioquímica e Bioprospecção, Universidade Federal de Pelotas
Vinicius Macedo Padilha* – Acadêmico de Medicina de Veterinária, Universidade Federal de Pelotas
Márcia de Oliveira Nobre – Professora Adjunta do Departamento de Clínicas Veterinárias, Universidade Federal de Pelo-
tas
Sérgio Silva da Silva – Professor Adjunto do Departamento de Veterinária Preventiva, Universidade Federal de Pelotas
*viniipadilha@hotmail.com

RESUMO
Os vetores em medicina veterinária possuem uma importância muito significativa visto que são transmissores das 
doenças vetoriais de frequência na rotina clínica e de importância sanitária por algumas serem de cunho zoonótico. 
Foram avaliadas neste trabalhos as ocorrências de doenças vetoriais em clínicas veterinárias no município de 
Pelotas-RS, por meio de questionários entregues a médicos veterinárias abrangendo seis doenças vetoriais, a serem 
classificadas em níveis, sendo 1 a de maior ocorrência e 6 a de menor ocorrência. A dermatite alérgica à picada de 
pulga, foi a doença mais prevalente 70% nível 1, seguida de babesiose 40% nível 2. A doença leishmaniose, foi a 
doença de menor significitude relatada, visto que foi alocada em 70% no nível 6. Estes dados trazem a tona que 
dentro da rotina clínica, diariamente as doenças vetoriais são relatadas e merecem uma importância quanto ao seu 
cuidado e profilaxia.  

Palavras-chave: vetores; epidemiologia; cães; parasitoses. 

INTRODUÇÃO
As doenças vetoriais, a exemplo de dipilidiose, babesiose, erlichiose, leishmaniose, são categorizadas por serem 
transmitidas a partir de um organismo vetor como pulgas, carrapatos, mosquitos e moscas, podendo causar quadros 
sintomatológicos distintos com base na ação de determida doença propagada por um vetor específico(1). São de 
ocorrência global, tendo, porém, frequências exacerbadas em países subdesenvolvidos que possibilitam condições 
para a mantença das mesmas a partir do ciclo dos vetores(2). É de notável expressão também, o papel dos vetores 
com alterações não relacionadas as doenças que transmitem, mas com reações alérgicas cutâneas expressas pelos 
hospedeiros(3). Em conluio ao exposto, este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento de ocorrência das 
doenças vetoriais em clínicas veterinárias do município de Pelotas-RS.

MATERIAL E MÉTODOS
Durante o período de julho de 2016, foi submetido a Médicos Veterinários atuantes na área de clínica médica 
de animais de companhia do município de Pelotas-RS, um questionário referente a ordem de ocorrência de 
doenças vetorias na rotina clínica. O questionário abordava 6 doenças sendo elas: dermatite alérgica a picada de 
pulgas(DAPP), dipilidiose, leishmaniose, erlichiose, babesiose, dirofilariose e um espaço para preenchimento no 
caso de alguma outra doença com ocorrência não relatada no questionário. A ordem de importância foi ajustada de 
1 a 6, sendo 1 a doença de maior ocorrência e 6 a de menor ocorrência. Os dados foram analisados para frequência 
da variável doenças vetoriais através do software Statistica 6.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das doenças vetoriais pesquisadas a que emergiu em maior ocorrência de acordo com os médicos veterinários foi 
a DAPP,  sendo relatada em 70% no nível 1. A DAPP possui uma casuística bastante elevada em grande parte de 
distribuição do globo aonde existe proliferação de pulgas. A ocorrência de DAPP relatada, vai de encontro com a 
descrita por Zur et al.(4), que após realizar levantamento a partir do históricos de 266 cães atendindos no hospital 
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veterinário da universidade da Califoria EUA, no intervalo de 1992-1998 identificou DAPP  em 50% dos cães 
previamente diagnosticados com dermatite atópica, sendo os cães da raça pastor alemão os que apresentaram maior 
frequencia da doença, sem distinções de idade e/ou sexo. 

A doença que figurou com a menor ocorrência clínica, com estratificação 6 de 70% foi a leishmaniose. A leishmaniose 
é transmitida pelas fêmeas dos flebotomíneos contaminadas com o agente Leishmania spp. sendo que os cães, 
desenvolvem a forma visceral que é mais agressiva pelo envolvimento sistêmico e a forma cutânea com menos 
nuances de complicações, servindo ainda como reservatório da doença visto que a mesma é uma zoonose, estando a 
manifestação de leishmaniose visceral canina estritamente relacionada a leishmaniose visceral humana(2). 

As outras doenças vetoriais que apresentaram-se com as maiores ocorrências (nível 2) foram a babesiose com 
40%, doença transmitida pelo carrapato Riphicephalus sanguineus para os cães cursando com quadros de apatia, 
emagrecimento, anemia, febre e esplenomegalia, em alguns casos devido a destruição eritrocitária causada pelo 
parasito(5). No nível 3 a doença erlichiose causada pelo parasito intracelular Erlichia spp. é transmitida também 
pelo carrapato Riphicephalus sanguineus, apresentou valor de 30% de ocorrência seguido de babesiose, leishmaniose 
e dipilidiose em um patamar de 20% sendo esta última uma doença causada pelo cestódeo Dipylidium caninum 
transmitida pela pulga(1). 

Junto a apresentação do nível 4 a doença de maior expressão com 40% foi a erlichiose, no nível 5 a dirofilariose, 
doença causada pelo verme Dirofilaria spp. o verme do coração, transmistida por mosquitos dos gêneros Aedes spp, 
Anopheles spp e Culex spp, doença que cursa com sinais circulatórios, aonde o parasito após morrer, causa um quadro 
de obstrução do vaso, vindo assim a causar uma série de manifestações clínicas, sendo também pouco diagnosticada, 
o que pode ter alocado essa doença em  valor de tão baixa ocorrência(6). Micoplasmose foi a única doença citada 
separadamente por um clínico.

CONCLUSÕES
Este trabalho afirmou a significidade lograda pelas doenças vetoriais expressas na rotina clínica pelos médicos 
veterinários de Pelotas-RS, bem como, a importância que as mesmas possuem junto a mantença da sanidade dos 
animais de companhia. Esta pesquisa foi pioneira na coleta de dados sobre doenças vetoriais junto a médicos 
veterinários clínicos no município de Pelotas, porém, necessita de maiores informações para que os dados sejam 
expressos com maior seguridade.

REFERÊNCIAS
1) Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre ya los animales.1ª ed. Washington; 
Organización Panamericana de la Salud Washington;1977.
2) Teles APS, Herrera HM, Ayres FM, Brazuna JCM, Abreu UGP. Fatores de risco associados à ocorrência da leishmaniose 
visceral na área urbana do município de Campo Grande. Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, 
2015; 11; 35-48.
3) Sousa CA, Alliwell RE. The ACVD task force on canine atopic dermatitis (XI): the relationship between arthropod 
hypersensitivity and atopic dermatitis in the dog. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2001; 81; 233-237.
4) Zur G, Ihrke PJ, White SD, Kass PH. Canine atopic dermatitis: a retrospective study of 266 cases examined at the 
University of California, Davis, 1992–1998. Part I. Clinical features and allergy testing results. Veterinary dermatology; 
2002; 13; 89-102.
5) Corrêa A, Nascimento MV, Faria LS, Bisoli EDAG, Pena SB. Babesiose Canina: relato de caso, Revista Científica 
Eletrônica de Medicina Veterinária; 2005; 3; 167-171.
6) Silva RC, Langoni H. Dirofilariose. Zoonose emergente negligenciada. Ciência Rural; 2009; 39. 

Doenças vetoriais na rotina clínica veterinária de animais de companhia no município de Pelotas-RS



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 155

Efeito da lipemia pós-prandial sobre a 
determinação bioquímica de albumina em cães 
saudáveis alimentados com ração comercial
Paula Lima de Oliveira - graduanda em Medicina Veterinária pelas Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). 
Nathalia Lopes Tavares Silva - graduanda em Medicina Veterinária pelas FIO.
Natália Camila Minucci Bonatto - licenciada em Ciências Biológicas pelas FIO e graduanda em Medicina Veterinária 
pelas FIO.
Maria Rachel Melo Bosculo Lima - Farmacêutica graduada pelas FIO.
Breno Fernando Martins de Almeida - Professor Doutor da Disciplina de Laboratório Clínico Veterinário das FIO.
Autor para correspondência: Paula L. Oliveira, e-mail: paula.aaspa@gmail.com

RESUMO
A lipemia é uma causa comum de rejeição de amostras no laboratório clínico veterinário, nem sempre podendo 
ser evitada em casos de urgência. Por interferir diretamente na absorção de luz, substâncias determinadas por 
espectrofotometria em amostras lipêmicas poderiam não apresentar valores confiáveis nas análises laboratoriais, 
sendo escassos estudos avaliando esse tipo de interferência na Medicina Veterinária. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve como objetivo verificar se a lipemia pós-prandial induzida por ração comercial em cães saudáveis 
causam alteração dos teores séricos de albumina determinados por espectrofotometria. Para tal, amostras de soro de 
13 cães saudáveis tiveram seus teores de albumina mensurados por espectrofotometria imediatamente antes e 2, 3 e 
4 horas após indução de lipemia utilizando ração comercial. Observou-se que a lipemia pós-prandial induzida pela 
ração comercial causou aumento dos teores séricos de albumina quando comparado ao momento não lipêmico (3,47 
± 0,45 g/dL vs. 3,56 ± 0,42 g/dL, p=0,0297). Conclui-se que a lipemia pós-prandial causa aumento dos teores séricos 
de albumina de cães saudáveis determinados espectrofotometricamente. Porém, clinicamente tal interferência parece 
não ser relevante.

Palavras-chave: hipertrigliceridemia; espectrofotometria; proteínas; canino.

INTRODUÇÃO
A lipemia é a alteração do soro ou plasma sanguíneo decorrente do acúmulo de partículas maiores de lipoproteínas 
(1). É causada comumente por jejum prolongado ou inferior a 8 horas (2), ou ainda devido a diversas condições 
patológicas (3,4).

Amostras com presença de lipemia são frequentemente submetidas a análises bioquímicas e por interferirem 
diretamente com a absorção de luz, poderiam fazer com que os resultados dos exames bioquímicos estejam sujeitos 
a erros analíticos (5), sendo de suma importância estabelecer o grau de interferência que a lipemia causa nos exames 
bioquímicos de rotina (3,4).

Considerando que nem sempre é possível excluir as amostras lipêmicas na rotina hospitalar e que o efeito da lipemia 
pós-prandial sobre as determinações bioquímicas tem sido pouco avaliado na Medicina Veterinária, o presente 
trabalho teve por objetivo verificar se a lipemia pós-prandial induzida por ração comercial em cães saudáveis causam 
alteração dos teores séricos de albumina determinados por espectrofotometria.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados para o estudo 13 cães saudáveis de 2 e 6 anos de idade, sem alterações clínicas, hematológicas e 
bioquímicas, pesando entre 8 e 20 kg e com escore corporal entre 4 e 5 (6). 

Esses cães foram alimentados com ração comercial contendo proteína bruta mín. 26%, extrato etéreo mín. 14%, 
matéria fibrosa máx. 2,5% e matéria mineral máx. 7,5% com energia metabolizável de 3.730 kcal/kg (CIBAU Adult, 
Farmina Pet Food, SP, Brasil) na quantidade indicada pelo fabricante, recebendo metade da porção diária. 
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Foram colhidas amostras sanguíneas imediatamente antes e 2, 3 e 4 horas após a alimentação, sendo que nestes 
momentos ocorre o pico de lipemia nos monogástricos (2). O soro obtido foi submetido à determinação de albumina 
utilizando reagentes comerciais (Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil) em espectrofotômetro semiautomático (BIO 
2000, BioPlus, Barueri, SP, Brasil) segundo as recomendações do fabricante. As análises foram realizadas em duplicata 
após calibração com calibrador (Calibra H, Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil) e verificação com controles comerciais 
níveis I (Qualitrol 1H, Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil) e II (Qualitrol 2H, Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil).

Após análise das variáveis quanto à normalidade (Teste de Shapiro-Wilk), o grupo de amostras não lipêmicas foi 
comparado ao grupo de amostras lipêmicas utilizando teste de t não-pareado em programa computacional (GraphPad 
Prism, v.6.00 para Windows, GraphPad Software, USA), sendo considerados significantes quando p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A lipemia pós-prandial causou aumento dos teores séricos de albumina de cães saudáveis alimentados com ração 
comercial, quando comparado ao momento não-lipêmico (3,47 ± 0,45 g/dL vs. 3,56 ± 0,42 g/dL, p=0,0297). Tal 
resultado pode ser justificado pelo fato de a espectrofotometria se basear na absorção de luz, sofrendo interferência 
pela amostra lipêmica, pois além da substância mensurada, as lipoproteínas presentes na amostra também absorvem 
a luz (2, 7). 

São escassos estudos determinando o efeito da lipemia em amostras caninas e até o momento não existem trabalhos 
analisando o efeito específico da lipemia pós-prandial canina induzida por ração comercial. Saldaña (8) ao determinar 
o efeito da lipemia in vitro em humanos, observou que os valores de albumina não sofreram interferência significativa 
na presença de lipemia devido à variação ser inferior a 10%. Entretanto, Alleman (5) observou aumento dos teores 
séricos de albumina causado pela adição de substância lipídica in vitro em soros caninos. Nesse contexto, é possíveis 
que os efeitos observados pela lipemia pós-prandial observados no presente estudo sejam semelhantes aos da lipemia 
simulada in vitro pelo último autor.

No presente estudo, embora a lipemia pós-prandial tenha aumentado significativamente os valores de albumina, 
nenhuma amostra lipêmica excedeu os valores de referência da espécie canina. Porém, como todos os animais eram 
saudáveis, mais estudos são necessários para verificar se tais resultados seriam semelhantes em animais doentes.

CONCLUSÃO
A lipemia pós-prandial causa aumento dos teores séricos de albumina de cães saudáveis determinados 
espectrofotometricamente. Porém, clinicamente tal interferência parece não ser relevante.
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RESUMO 
A lipemia é a principal causa de recusa de amostras na rotina bioquímica laboratorial veterinária. Entretanto tal 
alteração nem sempre pode ser evitada e não se conhece o efeito de tal alteração sobre os valores de proteínas 
totais (PT) obtidos por refratometria. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou determinar o efeito da lipemia 
sobre a mensuração de PT por refratometria, comparando-a ao método bioquímico do biureto. Para tal, amostras 
de soro de 13 cães foram obtidas antes e 2, 3 e 4 horas após a alimentação com ração comercial, sendo os teores de 
PT determinados por refratometria e método bioquímico do biureto. Foi observado que a refratometria superestima 
os valores de PT em amostras não lipêmicas e lipêmicas. Entretanto, tal diferença diminui em amostras lipêmicas, 
possivelmente porque a lipemia interferiu mais no método bioquímico do que no refratométrico. Conclui-se que os 
valores de proteínas totais obtidos por refratometria de amostras lipêmicas são mais próximos dos valores obtidos 
por refratometria. Entretanto, tal resultado parece ser decorrente do erro que a lipemia causa sobre as determinações 
bioquímicas de proteínas totais na espécie canina.

Palavras-chave: Hipertrigliceridemia; Cão; Biureto; Espectrofotometria.

INTRODUÇÃO
A técnica de refratometria é um importante instrumento na medicina veterinária utilizado para a mensuração de 
proteínas totais (PT) em amostras de soro, plasma e efusões, na qual a combinação da concentração de todos os 
solutos dissolvidos denominados de sólidos totais alteram o ângulo de refração da luz. Admite-se que substâncias 
não-proteicas como glicose, ureia, fibrinogênio, eletrólitos, colesterol e triglicerídeos contribuem para o ângulo de 
refração gerando resultados que não expressam o valor real de proteínas (1), o que torna a precisão refratométrica 
controversa (2,3).

A lipemia causa a turbidez da amostra devido ao acúmulo de lipoproteínas (4), sendo uma importante causa de 
recusa de amostras destinadas à análise bioquímica na rotina laboratorial veterinária. Pode ser causada por jejum 
prolongado ou inferior a 8 horas (5), ou ainda devido a diversas condições patológicas (7). Nesse contexto, a lipemia 
nem sempre pode ser evitada e informações específicas sobre o efeito da lipemia na mensuração de proteína total por 
método refratométrico são escassos.

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi determinar interferência da lipemia pós-prandial de cães alimentados 
com ração comercial sobre a mensuração de proteína total pelo método de refratometria, comparando-o ao método 
bioquímico do biureto.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados para o estudo 13 cães saudáveis de 2 e 6 anos de idade, sem alterações clínicas, hematológicas e 
bioquímicas, pesando entre 8 e 20 kg e com escore corporal entre 4 e 5 (8). Esses cães foram alimentados com ração 
comercial contendo proteína bruta mínima 26%, extrato etéreo mín. 14%, matéria fibrosa máxima 2,5% e matéria 
mineral máx. 7,5% com energia metabolizável de 3.730 kcal/kg (CIBAU Adult, Farmina Pet Food, SP, Brasil) na 
quantidade indicada pelo fabricante, recebendo metade da porção diária recomendada. O soro obtido de amostras 
imediatamente antes e 2, 3 e 4 horas após a alimentação, pico lipêmico dos monogástricos (5), foi submetido 
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à determinação de PT utilizando refratômetro portátil (ATAGO, Mod. Master-SUR-NM, Japan) previamente 
calibrado e utilizando reagente bioquímico comercial (Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil) em espectrofotômetro 
semiautomático (BIO 2000, BioPlus, SP, Brasil), em duplicata e após calibração com calibrador e verificação com 
controles comerciais níveis I e II (Qualitrol 2H, Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil).

Após análise das variáveis quanto à normalidade (Teste de Shapiro-Wilk), os métodos foram comparados utilizando-
se teste de t pareado em programa computacional (GraphPad Prism, v.6.00 para Windows, GraphPad Software, 
USA), sendo considerados significantes quando p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores de PT obtidos por refratometria foram superiores aos obtidos por método bioquímico tanto em amostras 
não lipêmicas (6,05 ± 0,52 vs. 6,57 ± 0,46 g/dL, p<0,0001), quanto lipêmicas (6,32 ± 0,56 vs. 6,51 ± 0,44 g/dL, p=0,0095). 
Entretanto, pôde-se observar que a diferença média entre os métodos que era de 0,52 g/dL em amostras não lipêmicas 
reduziu para 0,19 g/dL em amostras lipêmicas. Essa redução na diferença entre os métodos em amostras lipêmicas 
provavelmente deve-se à interferência direta da lipemia na absorção de luz da espectrofotometria, responsável por 
causar falso aumento de PT nas análises bioquímicas (9), conforme foi observado valores médios de PT de 6,05 g/dL 
em amostras não-lipêmicas e 6,35 g/dL em amostras lipêmicas. 

Até o presente momento não existem estudos avaliando o efeito da lipemia pós-prandial sobre os valores de PT 
obtidos por refratometria. Entretanto, outro estudo avaliando o efeito da ureia sobre tal determinação, observou que 
amostras azotêmicas aumentam os teores de PT obtidos por refratometria (1), diferentemente do presente resultado. 
Tal discrepância provavelmente deve-se ao fato de a lipemia ter interferido mais no método espectrofotométrico do 
que no método refratométrico. Embora tenha-se observado que a lipemia pós-prandial tenha diminuído a diferença 
entre os métodos avaliados, vale ressaltar que tais resultados foram obtidos com animais saudáveis com lipemia 
moderada, sendo necessários mais estudos com animais doentes exibindo lipemia mais significativa.

CONCLUSÃO
Os valores de proteínas totais obtidos por refratometria de amostras lipêmicas são mais próximos dos valores obtidos 
por refratometria. Entretanto, tal resultado parece ser decorrente do erro que a lipemia causa sobre as determinações 
bioquímicas de proteínas totais na espécie canina.
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RESUMO
O Aspergillus flavus é o principal e mais relatado fungo toxigênico em alimentos para animais de estimação. Sua 
presença no alimento pode acarretar prejuízos para os fabricantes e saúde dos animais. Processos de descontaminação 
fúngica com gás ozônio (O3) já foram utilizados em outros alimentos.  Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a 
inativação de A. flavus por meio do ozônio gasoso em alimentos para cães. Foram analisados alimentos comerciais 
extrusados para cães de Classe Econômica e Super premium contaminados artificialmente com A. flavus. O O3 foi 
eficiente para reduzir esporos de A. flavus previamente inoculados.  A redução foi significativa (p<0,05) nos dois 
grupos em relação ao controle. A maior redução (98,3%) observada nas duas classificações foi no tempo de 120 min, 
independente da concentração de O3. A oxidação lipídica não foi alterada. Ozônio gasoso é capaz de reduzir o fungo 
A. flavus sem alterar a estabilidade lipídica com as condições aplicadas no presente estudo em alimentos para cães 
de diferentes classificações. 

Palavras-chave: fungo; oxidação lipídica; descontaminação; ração 

INTRODUÇÃO 
Com ampla gama de produtos no mercado, proprietários passaram a não somente se interessar pelos níveis 
nutricionais das rações, como também pela sua segurança.

A falta de segurança pode acarretar prejuízos para os fabricantes e saúde dos animais, um dos fatores de risco se 
refere à contaminação do alimento por fungos. Essa contaminação pode ocorrer desde a produção e o armazenamento 
da matéria-prima, principalmente grãos, que são amplamente utilizados na fabricação de rações para cães, até a 
industrialização e embalagem do produto final (1, 2). 

O Aspergillus flavus é o principal e mais relatado fungo toxigênico em alimentos para animais de estimação, responsável 
pela produção de aflatoxina (3). Os sinais de intoxicação dependem do grau de contaminação do alimento, do tempo, 
da quantidade de alimento ingerido pelo animal e seu estado nutricional (4, 5). 

Em relação à descontaminação de fungos, muitos estudos já foram realizados utilizando o gás ozônio (O3) como 
descontaminante (5, 6, 7), no entanto não foram encontrados na literatura trabalhos utilizando O3 em alimentos para 
cães. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a inativação do A. flavus inoculado em alimentos para cães inoculados 
por meio do ozônio gasoso. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisados alimentos comerciais extrusados para cães de Classe Econômica e Super Premium (6 kg) 
contaminados artificialmente com A. flavus. As cepas de A. flavus foram obtidas da micoteca do Laboratório de 
Micotoxinas e Contaminantes Alimentares (LABMICO), posteriormente porções de 25 g do alimento para cães foram 
inoculadas através de uma solução de Tween 80 (10 mL) previamente preparada, contendo 6x10³ de esporos. Os 
esporos foram contados por meio da câmara de Neubauer.

As amostras foram divididas em dois grupos para o estudo do efeito do gás O3. Grupos I e II (tratamento com O3, 
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concentrações 40 e 60 ppm, respectivamente) e Grupo C (controle – sem O3) e três tempos de exposição ao gás (30, 
60 e 120 min), foram realizadas 10 repetições de cada tratamento. Coleta de amostras para análises foram realizadas 
após a aplicação. Para contagem total fúngica e índice de peróxido, foram realizados os métodos de Silva et al (8) e 
do Compêndio Brasileiro de Nutrição Animal (9), respectivamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados obtidos foi observado que o O3 foi eficiente para reduzir esporos de A. flavus previamente 
inoculados (Tabela 1).  A redução foi significativa (p<0,05) pela análise de variância nos dois grupos em relação ao 
controle.

Tabela 1. Efeito do gás ozônio sobre A.flavus durante três diferentes tempos de exposição (30, 60 e 120 min) e duas concentrações de 40 
e 60 ppm em alimentos de classificação (a) econômica e (b) super Premium para cães

Parâmetro
Tratamento O3

*

Média Redução (%)Grupo Conc. 
(ppm)

Tempo
(min)

Econômica

Contagem total de fungos

I 40
30 3,0x102 95,0
60 4,2x10² 93,0

120 1,0x10² 98,3

II 60
30 2,2x10² 96,2
60 4,0x10² 93,3

120 1,0x10² 98,3
Controle sem O3 - 6,0x10³ 0

Super Premium

Contagem total de fungos

I 40
30 1,2x10² 97,8
60 2,5x10² 95,8

120 1,0x10² 98,3

II 60
30 1,2x10² 97,8
60 1,1x10² 98,1

120 1,0x10² 98,3
Controle sem O3 - 6,0x10³ 0

*O3: ozônio

A maior redução (98,3%), observada nas duas classificações, foi no tempo de 120 min, independente da concentração 
de O3 (40 e 60 ppm). Os resultados corroboram com Kreibich et al. (6), que observaram a redução A.flavus a 180 min 
na concentração de 60 ppm em amêndoas de cacau. 

Em relação ao índice de peróxido, o gás mostrou não afetar a estabilidade lipídica. Esta era uma preocupação nesse 
tipo de alimento, onde há uma adição de óleo por cobertura, já que o O3 é oxidativo. A utilização de ozônio gasoso 
em amêndoas de cacau, também não afetou esse parâmetro (6).

CONCLUSÃO
Ozônio gasoso é capaz de reduzir o fungo A. flavus sem alterar a estabilidade lipídica com as condições aplicadas no 
presente estudo em alimentos para cães de diferentes classificações. A maior redução foi no tempo de 120 min nas 
duas concentrações. De acordo com o presente estudo, é possível mencionar que o gás O3 tem um forte efeito em 
A.flavus em alimentos para cães com aplicações potenciais na indústria de alimentos para esses animais.

Efeito do ozônio gasoso na inativação de Aspergillus flavus inoculado em alimentos para cães
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RESUMO
A hemodiálise (HD) um procedimento que substitui temporariamente a função renal e remove toxinas urêmicas 
por difusão, podendo ser utilizada para tratamento da crise urêmica em nefropatas crônicos. O presente relato teve 
por objetivo descrever a evolução clínica e laboratorial de um paciente nefropata em estágio IRIS III submetida à 
hemodiálise, bem como seu acompanhamento após o período dialítico. O animal realizou quatro sessões dialíticas 
em virtude de uma crise urêmica, com reduções consideráveis dos níveis séricos de compostos nitrogenados, em 
torno de 61% para a creatinina e 54% para ureia. Deste modo, A HD constitui uma importante ferramenta terapêutica 
para redução da azotemia em pacientes nefropatas crônicos, o que permite a melhoria das condições clínicas dos 
mesmos para que possam retomar o tratamento conservador. 

Palavras-chave: doença renal, hemodiálise, cães 

INTRODUÇÃO 
A Doença Renal Crônica (DRC) pode ser definida pela perda progressiva e irreversível da função dos rins (1). Sua 
classificação é realizada conforme descrição da IRIS (2) pelos níveis séricos de creatinina, conforme demonstrado no 
Quadro 01. 

Quadro 01: Estadiamento estabelecido pela International Renal Interest Society para doença renal crônica em cães. 

Estágio I Não azotêmico - ausência de sinais evidentes de uremia. 
Concentração sérica de creatinina menor que 1,4 mg/dL.

Estágio II Azotemia renal discreta - ausência de sinais evidentes de uremia.   
Concentração sérica de creatinina entre 1,4 e 2,0 mg/dL.

Estágio III Azotemia renal moderada - sinais moderados de uremia. 
Concentração sérica de creatinina entre 2,1 e 5,0 mg/dL.

Estágio IV Azotemia renal severa - sinais graves de uremia como alterações gastrintestinais, neuromusculares 
ou cardiovasculares. 
Concentração sérica de creatinina superior a 5,0mg/dL

 

A hemodiálise (HD) é um procedimento que substitui parte da função renal temporariamente, até que os rins 
recuperem sua função de maneira total ou parcial. É um tratamento que remove toxinas urêmicas, eletrólitos e 
líquido por difusão (3). A HD é indicada para animais acima de 4 quilos que estejam com uréia maior que 150 mg/
dl ou creatinina maior ou igual a 4 mg/dl (4).  

O tratamento por HD requer um acesso venoso através de um cateter venoso central de duplo lúmen, por onde o 
sangue sai do corpo do paciente e entra nas linhas do circuito extra-corpóreo (4). A sedação raramente é realizada; 
porém, quando necessária, existem protocolos anestésicos seguros para este procedimento conforme descritos por 
Santos et al (5). O presente relato teve por objetivo descrever a evolução clínica e laboratorial de uma paciente canina 
com nefropatia crônica em estágio IRIS III submetida à hemodiálise, bem como seu acompanhamento após o período 
dialítico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
  Um canino, fêmea, raça Bichon Frisé, de 6 anos de idade, estadiamento IRIS III foi atendida pelo setor de nefrologia 
do Grupo Kleine Especialidades Veterinárias; Rio de Janeiro. A paciente apresentou quadro clínico de uremia, com 
anorexia e vômitos; além de severa azotemia evidenciada por exames laboratoriais. Foi estabelecido o tratamento por 
hemodiálise com a realização de quatro sessões, sendo o animal submetido a exames antes e depois do procedimento 
dialítico. No primeiro dia de tratamento, foram realizadas duas sessões de HD, e posteriormente uma sessão por 
dia. Durante a terapia, o animal foi intensamente monitorado quanto aos parâmetros clínicos e pressão arterial. 
A paciente permaneceu internada durante este período e após alta médica retornou ao tratamento convencional 
empregado para nefropatas crônicos. Os resultados dos exames laboratoriais da paciente durante todo período estão 
representados na Tabela 01.  

Tabela 01: Acompanhamento laboratorial de paciente submetida à hemodiálise em três momentos distintos de tratamento 

Uréia

Antes

3ª sessão de HD 4ª sessão de HD 

AntesDepois Depois

184,4 162,8 113,0 86,484,0111,0

Creatinina 7,0 6,0 4,1 3,52,73,9

Fósforo 4,5 8,8 4,9 4,3* *

Potássio

10 dias 
após HD 

Início do 
tratamento 

Parâmetro

3,8 4,1 4,5 4,6* *

Valores de referência: uréia – 12 a 60 mg/dl; creatinina - 0,5 a 1,5 mg/dl; fósforo – 2,2 a 6,2 mg/dl; potássio – 4,3 a 5,4 mmol/l.  *Não foi 
realizada avaliação 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Polzin (6) utiliza como terapia convencional a dieta específica, suplementação com ácidos-graxos ômega 3, inibidores 
da enzima conversora de angiotensina para manejo da 

proteinúria, quelantes de fósforo para manejo da hiperfosfatemia e reposição hormonal com eritropoetina para 
manejo da anemia. Apesar deste manejo, com a progressão da doença, o paciente tende a entrar em quadro de 
azotemia severa. A crise urêmica em pacientes nefropatas crônicos causa grande comprometimento da qualidade de 
vida dos animais e, caso não haja uma terapia substitutiva da função renal, pode levar o paciente ao óbito.  

Conforme descrito por Santos (3), no caso apresentado pode-se observar redução da creatinina em 61,4% do valor 
observado no início do tratamento (7,0 para 2,7). Para os valores séricos de ureia também foi observado redução em 
torno de 54% (184,4 para 84,0). Valores de fósforo e potássio variaram dentro dos valores de referência durante todo 
período de tratamento. Após o tratamento, foi observado bom controle da azotemia com o tratamento conservador; 
através da melhora clínica da paciente, bem como a manutenção da creatinina em valor sérico correspondente à 
metade do valor do início do tratamento. 

CONCLUSÃO 
A hemodiálise constitui uma importante ferramenta terapêutica para redução da azotemia em pacientes nefropatas 
crônicos, o que permite a melhoria das condições clínicas dos mesmos para que possam retomar o tratamento 
conservador. 

Efeitos da hemodiálise no tratamento de cão com doença renal crônica em crise urêmica
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RESUMO
O uso de repelentes naturais contra insetos de importãncia em medicina veterinária são extremamente importantes 
pela seguridade dos mesmos. Este trabalho objetivou avaliar a repelência de 3 compostos de extratos naturais sendo 
dois em apresentação oleosa LCEO 302 a 20% e LCEO 301 50% e um de apresentação aquosa LCEA 206 25%. Foram 
utilizadas 7 armadilhas contendo fígado bovino deteriorado para atração de moscas sendo 4 controles, 1 positivo 
e 3 negativos e 3 com a utilização dos produtos. O produto LCEO 302 20% apresentou o maior efeito de repelência 
(98%), seguido do extrato LCEO 301 50% (78%) e o produto LCEA 206 25% (71%). Estes dados refletem a capacidade 
que estes compostos apresentam frente a exposição ambiental, sendo que com o produto LCEO 302 20% se igualou 
a capacidade insetífuga apresentada pelo repelente químico utilizado. Este trabalho demonstrou em o efeito de 
repelência de extratos naturais que estão em vias de registro de patentes LCEO 302 20%, LCEO 301 50% e LCEA 206 
25%.

Palavras-chave: repelentes naturais. Clinica veterinária, controle de moscas

INTRODUÇÃO
Os muscídeos de importância em medicina veterinária, configuram dentro do contexto sanitário como  vetores de 
várias doenças, como leishmaniose, dirofilariose e anaplasmose (1). A míiase, a exemplo, é uma doença parasitária 
de elevada importância e casuística clínica que possui a mosca Cochliomia homnivorax  como agente causador, 
caracterizada pela deposição e proliferação das larvas deste agente em lesões com tecido vivo (2). Existe uma extensa 
gama de produtos comerciais com efeito repelente a estes agentes, não sendo raros os casos de intoxicação por estes 
produtos químicos em pequenos animais, em sua grande maioria pela falta de cuidado na administração do mesmo 
(3). Uma alternativa aos produtos químicos habituais utilizados são os extratos naturais de plantas, que possuem 
eficácia e uma gleba de ações comprovadas como repelência e cicatrização (4, 5). Com base no contexto a priori 
exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade bioativa de repelência dos extratos oleosos LCEO 302 
20%, LCEO 301 50% e do extrato aquoso LCEA 206 25%,  de plantas nativas do Brasil, frente a moscas habitantes das 
fauna do município de Capão do Leão-RS.

METODOLOGIA
Durante o período de 11 a 18 de abril de 2017, foram instaladas iscas do tipo W.O.T (Wind Oriented Trap) (6, 7) 
contendo 500 g de fígado bovino deteriorado em cada.  As armadilhas foram instaladas em uma área equivalente 
a 2 ha com pastagem nativa e reduções de mata nativa, no município de Capão do Leão (31°45´00’’S, 52°30’00’’W, 
altitude de 21,00 m), estado do Rio Grande do Sul. Foram utilizadas seis armadilhas, ajustadas com um raio de 
separação de cinco metros, suspensas a 1,50 metros do solo, ficando instaladas por 7 dias ininterruptos. As armadilhas, 
foram divididas em 3 controles negativos uma contendo somente fígado, e as outras duas contendo fígado mais os 
diluentes utilizado nos extratos, sendo eles propilenoglicol e vaselina sólida. Um controle positivo contendo fígado 
e um produto químico comercial a base de Cipermetrina high cis, Triclorfon, DDVP e Butóxido de Piperonila e os 
extratos oleosos LCEO 302 concentração de 20%, LCEO 301 50% e o extrato aquoso LCEA 206 25%. Os produtos 
estão denominados em códigos devido à existência de processo de registro de patente dos mesmos, Era realizada a 
captura de moscas diariamente bem como a substituição do extrato utilizado a cada 24 horas. As moscas presentes no 
interior de cada armadilha foram removidas e quantificadas a cada 24 horas. Os dados foram analisados através do 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 166

Índice de proteção, tendo como base o teste de Abbott (1925) (8) avaliando o número de moscas presentes no grupo 
controle (C) e número de moscas presente nos tratamentos avaliados (T) [(C - T) / C] x 100.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos fitoterápico utilizados, o extrato LCEO 302 a 20% foi o que demonstrou a maior eficácia 98%, igualando-se ao 
repelente químico utilizado como controle positivo. Outro tratamento fitoterápico com o produto LCEO 301 a 50% 
teve um efeito de repelência expresso em 78% e o produto LCEA 206 a 25 % demonstrou 71% de repelência. As 
armadilhas contendo os controles negativos 2 e 3 não apresentaram repelência relativa em comparação ao controle. 
Os resultados expressos com extratos oleosos vão de econtro com a eficácia de repelência descrita por Fernandes et 
al 2013, que fazendo uso de extrato oleoso a base de Caesalpinia ferrea Mart. (Jucá) demonstraram eficácias de 97 e 
100%, nas concentrações de 20% (J20) e 50% (J50) e eficácias de 93,4% e 56,5% com extrato oleoso de Carapa guianensis 
(Andiroba) nas concentrações de 20% e 50% respectivamente. Em testes de eficácia utilizando extrato aquoso de 
Azadirachta indica nas concentrações de 7522 e 1368 ppm para mosca Anastrepha fratecurlus a mortalidade variou de 
52% a 80% e para Ceratitis capitata a mortalidade variou de 56% a 88%, aproximando-se dos resultados encontrados 
com repelência do extrato aquoso neste trabalho (9). 

CONCLUSÕES
Este trabalho demonstrou a eficiência de bioatividade expressa na repelência de muscídeos da fauna do interior do 
município de Capão do Leão-RS dos extratos oleosos LCEO 302 20%, LCEO 301 50% em superioridade ao extrato 
aquoso LCEA 206 25%, sendo que todos expressaram potenciais acima de 70%.
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RESUMO
A úlcera de córnea indolente é uma enfermidade corneana ocasionada pela não aderência do epitélio ao estroma 
corneano devido a deficiência da membrana basal. Este relato visa destacar a eficácia e segurança do emprego 
do Diamond Burr na ceratectomia superficial corneana. Atendido no serviço de Oftalmologia Veterinária Centro 
Veterinário Bichos.Cão em Erechim-RS, um cão da raça Buldogue Campeiro, com queixa de olhos desconfortáveis 
a 45 dias, após uma avaliação detalhada ocular e de seus anexos foi o animal foi diagnosticado com úlcera de 
córnea indolente. Como tratamento, foi indicada a ceratectomia superficial removendo o epitélio corneano solto 
com emprego do Diamond Burr. Após 10 dias do procedimento observou-se cicatrização corneana, comprovando a 
eficácia e segurança no emprego da broca de diamante na ceratectomia superficial em úlcera de córnea indolente.

Palavras chave: debridamento; Diamond burr; epitélio corneano.

INTRODUÇÃO
A úlcera de córnea indolente ou ceratite superficial espontânea crônica é uma lesão decorrente da separação do 
epitélio do estroma corneano de difícil resolução, decorrente a deficiência de hemidesmossomos, colágeno IV e VII 
e de laminina (3). Diversas técnicas e procedimentos cirúrgicos são relatadas para a resolução dessa enfermidade 
(2), dentre as técnicas destacamos a broca de diamante é usada para o debridamento através da ceratectomia 
superficial da córnea acometida, suprindo técnicas já consolidados para essa enfermidade (1,5) e mostrando-se ser 
um procedimento seguro em seu emprego (4). Objetiva-se relatar a eficácia e segurança do emprego da broca de 
diamante no tratamento de úlcera refratária em cão Buldogue Campeiro.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Centro Veterinário Bichos.Cão em Erechim-RS no Serviço de Oftalmologia, um cão, da raça Buldogue 
Campeiro 6 anos, com histórico do olho esquerdo desconfortável e vermelho. O animal estava em tratamento 
aproximadamente 45 dias, com o uso de colírio de Diclofenaco de Sódio 0,1% na frequência de três vezes ao dia, com 
melhoras esporádicas do desconforto ocular.

Ao exame oftalmológico observou blefarospasmo, fotofobia e epífora, com auxílio do biomicroscópio com lâmpada 
de fenda observou olho esquerdo com hiperemia conjuntival, injeção ciliar, vascularização corneana e lesão com 
contorno irregular e bordas elevadas. Ao exame de fluoresceína sódica 1% na conjuntiva bulbar, verificou-se a 
perda da integridade corneana no olho acometido corando e penetrando abaixo do epitélio solto. Com o auxílio da 
instilação de 1 (uma) gota de colírio anestésico (cloridrato de tetracaína + cloridrato de felinefrina) e um swab estéril 
realizou-se um discreto toque na lesão evidenciando a elevação da borda epitelial.

Devido ao histórico do animal, sinais clínicos e característica da lesão na córnea, pode-se afirmar que trata-se de 
um quadro de úlcera de córnea indolente. Sendo o tratamento indicado a remoção do epitélio corneano solto com 
emprego da broca de diamante (Diamond Burr).

Para a ceratectomia superficial corneana com Diamond Burr, previamente foi instilado uma gota do colírio de 
Tropicamida no olho acometido e 10 minutos após 1 gota de colírio anestésico. Após alguns minutos e previamente 
ao procedimento foi realizada a antissepsia da região periocular com iodo-povidona e a antissepsia de toda a 
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superfície da córnea e saco conjuntival foi realizada com solução de iodo-povidona (PVPI) 5% colírio, posteriormente 
administrou-se novamente uma gota de colírio anestésico sobre a superfície da córnea. A broca então foi aplicada 
sobre a lesão e superfície corneana de forma delicada e em movimentos circulares até a remoção total de todo epitélio 
não aderido.

 Durante o procedimento devido a anestesia tópica ocular o animal não apresentou qualquer desconforto, demostrado 
ser seguro a sua execução e não sendo necessário o emprego de qualquer contenção medicamentosa devido a índole 
do paciente. Após o procedimento preconizou-se a utilização do colar protetor e colírios de Tobramicina, EDTA e 
soro heterólogo na frequência de quatro vezes ao dia, associados ao lubrificante oftálmico na frequência de 2 vezes 
ao dia e atropina na frequência de 2 vezes, por três dias, os demais colírios foram utilizados até o retorno em 10 dias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro retorno foi realizado 10 dias após o procedimento, com intuito de verificar a cicatrização epitelial. Segundo 
o proprietário, o animal não apresentava mais qualquer desconforto ocular, e observou uma intensificação do olho 
vermelho. No exame clínico foi observado a presença de intensa vascularização corneana e discreta ceratite, que ao 
exame de fluoresceína sódica 1% na conjuntiva bulbar, não foi observado a penetração do corante. Foi mantida a 
prescrição com Tobramicina, EDTA e lubrificante oftálmico, solicitado um novo retorno em 10 dias.

O segundo retorno realizado ao 21° dia após o procedimento, o proprietário informou que o animal manteve sem 
qualquer desconforto ocular, e observou redução do olho vermelho. No exame clínico foi observado a presença 
discreta vascularização e cicatriz corneana, ao exame de fluoresceína sódica 1% na conjuntiva bulbar, não foi 
observado a penetração do corante. O animal recebeu alta médica após 21 dias após o procedimento de ceratectomia 
superficial com emprego da broca de diamante.

CONCLUSÃO 
O emprego da broca do diamante na resolução de úlcera de córnea indolente, mostrou-se um dispositivo eficaz, de 
fácil aplicação e seguro em sua execução, obtendo excelente resultado e um período curto de tempo.
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RESUMO
A sarna otodécica é uma doença parasitária causada pelo ácaro Otodectes cynotis. Acomete principalmente o conduto 
auditivo de cães e gatos, sendo fator primário para otite externa. O trabalho teve como objetivo relatar o uso do 
afoxolaner no tratamento de um gato com sarna otodécica. O animal foi atendido com o quadro clínico de otite 
externa, a presença do ácaro foi confirmada pelo exame de vídeo-otoscopia. Antes do tratamento foram realizados 
exames clínicos e laboratoriais para avaliar o estado geral de saúde do animal. Após o diagnóstico, o animal foi 
tratado com afoxolaner, na dose de 2,5mg/kg, por via oral em dose única. Sete dias após o tratamento não foi 
evidenciado nenhuma alteração clínica ou laboratorial do animal e também não foi detectado a presença do ácaro no 
conduto auditivo. O animal foi avaliado a cada sete dias por 30 dias e não foram detectados efeitos colaterais devido 
ao tratamento e este encontrava-se negativo para o ácaro. A partir deste relato, sugere-se que novos estudos sejam 
realizados para avaliar a eficácia e segurança da isoxazolina afoxolaner no tratamento da sarna otodécica em gatos.

Palavras-chave: Otodectes cynotis, gatos, isoxazolinas

INTRODUÇÃO
A sarna otodécica é causada pelo ácaro Otodectes cynotis que habita o conduto auditivo de cães e gatos. É considerado 
fator primário para o desenvolvimento de otite externa e, em casos graves, a otite pode evoluir para otite média e 
interna. Alguns animais também podem desenvolver quadros de hipersensibilidade ao parasitismo (1, 2).

No exame otológico, normalmente os gatos apresentam grande quantidade de exsudato, geralmente escuro e seco, 
eritema, crostas e reflexo otopodal positivo O diagnóstico é realizado pela avaliação da citologia do ouvido ou pela 
otoscopia (1).

Diferentes grupos químicos podem ser utilizados com produtos tópicos como: fiproni (3), selamectina(4) e 
moxidectina(5) ou com produtos de ação sistêmica, como a ivermectina(6).

As isoxazolinas são moléculas novas, inicialmente lançadas para o controle de ectoparasitos em cães. Estudos recentes, 
mostram que o fluralaner já foi utilizado para o tratamento de infestações de O. cynotis e Lynxacarus radovskyi em 
gatos, demonstrando ser eficaz. Entretanto, pouco se sabe sobre o uso do afoxolaner em felinos (7, 8). 

O objetivo deste trabalho foi relatar a eficácia o tratamento de um gato com sarna otodécica com o afoxolaner.

MATERIAL E MÉTODOS
No presente relato, reporta-se o caso de um gato, com quatro anos de idade, com peso de 4,6kg, macho, atendido com 
prurido otológico, lesão erodo-ulcerada no pescoço e atrás do pavilhão auricular. No exame otológico apresentava 
no conduto a presença de um cerúmen enegrecido e seco, eritema, crostas e inúmeras formas evolutivas do ácaro 
Otodectes cynotis.

Foi realizado exame clínico e laboratoriais completos para detectar qualquer doença sistêmica antes do tratamento. 
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Nos exames laboratoriais foram realizados: hemograma completo; dosagem de alnina aminotransferase (ALT), 
aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (FA), gama glutamiltransferase (GGT), proteína total e frações, 
uréia e creatinina. 

O animal foi tratado com o produto afoxolaner (Nexgard® Merial) na dose de 2,5mg/kg por via oral em dose 
única. Após o tratamento o animal ficou em observação por um período ininterrupto de seis horas e foi observado 
diariamente para detectar possíveis efeitos adversos. Avaliações clínico-laboratoriais foram realizadas nos dias +7, 
+14 e +30 após o tratamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar de existirem poucos estudos sobre a segurança das isoxazolinas em felinos, durante os trinta dias de 
observação, não foram notados quaisquer efeitos adversos no animal medicado, não sendo observado qualquer 
alteração no exame clínico ou nos parâmetros laboratoriais.

A vantagem do afoxolaner no tratamento da sarna otodécica é que com apenas uma administração houve cura 
parasitológica do felino, diferente do tratamento com outros produtos que devem ser administrados de forma 
repetida para conseguir eliminar completamente o ácaro (3, 4, 5, 6).

A partir do sétimo dia do tratamento não foi detectado a presença de ácaros no exame otoscópio. E houve melhora 
das alterações clínicas como prurido e lesões erodo-ulceradas. O gato permaneceu negativo até 30 dias após o 
tratamento. Outras isoxazolinas já demonstraram eficácia acaricida frente a O. cynotis e L. radovskyi (7,8). 

O afoxolaner demonstrou ser uma possibilidade terapêutica para o tratamento da sarna ototdécica em gatos, contudo, 
mais estudos são necessários para confirmar sua eficácia e sua segurança para o uso nesta espécie. 

CONCLUSÃO 
Neste relato, o afoxolaner na dose de 2,5mg/Kg demonstrou ser eficaz no controle da sarna otodécica em gatos.
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RESUMO
A eletroquimioterapia (EQT) é uma técnica que consiste na associação da quimioterapia com aplicação de pulsos 
elétricos específicos (amplitude, duração, número, frequência de repetição e forma), de forma que estes aumentem 
a permeabilidade da membrana plasmática aos fármacos antineoplásicos de forma reversível, potencializando 
seus efeitos citotóxicos. Além disso, sua utilização adjuvante à cirurgias em regiões de difícil planejamento como 
em cavidade oral, pescoço, extremidades, perianal, dentre outras, tem ampliado possibilidades de pacientes 
oncológicos, tornando os procedimentos mais conservativos ou mesmo tornando-os factíveis tecnicamente de 
serem realizados. O presente trabalho traz uma breve revisão bibliográfica sobre a EQT, além de relatar o caso 
de um cão com carcinoma de células escamosas (CCE) e ameloblastoma (AME) em região intranasal, o qual 
após a ressecção tumoral sem margem de segurança,recebeu o tratamento por EQT , ainda no trans-cirúrgico. O 
animal vem sendo acompanhado, e após 2,5anos do tratamento, não apresenta quaisquer sinais de recidiva.  
 
Palavras-chave: bleomicina; cão; eletroporação; oncologia; oral  

INTRODUÇÃO
Ameloblastomas são tumores estromais benignos do tecido odontogênico, localmente agressivos, expansivas e 
osteolíticos, não apresentando metástases (1,2). O CCE é uma neoplasia maligna com agressividade local, osteolítica 
e metastática (1,4). A ressecção cirúrgica é o método de eleição para ambos os tumores devido a não reincidência 
quando realizada com margem de segurança, tendo grande reincidência em cirurgias conservativas (1,3,4,5,6,7), mas 
pode ser declinada pelo tutores devido à possíveis problemas funcionais e cosméticos resultantes (3,7,8). Outros 
tratamentos incluem, radioterapia, quimioterapia intralesional e criocirurgia (1,3,4,6,7,8,9,11).

A EQT é definida como um aumento reversível da permeabilidade da membrana celular, através de pulsos elétricos 
com amplitude, duração, número, frequência e forma corretos, facilitando a entrada de antineoplásicos na célula, 
potencializando-os (11,12,13), apresentando eficácia mesmo em tumores refratários à outras terapias (15). A 
bleomicina é utilizada em EQT devido sua citotoxidade e seletividade celular (11), sendo eficaz em diversos tumores 
como mastocitomas, melanomas, CCE oral, entre outros (8,10,14). Este trabalho traz uma revisão bibliográfica sobre 
a EQT, além do relato de caso de um cão com CCE e AME, apontando os principais benefícios desta técnica em 
abordagem adjuvante a cirurgia conservativa.

MATERIAL E MÉTODOS
 Foi realizada revisão bibliográfica nas bases de dados Elsevier, PubMed e SciElo, sendo os termos de busca utilizados: 
ameloblastoma, bleomicina, cães, carcinoma de células escamosas, eletroquimioterapia. O trabalho relata ainda o 
tratamento empregado em um cão que apresentava carcinoma de células escamosas e ameloblastoma intranasal 
tratados por meio da técnica de EQT adjuvante a cirurgia conservativa.



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 172

RELATO DE CASO 
Um canino, macho, Golden retriever, 8 anos de idade, foi encaminhado à Clínica Veterinária VetCâncer em São 
Paulo-SP, com queixa principal de neoformação em região intranasal esquerda e também em parte da região de 
narina direita, com exteriorização da massa tumoral na região dos  dentes incisivos. Além disso, o animal apresentava 
comprometimento ósseo (lise óssea) da maxila rostral esquerda, atingindo desde conchas nasais até o palato duro, 
sendo tais deformidades visíveis ao exame tomográfico. O animal estava sob indicação de maxilectomia bilateral 
total. Os exames histopatológicos foram indicativos de carcinoma de células escamosas (CCE) e ameloblastoma, 
respectivamente. Com a recusa dos tutores pelo tratamento anteriormente indicado, foi sugerido cirurgia conservativa 
por meio de ressecção do CCE/ameloblastoma sem margem de segurança devido a localização do mesmo, avaliação 
histopatológica no trans-operatório, aliada à aplicação da eletroquimioterapia no sítio cirúrgico durante o trans-
operatório. Exames pré-anestésicos e de estadiamento do paciente oncológico foram realizados. O estadiamento 
clínico do paciente no momento do paciente era III. O protocolo utilizado para a eletroquimioterapia foi: Bleomicina 
15.000 U/m² i.v., e após 8 minutos procedeu-se a eletropermeabilização do leito cirúrgico e margens com eletrodo de 
agulhas na intensidade de 1300 v/cm. O paciente foi acompanhado por 933 dias até a redação do presente trabalho 
e após o único procedimento apresenta-se em remissão completa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os proprietários foram refratários a conduta cirúrgica radical, chegando a cogitar eutanásia do paciente (3,7,8). 
Por meio da eletroquimioterapia adjuvante a cirurgia conservativa, o animal foi tratado e após 2 anos e meio não 
apresenta sinais de recidivas. A EQT tem apresentado alto índice de resposta mesmo em procedimentos conservativos, 
evitando assim amputações, possíveis problemas funcionais, diminuição da qualidade de vida e defeitos cosméticos 
resultantes de cirurgias radicais. A EQT apresenta tempo de controle semelhante ao tratamento de tumores por 
bleomicina intralesional (5,7). A EQT tem resultados mesmo em tumores refratários à outros tratamentos (13). Até o 
momento da redação deste trabalho, não há relatos sobre o tratamento de AME pela EQT.

CONCLUSÃO 
Com o presente trabalho podemos concluir que o a terapia instituída, EQT adjuvante a cirurgia conservativa, foi 
eficiente no controle da doença do paciente do presente relato, apresentando resultado semelhante aos obtidos pelas 
terapias convencionais. O resultado obtido nesse trabalho encoraja a realização de mais trabalhos para uma avaliação 
mais ampla da abordagem sugerida como possível futura alternativa mais conservativa em casos semelhantes. 
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RESUMO
O carcinoma de células escamosas (CCE) é uma neoplasia maligna da epiderme que acomete geralmente felinos 
de pelagem branca, podendo ser agravada pela exagerada exposição solar. A eletroquimioterapia (EQT) é uma 
recente opção terapêutica que se baseia na aplicação local de pulsos elétricos, aumentando a permeabilidade celular 
e facilitando a entrada da droga antineoplásica. O trabalho tem como objetivo relatar a utilização de EQT adjuvante 
a exérese tumoral no tratamento de CCE em um felino. Foi atendido um felino, branco, SRD, macho, que permanecia 
por longos períodos em exposição solar. O paciente apresentava lesões ulcerativas na região pré-auricular, sendo 
diagnosticado com CCE após o exame histopatológico. A utilização de EQT adjuvante a exérese tumoral apresentou-
se como excelente protocolo oncológico, acarretando a remissão total da neoplasia, sem apresentar efeitos adversos. 

Palavras-chave: EQT; CCE; neoplasia; gato. 

INTRODUÇÃO
As neoplasias tegumentares correspondem à 1/3 do total de cânceres diagnosticados em gatos domésticos, dentre 
essa estimativa, o carcinoma de células escamosas (CCE) possui expressiva ocorrência (1,2).

O CCE é uma neoplasia maligna da epiderme, localmente invasiva, e que se origina dos queratinócitos. A exposição 
exagerada à luz ultravioleta, falta de pigmentação na epiderme e ausência de pêlos, estão entre os fatores agravantes 
dessa enfermidade oncológica (2,3). 

Inúmeros tratamentos são protocolados na bibliografia oncológica, porém, ainda há limitações entre eles (4). A 
eletroquimioterapia (EQT) é um recente método terapêutico que consiste na aplicação local de curtos e intensos pulsos 
elétricos. A alta voltagem transmembrana gerada permite a abertura de poros na membrana celular, aumentando a 
permeabilidade celular (5,6). O tratamento baseia-se na associação de quimioterápicos e aplicação de pulsos elétricos 
permeabilizantes, facilitando a passagem do fármaco para o meio intracelular (6).

Diante da escassez de relatos descritos na literatura, o presente trabalho tem como objetivo relatar a utilização de 
EQT no tratamento de carcinoma de células escamosas em um felino. 

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, macho, de pelagem branca, SRD, de 10 anos de idade, foi atendido em uma clínica veterinária particular, 
na cidade de Pelotas - Rio Grande do Sul, apresentando lesões ulcerativas na região pré-auricular esquerda. Durante 
a anamnese, o tutor relatou que o felino passava grande parte do dia em exposição à luz solar, alegou também ter 
aplicado no local da lesão um creme cicatrizante, não obtendo resposta terapêutica. Ao exame físico o paciente 
apresentava adequado estado de condição corporal, bem hidratado, alerta, mucosas normocoradas e normotérmia. 
Os exames hematológicos estavam dentro dos parâmetros de normalidade para a espécie.

Ao avaliar a face do paciente, a região pré-auricular apresentava aumento de volume ulcerativo, de coloração 
avermelhada, consistência firme, sensibilidade a palpação, superfície irregular, aderido e presença de secreção 
purulenta. O felino foi encaminhado para biópsia incisional para a realização do exame histopatológico. Sendo 
assim, com o diagnóstico definitivo, foi sugerido o tratamento com a técnica de eletroquimioterapia adjuvante à 
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exérese tumoral. 

Após certificar-se do estado geral do paciente, o mesmo foi submetido à anestesia geral e encaminhado para o 
processo cirúrgico. Imediatamente após a remoção cirúrgica da área tumoral, administrou-se via intravenosa, Sulfato 
de Bleomicina.  O procedimento consistiu em instilar o quimioterápico na dose de 15.000 U/m², via intravenosa 
e após 7 minutos, aplicou-se um campo elétrico intratumoral com o eletroporador VetCP 125®, em voltagem de 
1300 V/cm, 8 pulsos em 5kHz de frequência com tempo de exposição de 100µs, através do eletrodo de 6 agulhas. 
O felino manteve-se estável, não havendo complicações durante e pós-cirúrgico, sendo liberado ao fim do efeito 
anestésico.  

RESULTADOS 
A análise histopatológica da lesão abordada neste caso foi conclusiva para carcinoma de células escamosas. Os 
exames complementares não apresentaram alterações e não indiciaram a existência de metástases adjacentes e/ou 
distantes. 

Não foram constatadas complicações e/ou efeitos adversos decorrentes da administração intravenosa de Sulfato 
de Bleomicina  e/ou da eletroporação. Não ocorreram lesões térmicas e/ou hemorrágicas imediatas decorrentes do 
contato dos eletrodos com a região submetida ao protocolo.

Ao sétimo dia após o procedimento terapêutico, o paciente apresentava-se clinicamente bem sendo possível observar 
a redução do tamanho da lesão e início do processo de cicatrização local. No décimo dia após o procedimento, houve 
a remoção da sutura e constatou-se maiores áreas de cicatrização e continua diminuição da lesão. Aos vinte e um 
dias, havia cicatrização completa da lesão e remissão completa da doença. O paciente foi reavaliado mensalmente 
por meio de exames físico e complementares, não exibindo indícios de recidivas e metástases.

DISCUSSÃO 
O felino do presente relato além de possuir pelagem branca, permanecia várias horas/dia em exposição à luz solar. 
Segundo a literatura, fatores fenótipos e do ambiente tais como, pelagem branca, deficiência local de pelos e exposição 
exagerada a luz ultravioleta são agravantes para o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas (2,3).

A administração intravenosa de sulfato de bleomicina não causou nenhum tipo de adversidade ao paciente, 
corroborando com resultados já descritos na literatura (7). No presente relato não foram observadas lesões térmicas 
e hemorrágicas após a manipulação dos eletrodos, fato que também pode ser elucidado na literatura (7).

A observação clínica do paciente após a remissão tumoral permaneceu por meses, não indicando indícios de recidiva 
da neoplasia. Estudos vem demonstrando excelentes respostas no uso da EQT frente a neoplasias cutâneas, sendo 
uma terapia eficaz e bem tolerável (6,7,8).

CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos no referido relato e a observação dos resultados já apresentados pela literatura, conclui-
se que a EQT adjuvante a exérese apresenta-se como uma técnica segura, de baixa toxicidade e promove resultados 
satisfatórios para o tratamento de CCE.

Eletroquimioterapia Associada à Exérese de Tumor no Tratamento de 
Carcinoma de Células Escamosas em um Felino - Relato de Caso
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RESUMO
O mercado veterinário, principalmente o de produtos antihelmínticos de pequenos animais possui uma ampla 
distribuição de marcas comercias, porém mesmo com o grande estoque e variedade de produtos disponíveis 
no mercado, encontram-se casos de resistência aos endoparasiticidas. Avaliou-se neste trabalho o universo de 
endoparasiticidas disponíveis aos clínicos veterinários  de  toda  federação.  Dos 43 produtos encontrados, 47% 
(20/43) apresentavam um princípio ativo em sua composição, 2 princípios 33% (14/43), três 19 % (8/43) e quatro 
2% (1/43). O princípio Pirantel tem distribuição massiva em produtos comerciais, constatado em 56% das bulas de 
produtos veterinários seguido do Praziquantel que regula 51% das bulas e a associação destes dois princípios grassa 
em 87% (20/23) dos produtos endoparasiticidas disponíveis comercialmente no Brasil. A relevância expressa neste 
trabalho é relativa ao risco de favorecimento de resistência a produtos em relação aos mesmos princípios integrarem 
a maioria das bulas de endoparasiticidas disponíveis.

Palavras-chave: parasiticidas; pirantel; praziquantel; resistência antihelmíntica

INTRODUÇÃO
O mercado veterinário, principalmente o de produtos antihelmínticos de pequenos animais possui uma ampla 
distribuição de marcas comercias e envolve em média 19 empresas fabricantes somente no Brasil(1).

Alguns dos produtos utilizados em pequenos animais hoje em dia, são também e primariamente explorados na clínica 
médica humana(2), sendo necessários estudos de comprovação da eficácia para que os produtos estejam disponíveis 
para comercialização(3). Existe uma ampla gama de princípios ativos disponíveis para venda, como ivermectinas, 
pirantel, praziquantel, disofenol, mebendazol e selamectina com distintos modos de aplicação, forma farmacêutica 
e indicações(4). Porém, mesmo com o grande estoque e variedade de produtos disponíveis no mercado, encontram-
se casos de resistência aos endoparasiticidas que remontam a técnicas errôneas e/ou desenfreadas de aplicação(5).

Em detrimento a este cenário apresentado, este trabalho tem por objetivo avaliar os compostos endoparasiticidas de 
pequenos animais presentes no mercado brasileiro no ano de 2016.

METODOLOGIA
No período de maio de 2016, foi realizada a pesquisa no Compêndio de Produtos Veterinários, organizado pelo 
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal, disponível em  http://cpvs.com.br/cpvs/
pesquisar.aspx. Foram selecionados os dados referente a todos os endoparasiticidas disponíveis no mercado  
veterinário  brasileiro  no  ano  de  2016  e  analisados sob a forma de porcentagem.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 43 produtos encontrados, 47% (20/43) apresentavam um princípio ativo em sua composição, 33% (14/43) dois 
princípios, 19% (8/43) 3 princípios e 2% (1/43) 4 princípios.

O  princípio  ativo  Pirantel  foi  o  composto  que  mais  integrou  produtos comerciais, estando em 56% (24/43) das 
formulações.

A ampla distribuição do uso do Pirantel em 56% dos produtos comerciais, é derivada da conhecida ação nematodicida 
do produto. Viana e Benevenga(6); já demonstravam na época a efetividade do Pirantel em formas maduras de 
parasitos e a grande seguridade pela baixa toxicidade expressa em cães adultos. O Praziquantel, também grassa 
em elevado número de apresentações comerciais 51% (22/43) pela segurança em administrações em cães e por seu 
efeito cestodicida(7). A associação de pirantel e praziquantel expressa em 87% de conjugações (20/23) tem uma 
exponencialidade tão acentuda, em virtude do sinergismo do efeito dos dois princípios em um único composto(7), 
que no entanto, demanda cuidado em virtude do problema já instaurado e enfrentado diariamente por muitos 
clínicos que é a resistência antihelmíntica, pela baixa rotatividade e disposição de diferentes princípios ativos(5).

CONCLUSÕES
Em  detrimento  as  informações  expostas,  confere-se  que  os princípos ativos pirantel e praziquantel isolados, 
permeiam  em grande quantidade os produtos comerciais disponíveis no mercado veterinário brasileiro. E em 
conjugação correspondem a quase 90% de toda medicação  endoparasiticida comercializável e por isso deve-se 
atentar no momento de seleção do produto a ser a aplicado para evitar a ocorrência de resistência antihelmíntica e 
efetuar rotação de princípios ativos.
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RESUMO
O enfisema orbitário é caracterizado pela presença anormal de ar na órbita. Sua ocorrência espontânea não é frequente 
e a maioria dos casos está associada à fratura de órbita ou viabilidade do ducto nasolacrimal após enucleação. Pouco 
descrita na literatura, a sialocele orbitária em cães caracteriza-se pelo acúmulo de saliva no espaço orbitário. A causa 
é desconhecida, mas supõe-se origem traumática, processos inflamatórios, infecciosos e doenças imunomediadas. 
Esta afecção pode apresentar diversos sinais clínicos como tumefação, exoftalmia, protrusão de terceira pálpebra 
e estrabismo. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão adulto da raça Pug, de globo ocular 
esquerdo enucleado, posteriormente diagnosticado com enfisema orbitário após sialoadenectomia de glândula 
zigomática esquerda.

Palavras-chave: Enucleação; Glândula zigomática; Odontologia veterinária.

INTRODUÇÃO
Define-se a sialocele por uma coleção fluida oriunda do extravasamento de saliva para o parênquima de tecidos 
adjacentes a uma glândula ou ducto salivar (1,2). Em cães, a sialocele está frequentemente associada à glândula 
sublingual, considerando-se raro o acometimento da glândula zigomática (2,3,4). Cães com sialocele zigomática 
manifestam coleção de saliva no espaço orbitário, estrabismo divergente, exoftalmia, neuropatia óptica  e protrusão 
de terceira pálpebra,  (3,4,5,6,7). O diagnostico é realizado a partir dos sinais clínicos, achados ultrassonográficos, 
citológicos e histopatológicos (4). O tratamento conservador é ineficiente (6), sendo a sialoadenectomia a melhor 
escolha (1,4). Este trabalho objetivou descrever um caso de enfisema orbitário após sialoadenectomia em um cão 
enucleado.

MATERIAL E MÉTODO
Relata-se o caso de um cão macho da raça Pug, 3 anos de idade, castrado, 11 kg, encaminhado ao Laboratório 
de Odontologia Comparada do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo (HOVET FMVZ USP), com queixa de edema palpebral e secreção purulenta em região 
enucleada aos 4 meses de idade, junto à excisão de glândula de terceira pálpebra esquerda, suspeitando-se de 
abscesso periapical. Foi submetido à radiografia intra-oral de todos os elementos dentários, sob anestesia inalatória, 
exploração de órbita esquerda, coleta de material drenado a partir de fístula para cultura bacteriana e antibiograma, 
além de sialoadenectomia de glândula zigomática esquerda. Os resultados obtidos a partir da coleta confirmaram 
tratar-se de conteúdo salivar, ausente de crescimento bacteriano. De acordo com laudo histopatológico, a glândula 
zigomática apresentava tecido fibroadiposo adjacente e focos de calcificação. Prescreveu-se meloxicam, amoxicilina 
com clavulanato de potássio, cloridrato de tramadol, dipirona sódica, higienização com digluconato de clorexidina 
1% e colar protetor. Durante a consulta de retorno, paciente apresentava enfisema em região orbitária enucleada, 
sendo referida a realização diária de pressão digital para esvaziamento de ar.  Foi sugerido um exame tomográfico 
para investigação, não havendo o tutor aceitado. Após 12 meses, durante consulta de acompanhamento, o paciente 
apresentava queixa de persistência do quadro de enfisema orbitário, sendo realizado o esvaziamento gasoso diário 
por pressão digital e não havendo prejuízo ao bem-estar geral do paciente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O paciente apresentou trauma crânio-encefálico com consequente exoftalmia irreversível e, assim como descrito na 
literatura, a conduta terapêutica realizada foi a enucleação do globo ocular acometido (5,8,9). Como rara consequência 
da enucleação, o enfisema em região orbitária pode ocorrer devido à comunicação desta área com o nariz, através do 
ducto nasolacrimal, sendo recomendado exame tomográfico para avaliação (1,9). No caso descrito, não foi realizado 
o exame tomográfico, impossibilitando a determinação do fator etiológico. Sendo caracterizada pelo acúmulo de 
saliva em região orbitária, a sialocele de glândula zigomática em cães é considerada rara e pouco descrita pela 
literatura (3). Esta afecção pode ter origem idiopática, além de sialólitos, infecções, corpos estranhos e neoplasias. 
Alguns autores sugerem que o quadro possa ser resultado de trauma, complicações pós-operatórias em extrações 
dentárias e maxilectomias parciais (2,6,7,10). Não foi possível determinar o fator etiológico primário neste caso. O 
tratamento da sialocele zigomática por meio de sialoadenectomia é recomendada por vários autores (4,5,11). Sendo, 
neste caso, o paciente enucleado, o acesso à glândula zigomática foi feito através de orbitotomia, sem a necessidade 
de realizar osteotomia do arco zigomático (1,5,9,11).

CONCLUSÃO
Alterações em glândulas salivares podem ser causa ou consequência de problemas oftálmicos, sendo importante 
a intervenção interdisciplinar para a completa resolução do quadro clínico. A partir deste relato, conclui-se que a 
enucleação de globo ocular pode ocasionar lesão em glândula salivar zigomática e ter como consequência a sialocele 
orbitária e que a sialoadenectomia é a melhor opção terapêutica de acordo com a literatura. 
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RESUMO
A manutenção de animais silvestres, como animais de estimação é comum no Brasil. Foi realizada uma análise dos 
registros de animais silvestres atendidos no Hospital Veterinário da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL 
(Tubarão/SC), no período de abril de 2013 a abril de 2015. Foram avaliados prontuários de 125 animais, entre 41 
fichas de animais de apreensão ilegal e 84 fichas de animais silvestres particulares. A Classe mais atendidas eram de 
aves, seguida por mamíferos e em seguida répteis. A principal queixa relatada foi trauma. O estudo retrospectivo 
demonstrou a importância da conscientização ambiental e o fornecimento de maiores informações de manejo sobre 
os animais silvestres a ser realizada com os proprietários.

Palavras-chave: aves, répteis, clínica 

INTRODUÇÃO
A manutenção de animais silvestres, como animais de estimação é comum no Brasil. As informações levantadas nas 
consultas, revelam na maioria dos casos, condições de manejo sanitário e nutricional inadequadas. O atendimento 
clínico especializado pode aumentar a qualidade de vida destes animais em cativeiros, além de repassar informações 
importantes aos proprietários, como comportamento, hábito alimentar de cada espécie. O objetivo deste relato, 
foi realizar um estudo retrospectivo dos atendimentos de animais silvestres, visando estabelecer a casuística e as 
principais patologias de cada classe atendida.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma análise dos registros de animais silvestres atendidos no Hospital Veterinário da Universidade do 
Sul de Santa Catarina – UNISUL (Tubarão/SC), contabilizando as principais suspeitas clínicas e das principais classes 
de animais avaliados, no período de abril de 2013 a abril de 2015. Foram reunidas 41 fichas de animais apreendidos 
pela polícia ambiental (PA) e 84 fichas de animais silvestres pets particulares. As fichas apresentavam dados de 
classificação taxonômica, sexo, idade, peso, data de atendimento, queixa principal, exames complementares, exame 
clínico, tratamento, observações e retorno. As fichas foram divididas de acordo com a classe taxonômica, conforme 
o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram avaliados 125 animais, sendo 57% aves, 36% de mamíferos, e 7% de répteis. (gráficos 1). 

Gráfico 1. Porcentagem das classes de animais silvestres encaminhados pela polícia ambiental e proprietário, atendidos no Hospital 
Veterinário da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL (Tubarão/SC), no período de abril de 2013 a abril de 2015.
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Entre as (72) aves atendidas 17 apresentavam traumas diversos, 12 problemas nutricionais, 7 tinham quadros 
infecciosos, outros causes diversas e orientações de manejo. O trauma foi a principal causa e pode estar relacionado 
a atropelamentos ou perseguição por outros animais (1). O manejo inadequado é associado com as principais 
patologias de aves em cativeiro (2,3). O maior número de aves atendidas corresponde a diversidade d espécies de 
aves na região (4), e as aves de rapina representaram 50% das aves atendidas (Figura 1).

 

Figura 1. Algumas das espécies de aves atendidas no HVU, no período do estudo.  A- Coruja-buraqueira (Athene cunicularia). B- Gavião-asa-
de-telhaelha (Parabuteo unicinctus).

Com relação aos (45) mamíferos, foram atendidos 12 traumas diversos, 9 resgates, 5 atropelados, o restante erro de 
manejo e quadros infecciosos. Segundo Herrera (5), o erro na dieta interfere no trânsito digestivo dos alimentos, 
dessa forma, aumenta a proliferação de bactérias patogênicas e surgimento de enterites. 

Quanto aos (8) répteis observou-se casos de 3 atropelamento, paralisia intestinal e distocia, todos relacionados ao 
manejo de temperatura. 

CONCLUSÕES
O estudo retrospectivo demonstrou a importância da informação correta de manejo a proprietários de animais 
exóticos e silvestres, além da trabalho de conservação de fauna silvestre próxima a áreas urbanizadas.

A B
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RESUMO
O Dioctophyme renale afeta o rim direito, levando à completa destruição do órgão, porém os animais afetados podem 
ser assintomáticos ou apresentarem anorexia, hematúria, dor e uremia. A Doença Renal Crônica (DRC) ocorre quando 
há 75% de perda da capacidade renal e está intimamente relacionada com a hipertensão arterial. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar se houve alterações na pressão arterial em cães afetados pela dioctofimatose antes e após o 
tratamento. Para tanto, foram medidas as pressões arteriais dos pacientes imediatamente antes e sete dias após a 
nefrectomia direita. Tal procedimento é o tratamento de eleição para a enfermidade. Conclui-se que não há diferenças 
nos valores pressóricos antes e uma semana após o procedimento cirúrgico. 

Palavras-chave: Dioctophyme renale; rim; hipertensão. 

INTRODUÇÃO
A dioctofimatose é uma doença causada pelo parasita Dioctophyme renale (D. renale), um nematoide, parasito 
preferencial do rim direito de animais carnívoros (1). A parasitose causa intensa destruição tecidual, levando à perda 
funcional do rim acometido (2), sendo a nefrectomia o tratamento indicado (1). O D. renale pode alcançar um metro 
de comprimento, possui cor avermelhada e libera ovos, juntamente com a urina, de casca espessa e cor castanha (2,3). 

Pacientes com dioctofimatose podem se aparentar assintomáticos ou com fraqueza, anorexia, ascite, disúria, 
hematúria, estrangúria, dor à palpação e uremia, por insuficiência renal (1). A doença renal crônica (DRC) é 
determinada quando ocorre perda maior de 75% da capacidade funcional dos néfrons (4), podendo ao mesmo tempo 
ser causa ou consequência da hipertensão arterial (5). 

Os principais mecanismos causadores da hipertensão arterial decorrente da DRC são a sobrecarga salina, 
resultando em aumento de volume sanguíneo, e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona levando à 
vasoconstrição (6). Este trabalho tem como objetivo avaliar se existem alterações na pressão arterial em cães afetados 
pela dioctofimatose antes e após o tratamento por nefrectomia.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas no Hospital de Clínicas Veterinária da Universidade Federal de Pelotas as aferições da pressão 
arterial média (PAM) pelo método oscilométrico (Comen – STAR8000) de nove pacientes com D. renale em rim 
direito, imediatamente antes (T0) e sete dias após (T1) a remoção cirúrgica do rim direito. Os pacientes eram levados 
a uma sala tranquila, silenciosa e com poucas pessoas. Permitia-se ambientação do animal por pelo menos cinco 
minutos antes do início da aferição. O paciente era então posicionado em decúbito lateral direito e o manguito fixado 
no membro anterior esquerdo, acima da articulação radiocarpal.

Em T0 e em T1 a PAM foi aferida cinco vezes. O menor e maior valor de cada paciente foram desconsiderados e a 
média calculada a partir dos três valores então restantes. As médias das pressões arteriais médias em T0 e T1 foram 
calculadas e submetidas ao Teste t de Student (7). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios da PAM em T0 foi de 116mmHg (±22,69) e em T1  de 108mmHg (±17,27), sendo que esses valores 
são fisiológicos para a espécie (8) e iguais perante o Teste t de Student (7), o que pode ter ocorrido devido a dificuldade 
de se avaliar a pressão arterial corretamente em cães.

A visita à clínica veterinária, ambiente estranho, hospitalização, contenção, ruídos e vibrações, inflação do manguito 
e demais estímulos podem levar ao chamado “artefato induzido por ansiedade”, onde há falsa elevação da pressão 
arterial e se podem obter resultados errôneos (9). A ambientação realizada nos pacientes previamente às mensurações 
de pressão objetivou minimizar o artefato induzido por ansiedade. Na medicina humana, a hipertensão arterial 
crônica não maligna é associada a lesões renais de natureza microvascular (6). Na medicina veterinária, faltam 
estudos sobre as alterações renais decorrentes de hipertensão discreta ou moderada (9), no entanto, diversas são as 
lesões provocadas por hipertensão sistêmica grave, como as injúrias oculares, cardíacas e também as renais (5,9). 

A dioctiofimatose, por causar destruição renal, leva à hiperfunção do rim contralateral, podendo ainda levar a DRC 
e consequentemente hipertensão arterial (5). Portanto, mesmo com o resultado desse trabalho, deve-se realizar 
nefroproteção dos animais portadores de dioctofimatose, pois são animais com apenas um rim funcional. O estudo 
realizado apresenta a limitação do intervalo entre aferições ter sido de sete dias, portanto, considerando que um 
paciente sem um rim perde metade da sua massa renal, estudos com intervalos mais longos podem apresentar 
resultados diferentes dos aqui encontrados.  

CONCLUSÃO 
As pressões arteriais de cães com dioctofimatose não mudaram sete dias após a nefrectomia curativa e, ainda, 
mantiveram-se dentro da normalidade para a espécie antes e após esse procedimento cirúrgico. Estudos a longo 
prazo devem ser realizados para confirmar inexistência de alterações pressóricas. 
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RESUMO
As neoplasias mamárias representam alta porcentagem dos casos neoplásicos em cães, afetando sobretudo fêmeas, 
sendo à metade das neoplasias múltiplas malignas. Hormônios esteroides, sobretudo o estrógeno, fazem papel 
fundamental no avanço dos tumores de mama em cadelas. Porém, o valor da supressão hormonal através da ovário-
histerectomia como tratamento adjuvante continua controverso. Foi realizado acompanhamento de dez animais com 
neoplasia de mama, onde se avaliou o uso de contraceptivos, castração prévia, acometimento de linfonodos e grau 
de invasão. Observou-se que o grau de invasividade das tumorações possui uma possível correlação com o uso de 
progestágenos.

Palavras-chave: Cadelas; contraceptivos; linfonodos; hormonal.

INTRODUÇÃO
As neoplasias mamárias, têm grande importância no estudo oncológico comparativo. Em estudo demonstrou-se 
que 66% dos cães que receberam contraceptivos à base de progesterona e estrógenos, por 5-7 anos, tiveram nódulos 
mamários, dos quais 95% eram benignos (1). O grande período necessário para que se desenvolva um tumor de 
mama nas cadelas expostas a terapia hormonal indica que os hormônios agem como promotores e não iniciadores 
(2). Cadelas castradas antes do primeiro cio tem o risco de ter neoplasias mamárias de 0,5%. Acredita-se que ao 
castrar os animais os tumores irão regredir por remoção da influência estrogênica (3), porém, a supressão hormonal 
só terá valia para remissão de tumores na fase de dependência hormonal (1). Independente do fator que inicie 
a carcinogênese os fatores endócrinos serão responsáveis pela promoção do tumor. Assim, objetivou-se estadiar 
os tumores mamários e analisar possíveis fatores de influência tais como idade, uso de contraceptivos, gestação, 
castração e presença de metástases.

MATERIAL E MÉTODOS
De setembro a outubro de 2016, foi efetuado o projeto para pesquisa de neoplasias mamárias. Os animais com 
suspeita de neoplasia mamária eram encaminhados para atendimento no Hospital Veterinário das Faculdades 
Integradas da União Educacional do Planalto Central-FACIPLAC. Durante a consulta era realizada a palpação das 
cadeias mamárias, e feito estadiamento dos tumores mamários, baseado no sistema TNM. Dados como uso prévio 
de contraceptivos, prenhez, entre outros foram tabulados. Foram solicitados hemograma, bioquímico, radiografia 
torácica em três posições (latero-lateral direita, latero-lateral esquerda e ventro-dorsal) e ultrassonografia abdominal, 
para a detecção de metástase. Os animais que se encontravam aptos foram conduzidos para a cirurgia e foi coletado 
material para exame histopatológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer do projeto foram atendidos 15 animais. Desses, 10 realizaram a mastectomia e foram incluídos no 
estudo, o restante não se enquadravam na pesquisa. Dos supracitados, 40% fizeram uso de contraceptivos. Destes 
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50% tiveram acometimento de linfonodo e todos apresentaram neoplasias com alta invasividade a tecidos adjacentes. 
Sabe-se que a aplicação de anticoncepcionais à base de progestágenos aumenta a incidência de tumor mamário 
devido a disfunção hormonal (4). Não se sabe ao certo se a disfunção hormonal causada pelo uso desses fármacos 
além de predispor a incidência da neoplasia mamária em cadelas pode induzir uma neoplasia mais agressiva. 

A prenhez reduz o risco de tumores mamários, pois, nesse período as concentrações de progesterona são maiores 
que as de estrógeno (8). No estudo 40% dos animais estudados já haviam emprenhado. É importante ressaltar que 
cadelas que já gestaram podem apresentar neoplasia mamária, não sendo esse um fator excludente. 

Quanto a localização dos tumores 40% foi de acometimento inguinal, 40% torácica caudal, 20% torácica cranial, 20% 
abdominal caudal e 20% abdominal cranial. Sendo que 40% dos pacientes que tiveram envolvimento de múltipla 
localização foram os de grau de invasividade acentuada. Em estudos prévios, animais com envolvimento de mais de 
uma glândula mamária apresentam o diagnóstico do câncer de maior malignidade (7). 

As neoplasias malignas são comumente observadas em cadelas, sendo os carcinomas tubulares, carcinomas túbulo 
papilíferos e os carcinomas em tumor misto os mais frequentes (6). Nesse estudo todos os animais com neoplasia 
de mama apresentavam neoplasia maligna, apenas um animal apresentava neoplasia benigna que não tinha origem 
em mama (hemangioma). Após a análise histopatológica, foi confirmado a presença de carcinoma em tumor misto 
(77,8%), carcinoma papilar (11,1%) e hemangioma (11,1%). 

O animal com carcinoma papilar apresentou êmbolos metastáticos, demonstrando o potencial metastático dessa 
neoplasia. Mesmo em neoplasias onde os êmbolos metastáticos não são observados é possível ter comprometimento 
de outros órgãos, como foi visto em um animal deste relato com comprometimento de linfonodo. Tumores malignos 
como o carcinoma, tendem a ser mais invasivos e de evolução rápida, com acometimento de linfonodos regionais. 
O prognóstico é desfavorável, onde metástases a distância são comuns, mesmo sem acometimento de linfonodo (5).

CONCLUSÕES
O uso de contraceptivos foi correlacionado com uma maior agressividade das neoplasias mamárias. Os animais 
com essa neoplasia com histórico de uso hormonal apresentaram neoplasias mais invasivas e 50% tiveram 
comprometimento de linfonodo regional. É importante a realização de novos estudos para verificar se o uso de 
contraceptivos, além de aumentar a ocorrência da neoplasia de mama podem também aumentar sua agressividade 
em uma neoplasia futura.
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RESUMO 
O baço participa do sistema hematopoiético, filtrando, estocando e maturando componentes do sangue. Alterações 
esplênicas podem ser observadas com maior frequência em cães com idade avançada, e as de maior ocorrência são os 
distúrbios circulatórios (hematoma, congestão, trombose, infarto e inflamação) e as neoplasias (hemangiossarcomas 
e hemangiomas) resultando em esplenomegalia. Foram incluídos neste estudo cães atendidos pelo Hospital 
veterinário da UNIFIL (HV) apresentando esplenomegalia e submetidos à esplenectomia e exame histopatológico 
do baço. O diagnóstico dos 19 animais, machos e fêmeas, de qualquer raça e idade foram classificados de acordo com 
o tipo de alteração esplênica, raça e idade. Sendo que 52,6% (10/19) dos cães apresentaram hematoma, 36,8% (7/19) 
hemangiossarcoma e 5,3% (1/19) abscesso esplênico. Dentre as raças não foi observada predisposição direta, porém 
cães idosos parecem ser mais associados ao desenvolvimento de alterações esplênicas com 63,1% (12/19) do total de 
alterações. O objetivo deste trabalho foi identificar as alterações esplênicas diagnosticadas na analise histopatológica 
de cães esplenectomizados no HV entre 2014 e 2016.

Palavras chave: baço; esplenomegalia; canino.

INTRODUÇÃO 
O baço realiza atividades importantes no sistema hematopoiético, retirando da circulação eritrócitos velhos, bactérias 
e outras partículas estranhas, além de ser responsável pelo estoque e maturação de componentes sanguíneos (1). Cães 
com idade avançada são predispostos ao desenvolvimento de alterações esplênicas (2).

Diversos tipos de alterações esplênicas podem ser observadas em cães, entre as de maior ocorrência estão os distúrbios 
circulatórios, como hematoma, congestão, trombose, infarto e inflamação, e as neoplasias, como hemangiossarcomas 
e hemangiomas(1). A esplenomegalia ocorre como consequência de alterações que acometem o baço, descrita como 
aumento localizado ou difuso do baço, sendo o tipo localizado mais comum em cães (3).

O objetivo deste trabalho foi identificar as alterações esplênicas diagnosticadas na analise histopatológica a partir de 
cães esplenectomizados no Hospital veterinário (HV) da UNIFIL LONDRINA – PR entre 2014 a 2016. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi realizado o levantamento de todos os casos de peças provenientes de esplenectomia encaminhados ao setor 
de anatomia patológica do HV no período de janeiro de 2014 a outubro de 2016. Os animais foram submetidos à 
esplenectomia devido alterações observadas na ultrassonografia e os baços submetidos à análise histopatológica. 
As peças foram fixadas em formalina 10%, processadas e coradas rotineiramente em Hematoxilina e eosina. Os 
diagnósticos obtidos foram classificados de acordo com o tipo de alteração esplênica encontrada em lesões não 
neoplásicas e neoplásicas, raça e idade dos animais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados neste estudo retrospectivo um total de 19 baços de cães, machos e fêmeas, de qualquer raça e idade, 
atendidos pelo HV e submetidos à esplenectomia, com posterior exame histopatológico do baço.

O resultado de histopatologia revelou que 52,6% (10/19) dos cães com alterações esplênicas apresentaram hematoma, 
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caracterizado por uma massa vermelha a vermelha-escura, macia e delimitada pela cápsula esplênica, muitas vezes 
reativa (1).  

O hemangiossarcoma é uma neoplasia maligna de origem endotelial e o baço é o órgão onde se desenvolve de forma 
primária com maior frequência (4), sendo esta o único tipo de alteração neoplásica identificada nos cães deste estudo, 
representando 36,8% (7/19) dos diagnósticos obtidos. 

Apenas 5,3% (1/19) dos cães apresentaram abscesso esplênico, alteração relativamente rara que pode se desenvolver 
a partir de bactérias filtradas pelo sistema monocítico fagocitário no baço, mas conseguem se multiplicar no interior 
do órgão (1). 

Dentre as raças dos animais incluídos neste estudo, não foi observada uma predisposição direta, sendo que os Pitt 
Bulls e SRD (sem raça definida) representaram 15,8% (3/19) cada, seguido das raças Fila Brasileiro, Rottweiller 
e Pastor Alemão com 10,5% (2/19) cada. As outras raças representaram 5,3% (1/19) cada, dentre elas: Yorkshire, 
Basset Hound, Weimaraner, Shih Tzu, Labrador, Poodle e Teckel.

Cães considerados adultos, com idade entre um e oito anos, representaram 31,6% (6/19) do total de animais 
acometidos por alterações esplênicas, e os idosos (acima de oito anos de idade), corresponderam a 63,1% (12/19). 
Um dos animais não teve a idade informada.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, foi possível concluir que o hematoma esplênico foi a alteração não neoplásica 
mais frequente do total de baços analisados no presente levantamento. O hemangiossarcoma foi o único tipo de 
neoplasia detectada neste estudo, reforçando os resultados de outros autores de que esta é a neoplasia esplênica mais 
comumente diagnosticada em cães. Neste estudo não foi constatada influência da raça sobre a frequência de lesões 
esplênicas, porém a idade avançada dos animais pode ser associada à maior fragilidade e consequente ocorrência de 
alterações.
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RESUMO
A córnea é a porção anterior do globo ocular e tem como função proteger as estruturas oculares internas e permitir 
que os raios luminosos cheguem na retina. Lesões na córnea podem levar à cegueira por perda da transparência. 
Objetivou-se, valendo-se de estudo retrospectivo, determinar quais as afecções que acometem a córnea dos 
felinos. Foram revisadas todas as fichas oftálmicas dos gatos atendidos no Serviço de Oftalmologia Veterinária da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de abril de 2007 a junho de 2016. Do total de 579 gatos 
atendidos, 303 apresentavam afecções de córnea. O sequestro de córnea foi a doença mais prevalente (28%), afetando 
principalmente gatos das raças Persa (63%) e Himalaia (21%), seguido por ceratite ulcerativa (19,3%), ceratopatia 
Florida Spots (17,9%), perfuração ocular (7,7%), simbléfaro (9,5%), leucoma cicatricial (4,8%), úlcera indolente (4,6%), 
ceratite eosinofílica (3,3%), descemetocele (2,9%), ceratoconjuntivite seca (1,4%), degeneração corneana (0,3%) e 
neoplasia (0,3%). Concluiu-se, com este estudo, que a afecção de maior prevalência é o sequestro de córnea e que a 
córnea dos gatos pode ser acometida por diversas afecções.

Palavras-chave: oftalmologia; felinos; persa; herpesvírus.

INTRODUÇÃO
A córnea é a porção anterior da túnica fibrosa do olho e tem como função proteger as estruturas oculares internas e 
permitir que os raios luminosos cheguem na retina (1). Em felinos domésticos, a córnea ocupa cerca de 30% da camada 
externa do bulbo ocular e apresenta uma forma cônica (2). Qualquer agressão à córnea provoca uma reação, havendo 
perda de transparência, algum grau de opacificação e até mesmo a perda de visão temporária ou permanente (3).

Algumas doenças oculares acometem mais frequentemente os gatos, como o sequestro de córnea, a ceratoconjuntivite 
herpética e a ceratite proliferativa eosinofílica. O sequestro de córnea é uma condição caracterizada por uma área 
necrótica na córnea, de coloração marrom a negra.  A região pode variar de 1 mm a quase a totalidade da córnea. 
A ceratite proliferativa caracteriza-se por uma intensa inflamação eosinofílica e a lesão apresenta-se proliferativa, 
branca a rosada, irregular e vascularizada. Afecções relacionadas à produção lacrimal comumente vistas em cães, 
como a ceratoconjuntivite seca, são infrequentes em felinos (4).

Objetivou-se, através de estudo retrospectivo, determinar as afecções que mais acometem a córnea dos gatos.

MATERIAL E MÉTODOS
Para definir quais as afecções da córnea têm maior prevalência em gatos, foram verificadas todas as fichas de 
atendimentos de felinos do Serviço de Oftalmologia Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no 
período compreendido entre abril de 2007 e junho de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 579 gatos atendidos no período estudado, 303 foram acometidos por afecções da córnea, sendo estas sequestro 
de córnea (28%), ceratite ulcerativa(19,3%), ceratopatia Florida Spots (17,9%), perfuração ocular (7,7%), simbléfaro 
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(9,5%), leucoma cicatricial (4,8%), úlcera indolente (4,6%), ceratite eosinofílica (3,3%), descemetocele (2,9%), 
ceratoconjuntivite seca (1,4%), degeneração corneana (0,3%) e neoplasia (0,3%).

O sequestro de córnea é uma desordem comum em gatos, particularmente nas raças Persa e Himalaia como doença 
estromal primária, caracterizada por necrose do epitélio superficial e do estroma, mas também pode ocorrer após 
ceratites ulcerativas crônicas, ceratite herpética e até mesmo pela irritação causada por entrópio ou triquíase (4,5). 
No estudo, 63% dos felinos afetados eram da raça Persa e 21% da raça Himalaia. Úlceras de córnea compreenderam 
a segunda afecção mais frequente, sendo estas de etiologias variadas e, muitas vezes, indeterminadas. Sabe-se 
que o herpesvírus é comumente o causador de doenças da superfície ocular em gatos (1,4,6). Em terceiro lugar, a 
ceratopatia Florida Spots, uma afecção assintomática que se apresenta na forma de opacidades brancas a acinzentadas 
na córnea que não provocam desconforto ocular (4). A respeito dos casos de descemetocele e perfuração ocular, 
estavam entre as causas para estas afecções o sequestro de córnea, úlceras de córnea não tratadas e traumas. O 
simbléfaro, que constitui uma aderência da conjuntiva sobre a córnea, é encontrado como principal consequência da 
ceratoconjuntivite herpética em gatos jovens (4). Embora incomum em gatos, a ceratoconjuntivite seca é a principal 
doença lacrimal da espécie e pode estar relacionada com a ceratoconjuntivite herpética crônica, além de outras causas 
(4). Degeneração corneana e neoplasia de córnea são raras em gatos e corresponderam a 0,6% dos casos. 

CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos no presente estudo, foi possível concluir que as afecções da córnea mais prevalentes 
em gatos são o sequestro de córnea e as úlceras de córnea, doenças de extrema importância diagnóstica, visto que 
podem levar o paciente a cegueira. Foi possível aferir também que a córnea do felino pode ser acometida por diversas 
doenças, sendo algumas exclusivas da espécie como o sequestro de córnea e a ceratite eosinofílica. Além disso, 
concluiu-se que a ceratoconjuntivite seca, doença altamente prevalente em cães, é vista raramente nos felinos.
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RESUMO 
Os fibrossarcomas cutâneos são neoplasmas malignos caracterizados por baixa taxa de metástase e alta infiltração 
local. Relata-se um caso de um canino que apresentava uma massa localizada em região cervical, ulcerada e aderida 
à musculatura adjacente e conduto auditivo, que apresentou múltiplas recidivas e metástase pulmonar após 
terapia cirúrgica e quimioterapia metronômica. O fibrossarcoma foi classificado histologicamente como grau II. As 
metástases pulmonares foram identificadas por exame radiográfico e posteriormente por histopatologia através da 
necropsia. O tempo total de sobrevida foi de 210 dias após o diagnóstico e a eutanásia foi realizada por questões 
éticas, pois apresentava angústia respiratória severa. O tamanho, a localização, a invasividade para tecidos adjacentes 
e o grau histológico são fatores determinantes para o sucesso da terapia e prognóstico dos fibrossarcomas. O exame 
histopatológico é fundamental no diagnóstico, planejamento terapêutico e prognóstico da doença. A ressecção 
incompleta propicia aumento das chances de recidivas e metástases. 

Palavras-chave: tumores cutâneos; sarcoma de tecido mole; canino. 

INTRODUÇÃO 
A pele e o tecido subcutâneo são os tecidos mais predispostos às transformações neoplásicas e compreendem um 
terço de todas as neoplasias encontradas na espécie canina. O fibrossarcoma é uma neoplasia maligna que se origina 
dos fibroblastos dérmicos ou subcutâneos e pode ocorrer em qualquer parte do corpo, principalmente na cabeça e 
nos membros. Não existe predisposição sexual, acomete geralmente cães idosos e as raças mais predispostas são o 
Doberman e o Golden Retriever (1). São caracterizados por baixa taxa de metástase e alta infiltração local, que pode 
levar a recorrência local (2). 

O objetivo deste trabalho é relatar a evolução clínica de uma cadela portadora de fibrossarcoma subcutâneo com 
comportamento biológico altamente agressivo, descrevendo os aspectos diagnósticos, terapêuticos e patológicos da 
doença. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFPel um canino, fêmea, 9 anos, da raça Golden Retriever, com 
histórico de tumor na região da base da orelha há quatro meses. Para o diagnóstico e estadiamento foram realizados 
exames físico, hematológico, bioquímico, radiografias torácicas e ultrassom abdominal, citologia aspirativa com 
agulha fina (CAAF) e histopatológico. A terapia instituída foi a cirurgia associada com quimioterapia metronômica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao exame físico, foi identificada uma massa subcutânea de consistência firme, dolorida, medindo 13 centímetros de 
diâmetro, ulcerada e aderida à musculatura cervical, próximo ao conduto auditivo médio. CAAF foi realizada e foi 
observada baixa celularidade, porém havia população de células mesenquimais com características de malignidade 
sugerindo sarcoma de tecido mole (STM). Embora a CAAF seja método de triagem em pacientes portadores de 
nódulos cutâneos, ela pode não ser conclusiva (STM), porém ela sempre está indicada no sentido de indicar se a 
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lesão é um processo neoplásico e para diferenciação de outros tumores cutâneos (2). Hemograma e testes de função 
renal e hepática não apresentaram alterações. Os exames de imagem também não indicaram evidências de lesões 
metastáticas.  

A biopsia incisional é o método de eleição para o diagnóstico nos casos de STM antes que se proceda a exérese 
cirúrgica definitiva (2), no entanto, no presente caso, esta abordagem não foi possível, pois o tumor apresentava 
rápido crescimento e extensas áreas de hemorragia, necrose e inflamação, fatores que dificultariam a exérese do 
neoplasma caso fosse adiado o procedimento e poderiam prolongar o diagnóstico definitivo devido à colheita de 
material não representativo, respectivamente.  

A cirurgia é o tratamento de eleição do fibrossarcoma, considerando essencial ampla margem cirúrgica (1). No 
presente caso não foi possível obter-se ampla margem cirúrgica, principalmente devido ao tamanho e localização 
do neoplasma e pelo seu comportamento agressivo, uma vez que já apresentava invasão às fibras musculares 
cervicais e ao conduto auditivo médio. Esses fatores associados ao tipo e graduação histológica, contribuíram para o 
aparecimento das recidivas frequentes e metástases. 

Para histopatologia foram realizadas colorações de hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson, que permitiu 
caracterizar o neoplasma como sendo de origem fibroblástica. Microscopicamente foi observado uma massa delimitada 
porém invasiva, com presença de células alongadas com núcleos fusiformes pleomórficos em meio à matriz fibrilar 
eosinofílica densa. As células arranjavam-se em grandes redemoinhos ou feixes paralelos e desencontrados. Segundo 
Sistema de graduação dos STMs (2), o neoplasma foi classificado como grau II.  

Duas semanas após o procedimento cirúrgico o animal encontrava-se bem disposto e sem evidências de recidiva. 
Embora a eficácia da quimioterapia para STMs não esteja comprovada, esta modalidade tem sido utilizada em cães 
portadores de sarcomas de grau III ou na presença de doença metastática. No presente caso, em detrimento da 
impossibilidade de remoção do neoplasma com ampla margem cirúrgica, foi instituída a quimioterapia metronômica 
(QM) com ciclofosfamida (10mg/m2) por via oral, diariamente e uso contínuo. A QM é indicada no controle de 
neoplasias metastáticas ou recidivantes impossíveis de ressecção completa, em pacientes muito debilitados ou cujos 
proprietários rejeitam a quimioterapia convencional (3). 

Alguns estudos citam a QM como uma opção viável e com bons resultados no controle local, no entanto o paciente do 
presente relato, embora não tenha apresentado efeitos adversos, apresentou três episódios subsequentes de recidiva 
do neoplasma, sendo o penúltimo acompanhado de metástase pulmonar e no último foi realizada a eutanásia. Os 
períodos de recidiva foram de 70, 115 e 190 dias após o procedimento cirúrgico inicial. O tratamento da recidiva é 
geralmente mais difícil do que tumores primários, pois é possível que a neoplasia se torne cada vez mais agressiva 
com as tentativas subsequentes, resultando em maiores taxas de morbidade (2). O tempo total de sobrevida foi de 
210 dias após o diagnóstico e a eutanásia foi realizada por questões éticas, pois apresentava angústia respiratória 
severa em decorrência de metástase pulmonar. Na necropsia foi observado múltiplos nódulos ocupando cerca de 
dois terços do parênquima pulmonar, que foi histologicamente compatível com metástase de fibrossarcoma. 

CONCLUSÃO  
O tamanho, a localização, a invasividade para tecidos adjacentes e o grau histológico são fatores determinantes 
para o sucesso da terapia e prognóstico dos fibrossarcomas. O exame histopatológico é fundamental no diagnóstico, 
planejamento terapêutico e prognóstico da doença. A ressecção incompleta propicia aumento das chances de 
recidivas e metástases.  
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RESUMO
A cicatrização de feridas é um procedimento comum na prática veterinária, e seu sucesso depende do protocolo 
terapêutico empregado e das condições do paciente. Com o objetivo de avaliar a eficácia da administração tópica 
de óleo-resina de copaíba (Copaifera langsdorfii) na expressão de colágeno em de feridas cutâneas de ratos Wistar 
(Rattus novergicus) confeccionaram-se feridas de oito milímetros, através de punch de biopsia, na região dorsal desses 
animais. Essas foram tratadas individualmente com os seguintes protocolos: grupo controle negativo, com solução 
fisiológica (T1); grupo controle positivo, com vaselina sólida (T2) e grupo do óleo-resina de Copaíba (T3), durante 14 
dias. Através da histopatologia do tecido lesado avaliou-se a quantidade e tipo de colágeno presente no tecido, com 
o uso da coloração de Picrosirius Red. Os dados foram submetidos teste Kruskal-Wallis. O tratamento com óleo-resina 
de copaíba apresentou aos 14 dias de experimento uma maior expressão de colágeno tipo III, quando comparado 
ao grupo controle negativo. Conclui-se, portanto, que a copaíba quando utilizada isoladamente no tratamento de 
feridas cutâneas é capaz de promover a expressão do colágeno no tecido.

Palavras-chave: Cicatrização de feridas; Fitoterápicos; Picrosirius Red. 

INTRODUÇÃO
A cicatrização de feridas é um processo dinâmico, que envolve a coordenação precisa de vias: fisiológica; imunológica 
e celular (1). Esses eventos são iniciados logo após a injúria e podem se estender por meses, logo, o objetivo do 
tratamento das feridas é a redução do tempo envolvido no processo, além de buscar evitar consequências como as 
cicatrizes (2).

Além dos métodos tradicionalmente utilizados na cicatrização de feridas, novas alternativas vêm sendo desenvolvidas, 
com o objetivo de melhorar os resultados obtidos nesses protocolos, como o emprego de fitoterápicos, que além 
de incentivo a comunidades tradicionais, ganha destaque devido a biodiversidade amazônica. Nesse contexto, a 
Copaíba (Copaifera spp.) conhecida como fitoterápico cicatrizante, em virtude de suas propriedades adstringentes 
e anti-inflamatórias merece ser analisada como alternativa viável dentro dos protocolos de terapêuticos com essa 
finalidade (3).

Portanto, busca-se estudar os efeitos da copaíba em feridas cutâneas induzidas cirurgicamente em ratos da linhagem 
Wistar.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados 15 ratos Wistar (Rattus norvergicus), distribuídos em três grupos com cinco animais cada, submetidos 
a procedimento cirúrgico para a confecção de três feridas, com o auxílio de punch de biopsia cutânea. O tratamento 
se iniciou logo após do procedimento cirúrgico, e seguiu o seguinte protocolo: grupo controle negativo, com solução 
fisiológica a 0,9% (T1); grupo controle positivo, com vaselina sólida (T2) e grupo do óleo-resina de Copaíba estrito 
(T3). A aplicação de cada tratamento, foi homogênea em todos os animais, desde o dia do procedimento cirúrgico 
(D0), até o final do estudo (D14). 
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Os fragmentos cutâneos foram analisados histopatologicamente na coloração de Picrosirius Red, para a quantificação 
e caracterização do colágeno. Nas análises de Picrosirius Red, a expressão de cada tipo de colágeno foi descrita a partir 
de sua porcentagem no tecido, sendo o colágeno tipo I visto como vermelho, e o colágeno tipo III como verde, ambos 
sob luz polarizada. 

A análise estatística utilizada foi realizada de maneira não paramétrica, com os efeitos dos tratamentos comparados 
através do teste de Kruskal-Wallis (P>0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A quantificação do colágeno presente nos cortes histológicos revelou aos 14 dias de experimento, de acordo com a 
Tabela 1, que as feridas tratadas somente com a administração tópica de óleo-resina de copaíba (T3) apresentaram 
uma maior expressão de colágeno tipo III, quando comparadas ao grupo controle negativo (T1). Esses resultados 
condizem com o experimento de Silva et al. (5), no qual o protocolo terapêutico com o uso de copaíba possuiu fibras 
colágenas de maior espessura, e melhor organizadas. Embora não tão evidentes quanto os resultados de Masson-
Meyers et al. (1), nos quais observou-se diferença na síntese de colágeno, através do ensaio de hidroxiprolina, com 
melhores resultados para as feridas tratadas com copaíba, também pode ser observada uma tendência para maior 
expressão dessas moléculas, nos tratamentos que incluíam fitoterapia. 

Tabela 1 – Quantificação dos colágenos tipo I (I) e tipo III (III) das feridas cutâneas induzidas cirurgicamente, através de punch de biópsia 
de 8mm, em ratos Wistar e tratadas com grupo, com solução fisiológica a 0,9% (T1);  vaselina sólida (T2) e  óleo-resina de Copaíba (T3);  de 
animais pertencentes ao grupo 3, ou seja, coletadas no último dia de tratamento.

I (%) II (%)
T1 25 (15-57,5) a 10 (7,5-15) a
T2 20 (10-52,5) a 25 (15-32,5) ab
T3 20 (12,5-22,5) a 35 (17,5-42,5) b

Legenda: a partir das porcentagens de colágeno tipo I (%) e tipo III (%) de cada ferida foram calculadas as medianas dos tratamentos, 
posteriormente submetidos ao teste de Kruskal-Wallis, em que letras iguais não possuem diferença significativa.

CONCLUSÕES
O Tratamento com copaíba favoreceu a expressão do colágeno tipo III no tecido, portanto, a copaíba pode ser usada 
como fitoterápico cicatrizante, valorizando a biodiversidade amazônica.
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RESUMO 
Traumas são a segunda maior causa de morte em gatos, perdendo apenas para envenenamentos. No presente 
trabalho, 15 tutores de gatos paraplégicos responderam um questionário online. A causa de maior prevalência da 
paraplegia foi maus tratos (40%). A média de idade foi de 1 ano e 7 meses. Em média, os animais fazem/fizeram 
tratamento durante 11 meses, sendo que 26,7% só utilizou medicação antiinflamatória e analgésica, enquanto dentre 
os demais, 27,3% foram submetidos à cirurgia, 72,7% fizeram acupuntura, 45,5% fisioterapia, 9% terapia celular e 
9% outros. Entretanto, 33,3% dos tutores não observaram melhora. As doenças concomitantes mais predominantes 
foram constipação e retenção urinária (53,5%), e cistites recorrentes (40%), seguidas de escaras (33,3%), incontinência 
fecal e urinária (26,7%), dermatite de contato na região da fralda (6,7%) e necrose de cauda (6,7%). 40% dos tutores 
cogitaram ou foram instruídos a realizar a eutanásia, sendo que 16,7% optaram pelo procedimento. Apesar da 
paraplegia, 93,3% dos tutores consideram que seus animais apresentam boa qualidade de vida. 

Palavras-chave: paraplegia; gatos; maus-tratos; crueldade animal; bem-estar animal. 

INTRODUÇÃO 
Gatos foram domesticados há aproximadamente 5.000 anos atrás, provavelmente para controle de roedores, mas 
desde os primórdios da sociedade, já eram associados à rituais religiosos (1,2).  

De acordo com um estudo retrospectivo realizado em um Hospital Veterinário da Filadélfia, 32% dos gatos 
paraplégicos eram acometidos por doenças inflamatórias ou infecciosas, sendo a peritonite infecciosa felina, a 
principal causa. 25% eram causadas por neoplasias e apenas 14% tinha origem traumática (3). No Brasil, dentre os 
achados não acidentais em necropsias em gatos domésticos, 75,39% são por envenenamento, seguidos de 21,99% de 
lesões traumáticas (4). 

No Brasil, as práticas de abusos e maus tratos à animais são classificadas como crime contra o meio ambiente, de 
acordo com o Artigo 32, da Lei Federal 9605/88, passível de detenção de três meses à um ano, e multa. Entretanto, 
felinos domésticos ainda são alvos de agressões e envenenamentos devido aos seus hábitos exploratórios (4–6). Não 
há prevalência de sexo, mas animais jovens são os mais acometidos (6). 

No presente estudo, solicitamos a tutores de gatos paraplégicos que respondessem um questionário online. 
Consideramos de extrema importância traçar o perfil destes animais e seus tutores para que sejam adotadas práticas 
de prevenção e providências legais cabíveis.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi solicitado, através de redes sociais, que tutores de gatos paraplégicos respondessem um questionário que continha 
questões como: sexo do animal; raça; castração; idade e tempo de paraplegia; estado corpóreo; causa da paraplegia; 
tratamentos; enfermidades concomitantes; qualidade de vida; eutanásia. Também foi reservado um espaço para 
comentários adicionais. Os dados foram avaliados através de média aritmética básica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
15 tutores responderam o questionário, perfazendo 8 eram fêmeas (37,5% castradas) e 7 machos (14,3% castrados). 
Nenhum animal possui raça definida. Os gatos tinham entre 1 dia de vida e 5 anos (média de 1 ano e 7 meses), 
estando 46,7%  sem movimentos voluntários dos membros posteriores há mais de 1 ano. 

Quanto às causas, a maior parte dos casos foi devido à maus tratos (40%), seguido de atropelamentos (26,6%), 
mordeduras e brigas com outros animais (13,3%). Os demais gatos são paraplégicos devido à queda (6,7%), má 
formação congênita (6,7%) e causas infecciosas (6,7%).  

Quanto aos tratamentos, 26,7% dos animais utilizaram apenas medicação antiinflamatória e analgésica. Dentre os 
demais gatos, 27,3% foram submetidos à procedimento cirúrgico, 72,7% fizeram acupuntura, 45,5% fisioterapia, 9% 
células-tronco e 9% fitoterapia e homeopatia. Em média, os animais fizeram ou estão fazendo 

tratamento há 11 meses, e 33,3% dos tutores relaram não haver melhora alguma. 40% dos animais usou cadeira de 
rodas, sendo que destes, 66,7% não de adaptaram ao equipamento. 

93,3% dos animais apresentou alguma enfermidade concomitante, como constipação e retenção urinária (53,3%), 
cistites recorrentes (40%), escaras (33,3%), incontinência urinária e fecal (26,7%), dermatite de contato na região da 
fralda (6,7%), e necrose da cauda (6,7%).  

40% dos tutores cogitaram ou foram instruídos a realizar a eutanásia em seus animais, inclusive por profissionais, 
sendo que 16,7% optaram por este procedimento. Apesar disso, 93,3% dos tutores consideram seus animais felizes 
e ativos. 

CONCLUSÃO 
Concluímos que a maior parte dos felinos não apresentam movimentos voluntários dos membros posteriores devido 
à maus-tratos, e apresentam também outras enfermidades concomitantes. Os tratamentos resultaram em melhora 
para a maioria dos gatos, e o mais utilizado foi a acupuntura.  A maioria dos felinos não se adaptou à cadeira de 
rodas. Apesar da paraplegia, a maioria dos tutores acredita que seus animais apresentam boa qualidade de vida. 
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RESUMO
A forma cutânea da infecção por Mycobacterium spp. caracteriza-se por nódulos dérmicos ou feridas não cicatrizantes 
exsudativas, associadas a linfadenopatia. Co-infecção é a infecção simultânea de um hospedeiro por dois ou mais 
patógenos, sendo que algumas co-infecções do Mycobacterium spp. com patógenos diversos já são reconhecidas. O 
presente relato descreve um caso de co-infecção de Mycobacterium spp. com Pseudomonas spp. em uma ferida crônica 
de um gato. O diagnóstico de infecção por Mycobacterium spp. foi realizado através de coloração de Zihel Neelsen 
durante análise histopatológica de biópsia de pele e do isolamento primário da bactéria em cultura. A mesma 
biópsia apresentou crescimento de bactérias do gênero Pseudomonas spp. com perfil de resistência a Ampicilina, 
Doxiciclina e Tetraciclina. A conduta inicial de antibioticoterapia com Doxiciclina foi alterada para Claritromicina e 
Marbofloxacina, contudo o gato foi a óbito por sepse. A necropsia revelou hepatite infecciosa por Pseudomonas spp. 
com mesmo perfil de resistência da isolada anteriormente na pele. Dessa forma, conclui-se que há a necessidade de 
mais estudos sobre co-infecções de Mycobacterium spp. com outros patógenos, para um melhor planejamento do 
tratamento antimicrobiano de feridas crônicas em gatos. 

Palavras-chave: linfadenopatia, micobacteriose, infecção, dermatopatia infecciosa.

INTRODUÇÃO
Os casos de infecção por Mycobacterium spp. em felinos geralmente são subclínicos, em gatos adultos, com 
acometimento do sistema respiratório, digestório ou da pele de forma localizada (1). A forma cutânea é caracterizada 
por nódulos dérmicos ou feridas não cicatrizantes exsudativas, associadas a linfadenopatia local ou generalizada. A 
distribuição mais comum é na face, pescoço, ombros, membros torácicos e, menos frequentemente, no tórax ventral 
e na base da cauda.  A infecção pode ocorrer por mordedura infectada, disseminação local ou hematógena na pele, 
ou contaminação ambiental, quando há exposição prolongada a bovinos, seres humanos ou aves infectadas (1). 
No Reino Unido, a maioria dos casos de doença micobacteriana felina é de natureza cutânea e apresenta-se como 
nódulos, áreas de drenagem, ulcerações e locais de infecção de origem local, geralmente por M. fortuitum, M. avium 
e M. intracellulare complex (2).

Co-infecção é a infecção simultânea de um hospedeiro por dois ou mais patógenos, sejam eles bactérias, fungos, 
protozoários, helmintos ou artrópodes. A co-infecção cria um ambiente de competição que regula as populações de 
patógenos, quer protegendo o hospedeiro, nos casos de imunidade cruzada, quer aumentando o risco de infecção. 
Assim, as infecções concomitantes frequentemente exacerbam os efeitos de infecções isoladas (3but little is known 
about their effects in other non-human hosts. This work aims to investigate the relationship between Mycobacterium 
bovis infection and other pathogens in wild boar (Sus scrofa), mas podem também enfraquecê-las (4). Os patógenos 
mais conhecidos de co-infecção com o Mycobacterium spp. são: o vírus HIV, algumas espécies de helmintos em seres 
humanos, o Circovírus suíno tipo 2 em javalis selvagens e espécies de nematódeos em búfalos africanos (3but little 
is known about their effects in other non-human hosts. This work aims to investigate the relationship between 
Mycobacterium bovis infection and other pathogens in wild boar (Sus scrofa). O presente relato pretende apresentar 
um caso de co-infecção de Mycobacterium spp. com Pseudomonas spp. em ferida crônica de um gato.
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MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Hospital de Clinicas Veterinárias da UFRGS, um felino, macho, castrado, 6 anos, SRD, FIV/FeLV 
negativo, com ferida crônica na região medial do membro pélvico esquerdo há um ano. O gato era tratado com 
amoxicilina com ácido clavulânico há 4 meses. Anteriormente, haviam sido realizadas duas cirurgias reconstrutivas, 
sempre com ocorrência de deiscência de sutura em aproximadamente sete dias de pós-cirúrgico. A única alteração 
do exame clínico geral era linfadenopatia do linfonodo poplíteo e inguinal ipsilateral à ferida. Realizou-se biópsia 
incisional de pele, incluindo camadas profundas de tecido subcutâneo e muscular para cultura fúngica, bacteriana 
e histopatologia. Na histopatologia, a coloração com Zihel Neelsen revelou a existência de bacilos álcool-ácido 
resistentes. No exame bacteriológico, foram isoladas colônias de bactérias do gênero Pseudomonas spp. A ferida, 
muito exsudativa, era lavada a cada oito horas com solução de Ringer´s com lactado e solução aquosa de clorexidine 
0,12%. O curativo era realizado com uma camada primária de triglicerídeos de cadeia média e glicerina sólida, uma 
camada de gaze estéril e outra de atadura elástica. Foi iniciada a terapia antimicrobiana empírica com Doxiciclina 
(10 mg/Kg, SID, VO), e a analgesia com metadona (0,2 mg/Kg, QID, SC) e dipirona sódica (25 mg/Kg, BID, 
VO). Sete dias após a colheita da biópsia, o teste de sensibilidade a antimicrobianos das colônias de Pseudomonas 
spp. apresentou um perfil de sensibilidade para Estreptomicina, Neomicina e Norfloxacina, e de resistência para 
Ampicilina, Doxiciclina e Tetraciclina. Foi então alterada a conduta antimicrobiana para Claritromicina (125 mg/
gato, BID, VO) e Marbofloxacina (6,875 mg/gato, BID, VO). Após 10 dias de tratamento, o paciente apresentou-se em 
sepse, e foi mantido com tratamento intensivo durante três dias, vindo a óbito após esse período.

RESULTADOS
Na necropsia, observaram-se nódulos hemorrágicos no fígado, e a pele com dermatite piogranulomatosa associada à 
presença de bactérias, porém sem evidências de bacilos álcool-ácidos resistentes na coloração de Zihel Neelsen. Após 
cerca de 60 dias de isolamento primário das biopsias de pele coletadas da ferida in vivo, colônias com padrões de 
crescimento semelhantes a Mycobacterium spp. foram detectadas e coradas com a técnica de Zihel Neelsen, revelando 
bacilos álcool-ácido resistentes. Tanto na pele, quanto no fígado, houve isolamento post mortem de Pseudomonas 
spp. com mesmo perfil de sensibilidade e resistência encontrados anteriormente na ferida, o que permite supor a 
ocorrência de invasão sistêmica da bactéria por via hematógena e sepse.

DISCUSSÃO
É possível que a infecção por Mycobacterium spp. tenha favorecido a colonização da ferida por Pseudomonas spp. (3but 
little is known about their effects in other non-human hosts. This work aims to investigate the relationship between 
Mycobacterium bovis infection and other pathogens in wild boar (Sus scrofa), mantendo a homeostase da ferida por 
um longo período. Ao realizar a antibioticoterapia empírica com Doxiciclina, mesmo essa sendo indicada como uma 
opção para infecções cutâneas (5), pode-se ter alterado essa homeostase e favorecido a disseminação de Pseudomonas 
spp. Nessa ocasião, ainda não havia a informação sobre a resistência desta bactéria à Doxiciclina. Em estudo recente, 
foi demonstrado que, em casos de co-infecção do Mycobacterium spp. com P. aeruginosa, o Mycobacterium spp. 
apresenta vantagem competitiva e pode inibir a multiplicação da P. aeruginosa, pois é capaz de degradar algumas de 
suas moléculas sinalizadoras (3but little is known about their effects in other non-human hosts. This work aims to 
investigate the relationship between Mycobacterium bovis infection and other pathogens in wild boar (Sus scrofa). 
Assim, ao suprimir o Mycobacterium do organismo, pode-se ter retirado a concorrência e favorecido a multiplicação 
da Pseudomonas spp. Por esse motivo, a antibioticoterapia deveria ter sido instituída após se conhecer também o 
perfil de sensibilidade da Pseudomonas spp.

CONCLUSÃO
Há a necessidade de estudos sobre co-infecções do Mycobacterium spp. com outros patógenos em gatos, com o 
objetivo de entender melhor a sua fisiopatogenia e alertar os médicos veterinários para que possam considerar um 
melhor planejamento do tratamento antimicrobiano ao tratar feridas crônicas em gatos.

Ferida Crônica em Gato por Co-infecção de Micobacterium Spp. e Pseudomonas Spp.
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RESUMO
A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia supraventricular, que ocorre geralmente decorrente de cardiomiopatias, sendo 
a Cardiomiopatia Dilatada uma das principais afecções que levam a esta alteração. O objetivo deste estudo foi relatar 
um paciente canino, macho, da raça Dálmata, com 13 anos, 32kg, atendido no Hospital Veterinário da Universidade 
do Oeste Paulista (UNOESTE), que foi diagnosticado através do exame Ecocardiográfico com Cardiomiopatia 
Dilatada, e, durante a realização do exame eletrocardiográfico em repouso, observou-se fibrilação atrial (FA) com 
frequência de 250 bpm. Após ser instituído o tratamento com diltiazem e amiodarona, a frequência ficou em 160 
bpm. Concluindo que a terapia instituída conseguiu o seu objetivo no caso relatado. 

Palavras-chaves: taquicardia supraventricular; cardiopatia; cães; arritmia 

INTRODUÇÃO
A Fibrilação Atrial (FA) é uma arritmia supraventricular sustentada que ocorre principalmente em cães, caracterizada 
por inúmeros impulsos atriais desordenados, na qual as fibras atriais se contraem independentemente e a sístole e 
a diástole não ocorrem mais. Geralmente está associada a um aumento do átrio em decorrência de outras doenças 
cardiovasculares, principalmente a cardiomiopatia dilatada e a endocardiose de válvula mitral (1), sendo que a 
cardiomiopatia dilatada (CMD) caracteriza-se por uma redução progressiva da contratilidade miocárdica, que 
determina uma disfunção sistólica, a qual se encontra equilibrada pelos sistemas compensatórios do organismo (2).

O trabalho objetiva demonstrar a importância da fibrilação atrial, causada pela cardiomiopatia dilatada, onde o 
diagnóstico através da anamnese, do eletrocardiograma e do ecocardiograma pode ser confirmado.

RELATO DE CASO
Foi atendido no setor de Clínica Médica de Pequenos Animais, do Hospital Veterinário da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE), um animal da espécie canina, macho, da raça dálmata, 13 anos, pesando 32kg, não castrado e 
vacinado, com histórico de tosse seca, apatia, letargia, cansaço, dispneia em repouso e após exercícios e episódio de 
síncope após atividade física, sopro sistólico grau V/VI em foco de auscultação de valva mitral e IV/VI de foco de 
tricúspide.

Na radiografia do tórax foi visibilizado presença de alteração em forma e tamanho da silhueta cardíaca evidente 
em ambos os ventrículos, deslocamento dorsal da traqueia em toda a sua extensão e achados de edema pulmonar 
e de efusão pleural. O eletrocardiografia (ECG) constatou fibrilação atrial, presença de extrassístoles e frequência 
cardíaca em 250 bpm, com o ecocardiograma diagnosticou a Cardiomiopatia Dilatada com importante regurgitação 
e hipertensão arterial pulmonar moderada. 

Com o diagnóstico, foi prescrito o tratamento para a insuficiência cardíaca esquerda e hipertensão arterial pulmonar 
com o uso de inibidor da ECA (Benazepril 0,5mg/kg BID), diurético (Furosemida 2mg/kg - TID) e vasodilatador 
arterial pulmonar (Sildenafil 1,5 mg/kg BID). Foi iniciado o uso de antiarrítmico (Amiodarona 10 mg/kg – SID) 
e após 5 dias foi realizado um novo ecg em repouso, onde não apresentava mais extrassístoles, mas a frequência 
cardíaca se manteve acima dos 200 bpm. Foi introduzido ao tratamento o digitálico (digoxicina 0,22mg/m2 BID) e 
após uma semana, no retorno, o paciente apresentava uma frequência cardíaca entre 140 e 160 bpm, então o uso da 
digoxina foi suspendido e prescrito o antiarrítmico (Diltiazem 0,5 m/kg TID). Nos resultados dos novos exames, a 
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frequência cardíaca manteve-se ao redor de 160 bpm, apesar do animal apresentar algumas extrassístoles, porém 
com menor frequência.

DISCUSSÃO 
Cães com fibrilação e taquicardia atrial podem apresentar frequências cardíacas superiores a 200 bpm e podem se 
encontrar em IC aguda descompensada (3). Um dos objetivos no tratamento da FA então, é de reduzir a frequência 
cardíaca (animais em repouso) para menos de 150-160 bpm. A digoxina é um dos fármacos de escolha, devido as 
suas propriedades inotrópicas positivas leves (4) ou, ainda, pode ser utilizado o diltiazem. Estudos ainda indicam 
que pacientes com FA na fase de insuficiência cardíaca têm uma tendência significativamente maior a se converterem 
espontaneamente ao ritmo sinusal durante a terapia com amiodarona crônica (5).

Cães com cardiomiopatia dilatada normalmente se encontram em estados de ICC moderada a grave. O objetivo do 
tratamento consiste na redução da formação do edema pulmonar sendo que uma das drogas efetivas nesse caso, é a 
furosemida (3). O enalapril também foi utilizado, sendo um inibidor da ECA e resulta em melhora clínica nos cães 
com insuficiência cardíaca causada por regurgitação de mitral ou miocardiopatia dilata (6).

Para a hipertensão arterial pulmonar foi utilizado o sildenafil, que é um vasodilatador pulmonar. Literaturas apontam 
que ele pode promover a queda da resistência vascular pulmonar, com consequente melhora na oxigenação (7).  

CONCLUSÃO
Pode-se dizer então, que a terapêutica empregada é apropriada para o caso, e que o uso desses medicamentos 
antiarrítmicos é válido para o tratamento de cães com FA secundária a Cardiomiopatia Dilatada, já que atinge o 
objetivo principal que é diminuir a frequência cardíaca e propiciar melhor qualidade de vida ao animal.
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RESUMO
Os fibrossarcomas são neoplasias mesenquimais de fibroblastos, de caráter maligno, que representam cerca de 1,5% 
dos tumores cutâneos nos cães. Seu diagnóstico é feito baseado na história clínica e nos exames físico, citopatológico 
e histopatológico. O objetivo deste trabalho é o relato de caso de uma cadela, castrada, da raça Lhasa Apso, de treze 
anos de idade, com histórico de claudicação e aumento de volume na região do plexo braquial do membro torácico 
direito, sendo diagnosticado fibrossarcoma. O animal foi atendido no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital 
Veterinário da Universidade Federal de Lavras com histórico relatado pelo proprietário de claudicação do membro 
torácico direito há aproximadamente quatro meses. À inspeção, foi observado que o animal apresentava aumento 
de volume na região do plexo braquial do lado direito e, ao exame radiográfico, verificou-se aumento de volume de 
tecido mole, não ósseo. Realizou-se biópsia do aumento de volume, tendo resultado sugestivo de fibrossarcoma. A 
paciente foi, então, encaminhada para cirurgia, realizando-se a exérese da massa tumoral juntamente à amputação 
do membro afetado. À análise histopatológica do membro confirmou-se o diagnóstico de fibrossarcoma. O exame 
físico do paciente após a remoção do tumor é de extrema importância; para tanto, recomendou-se o retorno mensal 
do animal durante um ano, para avaliação.

Palavras-chave: neoplasia; amputação; histopatologia.

INTRODUÇÃO
Os fibrossarcomas são neoplasias mesenquimais de fibroblastos, de caráter maligno, que representam cerca de 1,5% 
dos tumores cutâneos nos cães (1,2). Não há predisposição sexual ou racial para o surgimento dessa neoplasia (3,4).

O diagnóstico é baseado na história clínica e nos exames físico, citopatológico e histopatológico (5,6). 
Macroscopicamente, os fibrossarcomas são irregulares, de coloração branco-acinzentado, de tamanho variável e com 
consistência firme (7). É comum a presença de hemorragias, necrose e ulcerações (8,9). Microscopicamente, as células 
apresentam-se entrelaçadas ou arranjadas em um padrão de redemoinho, exibindo alto pleomorfismo (7).

O tratamento indicado consiste na exérese da massa tumoral com ampla margem de segurança (10). O exame físico 
do paciente após a remoção do tumor é de extrema importância, devendo ser realizado mensalmente durante um 
ano (11).

O objetivo deste trabalho é o relato de caso de uma cadela, castrada, da raça Lhasa Apso, de treze anos de idade, 
com histórico de claudicação e aumento de volume na região do plexo braquial do membro torácico direito, sendo 
diagnosticado fibrossarcoma.

MATERIAL E MÉTODOS
Uma cadela, castrada, da raça Lhasa Apso, de treze anos de idade, foi atendida no Setor de Cirurgia Veterinária do 
Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras com histórico relatado pelo proprietário de claudicação 
do membro torácico direito há aproximadamente quatro meses. Foi diagnosticada artrose há dois meses por um 
profissional. O animal foi medicado com cloridrato de tramadol, meloxicam e dipirona sódica e fazia sessões de 
acupuntura, porém sem melhora clínica. À inspeção, observou-se que o animal apresentava aumento de volume 
na região do plexo braquial do lado direito. Na radiografia verificou-se aumento de volume de tecido mole, sem 
aparente alteração óssea. Realizou-se citologia aspirativa por agulha fina e biópsia do aumento de volume, tendo 
resultado inconclusivo e sugestivo de fibrossarcoma, respectivamente.
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Encaminhou-se a paciente para cirurgia, para exérese da massa tumoral juntamente à amputação do membro afetado. 
Enviou-se a peça cirúrgica para análise histopatológica, observando-se proliferação de células mesenquimais, com 
núcleo alongado ou ovalado e citoplasma escasso eosinofílico, além de anisocitose e anisocariose acentuada, com 
grande quantidade de figuras mitóticas, arranjadas principalmente na forma de feixes paralelos e em diferentes 
direções, por vezes formando redemoinhos. Áreas centrais da massa apresentavam necrose, a musculatura adjacente 
possuía áreas de compressão e necrose, confirmando-se o diagnóstico de fibrossarcoma.

O exame físico da paciente após a remoção do tumor é de extrema importância; para tanto, recomendou-se o retorno 
mensal para avaliação do animal, durante um ano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo sido acompanhado nesse estudo o caso de uma cadela de treze anos de idade com diagnóstico de fibrossarcoma 
na região do plexo braquial do lado direito, corrobora-se com a literatura citada em 3, que afirma que os fibrossarcomas 
são comumente encontrados em animais adultos ou idosos.

 Como visto em 7, células encontradas no fibrossarcoma se apresentam entrelaçadas ou arranjadas em um padrão de 
redemoinho e ainda, as células apresentam alto pleomorfismo, variando desde células fusiformes indiferenciadas, 
com núcleos redondos a ovóides, até células alongadas entremeadas com feixes, associado à presença de células 
dispostas em grupos paralelos entre si. No presente estudo, na análise histopatológica do membro, foi observada 
proliferação de células mesenquimais, com núcleo alongado ou ovalado, com grande quantidade de figuras mitóticas, 
arranjadas principalmente na forma de feixes paralelos e em diferentes direções, por vezes formando redemoinhos, o 
que condiz com a literatura citada.

CONCLUSÕES
O prognóstico para fibrossarcoma depende da graduação histopatológica, do tamanho do tumor, da localização 
e da ressecção das margens de segurança. Portanto, em tumores grandes localizados em áreas de difícil excisão, 
associados à presença de metástases, o prognóstico é desfavorável.

No presente caso, o fibrossarcoma apresentava-se como um aumento de volume localizado no plexo braquial do 
membro direito, sendo, portanto, a amputação do membro o tratamento recomendado.
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RESUMO
Relata-se o emprego da fisioterapia em três casos de lesão iatrogênica do nervo isquiático ocasionada por injeção 
intramuscular. Todos apresentavam monoparesia, deficiência proprioceptiva e diminuição do tônus muscular que 
envolvia os membros pélvicos direito ou esquerdo. Ao final das sessões, os animais recuperaram a deambulação 
e ocorreu retorno da propriocepção, demonstrando que a fisioterapia pode ser um método viável na recuperação 
funcional para casos de lesão do nervo isquiático.

Palavras-chave: monoparesia; neuropatia traumática; órtese.

INTRODUÇÃO
Lesões do nervo isquiático são comumente provocadas pela fixação intramedular retrógrada de pinos no fêmur, 
fraturas isquiáticas e acetabulares ou injeções intramusculares (1, 2). Neste último, diversos fatores podem afetar o 
nível de dano, como o tipo e a quantidade do agente químico injetado e a localização da injeção (intrafascicular ou 
extrafascicular) (3). 

A fisioterapia é um método que favorece a reabilitação de cães e gatos com neuropatias que afetam a funcionalidade 
do membro, cuja finalidade é a recuperação e a melhora a qualidade de vida do paciente (4,5,6).

Este relato descreve a fisioterapia como tratamento adjuvante de três pacientes com sinais neurológicos em 
decorrência de lesão iatrogênica do nervo isquiático ocasionado por injeção intramuscular.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram atendidos três pacientes (um felino e dois caninos) com monoparesia, deficiência proprioceptiva e diminuição 
do tônus muscular que envolvia os membros pélvicos direito ou esquerdo (Tabela 1). Em todos os casos, segundo 
os tutores, os animais apresentaram sinais de neuropatia após administração de fármacos por via intramuscular na 
região caudolateral da coxa, sobre os músculos bíceps femoral ou semitendinoso.

A zona cutânea foi mapeada em todos com a finalidade de definir os nervos afetados mediante os estímulos de 
sensibilidade da pele com auxílio de uma pinça hemostática. Foi também utilizada uma órtese confeccionada a partir 
de elástico que permanecia fixada na coleira ou peiteira e nos metatarsos e dígitos do membro afetado.

Foram adotados dois protocolos de reabilitação, sendo um domiciliar diário empregado pelos tutores, compostos 
por massagem de deslizamento profundo durante 5 minutos, movimentos de bicicleta (30 movimentos), estimulação 
do reflexo flexor mediante pinçamento interdigital (15 vezes) e estímulo de propriocepção por meio da escovação do 
coxim adiposo do membro afetado com uma escova de cerdas firmes (5 minutos).

O segundo protocolo fisioterapêutico foi realizado em um centro especializado duas vezes na semana e foi 
compreendido de massagem de deslizamento profundo (5 minutos), alongamento em extensão cranial/caudal e 
em flexão (20 segundos), movimento passivo articular (30 movimentos), estimulação do reflexo flexor (15 vezes), 
eletroestimulação neuromuscular com corrente RUSSA (on/off de 1:2, duração de pulso 10 minutos para o coxim e 10 
minutos para a musculatura no caso 1, e de 15 minutos apenas no coxim nos casos 2 e 3), tábuas proprioceptivas (2 
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minutos), pista proprioceptiva (10 circuitos) e natação (10 minutos). 

Tabela 1 – Esquema representativo quanto à espécie, raça, idade, início do tratamento após a lesão, membro e nervo 
envolvido na lesão iatrogênica.

Espécie/Raça/
Idade

Início do trata-
mento pós lesão Monoparesia Zona cutânea Nervos afetados

Caso 1 C/Pequinês/5a 18 dias MPD

Ventral a articula-
ção do tarso (face 
caudal e lateral)

tarsotarso

Nervos tibial e 
fibular

Caso 2 F/SRD/13a 15 dias MPE
Ventral a articu-
lação do tarso 

(lateral)
Nervo fibular

Caso 3 C/Poodle/10a 23 dias MPD
Ventral a articula-
ção femoro-tibio 
patelar (lateral)

Nervos isquiático, 
tibial e fibular

 

C: Canina; F: Felina; SRD: Sem Raça Definida; MPD :membro pélvico direito; MPE: membro pélvico esquerdo

RESULTADOS 
As modalidades terapêuticas empregadas tanto a domicílio como no centro especializado promoveram aumento do 
tônus muscular, manutenção da amplitude articular e melhora da propriocepção. 

A órtese empregada nos dois cães protegeu a face dorsal da pata afetada de possíveis lesões por escaras durante a 
recuperação funcional do membro. 

Os animais voltaram a apoiar e deambular normalmente 11 semanas após a lesão nos casos 1 e 2 e após 21 semanas 
no caso 3. Foram realizados no centro especializado ao todo 14, 15 e 18 dias de fisioterapia nos casos 1, 2 e 3, 
respectivamente. 

DISCUSSÃO
O diagnóstico nos três casos relatados teve base na anamnese, histórico e exame

neurológico, mediante ao teste de pinçamento das zonas cutâneas dos nervos periféricos, que revelou lesão no 
isquiático e de seus principais ramos (tibial e fibular) (Tabela 1). 

As complicações geradas por lesão do nervo isquiático, como escoriações na região dorsal e plantar dos dígitos e 
automutilações, geralmente levam os clínicos a optarem pela amputação do membro afetado, sendo a fisioterapia 
uma técnica alternativa de reabilitação, conforme demonstrado nos três casos relatados (7,8,9,10). 

A órtese, como a utilizada nesse relato, diminuiu automutilações e a formação de úlceras abrasivas por arrastamento, 
frequentes em casos de monoparesia em função do contato e apoio da superfície dorsal das falanges em decorrência 
da deficiência proprioceptiva (7).

CONCLUSÕES
A fisioterapia demonstra ser uma alternativa na reabilitação de cães e gatos com neuropatias do nervo isquiático e 
poder evitar as sequelas do desuso durante a recuperação funcional do membro afetado. 

Fisioterapia em Três Casos de Lesão Iatrogênica do Nervo Isquiático
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RESUMO
Apesar da importância do conhecimento de processos patológicos em espécies ameaçadas, a ausência de relatos em 
mico-leão-preto é um fator que compromete sua manutenção e conservação em cativeiro. Neste relato, apresenta-se 
um mico-leão-preto com um abscesso frontal e rinossinusite a qual se desenvolveu para um trato fistuloso no seio 
frontal. O tratamento da fistula foi realizado com limpeza local, lavagem com metronidazol 0,5%, pomada a base 
de gentamicina, valerato de betametasona e clotrimazol e antibioticoterapia sistêmica a base de Amoxicilina com 
clavulanato. A terapêutica utilizada associada com a melhora clínica foi efetivo para a recuperação do animal.

Palavras-chave: Calitriquídeos; primatas; sistema respiratório, clínica de animais silvestres.

INTRODUÇÃO
Os seios paranasais dos primatas são estruturas ósseas frequentemente leves, porém, mecanicamente fortificadas 
por cavidades internas e trabeculares. Estão presentes no crânio e, em primatas, são encontrados três seios: na região 
frontal, central ao crânio no corpo da esfenóide e na região maxilar (1). Várias afecções respiratórias de primatas 
possuem características similares em termos de coriza e efeitos sobre os seios como o sarampo, que também pode levar 
a decorrências respiratórias mais graves como broncopneumonia, doenças virais, dentre outras, sendo importante o 
diagnóstico diferencial nestas situações (2).

O mico-leão-preto (Leontophitecus chrysopygus) é considerado pela Lista Vermelha da União Internacional para a 
Conservação (IUCN) das espécies ameaçadas como um primata ameaçado de extinção. A espécie é conhecida por 
estar presente em 11 localidades do estado de São Paulo, onde a maior população (820 animais) habita uma área de 
aproximadamente 23,800 ha (3). Este relato tem como objetivo apresentar a ocorrência e o tratamento de uma fístula 
associada a Rinossinusite do Seio Frontal em um Mico-leão–preto.

RELATO DE CASO
Um mico-leão-preto, macho, 16 anos, presente na quarentena da Seção de Veterinária do Departamento de Jardim 
Zoológico da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte apresentou um aumento de volume local na região frontal 
da cabeça. Ao exame clínico, constatou-se a presença de um abscesso acima da região do crânio o qual foi drenado 
e tratado localmente com solução fisiológica e gentamicina, e, a longo prazo, com limpeza diária e pomada tópica 
a base de Alantoína e Óxido de Zinco (uso tópico, SID, Alantol, Vetnil, Louveira – SP, Brasil), e antibioticoterapia 
oral com amoxicilina com clavulanato (0,2 ml, PO, BID, 10 dias, Medley S.A., Sumaré - SP, Brasil). Devido ao escore 
corporal do animal, a dieta também foi alterada.

Duas semanas após o ocorrido, o animal foi novamente contido fisicamente e, posteriormente, farmacologicamente 
com isoflurano para a avaliação da ferida. Foi realizada a limpeza da região craniana para a retirada da camada 
de crosta, onde encontrou-se um trato fistuloso entre o seio frontal e as narinas pelo ducto nasofrontal. A fístula 
decorrente da rinossinusite foi então tratada com limpeza local com solução fisiológica pelo trato fistuloso, lavagem 
com metronidazol 0,5% (15 ml, BID, 7 dias, Endonidazol, Fresenius Kabi, Barueri-SP, Brasil), aplicação de pomada 
a base de gentamicina, valerato de betametasona e clotrimazol (uso tópico, 15 ml, SID, 10 dias, Otomax, MSD Saúde 
Animal, SP, Brasil) e antibioticoterapia a base de Amoxicilina com clavulanato (0,2 ml, PO, BID, 10 dias, Medley S.A., 
Sumaré – SP, Brasil).  Após sete dias de tratamento, o trato fistuloso estava completamente fechado e o tecido de 
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cicatrização apresentava-se bem irrigado e com deposição de tecido de granulação.

DISCUSSÃO
O processo de cicatrização envolve fases de inflamação, reepitelização, angiogênese, formação de tecido de granulação 
e deposição de matriz intersticial que garante a presença de um grande número de células nestas funções (5). Devido 
as interações entre células imunes circulantes e células endoteliais, faz-se necessário que a medicação seja conciliada 
com um bom estado de saúde (5). A alteração da dieta buscando um maior ganho de peso corpóreo pode ser um fator 
favorável para a cicatrização rápida, devido a imunocompetência.

A antibioticoterapia a base de Amoxicilina (penicilina) com clavulanato é relevante devido a sua indicação em casos 
de afecções respiratórias e da pele (6). Quanto a pomada tópica, o clotrimazol é um anti-fúngico imidazólico, e, a 
gentamicina, antibiótico aminoglicosídeo bactericida, atuam localmente contra determinados agentes infecciosos 
(8). O uso tópico e sistêmico de corticoides em tratamento de feridas ainda é questionável, já que este fármaco pode 
prejudicar a cicatrização devido a supressão da fase inflamatória do processo (4). Apesar disso, com o protocolo 
estabelecido, foi possível obter-se uma cicatrização adequada em um tempo curto de medicação.

CONCLUSÕES 
O tratamento de rinossinusites consiste na abordagem terapêutica da causa primária e da infecção decorrente e 
pode requerer tratamento cirúrgico por curetagem ou drenagem. Apesar da ausência de relatos referentes a fistulas 
e doenças do trato respiratório superior como rinossinusites em espécies do gênero Leontophitecus, pode-se concluir 
que o tratamento tópico e sistêmico utilizado pode ser empregado no tratamento de quadros patológicos similares 
ao citado neste relato.
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RESUMO
Um felino macho foi atendido com dispneia, disfonia e flegmão submandibular. Através de radiografias contastou-
se pneumomediastino e enfisema subcutâneo. A cervicotomia exploratória foi necessária para a restauração da 
cartilagem cricotireoidea da traqueia e de um ponto de laceração no esôfago. O presente relato expõe um caso de 
lesão cervical ocasionada por traumatismo em um felino, evidenciando as injúrias típicas encontradas, o tratamento 
instituído e o manejo das complicações associadas até a resolução do quadro.  

Palavras chave: disfagia; pneumomediastino; esofagopexia  

INTRODUÇÃO 
As lesões cervicais penetrantes resultam muitas vezes em dano extenso à outras estruturas do pescoço: perfuração da 
laringe e da traqueia, laceração do esôfago, lesão nervosa e vascular e solução de continuidade na pele e nos músculos. 
É possível que ocorra infecção local com subsequente desenvolvimento de abscessos, enfisema do mediastino, 
pneumotórax ou piotórax. O presente relato expõe um caso de lesão cervical ocasionada por traumatismo em um 
felino, evidenciando as injúrias típicas encontradas na região e complicações associadas, bem como a conduta clínica 
cirúrgica para resolução do quadro.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Um felino, macho, adulto, pesando 5kg, foi atendido apresentando dispneia, sem informações adicionais acerca 
do histórico, por tratar-se de um animal errante. Ao exame clínico observou-se flegmão submandibular, estridor 
respiratório, disfonia e rigidez muscular em membros pélvicos. O hemograma apontou leucocitose e presença de 
neutrófilos tóxicos, o exame radiográfico revelou pneumomediastino e enfisema subcutâneo cervical. Optou-se por 
uma cervicotomia exploratória. O paciente foi pré medicado com tramadol (3mg/kg IM), a profilaxia antimicrobiana 
foi realizada com cefalotina (30mg/kg IV) e a indução com propofol (5mg/kg IV). Em seguida, o paciente foi entubado 
e mantido com isofluorano. O felino foi posicionado em decúbito dorsal e, após tricotomia ampla e anti-sepsia da 
região cervical ventral com clorexidine alcoólico 0,5%, foi realizado acesso mediano cervical ventral. Constatou-se a 
presença de pus e tecido necrótico bem como a fragmentação e perfuração da cartilagem cricotireóide. Procedeuse 
a curetagem do tecido desvitalizado e lavagem com solução fisiológica. A cartilagem cricotireóide foi reparada 
em padrão colchoeiro horizontal com fio de mononailon 4-0 entre os fragmentos avulsos. Dois drenos de Penrose 
foram posicionados antes da síntese da ferida. O tratamento instituído inicialmente consistiu de fluidoterapia 
com Ringer com Lactato 60ml/kg/dia, antibioticoterapia empírica com ceftrixona (20mg/kg BID) e metronidazol 
(15mg/kg BID), tramadol (2mg/kg TID), dipirona (25mg/kg TID), meloxicam (0,1mg/kg SID) e ranitidina  (2mg/
kg BID). Durante o período pós-operatório, o paciente apresentou anorexia, e no terceiro dia, disfagia e ptialismo, 
além de grande desconforto e dispneia durante a alimentação forçada em seringa. Houve deiscência dos pontos e 
observou-se extravasamento de alimento através da ferida cirúrgica. Realizou-se uma segunda intervenção, com 
desbridamento da ferida, coleta de material para cultura e antibiograma, localização e reparo de ruptura esofágica. 
A ferida esofágica foi reavivada e ampliada, a fim de introduzir um tudo de alimentação, e realizou-se a esofapexia 
com sonda uretral nº 12, em pontos de colchoeiro horizontal interrompido cranial e caudal à introdução do tubo. A 
cartilagem tireóide avulsionada foi reparada com mesmo padrão de sutura entre os fragmentos com fio polipropileno 
6-0 e a musculatura foi sobreposta à cartilagem com fio mononailon 3-0. A cultura do material revelou presença de 
Streptococcus sp. e Enterobacter aerogenes, sensíveis à enrofloxacina e ampicilina, ajustando-se a antibioticoterapia. 
Após 13 dias a sonda foi retirada e o paciente teve alta, porém, uma semana depois, o mesmo retornou com piora na 
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condição corporal, desidratação e secreção nasal purulenta. A tutora relatou hiporexia, apatia e extravasamento de 
alimento através da ferida cervical, sendo constatado ao exame físico a presença de secreção purulenta e cavitações 
no tecido subcutâneo no local da esofagostomia. Procedeu-se nova esofagostomia no lado direito. O paciente recebeu 
uma dieta comercial hipercalórica, administrada de acordo com a necessidade energética basal e foram prescritos 
amoxicilina com clavulanato (20 mg/kg BID), suplementação de  vitaminas do complexo B com aminoácidos e 
ranitidina (1mg/kg BID SC). Durante este período, o paciente foi testado para doenças infectocontagiosas, sendo 
soropositivo para o vírus da leucemia felina. Após restabelecimento do apetite e melhora da condição corporal do 
paciente, a sonda esofágica foi retirada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Traumatismos extrínsecos da laringe são em grande parte decorrente de lesões ocasionadas por arma de fogo, guias 
de contenção e interação animal. Na suspeita de lesão laríngea deve-se instituir de modo precoce procedimentos de 
exploração para estabilização e alinhamento das fraturas de cartilagem, além de reparo das lacerações de mucosa, 
de modo a evitar obstrução e estenose das vias aéreas. A continuidade da mucosa representa a meta terapêutica 
mais importante para garantir a resistência à infecção tecidual profunda. As cartilagens fraturadas devem ser 
desbridadas, aparadas para alinhamento dos fragmentos e ocluídas com suturas monofilamentosas absorvíveis ou 
inabsorvíveis 3-0 a 5-0 em padrão interrompido. Os antibióticos são instituídos após a obtenção da cultura dos tecidos 
contaminados, devendo ser utilizados por 3 a 5 semanas1. No caso de perda de fragmentos, a cartilagem pode ser 
restaurada com a aplicação flapes unipediculados do músculo esterno-hióideo para evitar o colapso dessa estrutura 
e estenose por tecido de granulação2. A mediastinite, pneumomediastino e/ou efusão pleural sugerem a perfuração 
esofágica e os sinais clínicos observados são a disfagia, dispneia, febre, ptialismo3. A dificuldade de cicatrização 
do esôfago observada neste caso se justifica pela ausência de serosa, vascularização segmentada e movimentação 
constante3, além da presença de infecção nos tecidos adjacentes.  

CONCLUSÕES 
Uma avaliação completa e minuciosa das lesões cervicais penetrantes consiste em uma medida crítica para 
estabelecimento da terapia mais adequada. Havendo possibilidade de lesão laríngea, traqueal ou esofágica, 
é necessário instituir de modo precoce os procedimentos de exploração, desbridamento, alinhamento tecidual e 
drenagem, bem como terapia clínica. Os procedimentos adotados neste caso e o manejo das complicações vão ao 
encontro do preconizado pela literatura e possibilitaram o sucesso terapêutico.   

REFERÊNCIAS 
1) Nelson AW. Sistema Respiratório: Traumatismo e estenose da laringe.  In: Slatter D. Manual de Cirurgia de Pequenos 
Animais. 3 ed. Barueri, SP: Manole, 2007. p. 845-857.  
2) Linhares MT, Santos SP, Macagnan M, Brun MV. Reparação de laringe com flape unipediculado de músculo esterno-
hióideo apos fratura e avulsão de cartilagem tireóidea em cão – relato de caso. In: Anais do XI Congresso Brasileiro de 
Cirurgia do CBCAV; 2014 nov. 13-16;  Bento Gonçalves.  
3) Hedlund CS, Fossum TW. Cirurgia do Sistema Digestório. In: Fossum TW. Cirurgia de Pequenos Animais. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier; 2008. p. 372-84. 

Fragmentação da cartilagem cricotireoidea com ruptura esofágica traumática em um felino



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 212

Fratura cominutiva e articular distal de úmero 
tratada com fixador esquelético externo 
transarticular em três gatos 
Ísis dos Santos Dal-Bó – Doutoranda do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo. 
Aline Schafrum Macedo - Doutoranda do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo. limacedo@gmail.com
Cassio Ricardo Auada Ferrigno – Professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoo-
tecnia da Universidade de São Paulo.

RESUMO
Foram atendidos três gatos com fraturas cominutivas diafisárias distais de úmero associadas às fraturas supra e 
intercondilar antigas, em um total de quatro fraturas. Optou-se pela estabilização com fixador esquelético externo 
transarticular. Todos as fraturas consolidaram e os pacientes obtiveram retorno satisfatório a função. 

Palavras-chave: Osteossíntese, artrodese, cotovelo, felino.

INTRODUÇÃO
Nos gatos, as fraturas de úmero representam 13% de todas as fraturas nesta espécie e acometem mais comumente 
a diáfise média e a região supracondilar. Geralmente são resultantes de traumas de alta energia como quedas, 
acidentes automobilísticos e lesões por projétil de arma de fogo, apresentando traço cominutivo (1). As opções de 
tratamento para esse tipo de fratura são restritas. E por se tratar de lesão articular, é mandatório reparo cirúrgico 
precoce visando redução anatômica, manutenção da congruência articular e retorno à função (2). O presente trabalho 
tem por objetivo relatar quatro fraturas cominutivas diafisárias distais associadas às fraturas supra e intercondilar 
antigas, estabilizadas com fixador esquelético externo transarticular em três felinos domésticos

MATERIAL E MÉTODO
Caso 1: Felino, Siamês, macho, 3 anos, 3,7 kg e temperamento dócil. Trauma por queda do quarto andar de um 
prédio e 14 dias de evolução do quadro ortopédico. Apresentava fratura cominutiva diafisária distal de úmero 
com comprometimento inter e supracondilar e subluxação carpo-rádio-ulnar em membro torácico direito e fratura 
cominutiva de olécrano envolvendo a superfície articular em membro torácico esquerdo. Foi tratado com fixador 
esquelético externo híbrido transarticular para estabilização da fratura e instabilidade articular do lado direito. 
Foi observada consolidação da fratura aos 150 dias de pós-operatório. Case 2: Felino, SRD, fêmea, 10 anos, 4,1 
kg e temperamento agressivo. Trauma devido à queda do terceiro andar e 16 dias de evolução das fraturas. Foi 
diagnosticada fratura cominutiva de úmero com perda da relação articular e comprometimento supra e intercondilar 
em membro torácico direito e fratura de colo da escápula em membro torácico esquerdo. A fratura de úmero 
foi tratada com fixador esquelético externo linear transarticular. A consolidação foi obtida aos 240 dias de pós-
operatório. Case 3: Felino, SRD, fêmea, 1 ano, 4,5 kg e temperamento arredio. Trauma decorrente de queda do quarto 
andar e 15 dias de evolução das fraturas. Apresentava fratura cominutiva de úmero com perda da relação articular 
e comprometimento supra e intercondilar em ambos os membros torácicos. Aos 60 e 120 dias de pós-operatório foi 
observada consolidação das fraturas de MTD e MTE, respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pacientes que apresentam fraturas diafisárias distais de úmero devem ser avaliados quanto à lesão de nervo 
periférico. Os casos relatados não presentavam lesão neurológica apesar do trauma de alta energia (1,3). A abordagem 
às fraturas distais de úmero podem ser craniolateral, medial ou caudal ou ainda combinação destas. Em casos como 
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os desse trabalho, em que as fraturas articulares foram consideradas antigas, apresentado 14, 16 e 15 de evolução e 
havia presença de tecido fibroso, a redução aberta necessita de excessiva manipulação, levando à lesão aos tecidos 
moles e suprimento sanguíneo, aumentando risco de infecção e formação sequestro ósseo (4). O padrão-ouro para 
tratamento das fraturas articulares é a fixação interna rígida por meio de parafusos com efeito compressivo e placas, 
os quais necessitam de redução aberta. As placas disponíveis no Brasil nem sempre se adequam ao tamanho dos 
ossos e ao tipo de fratura dos gatos (4). Em casos em que a redução anatômica não pode ser realizada, seja pelo tempo 
de evolução da fratura ou pela ausência de comprimento ósseo capaz de suportar parafusos, a redução fechada 
é indicada e a estabilização com fixadores transarticulares é uma alternativa (2). Os fixadores híbridos são bem 
tolerados pelos pacientes, pois são mais leves em comparação aos circulares e mais versáteis que os lineares. No 
presente estudo, utilizou-se fixadores transarticulares em função da localização das fraturas e do seu tempo de 
evolução. Apesar da fixação da articulação úmero-rádio-ulnar, os pacientes de adaptaram muito bem os dispositivos 
apresentando deambulação satisfatória já no primeiro dia pós-operatório. Uma desvantagem dos fixadores é o 
cuidado pós-operatório, que inclui curativos, utilização de colar, repouso e cooperação por parte do tutor. Dois 
animais apresentavam comportamento agressivo/arredio, o que não impediu o manejo prolongado de pós-
operatório e adaptação ao fixador.

CONCLUSÃO
Conclui-se que as fraturas cominutivas distais de úmero com comprometimento articular podem ser tratadas com o 
emprego de fixador esquelético externo transarticular em gatos.
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RESUMO
Os acidentes automobilísticos envolvendo animais de companhia são de grande prevalência na Medicina Veterinária. 
As fraturas da coluna podem levar a perdas das funções normais, sendo assim, necessária intervenção cirúrgica 
adequada. Existem várias técnicas que se executadas corretamente levam a um grau significativo de melhora. No 
relato o exame neurológico constatou paraplegia e dor profunda, realizou-se a radiografia em duas projeções para 
diagnosticar a fratura. A técnica escolhida foi a segmentar modifica, utilizada em um canino de seis meses de idade 
que fraturou a coluna vertebral da região torácica.

Palavras-chave: reabilitação; paraplegia; estabilização.

INTRODUÇÃO
Os acidentes provocados por veículos a motor causam frequentemente traumatismos em cães e gatos. As lesões 
resultantes do atropelamento são geralmente torácicas, ortopédicas, neurológicas, tegumentares e abdominais (1). 
A gravidade das lesões depende da velocidade do veículo e da área do corpo a ser atingida (2). Conforme o tipo da 
lesão á coluna vertebral e a medula espinhal podem levar a sequelas devastadoras, como perda parcial ou completa 
das funções motoras, sensoriais e viscerais (3). As áreas mais acometidas estão entre a T11 e L6 ocorrendo cerca de 
50 a 60% dos casos em pacientes traumatizados (4). Na medicina veterinária e humana o tratamento é um desafio, e 
deve ser considerada emergencial, visto que a decisões rápidas e adequadas aumentam as chances de recuperação 
funcional do membro afetado ou órgão (5,6,7,8). Para garantir a estabilização espinhal deve ser rígido o suficiente 
para suportar as forças atenuantes garantindo a união óssea no período de cicatrização (9). As técnicas mais utilizadas 
na região toracolombar são placas, pinos, polimetilmetacrilato (PMMA) e estabilização segmentar modificada (10, 
11,12).

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino, fêmea, boxer, 6 meses de idade, peso 23kg, foi atendido na Clínica Veterinária em Campo Grande MS, 
após acidente automobilístico. Ao exame clinico o animal apresentava hidratação normal, tempo de preenchimento 
capilar (TPC) 2 segundos, temperatura retal 38,2ºC, mucosas róseas, e demais parâmetros fisiológicos dentro dos 
valores de referência para a espécie. No exame neurológico constatou paraplegia com presença de dor profunda e 
tônus muscular aumentado nos membros pélvicos. Foi realizada radiografia da coluna vertebral da região tóraco-
lombar em duas projeções latero-lateral e ventro-dorsal (figuras 1 e 2), no qual se constatou fratura de corpo vertebral 
T11. O caso foi encaminhado ao setor cirúrgico, onde realizou a intervenção cirúrgica, a estabilização vertebral com 
técnica segmentada com o uso de fios de cerclagem e pinos de Steinmann.
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Figura 1 e 2: Imagem Radiográfica demonstrando a presença de fratura em corpo vertebral de vértebra T11 (Círculo). Esquerda (projeção 
latero-lateral); Direita (projeção ventro-dosal).

RESULTADOS 
O animal teve um excelente pós-operatório, ficando em observação na clínica no período de 72 horas, e foi medicado 
com cefalotina 30 mg/kg, a cada 12h por via intravenosa; Metadona 0,3 mg/kg a cada 8h por via intramuscular e 
meloxicam 0,1 mg/kg a cada 24h por via intramuscular. Observou paraplegia com presença de dor superficial 48 
horas após o procedimento. Foram prescritos os seguintes medicamentos: cefalexina 30mg/kg a cada 12h durante 
7 dias, cloridrato de tramadol 3mg/kg a cada 8h durante 3 dias e meloxican 0,1mg/kg a cada 24h durante 2 dias. 
Em torno de 20 dias após procedimento o animal já apresentava paraparesia não ambulatória com apenas déficit 
proprioceptivo, após um mês o animal começou a fisioterapia para complementar o tratamento, tendo posteriormente 
o retorno completo de sua deambulação.

Figura 3 e 4 - Imagem radiográfica pós-operatória podendo ser observado o realinhamento da coluna e posição dos implantes. Esquerda 
(projeção latero-lateral); Direita (projeção ventro-dosal).

DISCUSSÃO
Segundo Streeter et al., (2009) (13) atropelamento por veículos causam grandes traumas em animais domésticos. 
Podendo existir casos em que as lesões não são evidentes ao exame clinico/neurológico, sendo necessário uso de 
métodos que facilitem o diagnóstico mais minucioso (14) (15) o que não foi observado no relato, devido as lesões 
neurológicas serem bem evidentes. A cirurgia de coluna vertebral praticada rotineiramente em cães e gatos variam 
entre técnicas de estabilização das fraturas espinhais toracolombar e lombares (11,16). A técnica escolhida no presente 
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relato tem como vantagem o custo da aplicação quando comparado a utilização de placas citado por Slatter (1998) 
(17) nos processos espinhosos dorsais, o que também preservou e promoveu a estabilidade vertebral. Segundo o 
mesmo autor, as complicações mais comuns é a fratura dos processos espinhosos e deslizamento de placa o que 
também pode ser observado e não ocorreu na técnica escolhida no relato.

De acordo com Wong, Emms (1992) (18) outra opção é a utilização de pinos acoplados ao cimento ósseo para a 
estabilização da coluna toracolombar, podendo ser utilizado em pesos variáveis, na técnica segmentada aplicam-se 
pinos dorsais no qual tem sua indicação em cães acima de 20 kg.

CONCLUSÃO
A escolha de um método de estabilização na fratura da coluna vertebral depende da particularidade do caso, da 
apresentação da lesão e a idade do animal, considerando-se a familiaridade do cirurgião e complexidade da técnica. 
A técnica segmentada foi elegida pelo peso do animal sendo ele superior a 20 quilos, segurança da técnica e custo 
benefício.
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RESUMO
Os estudos dos cromossomos mostraram que a maioria das espécies de mamíferos tem o sistema de determinação do 
sexo do tipo XX/XY. O presente caso foi relatado em um gato, que foi levado à clínica para procedimentos de rotina. 
Constatou-se então que o animal se tratava de um gato macho de pelagem tricolor, visto que essas características são 
uma condição rara, já que os genes para coloração de pelagem estão ligados ao cromossomo X. Machos normais são 
cromossomicamente XY e as fêmeas são XX, logo, o macho é heterogamético, por produzir dois tipos de gametas, e 
a fêmea, por produzir um, é homogamética. Vale salientar que, em condições como estas, o que comumente ocorre é 
que ao invés do macho possuir dois cromossomos sexuais (XY), eles possuem três (XXY).

Palavras-chave: cromossomos; anomalia; genética.

INTRODUÇÃO
Os estudos dos cromossomos mostraram que a maioria das espécies de mamíferos tem o sistema de determinação 
do sexo do tipo XX/XY (1), no entanto, podem ocorrer mutações entre as espécies. Mutações ou aberrações 
cromossômicas, são alterações que ocorrem no número ou na estrutura dos cromossomos (2). Nas espécies com 
um sistema de determinação do sexo XY, as fêmeas têm dois cromossomos X, enquanto os machos têm apenas 
um. O gato macho, quando nasce com a pelagem tricolor, o que comumente ocorre, é que o mesmo possui dois 
cromossomos X (3), ou seja, normalmente possuem uma cópia extra do cromossomo X. O presente caso foi relatado 
em um gato, que foi levado à clínica para procedimentos de rotina, e tem como objetivo salientar a importância em 
registrar a incidência de gatos machos tricolores, por se tratar de um caso raro.

MATERIAL E MÉTODOS UTILIZADOS
Um felino, macho, sem raça definida, com 6 meses de idade, de pelagem tricolor (laranja, preto e branco), foi levado 
à clínica para fazer suas vacinas como procedimento de rotina. Constatou-se então, que o animal se tratava de um 
gato macho de pelagem tricolor, visto que essas características são uma condição rara, com poucos casos registrados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O gato foi encaminhado à clínica veterinária para realizar suas vacinas de rotina e o caso foi registrado. Se tratando 
da cor da pelagem dos mamíferos em geral, a sua divisão depende da natureza e distribuição do pigmento (2). Vale 
destacar que 1% dos gatos nascidos tricolores são machos. Um par de cromossomos distintos proporciona a base para 
a determinação do sexo na maioria dos animais, e esses cromossomos são conhecidos como cromossomos sexuais. (4) 
Machos normais são cromossomicamente XY e as fêmeas são XX, logo, o macho é heterogamético, por produzir dois 
tipos de gametas, e a fêmea, por produzir um, é homogamética (1). As gatas heterozigotas para o loco O, que está 
situado no cromossomo X, apresentam em seu corpo áreas de pelagem com a cor “laranja” e áreas de pelagem com 
cor não laranja, que seriam as cores preto ou marrom (2), este fenômeno ocorre pelo fato destas gatas possuírem áreas 
do corpo com o cromossomo X de gene O ativo, e em outras, o cromossomo X ativo é o de gene o. Porém, os machos, 
por possuírem cromossomos XY, tendem a nascer com as manchas de cor preto ou laranja, e não com as duas, como 
pode ocorrer nas fêmeas. Os machos que têm pelagem tricolor apresentam, em sua maioria, cariótipo 39, XXY (2).
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Figura 1. Gato tricolor na clínica para consulta de rotina

 

Figura 2. Gato macho tricolor.

CONCLUSÃO
No caso relatado, não há como afirmar que o animal tenha três cromossomos sexuais, já que não foi realizado 
o cariótipo do mesmo, porém, a literatura afirma que, gatos machos nascidos com pelagem tricolor apresentam 
uma rara condição genética nos cromossomos sexuais, que ao invés de apresentarem dois (XY), o que é biológica e 
geneticamente normal, eles apresentam três (XXY) determinando então o aparecimento da terceira cor na pelagem.
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RESUMO 
Atualmente, os cães apresentam maior expectativa de vida, aumentando também as chances de desenvolvimento de 
tumores. Objetivou-se relatar a ocorrência incomum de hemangiossarcoma e colangiocarcinoma em cadela mestiça, 
de aproximadamente 10 anos de idade que chegou ao hospital veterinário com a queixa de um aumento de volume 
na região perineal e dificuldade para defecar. O exame histopatológico de fragmento coletado nesta região revelou 
hemangiossarcoma. Como exame complementar foi realizado ultrassonografia da região abdominal constatando-
se massa no fígado. O animal veio a óbito e à necropsia coletou-se material para análise histopatológica sendo 
diagnosticado colangiocarcinoma. Relata-se a ocorrência incomum destas duas neoplasias concomitantemente e 
reafirma-se a necessidade do exame histopatológico para o diagnóstico de neoplasias.

Palavras-chave: cão; histopatologia; necropsia; neoplasia. 

INTRODUÇÃO
Os tumores representaram 27% do total de diagnósticos dos animais submetidos à necropsia, sendo que 11% 
morreram ou foram eutanasiados devido à presença de neoplasias, e entre as biópsias solicitadas, 62% dos animais 
apresentaram tumores (1).

O hemangiossarcoma (HSA) é uma neoplasia maligna de origem mesenquimal caracterizada por proliferação do 
endotélio vascular (2), podendo ocorrer metástases no início do desenvolvimento (3). O prognóstico para animais 
com HSA é sempre reservado, e com freqüência de 39% em cães (4). Os órgãos mais acometidos incluem: baço, 
pulmão, fígado, peritônio, rim, encéfalo, pleura e coração (5). 

Os colangiocarcinomas (neoplasia de ductos biliares intra-hepáticos) são raros em cães, representando menos de 1% 
de todos os tumores que ocorrem nesta espécie (6), porém representam até 41% dos tumores hepáticos malignos em 
cães (7) e também apresenta prognóstico desfavorável (8). 

O objetivo deste trabalho foi relatar o caso incomum de ocorrência simultânea de hemangiossarcoma e 
colangiocarcinoma em cadela. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia uma cadela, mestiça, castrada, 
10 anos, apresentando aumento de volume na região perineal, abdome distendido, dor à palpação abdominal e 
dificuldade para defecar. Realizou-se exame citopatológico de material proveniente de punção aspirativa por agulha 
fina (PAAF) do aumento de volume localizado na região perineal, além de hemograma e bioquímica sérica. A 
cadela apresentou agravamento do quadro clínico, sendo realizada a eutanásia. Ao exame necroscópico coletou-se 
fragmentos do aumento de volume da região perineal e de nódulo do fígado, que foram conservados em formol 10% 
tamponado processando-os de forma convencional para confecção de lâminas histológicas coradas com Hematoxilina 
e Eosina. 
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RESULTADOS
A cadela apresentou anemia normocítica e normocrômica e leucocitose, com desvio à esquerda regenerativo e 
monocitopenia. A bioquímica sérica indicou creatinina (4,56 mg/dL) e fosfatase alcalina (500,5 U/L) elevadas. Na 
citopatologia observou-se discreta quantidade de células com citoplasma fusiforme e levemente basofílico, núcleo 
alongado, cromatina frouxa e nucléolos indistintos, com presença de hemácias, sendo diagnosticado neoplasia 
mesenquimal. 

Durante a necropsia os achados mais relevantes foram: coágulos livres no abdome, fígado friável com lobo lateral 
direito ocupado por massa brancacenta irregular, de consistência macia, que ao corte fluía liquido de aspecto 
leitoso. Na região pélvica havia massa aderida à bexiga, uretra e vagina, de formato irregular, composta por áreas 
brancacentas entremeadas a coágulos. Havia ainda área irregular na mucosa vaginal de coloração vermelha escura, 
discretamente elevada, medindo 3,0 x 2,5 cm. 

A análise histopatológica da massa na cavidade pélvica identificou presença de células que se agrupavam formando 
espaços vasculares com ou sem células sanguíneas em seu interior. As células possuíam formato ovalado à fusiforme 
com moderado pleomorfismo, anisocitose e anisocariose e nucléolos evidentes. Foi diagnosticado hemangiossarcoma. 

Quanto à massa hepática, a mesma possuía estroma fibroso e era formada por proliferação de células de formato 
cúbico, com pleomorfismo evidente e atipia celular, organizadas em estruturas acinares a tubulares rudimentares. O 
diagnostico atribuído foi Colangiocarcinoma. 

DISCUSSÃO
O HSA é um tipo de tumor comum em cães e mesmo tratado o animal possui sobrevida curta, geralmente menos de 
um ano (9).  As alterações bioquímicas como, creatinina e fosfatase alcalina elevadas, observadas no presente caso, 
também foram citadas por outros autores (10) como presentes nesta doença. A ausência de sinais clínicos específicos 
dificulta o diagnóstico clínico, sendo raro o diagnóstico precoce do HSA (10;11). 

O colangiocarcinoma origina-se do epitélio dos ductos intra-hepáticos, sendo formado por células epiteliais destes 
ductos, numa distribuição em ácinos rudimentares (12,13).  O exame histopatológico do animal em questão apresentava 
exatamente estas características, confirmando tal diagnóstico. Tanto o hemangiossarcoma como o colangiocarcinoma 
ocorrem com maior frequência em animais mais velhos e em cadelas castradas (4, 14, 15), assim como descrito neste 
caso. Além disso, a paciente também era de médio porte, fator predisponente descrito na literatura (5,16,17).

CONCLUSÃO
A ocorrência simultânea de hemangiossarcoma e colangiocarcinoma em um mesmo animal leva a prognostico 
desfavorável. A avaliação histopatológica é necessária para o estabelecimento do diagnóstico destas neoplasias.

REFERÊNCIAS 
1) Andrade RLFS, Oliveira DM, Dantas AFM, Souza AP, Neto PIN, Riet-Correa F. Tumores de cães e gatos diagnosticados 
no semiárido da Paraíba. Pesquisa Veterinária Brasileira 2012; 32(10): 1037-1040.
2) Pinto MPR. Hemangiossarcoma multicêntrico canino: relato de caso. [Trabalho de Conclusão de Curso]. Salvador: 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia; 2015.
3) Santos IFC, Marujo RB. Hemangiossarcoma cutâneo canino com metástase esplênica – relato de caso. Revista de 
Educação Continuada em Dermatologia e Alergologia Veterinária 2012; 2(4): 198-202.
4) Silveira MF, Gamba CO, Guim TN, Bonel-Raposo J, Fernandes CG. Características epidemiológicas de sarcomas 
de tecidos moles caninos e felinos: levantamento de 30 anos. Revista Acadêmica Ciências Agrárias e Ambientais 2012; 
10(4): 361-365.
5) Flores MM, Panziera W, Kommers GD, Irigoyen LF, Barros CSL, Fighera RA. Aspectos epidemiológicos e 
anatomopatológicos do hemagiossarcoma em cães: 40 casos (1965-2012). Pesquisa Veterinária Brasileira 2012; 32(12): 
1319-1328.
6) Cullen JM, Popp JA. Tumors of the liver and gall bladder. In: Meuten DJ, editor: Tumors in domestic animals. 4th ed. 
Ames: Iowa State; 2002. p.483-508.
7) Patnaik AK, Hurvitz AI, Lieberman PH & Johnson GF. Canine bile duct carcinoma. Veterinary Pathology 

Hemangiossarcoma e Colangiocarcinoma em Cadela - Relato de Caso



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 221

1981;18:439-444.
8) Thamm DH. Neoplasias hepáticas. In: Daleck CR, De Nardi AB, Rodaski S, editor: Oncologia em cães e gatos. São 
Paulo: Roca; 2008. p.329-333.
9) Smith AN. Hemangiosarcoma in dogs and cats. Veterinary Clinics of Small Animal Practice 2003; (33): 533-552.
10) Moroz LR, Schweigert A. Hemangiossarcoma em cão. Campo Dig., Campo Mourão 2007; 2(1): 50-55.
11) Ferreira ARA, Costa Neto JM, Oriá AP, Moreira ELT, Gomes Junior DC, Ribeiro LGR, Silva JJ, Vieira Filho CH. 
Hemangiossarcoma cardíaco em cão: relato de caso. Medicina Veterinária 2011; (5): 17-25.
12)  Carlton, WW. Patologia veterinária especial. In: Thomson. 2th ed. Porto Alegre: Artmed; 1998. p.672.
13)  Fossum TW. Cirurgia hepatica. Cirurgia de pequenos animais. 2th ed. São Paulo: Roca; 2005. p. 451-475.
14)  Kelly WR. The liver and biliary system. In: Jubb KFV, Kennedy PC, Palmer N, editor: Pathology of domestic animals. 
4th ed. San Diego: Academic; 1993. p.319-406.
15) Johnson SE. Afecções do fígado. In: Ettinger SJ, Feldman EC, editor: Tratado de medicina interna veterinária: 
moléstias do cão e do gato. 4th ed. São Paulo: Editora Manole; 1997. p.1817-1879.
16) Freire GPZ. Hemangiossarcoma canino – Revisão de literatura [Monografia]. Curitiba: Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido, 2009.
17) Goldschmidt MH, Thrall DE. Malignant Bone Tumors in the Dog. Lippincott, Philadelphia; 1985.

Hemangiossarcoma e Colangiocarcinoma em Cadela - Relato de Caso



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 222

Hemangiossarcoma Vesical Metastático em Cão 
Betina Miritz Keidann - Graduanda Medicina Veterinária - UFPel - betinamkeidann@gmail.com 
Taiane Portella Canals - Graduanda Medicina Veterinária - UFPel 
Thomas Normanton Guim - Dr. – Hospital de Clinicas Veterinária - UFPel 

RESUMO  
Hemangiossarcomas são neoplasias invasivas com alto potencial invasivo e metastático. São raramente diagnosticados 
na vesícula urinária e há escassos relatos desta localização descritos na literatura disponível. Relata-se um caso de 
um cão que apresentava sinais de hematúria, polaquiúria, emagrecimento progressivo e apatia. Para o diagnóstico 
foram realizados exames radiográfico e ultrassonográfico, hematológicos, bioquímicos e histopatológicos. A cirurgia 
foi a terapia principal adotada, uma vez que não foi possível a instituição de quimioterapia convencional adjuvante. 
Houveram complicações pós operatórias relacionadas à recidivas, metástases e síndromes paraneoplásicas. O tempo 
de sobrevida pós operatório foi de 50 dias. A causa da morte foi decorrente de disseminação metastática e sepse. No 
presente relato, a cirurgia não foi hábil em conter a progressão da doença em detrimento do avançado estágio no 
momento do diagnóstico. 

Palavras-chave: neoplasia de bexiga; neoplasia endotelial; canino 

INTRODUÇÃO 
Os hemangiossarcomas (HSAs) são neoplasias malignas agressivas e altamente metastáticas oriundas do endotélio 
vascular que acometem geralmente cães idosos machos de grande porte. Geralmente o prognóstico é desfavorável, 
exceto em casos em que o tumor é não invasivo e confinado à derme (1). 

Os animais diagnosticados com HSA apresentam sinais clínicos inespecíficos, variando de acordo com a localização 
e tamanho tumoral (1). Particularmente, quando localizados na bexiga, os cães cursam com hematúria, polaquiúria 
e incontinência (2). 

Neoplasias de bexiga respondem por apenas 2% de todos os tumores que acometem os cães (2). O HSA é raramente 
diagnosticado na vesícula urinária e há escassos relatos desta forma de apresentação na literatura disponível (3). 
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo relatar um caso de hemangiossarcoma vesical em cão, descrevendo 
os aspectos diagnósticos, terapêuticos e patológicos da doença. 

MATERIAIS E MÉTODOS   
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinária da UFPel, um canino, macho, 12 anos, da raça pit bull, apresentando 
polaquiúria, disúria, hematúria e perda de peso. Para o diagnóstico e estadiamento foram realizados exame 
clínico geral e específico, radiografias torácicas, ultrassom abdominal, hemograma, bioquímica sérica e avaliação 
histopatológica.  

O estadiamento clínico do paciente foi realizado pelo sistema TNM. Quanto à terapia, foi realizada exérese cirúrgica 
seguida de terapia de suporte. Após período de tratamento, houve complicações decorrentes do neoplasma 
culminando com a morte do paciente. O cadáver foi encaminhado para necropsia e histopatologia das lesões. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Durante o exame físico notou-se apatia, pobre condição corporal, mucosas hipocoradas e polaquiúria com hematúria. 
À palpação abdominal, percebeu-se presença de neoformação em região retroperitoneal. Haviam diversos pequenos 
nódulos localizados na região prepucial, compatíveis com neoplasia cutânea de origem endotelial.  

Em todos os casos de HSAs estão indicados os exames de imagem, uma vez que são valiosos para avaliar o tumor 
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primário e ajudar a determinar a presença de possíveis metástases (4). Na ultrassonografia observou-se uma 
neoformação com cerca de 5cm de diâmetro, hipoecogênica, moderado grau de vascularização ao doppler colorido, 
com base associada à parede vesical projetando-se para o lúmen; e uma segunda neoformação em região hipogástrica, 
cranial à bexiga com cerca de 8cm apresentando ecogenicidade mista, ecotextura heterogênea, com margem irregular 
e contorno indefinido. O rim esquerdo apresentou-se ligeiramente aumentado e preenchido por líquido anecogênico, 
compatível com hidronefrose severa. As radiografias torácicas não apresentaram alterações. Pelo sistema TNM, o 
animal foi classificado em estádio III, que é o mais comum de ocorrer no momento do diagnóstico dos animais 
acometidos por HSA (1). 

Os exames pré operatórios revelaram anemia discreta. O tratamento de eleição para os HSAs é a ressecção cirúrgica, 
no entanto, por sua natureza agressiva, há necessidade de múltiplas modalidades de tratamento (1). Inicialmente foi 
excisada a massa peritoneal, que localizava-se em região de omento, cranial à bexiga. Foi realizada uma cistotomia 
e posterior exérese da neoformação vesical que localizava-se em região da inserção do ureter na parede da bexiga, 
sendo necessária a realização de uma ureteroneocistotomia.  

Microscopicamente, em ambas as massas observou-se proliferação de células com núcleos alongados ou arredondados 
e citoplasma escasso, arranjadas em fendas ou vasos rudimentares. Apresentavam muito pleomorfismo, contagem 
de 3 a 5 mitoses por campo e invasão evidente para tecidos adjacentes. A massa vesical promovia ulceração da 
mucosa e se estendia pela submucosa até a serosa. 

Uma semana após a cirurgia houve melhora significativa dos sinais de hematúria e disúria, no entanto, o animal 
apresentava inapetência e deiscência parcial da sutura cutânea e subcutânea, sendo necessário período de internação. 
Foi iniciado um protocolo de quimioterapia (QT) metronômica utilizando ciclofosfamida (10mg/m2) por via oral, 
porém, em apenas uma semana o tratamento foi descontinuado, pois apresentava vômitos após a administração. A 
QT tem sido considerada adjuvante no pós operatório em virtude da natureza metastática da maioria dos casos (1), 
no entanto, no presente caso, não foi possível a administração de QT convencional, em detrimento da pobre condição 
orgânica do paciente. O hemograma indicou anemia intensa (Ht 19%), trombocitopenia, anisocitose, presença de 
esquizócitos e leucocitose com desvio à esquerda. As alterações apresentadas no hemograma geralmente estão 
relacionadas à hemorragia oriunda da neoplasia, hemólise microangiopática e coagulação intravascular disseminada 
(CID), proporcionando altas taxas de mortalidade (4). 

Terapia de suporte e transfusão sanguínea foi realizada e houve melhora. Após quatro semanas da transfusão, o 
animal retornou com histórico de inapetência e fraqueza há alguns dias e posterior hipotermia, hipotensão e estado 
de estupor. A terapia instituída não foi efetiva para reversão do quadro. Na necropsia foi observada recidiva do 
neoplasma vesical e lesões metastáticas nos pulmões e fígado. Havia áreas de abscesso no peritônio, pielite supurativa 
e endocardite valvular, sugerindo morte por choque séptico. 

CONCLUSÃO 
Hemangiossarcomas são neoplasias altamente invasivas e metastáticas com rara localização vesical. Os exames de 
imagem e a histopatologia são fundamentais para o estadiamento, diagnóstico e prognóstico. A cirurgia não foi hábil 
em conter a progressão da doença em detrimento do avançado estágio no momento do diagnóstico. 
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RESUMO
A hematúria renal idiopática é diagnosticada em situações onde a razão da hematúria não é esclarecida, descartando-
se todos os possíveis diagnósticos diferenciais. A descrição de hematúria idiopática de origem renal unilateral é 
pouco frequente em medicina veterinária, e a nefrectomia total do rim acometido costuma ter ação curativa. O 
presente relato traz o caso de um cão, fêmea, da raça Cocker Spaniel com 14 anos de idade que manifestou hematúria 
contínua, sem alterações concomitantes, caracterizando hematúria renal unilateral idiopática diagnosticada através 
da presença de sangue na urina obtida por meio de cateterização ureteral esquerda.

Palavras-chave: Rim; nefrectomia; urinálise.

INTRODUÇÃO
A hematúria é um sinal clínico comum na rotina veterinária e pode indicar a existência de doenças no trato urinário. 
Causada por infecções, doenças inflamatórias, neoplasias e traumas, pode ocorrer com menor frequência por doenças 
vasculares e coagulopatias. Em alguns casos, o fator que causa a hematúria não é bem definido, sendo classificada 
como “hematúria renal idiopática (HRI)” (1).

A HRI unilateral é pouco descrita em animais, e geralmente não leva a alterações histológicas no rim ou em exames 
radiográficos (2), porém nos casos graves aonde a perda de sangue é massiva existe o risco do desenvolvimento 
de anemia e a formação de coágulos que podem causar um processo obstrutivo do trato urinário (3). Para chegar 
ao diagnóstico de HRI, exames devem ser efetuados para descartar todas as possíveis causas de hematúria (4). O 
objetivo do presente relato é demonstrar um caso de HRI unilateral diagnosticada através de cateterização ureteral.

MATERIAL E MÉTODOS
Um cão, fêmea, da raça Cocker Spaniel, com 14 anos de idade foi levado até o pronto atendimento do Hospital de 
Clínicas Veterinárias (HCV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) apresentando urina de coloração 
vermelho-escura e contendo coágulos de sangue há dois meses, com piora 20 dias antes da consulta. 

Foi realizado exame físico e devido a queixa, ultrassonografias abdominais, urinálise, urocultura e antibiograma 
e coagulograma. Realizou-se cistotomia exploratória e cateterização uretral, na qual foi identificada a origem da 
hemorragia, levando a realização de nefrectomia total esquerda. A peça cirúrgica foi enviada para avaliação no 
Laboratório de Patologia Veterinária (LAPA) da UDESC. Houve deiscência da sutura vesical provocando óbito do 
animal, que foi encaminhado para necropsia no LAPA-UDESC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No exame físico não foram encontradas alterações além da hematúria, que se manifestava durante todo o processo 
de micção. Através da ultrassonografia, evidenciou-se na vesícula urinária uma estrutura circular ecogênica de 
contornos bem definidos, com aproximadamente 2,3cm de diâmetro. Na urinálise, a urina apresentava-se vermelha 
e intensamente turva, com três cruzes de proteína e sangue oculto, com campo cheio de eritrócitos. Uma semana 
depois, em novo exame ultrassonográfico a estrutura visualizada anteriormente ainda estava presente.
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Durante cistotomia exploratória percebeu-se que havia uma massa compatível com coágulo cruórico. No segundo dia 
após o procedimento o paciente voltou a apresentar grave hematúria. Diante do quadro clínico foi submetido a uma 
cateterização uretral, permitindo identificar hematúria proveniente do rim esquerdo, optando-se pela nefrectomia 
total esquerda. Ao incisar o rim, visualizaram-se coágulos cruóricos na pelve. No primeiro dia após o procedimento 
o paciente apresentou hiporexia e líquido livre altamente celular no abdômen. Devido a essas alterações suspeitou-se 
de deiscência da sutura em vesícula urinária, com consequente extravasamento de urina. Ocorreu o óbito antes da 
correção cirúrgica da deiscência. Na necropsia observou-se deiscência da sutura em vesícula urinária, provocando 
peritonite química na cavidade abdominal.

O diagnóstico de HRI foi feito através da exclusão de qualquer outra enfermidade que levasse ao sangramento 
das estruturas do trato urinário através da ausência de alterações nos exames realizados. A urinálise é um exame 
essencial para confirmar a hematúria e descartar possível hemoglobinúria ou mioglobinúria, que também podem 
resultar em urina de cor avermelhada. No entanto, no exame do sedimento, apenas a hematúria demonstrará elevada 
quantidade de eritrócitos. Neste distúrbio não há alterações radiográficas ou ultrassonográficas que o caracterizem, 
exceto a presença de possíveis coágulos ao longo do trato urinário, principalmente em vesícula urinária (5). A análise 
histopatológica dos rins caracterizou glomerulonefrite, condição que não pode ser considerada causa de hematúria, 
visto que é comum em animais idosos devido a deposição de imunocomplexos nos glomérulos renais, sem sinais 
evidentes de nefropatia (6).

O diagnóstico definitivo para hematúria renal baseia-se na presença de sangue na urina obtida através de cateterização 
ureteral (1). A hematúria renal tende a ser unilateral, não manifestando-se no rim contralateral após realização de 
nefrectomia total do rim acometido, mostrando-se uma intervenção curativa (7). No entanto, o acompanhamento do 
paciente não foi possível pelo óbito resultante de deiscência de sutura. Porém, após nefrectomia, a hematúria não foi 
mais visualizada até o momento do óbito.

CONCLUSÃO
A hematúria contínua, junto a ausência de alterações concomitantes e a presença de sangue na urina após cateterização 
ureteral esquerda, caracteriza HRI unilateral. Apesar de ser uma condição rara, é necessário que seja incluída dentro 
dos diagnósticos diferenciais ao examinar um paciente com hematúria.
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RESUMO  
Em medicina veterinária, a incidência de neoplasmas vem crescendo conjuntamente com o aumento da longevidade 
dos pacientes. No caso de tumores ósseos, o osteossarcoma é o que possui maior casuística. Por ser um neoplasma 
maligno e agressivo, o prognóstico do paciente é normalmente desfavorável. Em vista disso, buscam-se alternativas 
que permitam de forma paliativa ou até mesmo definitiva melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados. Este 
relato busca descrever uma hemipelvectomia, procedimento que apesar de não ser executado rotineiramente vem 
sendo cada vez mais utilizado como alternativa à eutanásia no tratamento de neoplasias ósseas próximas à pelve. 

Palavras-chave: neoplasia óssea, oncologia, cirurgia. 

INTRODUÇÃO   
Neoplasmas ósseos em geral não ocorrem frequentemente em cães (1). Entretanto, o osteossarcoma (OSA) é o 
neoplasma ósseo primário mais comum, correspondendo a cerca de 85% de todos os tumores malignos originados 
do esqueleto e a até 5% de todos os neoplasmas da espécie (2), acometendo mais frequentemente o esqueleto 
apendicular (3).   

O diagnóstico de neoplasmas ósseos primários em cães deve ser o mais acurado possível, uma vez que implica em 
decisões clínico-terapêuticas radicais como remoção cirúrgica de grandes porções de tecido, amputação de membros 
e quimioterapia agressiva (1). O tratamento de eleição para cães com OSA é a amputação, concomitantemente à 
quimioterapia com agente único ou combinado (2).  

O objetivo deste trabalho é descrever a realização do tratamento cirúrgico por meio de uma hemipelvectomia subtotal 
caudal em um paciente canino com neoplasia óssea no fêmur proximal. 

MATERIAL E MÉTODOS  
Foi encaminhado ao Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal de Santa Maria um canino, 
fêmea, SRD, com doze anos de idade, 27kg, com histórico de dificuldade de caminhar com os membros pélvicos, 
apresentando fraqueza. O animal demonstrava dor à palpação do membro esquerdo, sendo a principal suspeita 
clínica a de displasia. Encaminhada ao Raio-X sedada, foi observado presença de proliferação óssea na porção 
proximal do fêmur. O Raio-X de tórax não mostrou sinais compatíveis com metástase.  

Antes do procedimento cirúrgico, como medicação pré-anestésica foram aplicados meperidina (4mg/kg/IM), 
midazolan (0,3mg/kg/IM) e acepromazina (0,03mg/kg/IM); na indução anestésica foi utilizado propofol (4mg/
kg/IV) e sua manutenção feita com anestesia inalatória de isoflurano ao efeito. O protocolo anestésico ainda contou 
com anestesia local utilizando-se lidocaína epidural (4mg/kg) sendo cefalotina (30mg/kg) e dipirona (25mg/kg) 
utilizadas como terapia de apoio. Com a paciente em decúbito lateral direito, foi feita a antissepsia e posterior 
colocação dos campos cirúrgicos. A incisão foi realizada em formato circular, com margem cirúrgica ampla, ao redor 
de todo o membro esquerdo, excisando-se acima do trocanter maior do fêmur, parte da musculatura abdominal 
ventral e lateral. Objetivando-se a retirada do membro em bloco, foi realizada osteotomia do ílio em seu ponto mais 
cranial com serra óssea manual, preservando a articulação sacro-ilíaca e a asa do ílio. Posteriormente, púbis e ísquio 
também foram seccionados. Por não haver herniação com a retirada do membro, não foi necessário a colocação de tela 
de polipropileno. Para a ligadura dos vasos, utilizou-se Poliglactina 910 (n°2-0), na síntese da musculatura pélvica, 
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utilizou-se o mesmo fio, em padrão de colchoeiro isolado. A redução do subcutâneo foi realizada com Poliglactina 
910 (2-0) em padrão zig-zag e a dermorrafia com Naylon (3-0) em padrão isolado simples.

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A remoção de um segmento pélvico pode ser indicada para o tratamento de tumores envolvendo a pelve e os tecidos 
moles circundantes, traumatismo pélvico grave ou malunião (4). A hemipelvectomia requer familiaridade com a 
anatomia regional, cuidadosa consideração ortopédica, urinária, intestinal, da parede abdominal e do procedimento 
tegumentar relacionado às técnicas de cirurgia oncológica quando indicado (4). Cada indivíduo possui uma 
apresentação única em termos de tipo de tumor, localização e extensão, dessa forma para cada paciente existirão 
considerações diferentes (4). Ainda assim, a hemipelvectomia vem sendo executada cada vez mais (5). Até à data, 
estudos veterinários indicam que cães e gatos toleram bem a hemipelvectomia (4, 6, 7, 8), a adaptação de quadrúpedes 
amputados já é conhecida no meio veterinário, uma vez que ocorre a triangulação dos membros remanescentes, 
gerando um equilíbrio adequado (9).   

No presente relato, optou-se pela técnica por se tratar de uma área com alta proliferação de tecido ósseo na pelve, 
sendo a colocefalectomia insuficiente para sua remoção. A paciente começou a apoiar os membros três dias pós 
operatório. Foi para casa estável, porém voltou após 15 dias ao Hospital Veterinário com escara de decúbito e um 
mês após sem comer. Por meio de exame radiológico, constatou-se metástase pulmonar significativa, o proprietário 
optou por não fazer nenhum tratamento com quimioterápicos ou eutanásia, levando o animal para casa. Em outros 
trabalhos (7), cita-se que 62% dos pacientes obtiveram um ano de sobrevida. Neste relato, infelizmente, a paciente já 
devia apresentar pequenas mestástases no pré operatório, não sendo ainda sensíveis ao exame radiológico.

CONCLUSÃO   
Apesar do prognóstico de pacientes com neoplasma ósseo ser reservado a ruim, a hemipelvectomia é um tratamento 
cirúrgico que proporciona melhora na qualidade de vida e aumento da sobrevida dos pacientes. Por isso, vê-se cada 
vez mais a necessidade do clínico e do cirurgião terem conhecimento de sua aplicabilidade e considerarem-no como 
forma de tratamento dessas neoplasias. 
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RESUMO 
Foi estudada a infecção por hemoparasitas em Psitacídeos mantidos no Laboratório de Estudo e Pesquisa em 
Animais Silvestres (LAPAS) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Foram estudadas 50 aves da Família 
Psittacidae. Sendo encontrados hemoparasitas dos gêneros Haemoproteus sp., Leucocitozoom sp., e Plasmodium sp. . A 
taxa de prevalência para Plasmodium sp. foi de 100%, para Haemoproteus sp. 10% e Leucocitozoom sp. 22%. O significado 
biológico e parasitológico é discutido com base na importância que têm esses parasitas para aves da família Psittacidae. 

Palavras-chave: hemopesquisa; psitaciformes; parasitas. 

INTRODUÇÃO 
Malária aviária é uma enfermidade causada pela infecção por protozoários do gênero Plasmodium, porém, outros 
hemosporídeos, como Haemoproteus, Leucocytozoon, e Fallisia, são frequentemente agrupados por proximidade 
taxonômica e similaridades epidemiológicas (1). Os casos destas infecções são geralmente subclínicos, no entanto, 
animais com quadros de estresse e/ou infecções concomitantes podem apresentar sintomatologia grave (letargia, 
dor, penas eriçadas, mucosas pálidas, cabeça caída, inapetência, regurgitação e óbito). Há um grande número de 
estudos relacionando a presença de hemoparasitas em aves silvestres com os possíveis efeitos negativos destes, 
porém, existem poucas informações sobre a ocorrência em espécies da família Psittacidae e aves mantidas em 
condições de cativeiro (2). Os psitaciformes são aves muito sociáveis, inteligentes, de coloração exuberante, e com 
capacidade de imitar sons, sendo requisitados como animais de companhia (1), convivendo com outros animais e 
seres humanos, além de poderem ser reintroduzidos à vida livre (reabilitação, acidentalmente), podendo contribuir 
para a disseminação destes parasitas e gerando prejuízos a criadores e ao meio ambiente (1). 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres (LAPAS), em conjunto com 
a Universidade de Uberaba (UNIUBE). Os animais são provenientes de apreensão pela Polícia Ambiental e após 
avaliação, e cuidados (quando necessário), mantidos em cativeiro, para posterior destinação. Foram coletados exames 
de aves em estado de recuperação, irrecuperáveis para posterior eutanásia, e saudáveis à espera de destinação, todos 
os animais apresentavam-se clinicamente estáveis durante o desenvolvimento do trabalho, realizado no período 
de fevereiro de 2015 a maio de 2015. As aves foram contidas e, após exame do estado geral, colocadas em decúbito 
dorsal, com uma de suas asas em extensão. De cada ave foram colhidos aproximadamente 0,5 ml de sangue, a partir 
da veia braquial. O sangue colhido foi utilizado para confeccionar de 1 a 4 esfregaços por escorregamento, os quais 
foram fixados por dessecação numa primeira fase e por imersão em metanol puro numa segunda fase, sendo então 
corados pelo corante de Giemsa. Em seguida foram observados ao microscópio óptico (Olympus CH2), durante 30 
minutos, na ampliação 1000 x, e os parasitas presentes identificados (3). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram analisadas 50 aves pertencentes à família Psittacidae, totalizando 4 espécies distribuídas, sendo elas: 3 
exemplares de Alipiopsitta xanthops (Papagaio galego), 12 de Amazona aestiva (Papagaio verdadeiro), 1 de Amazona 
amazônica (Papagaio do mangue) e 34 de Psitacara leucophthalmus (Periquito maracanã). Os hospedeiros observados 
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não apresentavam sinais clínicos característicos da afecção, mostrando-se assintomáticos, no entanto 14% dos animais 
mostravam-se em estado de caquexia e 8% dos animais estavam magros. A percentagem de hospedeiros positivos a 
Plasmodium sp., foi de 100%, e o total de hospedeiros positivos para outros hemoprotozoários de 34%. Sendo destes 
24% da espécie Psittacara leucophthalmus, 8% da espécie Amazona aesiva e 2% Alipiopsitta xanthops. Os hospedeiros 
positivos para Haemoproteus sp correspondem a 10%, Leucocitozoom 22%.. Foi encontrada uma alta incidência de 
hemosporídeos em hospedeiros mantidos em cativeiro. Todos os animais eram mantidos nas mesmas condições 
de manejo (instalações, alimentação e higienização). Ressaltando que estas condições possibilitavam o contato dos 
hospedeiros com vetores. 

CONCLUSÃO 
Os resultados desacordaram dos tradicionalmente obtidos, nos quais se encontram baixa prevalência de hemoparasitas 
em aves de vida livre de diversas espécies (4). O que sugere a maior propensão de animais em cativeiro à infecção 
por hemoparasitas. Psittacideos são animais de grande exuberância e inteligência, o que o torna de grande estima 
para cativeiro, sejam eles mantenedouros, zoológicos, e até mesmo como animais de estimação, que neste último 
muitas vezes há coabitação com animais de outras espécies, podendo haver grande proliferação dos hemosporídeos.  
Por isso há tamanha importância nos estudos de hemosporídeos, para que haja maior conservação das espécies, e 
melhoramento das condições de cativeiro, também para casos de soltura, voluntária ou não, para evitar que haja 
contaminação dos animais de vida livre (1,2). Doenças infecciosas como a malária aviária são de grande importância, 
pois podem causar rápido declínio de populações, extinções e diminuição da biodiversidade. Estudos como este 
possuem forte implicação na conservação e no manejo das aves silvestres de vida livre ou mantida em cativeiro (2). 
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RESUMO
Desordens do desenvolvimento genital podem ocorrer em todos os mamíferos, no entanto o mecanismo que leva 
à sua ocorrência ainda não está bem esclarecido. A intersexualidade é considerada uma doença congênita rara 
em animais domésticos. Os indivíduos afetados apresentam parte ou totalidade dos órgãos genitais de ambos os 
sexos, resultando em uma variedade de fenótipos. Hermafroditas verdadeiros são indivíduos com tecido testicular 
e ovariano ou combinados em uma única gônoda (ovotestis) ou existentes em gônodas separadas. O objetivo deste 
trabalho é relatar o caso de hemafroditismo verdadeiro, confirmado através do exame histopatológico, em um canino 
da raça Yorkshire com característica fenotípica incomum.

Palavras-chave: pênis diminuto; hiperplasia vaginal; hispotatologia

INTRODUÇÃO
Intersexo é um termo geral que inclui várias anomalias congênitas do sistema genital, usado para definir animais 
que apresentam características sexuais ambíguas (1,2), entretanto, não indica a etiologia da anormalidade (3). Sob 
a denominação de intersexo estão enquadrados os hermafroditas verdadeiros, os pseudo-hermafroditas e outras 
formas de reversão sexual (4).

Os hermafroditas verdadeiros são indivíduos com tecido testicular e ovariano ou combinados em uma única 
gônoda (ovotestis) ou existentes em gônodas separadas (5). Os pseudo-hermafroditas possuem apenas um tipo de 
tecido gonodal, e os sexos cromossômicos gonodais são concordantes (3); assim são classificados em masculinos ou 
femininos, dependendo do tipo de gônoda presente (5).

O presente trabalho foi escrito com intuito de relatar um caso de hermafroditismo verdadeiro em um animal que, 
até o fechamento do trabalho, não foi possível identificá-lo como macho ou fêmea, devido a não concordância da 
proprietária em fazer o teste para avaliação cromossômica. A análise histopatológica identificou presença de células 
condizentes com o sexo masculino. 

RELATO DE CASO
Foi atendido, na clínica veterinária CLINVET – Centro Veterinário, localizado na cidade Juiz de Fora-MG, um 
animal da raça Yorkshire, de 10 meses de idade, pesando 2,6 kg, cuja proprietária relatava que o animal apresentava 
uma estrutura anômala na região vulvar. A única alteração, ao exame clínico, foi a presença de uma estrutura 
proeminente, com cerca de 3,0cm de comprimento, na vulva do animal, sem causar qualquer obstrução uretral 
ou vaginal. Suspeitando-se, de hiperplasia vaginal, foi sugerido à proprietária a realização do procedimento de 
ovariossalpingohisterectomia (OSH) para evitar a ocorrência de complicações na época do ciclo estral, bem como no 
intuído de regressão da estrutura. 

Durante o procedimento cirúrgico observou-se que os ovários se assemelhavam a testículos. Os mesmo, assim como 
os cornos uterinos, foram encaminhados para a biópsia. O exame histopatológico revelou epidídimo revestido 
por epitélio pseudoestratificado cilíndrico contendo estereocílios ao lado de túbulos seminíferos onde não havia 
espermatogênese. Adjacente ao epidídimo e túbulos seminíferos fora observado tecido ovariano com estroma e 
cápsula. 
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Após 30 dias do procedimento cirúrgico, o animal retornou para reavaliação e pode-se observar que a estrutura 
vulvar não havia regredido, mas sim aumentado de tamanho, tomando aspecto de um pênis, com corpo cavernoso e 
glande. Foi proposto à proprietária nova intervenção cirúrgica, para a retirada de tal estrutura, porém a mesma não 
concordou com o novo procedimento.

DISCUSSÃO
A avaliação clinica e anátomo-histopatológica caracterizam o caso como hermafroditismo verdadeiro, diferentemente 
de outros casos que são apenas caracterizados como persistência dos ductos de Muller, cujo animal apresenta gônodas 
masculinas, presença de órgãos genitais internos femininos e genitália do sexo oposto, compatível morfologicamente 
com peseudo-hermafroditismo masculino. Diferentemente dos hermafroditas verdadeiros, como o do presente relato, 
que apresenta gônadas e vias genitais internas de ambos os sexos e genitália externa feminina. A concordância entre 
o sexo cromossômico e gonodal justifica a classificação dessa síndrome entre as alterações do sexo fenotípico (6).

De acordo com a literatura consultada, cães que apresentam pseudo-hermafroditismo masculino podem apresentar 
algumas características, tais como cio irregular (7), o que não foi relatado no presente caso. Por ter sido castrado 
precocemente, o animal não apresentou ciclo estral. O comportamento masculino também não foi evidenciado no 
caso descrito, pelo menos até a elaboração deste resumo.

O animal do presente trabalho apresentava genitália externa feminina com uma estrutura também externa 
semelhante a um pênis, dois cornos uterinos completos, porém juntamente com o tecido ovariano havia também 
tecido considerado de origem masculina como epidídimo e túbulos seminíferos, mas não havia espermatogênese. 

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que o exame clínico e a análise histopatológica, foram suficientes para caracterizar o 
caso de Hermafroditismo Verdadeiro em Cão.
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RESUMO
A hidropsia fetal é uma síndrome caracterizada pela presença de edema subcutâneo generalizado (anasarca), que se 
desenvolve durante a vida intra-uterina. Já o lábio leporino é uma malformação congênita da face, caracterizada pela 
abertura deformante nos lábios superiores do animal. O caso estudado trata-se de uma fêmea canina da raça Bulldog 
Inglês, com 21 meses de idade, primípara, vacinada, desverminada, com 62 dias de gestação, que foi encaminhada 
para a clínica veterinária com perda de líquido. Foi realizada uma cesariana de emergência. Nasceram cinco filhotes 
e destes dois apresentavam malformação. O paciente com hidropsia sobreviveu por 6 horas, apresentava o dobro 
do peso dos outros animais e quadro de dispneia. Na necropsia observou-se edema subcutâneo, efusão peritoneal, 
pleural e pericárdica, pulmão e coração de tamanho reduzido e líquido abdominal. No animal com lábio leporino 
apresentou fenda bilateral, apesar da alteração estética labial evidente o animal conseguiu ter uma vida saudável. 
Este trabalho teve por objetivo relatar as anomalias congênitas como a hidropsia e o lábio leporino que ocorrem 
durante a vida fetal.

Palavras-chave: braquicefálicos; anasarca; neonatos; anomalias congênitas.

INTRODUÇÃO
A hidropsia fetal é caracterizada pelo acúmulo de líquido anormal no espaço extravascular do feto, causando edema 
subcutâneo generalizado e coleções em quantidade variável nas cavidades peritoneal, pleural e pericárdica1,2. Sua 
etiologia está relacionada aos genes autossômicos recessivos e anomalias hipofisárias. Os fetos acometidos chegam a 
termo; porém, devido ao excesso de líquido no tecido subcutâneo, normalmente causam distocias, sendo necessária, 
nestes casos, uma intervenção cirúrgica por meio de cesariana3,4. 

O lábio leporino é uma malformação congênita da face, causando abertura deformante nos lábios superiores do 
animal. Apresenta-se de forma isolada ou associada a anomalias do palato secundário5

. Esse comprometimento oral 
constitui uma condição multifatorial, na qual a suscetibilidade genética é influenciada por fatores ambientais, os 
quais estão presentes ao longo do desenvolvimento embrionário e interagem entre si, tornando difícil a avaliação 
exata do papel de cada um6. Este trabalho teve por objetivo relatar o caso de hidropsia e lábio leporino em fetos 
caninos da raça Bulldog Inglês.

MATERIAIS E MÉTODOS
Uma fêmea canina da raça Bulldog Inglês, com 21 meses de idade, primípara, vacinada, desverminada, com 62 dias 
de gestação foi encaminhada para a clínica veterinária com perda de líquido. Devido a ausência de contrações e 
pouca abertura do canal do parto, foi realizada uma cesariana de emergência. Durante o período pré-natal foram 
realizados exames clínicos e hemograma constatando parâmetros normais. Nasceram cinco filhotes, dos quais três 
eram normais e dois apresentavam malformação: hidropsia e lábio leporino.
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RESULTADOS
paciente com hidropsia (1) sobreviveu por 6 horas, apresentava o dobro do peso dos outros animais e quadro de 
dispneia. Na necropsia observou-se edema subcutâneo generalizado (FIGURA 1 e 2), efusão peritoneal, pleural e 
pericárdica, pulmão e coração de tamanho reduzido e líquido abdominal. No animal com lábio leporino (2) ao exame 
clínico apresentou fenda bilateral (FIGURA 3), apesar da alteração estética labial evidente o animal conseguiu ter 
uma vida saudável.

Figura 1: Feto canino com edema subcutâneo (vista ventral). Figura 2: Canino apresentando assimetria rostral causado por edema 
subcutâneo (vista rostral). Figura 3: Canino apresentando lábio leporino esquerdo (vista rostral).

DISCUSSÃO

No presente trabalho houve discordância parcial com a literatura, pois ocorreu mais de um defeito congênito na mesma ninhada. Contudo, 
os achados de necropsia do paciente 1 estão de acordo com o descrito na literatura sobre hidropsia fetal2,4,7,8, ao relatarem que os fetos 
acometidos por esta anomalia apresentam excesso de líquido no tecido subcutâneo, efusão pleural, peritoneal e pericárdica, resultando 
em distocia obstrutiva durante o parto. 

O paciente 2 apresentou fenda bilateral pelo fato de não causar sinais clínicos agravantes, o prognóstico de pacientes acometidos, sem 
tratamento cirúrgico é considerado favorável 5. Em pacientes operados, o prognóstico também é bom, porém pode necessitar de múltiplas 
cirurgias para total reconstrução labial9.

CONCLUSÃO

A etiologia dessas malformações envolvem fatores genéticos e ambientais. No paciente 1, acredita-se tratar de uma condição hereditária 
em raças braquicefálicas, provavelmente como característica recessiva ou mutação acrossomal. E o paciente 2, a causa provável do achado 
seria falha no desenvolvimento embrionário ou fetal do animal avaliado.
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RESUMO  
A hiperplasia fibroepitelial felina é uma condição raramente relatada na literatura. Apesar de ser uma neoplasia 
benigna, a apresentação clinica pode ser emergencial. O presente relato descreve o diagnóstico e tratamento de 
hiperplasia mamária em um felino encaminhado para consulta no Hospital Veterinário da Universidade do 
Contestado onde a principal queixa por ocasião do atendimento era relacionada à tumefação das mamas com 
evolução clínica entre 3 e 4 semanas, observada após a administração de progestágeno. 

Palavras-chave: Hospital Veterinário, doenças de gatos; glândula mamária. 

INTRODUÇÃO 
 A hiperplasia fibroepitelial felina é uma condição não neoplásica, responsiva a progesterona. Caracteriza com uma 
rápida hipertrofia e hiperplasia ou proliferação do estroma e epitélio ductal das glândulas mamarias. É comum 
que acometa mais de uma glândula mamária, resultado da estimulação hormonal do tecido. Macroscopicamente 
os nódulos mamários são bem delimitados, não sendo encapsulados, seu tamanho pode variar em torno de 2 a 5cm 
de diâmetro sendo recomendado que se faça somente a castração do animal .  Acomete gatas jovens, geralmente 
com menos de dois anos de idade ( 1 ) sendo que este distúrbio é mais comumente descrito em fêmeas no início da 
gestação ou naquelas que estão ciclando ( 2 ), mas tem sido observado, embora mais raramente, em machos inteiros 
ou castrados, após administração prolongada de medicamentos à base de progestágenos; em cães a ocorrência é 
extremamente rara ( 3 ). Embora a causa seja desconhecida, há evidências de que se trate de uma lesão hormônio-
dependente, associada à ação de substâncias progestacionais naturais ou sintéticas ( 4 ). 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade do Contestado (UnC), uma gata, SRD, 4 anos de idade, não 
castrada, pesando 3,6kg. na qual o proprietário relata ter aplicado hormônio anticoncepcional há 30 dias . No exame 
físico geral não apresentou alterações sistêmicas, porém foi observado um aumento significativo da quarta glândula 
mamária esquerda com um diâmetro de 6,5x6,5cm (Figura 1).  

Figura 1 – Acentuado aumento da mama, com início de ulceração, em uma gata. 

Para auxiliar no diagnóstico, foi realizada o aspirado citológico por agulha fina da massa e dos linfonodos poplíteo e 
inguinal. No aspirado da massa, foram encontradas células ovais e eosinofílicas. (Figura 2).  
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Figura 2 – Aspirado citológico para visualização em microscópio óptico de aspirado por agulha fina de nódulo mamário felino. Coloração 
Panótico rápido. Aumento 40X. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Embora a causa da hiperplasia fibroepitelial seja desconhecida, há evidencias de que se trate de uma lesão hormônio 
dependente, associada à ação de substâncias progestacionais naturais ou sintéticas. Como tratamento, foi realizada 
castração (OSH)  e mastectomia da mama acometida(Figura 3), devido ao  fato de que o exame citológico não ser sido 
conclusivo para hiperplasia fibroepitelial. A mastectomia foi usada como tratamento para a gata apesar de não ser um 
procedimento indicado isoladamente. De modo geral, o tratamento para gatas afetadas por hiperplasia fibroepitelial 
mamária consiste na retirada do estímulo hormonal, seja endógeno ou exógeno, através de ováriohisterectomia ou 
suspensão do medicamento à base de progesterona, respectivamente (5). Quando a hiperplasia é acentuada e as 
mamas estão muito aumentadas, pode haver necessidade de extirpação cirúrgica pois raramente ocorrerá involução 
espontânea . Os diagnósticos diferenciais devem incluir neoplasias mamárias malignas de crescimento rápido, 
principalmente adenocarcinomas e situações mais raras, como displasia mamária cística e mastites. A hiperplasia 
fibroepitelial mamária pode ser diagnosticada clinicamente por meio da anamnese e do exame físico. Biópsias 
podem confirmar o diagnóstico presuntivo. O diagnóstico definitivo do presente relato foi feito através da coleta 
de um fragmento da massa extirpada cirurgicamente com posterior encaminhamento para o exame histopatológico, 
que confirmou hiperplasia fibroepitelial mamaria. 

Figura 3 – Cirurgia de Mastectomia de uma gata acometida com hiperplasia mamária fibroepitelial. 

CONCLUSÃO 
Podemos concluir que a realização do exame histopatológico é fundamental para o diagnóstico diferencial de 
hiperplasia fibroepitelial mamária.   
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RESUMO
Foi atendido um gato de cinco anos no Hospital Veterinário (UNOESTE), com emagrecimento, apatia, distensão 
abdominal e tosse esporádica há um mês. Foi observada presença de sopro de grau III/VI em hemitórax direito em 
foco de auscultação da valva tricúspide. Na ultrassonografia do abdômen e radiografia foi observada congestão 
hepática, efusão abdominal e alteração em forma e tamanho do coração com deslocamento dorsal de traquéia. No 
ECG o animal apresentou taquicardia sinusal e bloqueio de ramo direito. O ecocardiograma revelou aumento de 
átrio direito com refluxo moderado em tricúspide, aumento de ventrículo direito com alteração de contratilidade 
segmentar e elevação da pressão arterial pulmonar. Não houve alteração em hemograma, função renal e hepática 
e hemocultura. De acordo com os exames, foi diagnosticada hipertensão arterial pulmonar (HAP). Foi realizado 
tratamento com inibidor de eca, diurético e antagonista da aldosterona, para controle da insuficiência cardíaca, e 
com vasodilatador pulmonar, devido à baixa saturação de oxigênio. Por ser uma condição rara em felinos, o presente 
trabalho teve como objetivo relatar um caso de HAP idiopática nesta espécie.

Palavras-chave: HAP; felinos; insuficiência cardíaca direita; idiopática

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é definida como a elevação da pressão da artéria pulmonar de forma anormal 
e persistente. O aumento na resistência vascular pulmonar gera como consequência uma maior sobrecarga no 
ventrículo direito (1). Pode ser classificada em primária, ou idiopática, e secundária (2). É rara em gatos, e está 
frequentemente associada à infecção por dirofilariose, tromboembolismo e ducto arterioso persistente (3). Em casos 
graves, ascite e fadiga associadas à dispnéia e intolerância ao exercício são vistos como resultados de insuficiência 
cardíaca congestiva direita (4). O ecodopplercardiograma é o método de escolha para o diagnóstico visto que 
permite fácil e rápida obtenção da pressão da artéria pulmonar (5). Em razão de não ser uma doença frequente em 
felinos, o objetivo deste relato é compartilhar um caso HAP idiopática em um gato doméstico.

DESCRIÇÃO DO CASO
Foi atendido no Hospital Veterinário da Unoeste, Presidente Prudente, SP, um animal da espécie felina, de 3kg, 
macho, sem raça definida, cinco anos de idade, com acesso à rua, não castrado e não vacinado, com histórico 
de emagrecimento, apatia, distensão abdominal e tosse esporádica, com evolução de um mês. Ao exame clínico 
visualizou-se o abdômen distendido, sinais de congestão sistêmica e sopro de grau III/VI em hemitórax direito em 
foco de auscultação de valva atrioventricular direita na auscultação cardiopulmonar. A pressão arterial sistólica 
apresentou valor de 140 mmHg. Não foram identificadas alterações em hemograma e em função renal e hepática. Na 
ultrassonografia do abdômen, visualizou-se presença de líquido livre na cavidade e congestão hepática. A radiografia 
torácica, em projeções ventrodorsal e laterolateral direita e esquerda, revelou alteração de forma e tamanho de 
ventrículo direito e aumento de átrio direito com deslocamento dorsal da traquéia. Não foi observada alteração 
em parênquima pulmonar. Na análise do liquido da efusão abdominal foi observado um transudato modificado, 
sem a presença de células cancerígenas. Através do ECG foi diagnosticado uma taquicardia sinusal e bloqueio de 
ramo direito. No ecocardiograma observou-se um aumento acentuado de átrio direito (Figura 1A) com um refluxo 
moderado em tricúspide (Figura 1B) com velocidade 257 cm/s e gradiente de pressão em 26,4 mmHg (Figura 1C). 
O ventrículo direito em avaliação subjetiva estava aumentado e com alteração de contratilidade segmentar. A 
pressão arterial pulmonar estimada através do refluxo tricuspídeo foi de 41,4 mmHg. Foi realizada hemocultura, 
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com resultado negativo. A gasometria obtida através do sangue arterial apresentou pO² com valor de 87,5mmHg. 
Instituiu-se tratamento com inibidor de eca (Benazepril, 0,5mg/kg, SID, VO), diurético (Furosemida, 2mg/kg, BID, 
SC), antagonista da aldosterona (Espironolactona, 2 mg/kg,BID, VO) e vasodilatador pulmonar (Sildenafil 1mg/kg, 
BID, VO).

DISCUSSÃO
No presente estudo, o animal apresenta HAP sem causa definida, o que segundo a literatura, é de ocorrência rara em 
gatos e normalmente está associada a afecções secundárias (3). A avaliação clínica e exames complementares levaram 
ao diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva direita, no entanto, o ecocardiograma foi o que trouxe maiores 
informações para o diagnóstico de HAP, concordando com a literatura que este é o exame de escolha para avaliação 
da pressão arterial pulmonar no ambulatório (5). A pressão arterial pulmonar estava em um valor classificado como 
leve, mas pode ter sido subestimado, visto que o ventrículo direito, na avaliação subjetiva, estava com a função 
sistólica prejudicada. A ausência de shunts e a não visualização de Dirofilaria immitis ou obstruções na via de saída 
do ventrículo direito descartou anormalidades cardíacas que poderiam ser a causa da HAP (2). O tratamento foi 
instituído para controle da insuficiência cardíaca usando inibidores de eca e diurético. Através da gasometria foi 
observado saturação abaixo do valor normal e também foi instituído o tratamento com vasodilatador pulmonar (5). 
Após os exames realizados e a falta de condições para realização de outros exames mais específicos, o diagnóstico foi 
de hipertensão arterial pulmonar idiopática.  

Figura 1 – A. Aumento importante de átrio direito.  B. Refluxo moderado na valva tricúspide. C. Velocidade e gradiente de pressão do 
refluxo tricuspídeo.

CONCLUSÃO
Apesar de a hipertensão arterial pulmonar idiopática ser uma condição rara em felinos, é de grande importância a 
sua discussão, visto que a doença pode diminuir consideravelmente a sobrevida do animal. Faz-se necessária rápida 
intervenção, a fim de evitar a evolução para um quadro de insuficiência cardíaca congestiva direita. 
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RESUMO
Os Sarcomas vacinais ou em local de injeção, são tumores de origem mesenquimal com característica maligna e 
metastáticas. O histiocitoma fibroso maligno é incomum em cães e gatos, é uma neoplasia que contém uma mistura 
de células semelhantes a fibroblastos e histiócitos. Nos locais de injeção podem ocorrer uma desorganização da 
resposta de reparação do tecido conjuntivo fibroso, que por fim levam à formação de neoplasia em alguns casos. Este 
trabalho teve por objetivo relatar o caso de um sarcoma vacinal em felino. O relato descreve o surgimento de um 
nódulo interescapular em felino, fêmea, sem raça definida de 5 anos após esquema vacinal. O diagnóstico definitivo 
foi através da histopatologia e o tratamento preconizado foi a ressecção ampla do nódulo com a utilização de bisturi 
elétrico sem terapia adjuvante. O tratamento cirúrgico isolado mostrou-se eficiente.

Palavras-Chave: Histiócitos; Gatos; Sarcomas; Tumores mesenquimais; Injeção.

INTRODUÇÃO
Os sarcomas de aplicação em felinos, também denominados sarcomas associados a vacina (1), tem origem 
mesenquimal com característica maligna (2). Uma reação inflamatória ou imunológica, associada a fármacos que 
contenham alumínio como adjuvantes, nos locais de injeção predispõem o gato a uma desorganização de sua resposta 
de reparação do tecido conjuntivo fibroso, por fim levando à formação de neoplasia em alguns casos (1) podendo ser 
superficial ou profunda (5).

Frequentemente encontrado em região da coxa, nos músculos interescapulares, no subcutâneo (5), flanco, tórax 
dorsolateral e sobre a escápula (6)

O sarcoma felino desde a última década tem sido extremamente discutido no âmbito cientifico devido ao aumento 
de sua incidência (3). 

O histiocitoma fibroso maligno é uma neoplasia que contém uma mistura de células semelhantes a fibroblastos e 
histiócitos. É incomum em cães e gatos e encontra-se geralmente em tecido subcutâneo, pouco metastático, porém 
pode invadir os ossos e causar lise (4). 

O diagnóstico presuntivo é baseado no histórico, exame físico, exames de imagem e o histopatológico para 
o diagnóstico definitivo. O tratamento consiste na ressecção cirúrgica da neoplasia, associada a radioterapia, 
quimioterapia e hipertermia, para fornecer um prognóstico favorável (1,4). 

O presente trabalho teve como objetivo relatar o caso de um felino que desenvolveu sarcoma após vacinação.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um felino, fêmea, sem raça definida, 5 anos, veio para consulta à clínica veterinária Água Viva, apresentando nódulo 
em região interescapular. A proprietária relatou vacinação de quadrupla felina e antirrábica há 3 meses, sendo que 
1 mês após já havia sentido um nódulo do tamanho de um grão de feijão, porém achou ser somente uma reação da 
vacina. No exame físico, tempo de reperfusão capilar (TRC) um segundo e temperatura retal em 38,8°C. Na palpação 
abdominal não foi observado qualquer alteração e na palpação do nódulo interescapular apresentou consistência 
firme, irregular e aderido à musculatura, com aproximadamente 4cm (Figura 1). Foi requerido hemograma, cujo 
resultado não mostrou qualquer alteração.
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A paciente foi encaminhada para o tratamento cirúrgico para a ressecção do nódulo em sua totalidade utilizando 
bisturi elétrico, incluiu-se nesta remoção os músculos epaxiais (Figura 2). O nódulo foi enviado para análise 
histopatológica (Figura 3). Após a cirurgia, o animal recebeu alta com prescrição de cefalexina (30mg/kg VO) por 10 
dias e meloxican (0,1mg/kg VO) por 4 dias, curativo com clorexidine. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise histopatológica apresentou características de neoplasia maligna invadindo o tecido muscular e panículo 
adiposo adjacente, com proliferação de células alongadas com alto pleomosfirmo nuclear, núcleos grandes, 
ovalados, presença de necrose, numerosas figuras de mitose e estroma fibroso, sendo compatível com histiocitoma 
fibroso maligno, confirmando o sarcoma vacinal ou em local de injeção. As margens cirúrgicas apresentaram-se 
comprometidas, mesmo tendo sido removidas os músculos epaxiais e tecido adiposo.

Passando-se dez dias da cirurgia, o animal retornou para retirada dos pontos, apresentando-se muito bem. Apesar 
do exame mostrar comprometimento das margens, não foi realizada nenhuma outra terapia adjuvante, pois a 
proprietária não autorizou. Após 6 meses o animal foi novamente reavaliado e não apresentou quadro de metástase 
ou recidiva. A etiologia do sarcoma vacinal está ligada a qualquer administração injetável que cause uma reação 
inflamatória ou imunológica, principalmente os que contém adjuvantes (alumínio) como é o caso das vacinas (1). 
Como ocorreu com a paciente que recebia vacinação anual com vacina antirrábica, que é obrigatória, e a quadrupla 
felina, sempre na região interescapular.

 O diagnóstico definitivo se dá através da histopatologia (4), e as características de proliferação de células 
alongadas com alto pleomosfirmo nuclear, núcleos grandes e ovalados, presença de necrose e estroma fibroso (2), 
são muito semelhantes ao Histiocitoma Fibroso Maligno, observado no caso relatado.

A indicação terapêutica é cirúrgica, com remoção ampla de 3 cm, e remoção dos processos vertebrais dorsais, podendo 
ser associado a terapias adjuvantes como radioterapia, hipertermia e quimioterapia, para um prognóstico mais 
favorável (1). No caso, em questão, foi realizado, como tratamento único, a ressecção do nódulo em sua totalidade 
incluindo músculos epaxiais, por uma opção da proprietária. 

Figura 1: nódulo interescapular aderido à musculatura. Figura 2: tratamento cirúrgico para a ressecção do 
nódulo. Figura 3: O nódulo foi enviado para análise histopatológica.

CONCLUSÃO
O sarcoma vacinal ou em local de injeção é uma enfermidade que afeta somente os felinos, principalmente os que são 
regularmente vacinados. Devido ao Histiocitoma Fibroso Maligno ser pouco metastático a realização de ressecção 
cirúrgica isolada sem associação de terapia adjuvante mostrou-se ser eficaz.

Histiocitoma Fibroso Maligno Interescapular em Felino (felis catus) Após Vacinação – Relato de Caso
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RESUMO
Descreve-se um caso de Histoplasmose cutânea em um cão da raça Pinscher com dez anos de idade. O animal 
apresentava aumento de volume ulcerado na região nasal, que por não responder aos tratamentos iniciais, e com a 
evolução progressiva, levou o proprietário a optar pela eutanásia do animal. Durante a necropsia foram coletadas 
amostras das lesões, que por avaliação histológica acusaram a presença de leveduras características da histoplasmose. 

Palavras-chave: cão, histopatologia, histoplasma capsulatum

INTRODUÇÃO
A histoplasmose é uma enfermidade micótica causada por agentes do gênero Histoplasma, como o H. capsulatum, 
sendo este responsável pela infecção de cães e gatos (1). Este fungo se faz presente em solos úmidos, com alto teor de 
nitrogênio e pH ácido, tendo que dejetos de aves e morcegos favorecem o seu crescimento e disseminação (2). Esta 
afecção pode acometer cães e gatos de qualquer idade, sendo mais prevalente em animais jovens e imunossuprimidos 
(3). A infecção dos animais pode ocorrer por ingestão ou inalação da microconídea na fase miceliar, o qual penetra 
os alvéolos pulmonares ou agrega-se a mucosa gastrointestinal, podendo gerar lesões localizadas. Pode ocorrer 
inflamações granulomatosas em tecidos persistentemente infectados após três semanas de infecção, período no 
qual ocorre a resposta imune do hospedeiro, podendo acarretar em células gigantes, formação de granulomas com 
necrose caseosa e póstuma calcificação dos focos inflamatórios. O aparecimento de sinais cutâneos é raro, contudo, 
podem surgir múltiplos nódulos pequenos que podem ulcerar ou formar crostas (4).

O presente trabalho demonstra um caso de histoplasmose canina e suas alterações histopatológicas em um cão 
atendido na Clínica Escola Veterinária, CEVET, da UNICENTRO, na cidade de Guarapuava – Pr.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido na Clínica Veterinária Escola Veterinária (CEVET), da Universidade Estadual do Centro Oeste 
(UNICENTRO), um cão, fêmea, da raça Pinscher, com dez anos de idade, sem acesso a rua, possuindo dois 
contactantes saudáveis e apresentando na região infraorbitária esquerda um aumento de volume ulcerado há dois 
meses. O animal foi anestesiado para curetagem devido à suspeita de abscesso por doença periodontal. Durante o 
procedimento notou-se que o aumento de volume constituía-se de um tecido friável de alta vascularização e optou-se 
então por realizar a biopsia da lesão. 

O animal passou pela conduta terapêutica antibiótica e analgésica, com enrofloxacina, metronidazol, dipirona e 
cloridrato de tramadol, até o resultado do exame hispotalógico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao exame histopatológico foi detectada a presença de leveduras características da H. capsulatum, observando grande 
quantidade de exsudato proteico e macrófagos ativados, com presença de formações leveduriformes intracelulares 
e extensa área de necrose tecidual com granulações, formado por múltiplos macrófagos ativados e fibroplasia. 
As lâminas também foram coradas pela técnica de Grocott, onde as formações leveduriformes, com protoplasma 
levemente basofílico e núcleo púrpuro, rodeados por um halo fino e claro, coraram-se de preto.

Porém devido ao avanço extremamente rápido da lesão não houve resposta positiva ao tratamento, e por opção do 
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proprietário o animal foi encaminhado para eutanásia e posterior necropsia. A ocorrência de histoplasmose cutânea é 
incomum, por esse motivo as suspeitas clínicas foram focadas inicialmente em doenças periodontais, principalmente 
o abscesso periapical (5). Outro fator que desfavorecia a possibilidade de histoplasmose era o fato de ser um animal 
que sem acesso à rua, assim, não possuía contato constante e direto com as fezes de aves e morcegos como relatado 
por Ferreira (6), além de possuir dois contactantes saudáveis. A ausência de espirros, tosse e alterações durante 
ausculta respiratória excluiu em um momento inicial a necessidade de radiografias torácicas relatada por Hnilica (5).

Devido à agressividade do animal as lesões só puderam ser devidamente observadas sob anestesia geral, momento 
no qual iniciou-se a suspeita de alguma afecção incomum à região. O aspecto da lesão, juntamente com as alterações 
de gengiva e palato, levaram às suspeitas de neoplasia. Houve então a necessidade de coleta de material para exames 
mais específicos como também relatado por Hnilica (5).

Possivelmente a não resposta do paciente ao tratamento esta relacionada ao tempo entre o aparecimento dos primeiros 
sinais clínicos e a consulta, a resposta imune do animal, a invasibilidade da lesão, a velocidade de progressão da 
doença, a resistência do patógeno e ao período entre o primeiro atendimento e o diagnóstico, assim como descrito 
por Brilhante (7). 

CONCLUSÃO
Um dos principais fatores para a resolução da doença é o diagnóstico e início precoce do tratamento. A falta de 
sinais específicos, baixa casuística e possivelmente a falta de realização de exames iniciais específicos em animais 
com histoplasmose leva os profissionais a não classificarem essa doença como uma suspeita clínica inicial e vigente 
em nossa região, o que aumenta o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Isso pode acarretar na piora 
do quadro clínico do paciente, e animais com lesões de características avançadas possuem pior prognóstico, baixa 
resposta ao tratamento e maior possibilidade de óbito.
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RESUMO
A holoprosencefalia é uma anomalia do desenvolvimento do sistema nervoso central considerada incomum, 
caracterizada pela clivagem incompleta do prosencéfalo, estando associada a anomalias da linha média facial. 
Este trabalho tem por objetivo acrescentar informações a literatura científica sobre as alterações patológicas da 
holoprosencefalia e o disformismo craniofacial em felino. Um gato, SRD, com malformações faciais foi necropsiados 
e os fragmentos de vísceras, fixados em formalina 10% tamponada e posteriormente processadas na rotina do 
laboratório. No exame macroscópico observou agenesia do osso frontal, ausência dos ossos etmoide e osso incisivo 
e no encéfalo polimorfia decorrente da clivagem incompleta do prosencéfalo. Histologicamente o tecido nervoso 
apresentava espongiose da camada superficiais do córtex e da substância branca com redução do número de 
neurônios de purkinje. O diagnóstico holoprosencefalia de grau severo foi realizado pela observação da agenesia 
ósseo da face, caracterizadas por sinoftalmia, bragnatismo, arhinia e pelas alterações de malformação do encéfalo.

Palavras chave: malformação, ciclopia, Sistema Nervoso Central, gato

INTRODUÇÃO
Anomalias de desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC) são frequentes na medicina veterinária, tais 
como, a anencefalia, amielia, exencefalia, espinha bífida e hidrocefalia, porém, a holoprosencefalia, é incomum, 
sendo caracterizada pela polimorfia decorrente da clivagem incompleta do prosencéfalo, (1,6,7) estando associada a 
anomalias da linha média facial, como a ciclopia, etmocefalia, cebocefalia, microftalmia e agenesia pré-maxilar. (2)

A holoprosencefalia pode ser classificada como alobar, semilobar e lobar. (3,9,12) e sua etiologia está associada a 
causas genéticas e ambientais, sendo consideradas as síndromes de aneuploidia, incluindo a trissomia 18, e o uso de 
teratógenos. (4,5,6,10)

OBJETIVO
O presente trabalho tem por objetivo acrescentar informações à literatura científica sobre a sinoftalmia e arinia 
decorrente da holoprosencefalia alobar, bem como as lesões histológicas observadas nesta patologia em gatos.

MATERIAL E MÉTODOS 
Um gato, com 2 dias, sem raça definida foi encaminhado ao laboratório de histopatologia animal, da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), com lesões faciais compatíveis com sinoftalmia e arinia. O animal foi necropsiado e 
os fragmentos de vísceras foram fixados em formalina tamponada a 10% e posteriormente processadas na rotina do 
laboratório.

RESULTADOS
Um filhote pertencente a uma ninhada de seis gatos apresentava ao nascer má-formação da face vindo a morrer 
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48 horas após o nascimento (Figura 1). Na necropsia observou-se agenesia do osso frontal, resultando na união 
dos olhos (sinoftalmia). Ausência total dos ossos etmoide; das conchas nasais e processos septalis, que auxiliam na 
formação do septo nasal em carnívoros (arinia); osso incisivo, responsável pela formação da parte rostral do crânio; 
ausência de recesso mandibular; seio frontal e seio palatino. 

O encéfalo apresentava o telencéfalo de tamanho reduzido, ausência da comissura longitudinal cerebral rostral e 
redução discreta no terço médio do cérebro, metencéfalo aumentado e lissencefalia (Figura 2). Ausência de bulbo 
olfatório e presença de um único ramo do nervo ótico.

As lesões histológicas do encéfalo eram caracterizadas por separação da pia-máter pelo liquido cefalorraquidiano, 
hiperplasia das células ependimárias com status esponjoso da substância cinza e branca (Figura 3), diminuição e 
degeneração dos neurônios de purkinje e vacuolização dos neurônios da camada molecular do córtex frontal (Figura 
4).

Figura 1. Animal com sinoftalmia e arinia. Figura 2. Encéfalo com ausência de comissura longitudinal cerebral rostral e discreta no 
terço médio do cérebro. Figura 3. Separação da pia máter da camada celular pelo líquidocefalorraquidiano. Figura 4. Vacuolização dos 
neurônios da camada molecular do córtex frontal.

DISCUSSÃO
O diagnóstico de holoprosencefalia foi realizado a partir das malformações dos hemisférios cerebrais, caracterizadas 
pela falha no desenvolvimento da vesícula prosencefálica, localizada na parte cranial do tubo neural, e pelas 
dismorfias craniofaciais. A malformação ocorre na quinta semana de gestação, onde originam-se os dois hemisférios 
cerebrais, telencéfalo, diencéfalo, bulbos olfatórios e vesícula óptica. (1,12) As dismorfias craniofaciais observadas 
foram sinoftalmia e arinia. Tais lesões associadas com a fusão dos hemisférios cerebrais e sistema ventricular único, 
são compatíveis com holoprosencefalia alobar, alteração cerebral com deformidades craniofaciais mais graves. (7,12)

As alterações de malformação descritas acima caracterizadas por ausência da separação dos componetes rostrais, 
ausência da comissura longitudinal rostral e discreta no terço médio do cérebro, ausência de bulbos olfatórios, 
sinoftalmia, holosfério e circunvoluções aberrantes, caracterizam a forma mais grave da anomalia. (7,8,16)

CONCLUSÃO
Em humanos, existem evidências sugerindo a participação de diversos fatores ambientais como teratógenos nos 
casos da holoprosencefalia, como etanol, ácido retinóico, diabetes materna, infecção por citomegalovírus, salicilatos, 
sulfasalazine e hipocolesterlemia materna, porém, não foi possível determinar a causa da holoprosencefalia alobar 
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com sinoftalmia relatado neonato felino, assim como, as lesões histológicas observadas no encéfalo não haviam sido 
citadas na literatura científica. 
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RESUMO
O sistema visual é composto por complexas estruturas, cuja as quais possuem como principal função, a visão e 
comunicação do animal com o meio externo. O mesmo está diretamente interligado com outros órgãos, tais como 
cavidade oral e conduto auditivo. Objetivou-se identificar possíveis alterações no sistema visual de cães encaminhados 
exclusivamente aos serviços de banho de tosa de Pet Shops, considerando-se que frequentemente tais alterações 
não são notadas pelos seus tutores. As avaliações consistiram em: mensuração de pH lacrimal, quantificação de 
produção lacrimal por meio do Teste de Schirmer, coloração com Lissamina Verde e Fluoresceína, oftalmoscopia 
direta, e exame físico de cavidade oral. Foram avaliados 57 cães. Constatou-se que 75% da população apresentou 
afecções oftalmológicas, sendo epífora, a principal, seguida de Ceratoconjuntivite Seca. Pôde-se considerar alta a 
prevalência de oftalmopatias até então despercebidas, por conseguinte estas são notificadas pelos tutores geralmente 
após seu agravo. Concluiu-se ainda, que características anatômicas e a presença de doença periodontal podem estar 
relacionadas com a predisposição a afecções do sistema visual.

Palavras-chave: Oftalmologia; Epífora; Ceratoconjuntivite Seca; Predisposição Racial; 

INTRODUÇÃO
O aparelho lacrimal é um dos importantes constituintes do sistema visual, dividido em três camadas, é essencial para 
promover a homeostase e garantir a integridade da córnea, além de promover drenagem lacrimal (2,1).

Patologias do sistema lacrimal e nasolacrimal são frequentemente diagnosticadas na clínica veterinária. A 
hipoprodução lacrimal, denominada Ceratoconjuntivite Seca (KSC) demonstra maior prevalência (4). A epífora é a 
manifestação clínica mais comum em relação ao sistema de drenagem, possui origem congênita ou adquirida. Entre 
as possíveis causas, destaca-se as características anatômicas de órbita e pálpebras de raças de pequeno porte, tais 
como Poodle, Maltês e Chihuahua (3). 

No presente trabalho foi realizado o levantamento das principais afecções oftálmicas em cães encaminhados ao 
setor banho e tosa, posto que estas geralmente são despercebidas pelos tutores, além do mais, as mesmas podem ser 
secundárias à doenças sistêmicas, o que ressalta a importância de tais avaliações.  

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliados 57 cães, de diversas raças, ambos os sexos e idade entre 4 meses e 18 anos. As avaliações ocorreram 
no setor banho e tosa de dois Pet Shops. 

A mensuração do pH lacrimal foi realizada com a colocação de fita de papel impregnada com indicador de pH 
universal junto a margem palpebral. Após a lágrima embeber a fita, obteve-se a coloração da mesma, que foi 
comparada com a tabela universal. Obteve-se um valor individual para cada cão. 

Para aferir a quantidade de lágrima produzida em um minuto, realizou-se o Teste de Schirmer. O teste consiste na 
utilização de papel de filtro, preparado em tiras milímetradas, de 5 cm de comprimento por 0,5 de largura. Uma das 
extremidades da fita é dobrada a 0,5 cm é inserida no terço médio do saco conjuntival inferior durante um minuto 
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(2,4). A média normal de produção lacrimal situa-se entre 20mm/min (4).

Em casos de hipoprodução lacrimal e epífora, utilizou-se os métodos de coloração com Lissamina Verde e 
Fluoresceína. A avaliação de drenagem nasolacrimal, denominada Teste de Jones, pode ser realizada utilizando o 
corante fluoresceína, nesta, deve-se observar presença de coloração verde brilhante nas narinas após administra-la 
nos olhos. A fluoresceína também permite diagnóstico de úlceras de córnea. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 57 cães avaliados, 75% apresentaram alterações oftalmológicas. Notou-se maior acometimento do aparelho 
lacrimal e seu sistema de drenagem. 

A epífora é a principal manifestação clínica em relação à problemas no sistema de drenagem (3). Dos cães acometidos 
75% apresentaram epífora, sendo 64% unilateral e 36% bilateral. Este fator geralmente é ocasionado por más 
conformações do ducto nasolacrimal, obstruções, alérgenos e irritantes (2). Raças de pequeno porte parecem ter 
predisposição à epífora, por conta de características anatômicas e de pelagem destas. Houve maior ocorrência nas 
raças Poodle e Shih-tzu. 

Observou-se hipoprodução lacrimal em 42% da população, sendo 64% unilateral e 36% bilateral. A deficiência 
qualitativa do filme lacrimal é uma das características da Ceratoconjuntivite Seca (KSC), considerada uma das 
oftalmopatias mais frequentes na oftalmologia veterinária (2).

Com base no Teste de Schirmer, animais com produção lacrimal entre 10 e 15mm/min são considerados suspeitos 
para KSC. A produção abaixo de 10mm/min considera-se portador, e igual ou inferior a 5mm/min considera-se KSC 
grave (4). Deste modo, dentre os cães que possuíam hipoprodução lacrimal, 56% foram considerados suspeitos para 
KSC e 17% portadores, sendo considerada KSC grave em 67% destes últimos. 

Considerando a possível correlação entre a cavidade oral e oftálmica (5), avaliou-se a cavidade oral da população 
em estudo. Constatou-se que 44% dos cães com alterações oftalmológicas possuíam periodontite de graus variados. 

CONCLUSÕES
Conclui-se a relevância da realização de exames oftalmológicos na rotina veterinária, visto que técnicas básicas 
e de fácil execução possibilitam identificar determinadas patologias. Alterações oftalmológicas, muitas vezes 
imperceptíveis, como as de produção lacrimal, podem ter etiologias multifatoriais, ressaltando a importância da 
presença do Médico Veterinário que monitore e atue preventivamente nos setores de banho e tosa.
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RESUMO
A infeção oral pelo Toxoplasma gondii causa uma resposta imune na superfície mucosa intestinal, a qual pode alterar 
a quantidade de colágeno do tecido lesado como nas doenças intestinais inflamatórias. O objetivo deste trabalho 
foi estudar as alterações do colágeno tipo I e III do intestino de 40 ratos infectados oralmente com 5000 oocistos de 
T. gondii (ME-49) em diferentes tempos experimentais na fase aguda, os quais foram aleatoriamente distribuídos 
em 8 grupos (n=5): não infectado (GC) e, infectados (GI) com 6, 12, 24, 48 e72 horas e 7 e 10 dias de infecção. Foram 
colhidos segmentos do íleo para o processamento histológico e quantificação dos colágeno tipo I e III da túnica 
submucosa. Observou-se que a resposta inflamatória local resultou em alterações estruturais na tela submucosa, 
das fibras colágenas a partir de 12 horas de infecção com alternância de colágenos tipo I (a partir de 12 horas) e tipo 
III (a partir de 72 horas), porém após 10 dias de infeção a quantidade de colágeno voltou semelhante ao controle, 
indicando dano moderado. Concluiu-se que esse tipo de infeção ocasiona fibrogênese na túnica submucosa do íleo 
de ratos infectados experimentalmente.

Palavras-chave: Toxoplasmose; colágeno; inflamação aguda; intestino delgado.

INTRODUÇÃO
Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório agente etiológico da toxoplasmose, zoonose com ampla 
distribuição mundial (1). Nesta ocorre diarréia acompanhadas de ulcerações intestinais que podem evoluir para 
ileíte fatal em camundongos susceptíveis (2). Os ratos são usualmente resistentes à infecção (4), mas ainda assim 
pode haver inflamação (3).

A superfície da mucosa intestinal, constituída por células epiteliais desempenham importante papel na barreira 
mecânica às agressões do meio externo e penetração de microrganismos (4). Porém, apesar de sua existência o T. 
gondii invade as células epiteliais do intestino delgado (5), que liberam citocinas e quimiocinas iniciando uma resposta 
imune local (6). Esta resposta imune pode alterar a quantidade de colágeno do tecido lesado como demonstrado nas 
doenças intestinais inflamatórias (7). 

A infecção oral com cistos teciduais de T. gondii demonstrou um aumento de fibras colágenas no duodeno de gatos na 
fase crônica (8). Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar as alterações do colágeno tipo I e III de ratos infectados 
oralmente com oocistos de T. gondii em diferentes tempos experimentais na fase aguda.

MATERIAL E MÉTODOS
O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual de 
Maringá (protocolo nº 013/2013). Quarenta ratos machos Wistar (60 dias de idade) foram aleatoriamente distribuídos 
em 8 grupos (n=5): não infectado (GC) e, infectados: 6 (GI6h), 12 (GI12h), 24 (GI24h), 48 (GI48h) e 72 horas (GI72h) 
e 7 (GI7d) e 10 dias (GI10d) de infecção com a inoculação de 5000 oocistos de T. gondii esporulados (cepa Me-49, 
genótipo II). Segmentos do íleo foram separados para o processamento histológico para a quantificação dos colágeno 
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tipo I e III da túnica submucosa. Os resultados foram expressos em porcentagem da quantidade de cada colágeno 
pela área da túnica submucosa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A resposta inflamatória local resultou em alterações estruturais na tela submucosa, como observado na reestruturação 
das fibras colágenas a partir de 12 horas de infecção com alternância de colágenos tipo I (a partir de 12 horas) (Figura 
1a) e tipo III (a partir de 72 horas) (Figura 1b). Todavia, este dano foi moderado já que transcorridos 10 dias de infecção 
a área ocupada pelo colágeno voltou a normalidade. A fibrogênese ocorre nas doenças intestinais inflamatórias para 
reparar um tecido lesionado (9) e sua intensidade depende da severidade da inflamação (10). 

Figura 1. Micrografia de cortes transversais do íleo de ratos infectados com 5000 oocistos de Toxoplasma gondii (cepa ME-49) corados 
com Picro Sirius Red. A) Alta densidade de colágeno tipo I (cor vermelha) é observado no GI24h; B) Alta densidade do colágeno tipo III (cor 
verde) é observado no GI7d. (*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 para cada técnica foi comparada todos os grupos pelo teste de variância 
One-way ANOVA). Barra: 50 μm.

CONCLUSÃO 
A infecção oral pelo T. gondii (cepa ME-49) ocasiona fibrogênese na túnica submucosa do íleo de ratos infectados 
experimentalmente na fase aguda.
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RESUMO
A discopatia toracolombar (TL) é uma doença da coluna vertebral mais comum em cães condrodistróficos. Os sinais 
clínicos são dor epaxial, ataxia proprioceptiva em membros pélvicos (MP), paraparesia não ambulatória, paraplegia, 
disfunção urinária e, em casos mais severos, perda da sensibilidade à dor profunda. O tratamento clínico com 
repouso e anti-inflamatórios é indicado geralmente para casos mais brandos, nos quais o cão apresenta dor, ataxia, e 
paraparesia ambulatória. A descompressão cirúrgica da medula é uma modalidade terapêutica amplamente aceita, 
especialmente em casos de extrusão do disco intervertebral (DIV) associada à paraparesia não ambulatória, disfunção 
urinária e comprometimento da nocicepção. O prognóstico depende da severidade da lesão primária e do tempo 
decorrido entre o início dos sinais clínicos e a instituição do tratamento adequado. Nesse contexto, a associação de 
técnicas da fisioterapia visa potencializar os resultados do tratamento de escolha para hérnia de disco TL em cães, 
buscando a recuperação máxima da função locomotora. Este relato de caso apresenta o protocolo fisiátrico utilizado 
em um cão da raça pequinês, após realização de hemilaminectomia TL devido a hérnia de disco toracolombar.

Palavras-chave: fisiatria; hemilaminectomia, hidroterapia, laserterapia, eletroterapia

INTRODUÇÃO
A doença de disco intervertebral (DDIV) é a causa mais frequente de lesões na medula espinhal de cães e ocorre 
devido à degeneração e extrusão do núcleo pulposo ou protrusão do ânulo fibroso dorsal no canal vertebral, 
classificada como Hansen tipo I e II, respectivamente. Tais alterações resultam na compressão da medula espinhal 
ou raízes nervosas, gerando déficits neurológicos (1). A localização mais comum das lesões medulares compressivas 
por DDIV em cães é a região TL (2).  Casos com manifestação de dor e incoordenação em geral possuem prognóstico 
favorável com tratamento conservador, enquanto a descompressão cirúrgica é indicada em casos de paraparesia não 
ambulatória, disfunção urinária e perda da sensibilidade à dor profunda (3,4). 

Independentemente do tratamento escolhido, a associação da fisioterapia na medicina veterinária através de 
mecanismos físicos com efeitos analgésicos, aceleradores da regeneração tecidual, exercícios de equilíbrio, 
propriocepção e fortalecimento muscular visa à reabilitação com recuperação máxima da função locomotora dos 
pacientes com déficits neurológicos (5,6). O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de reabilitação pós-cirúrgica 
através de técnicas da fisioterapia em cão com hérnia de disco toracolombar.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um cão da raça pequinês de 5 anos de idade foi atendido na Clínica Veterinária Alles Blau, Curitiba-PR com 
histórico de paraparesia não ambulatória aguda há uma semana, com perda de sensibilidade à dor superficial em 
MP. Considerando-se a anamnese e sinais clínicos, realizou-se tomografia computadorizada (TC) da região TL 
para confirmação diagnóstica e planejamento cirúrgico de hemilaminectomia, a qual foi realizada entre T12-T13 e 
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L1-L2, no período de 15 dias depois do início dos sinais clínicos. Um mês depois da cirurgia, o paciente foi atendido 
no Instituto de Reabilitação Animal, Curitiba-PR, apresentando cifose, paraparesia não ambulatória, reflexos 
segmentares aumentados, ausência de propriocepção e presença de sensibilidade à dor profunda e superficial em 
MP. Após avaliação fisiátrica, foram recomendados exercícios de mobilização passiva e sustentação alternada nos 
MP para os proprietários realizarem em casa, e dado início ao plano de tratamento com 16 sessões de fisioterapia 
duas vezes por semana incluindo eletroterapia FES (Functional electrical stimulation) na musculatura flexora e 
extensora da coxa, por 7 minutos em cada membro, TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) por 15 minutos 
na musculatura paravertebral, laserterapia intensidade 4,5J por ponto direcionado aos espaços intervertebrais da 
coluna TL e articulações dos membros torácicos, magnetoterapia por 20 minutos na região TL, hidroterapia com 15 
minutos de caminhada na esteira aquática com o nível da água na altura do trocânter maior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A DDIV relatada nesse caso ocorreu nos espaços intervertebrais mais comumente afetados em cães, T12-T13 e T13-L1 
(Fig. 1a e 1b), com incidência de 26,2% e 21,3%, respectivamente (7). O tratamento fisiátrico teve dois meses de 
duração, havendo melhora da postura do paciente, aumento da força muscular, retorno à locomoção e recuperação 
da propriocepção. Após oito meses de acompanhamento, o animal apresenta-se estável e clinicamente saudável, 
não apresentando mais nenhuma crise e ainda, com melhora progressiva na coordenação dos movimentos. Tais 
indicativos de sucesso do tratamento estão de acordo com um estudo com 248 cães com extrusão de disco em região 
TL, o qual demonstrou que o grupo submetido a fisioterapia (n=87) no pós-operatório obteve maior porcentagem 
de animais que recuperam completamente a função neurológica, e obteve menor número de animais com recidivas 
e complicações (8). Apesar da cronicidade da lesão até o momento da realização do procedimento cirúrgico, com 
comprometimento do aspecto macroscópico (coloração) do tecido medular (Fig. 2), e da grande quantidade de 
material do DIV removido do canal medular (Fig. 3), no momento da primeira consulta fisiátrica, após um mês da 
cirurgia, o paciente já apresentava melhora da nocicepção e presença de movimentos voluntários em MP, fatores 
esses relacionados a um bom prognóstico (7).  Os resultados obtidos com a cirurgia e fisioterapia foram considerados 
satisfatórios pelos proprietários, bem como pela equipe de médicos veterinários.

Fig. 1a – Tomografia computadorizada – Compressão medular de 
50% do canal vertebral, mais grave do lado esquerdo, DDIV de 
T12-T13.

Fig. 1b – Tomografia computadorizada – Degeneração do núcleo 
pulposo, DDIV de T13-L1.

Fig. 2 – Aspecto macroscópico da medula durante o procedimento 
de hemilaminectomia. Nota-se a coloração arroxeada do tecido 
medular, indicando cronicidade e severidade por compressão 
isquêmica. 

Fig. 3 – Material do núcleo pulposo que sofreu extrusão invadindo 
o canal medular que removido durante procedimento de 
hemilaminectomia toracolombar.

Influência da Fisioterapia Pós-operatória na Reabilitação de Cão com 
Extrusão do Disco Intervertebral Toracolombar - Relato de Caso
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CONCLUSÕES
A escolha do tratamento cirúrgico de hemilaminectomia, bem como dos protocolos de fisioterapia adotados foram 
assertivos e eficientes na reabilitação do paciente relatado. Desse modo, a fisioterapia pode ser indicada como 
terapia complementar no período pós-operatório de lesões por DDIV toracolombar, com o objetivo de aliviar a dor, 
e restabelecer a função locomotora, além de evitar complicações e recidivas. 
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RESUMO
Já é conhecido que em humanos a presença de agregado plaquetários podem influenciar na contagem celular em 
aparelhos automáticos que utilizam o método de impedância. O objetivo foi avaliar a influência dos agregados 
plaquetários sobre a leucometria global, quando realizados em contadores hematológicos automatizados. Para 
realização do estudo foram utilizadas 140 amostras sangue de gatos coletadas em tubo de EDTA. As amostras foram 
processadas em contador hematológico automatizado (Sysmex pocH-100iv®), conforme as recomendações do 
fabricante. Para comparação da leucometria global foi feita a contagem de leucócitos manualmente. A classificação 
dos agregados plaquetários na extensão hematológica, foi realizada em microscópio óptico com aumento de 100x. 
Entre as amostras analisadas 42 (30%) foram classificados no grupo que apresentavam formação de 3+ de agregação 
plaquetária, 31 (22,14%) no grupo 2+, 34 (24,28 %), no grupo 1+ e 33 (23,57%) não apresentaram formação de agregados 
plaquetários. A formação de agregados plaquetários influencia na contagem da leucometria global contabilizados 
em aparelhos automatizados que utilizam o método de impedância.

Palavras chaves: Leucometria total, felinos, alteração

INTRODUÇÃO
O atendimento de gatos em clínicas veterinárias cresceu nos últimos anos. Em consequência, aumentou a necessidade 
da execução de exames hematológicos de forma rápida para estabelecer diagnósticos e avaliar prognósticos (1).

Os métodos automatizados atendem essa demanda, pois aceleram o trabalho do patologista. O método de impedância 
é capaz de diferenciar células do sangue pela sua diferença de peso. No entanto, apesar de facilitar, não substituem 
o patologista, já que não são realizar com precisão a contagem diferencial de leucócitos, contagem de plaquetas e 
também não são capazes de identificar hemoparasitos (2, 3).

A formação de agregados plaquetário são alterações hematológicas fisiológicas acontecem em gatos devido coletas 
laboriosas. Sabe-se que em outras espécies a presença do agregado pode influenciar na contagem de células pelo 
método de impedância (4, 5).

O objetivo do estudo foi analisar a influência que os agregados plaquetários têm sobre a leucometria global de felinos, 
quando realizados em contadores hematológicos automatizados que utilizam o método de impedância, comparando 
com a contagem manual de leucócitos

MATERIAL E MÉTODO
Foram utilizadas 140 amostras de sangue em tubo de EDTA de gatos sem restrição quanto sexo, idade e raça. 
As amostras eram provenientes da rotina do Hospital Veterinário de Pequenos Animais e do Laboratório de 
Quimioterapia Experimental de Parasitologia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Todas as 
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amostras de sangue total foram processadas em um contador hematológico automatizado (Sysmex pocH-100iv®). 
Para comparação da leucometria global dos felinos foi feita a contagem de leucócitos manualmente, realizada através 
da diluição de 20µl de sangue total em 380µl do líquido de Türk (ácido acético 2%) em tubo de ensaio.

Para visualização da presença ou ausência de formação de agregados plaquetários na extensão hematológica, foi 
utilizado o microscópio óptico no aumento de 100x. A presença do agregado plaquetário foi classificado da seguinte 
forma : uma cruz (+1) quando havia uma pequena formação de grumos de plaquetas em pontos aleatórios da franja 
ou quando havia uma única e pequena formação de agregado plaquetário; duas cruzes (+2) quando havia grumos de 
plaquetas maiores e mais frequentes durante a observação da franja, porém não passava de 50 % da extensão de toda 
franja; três cruzes (+3) quando havia presença de grumos de plaquetas por quase toda extensão da franja, superando 
50 % do total de toda franja.

A variação na contagem de leucócitos nos grupos de animais de acordo com o grau de agregado plaquetário foi 
comparada através do teste não-paramétrico Kruskal-wallis com nível de 5% de significância. Foi utilizado o 
programa BioEstat 5.0 (AYRES, 2007).

RESULTADO E DISCUSSÃO
Dentre as amostras analisadas 42 (30%) foram classificadas no grupo de 3+; 31 (22,14%) foram classificados no grupo 
de 2+, 34 (24,28 %) foram classificados no grupo de 1+ e 33 (23,57%) não apresentaram agregados plaquetários na 
amostra enviada. 

A variação entre a contagem de leucócito total automática e manual dos grupos foi de no máximo 2.500 células 
no grupo onde não houve formação de agregados plaquetário. No grupo de 1+ de agregados plaquetários houve 
variação máxima de 6.500 células nucleadas. Já no grupo de 2+ houve variação máxima de 7.100 células. No grupo 
de 3+ apresentou a maior variação podendo chegar a um valor de 15.000 células nucleadas.

Os aparelhos que utilizam o método de impedância fazem a identificação do tipo celular a partir de seu peso. A 
presença de agregados plaquetários durante a análise pode causar uma falsa leucocitose, uma vez que estes podem 
ser contados como leucócitos. Aumentando, desta forma, sua contagem total (4,5,6,7).

Na análise estatística os grupos que apresentam formação de uma e duas cruzes de agregados plaquetários não 
diferem significativamente. No entanto, os grupos com formação de três cruzes e o grupo que não apresentam 
agregado plaquetário apresentaram diferença estatística (p<0,05).

CONCLUSÃO
A formação de agregados plaquetários influenciam na contagem da leucometria global contabilizados em aparelhos 
automatizados que utilizam o método de impedância.
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RESUMO
O javali  (Sus scrofa) pode ser reservatório e veículo de transmissão de uma variedade de patógenos. A toxoplasmose 
e a leptospirose são doenças de grande importância à saúde pública, e mesmo com os poucos dados sobre a 
relevância do javali no contexto epidemiológico, esse trabalho visa coloborar no entendimento do papel do javali 
como reservatório, mesmo com os resultados negativos para todas as amostras testadas. 

Palavras-chave: toxoplasmose; leptospirose; zoonose; prevalência

INTRODUÇÃO
Javalis (Sus scrofa) são suídeos silvestres suscetíveis a doenças infecciosas e de caráter zoonóticas, oferecendo riscos 
a saúde de animais de produção, domésticos, selvagens e seres humanos(1).      
A transmissão da toxoplasmose (Toxoplasma gondii) pode ocorrer pela ingestão de alimentos mal higienizados 
ou congênita(2), sendo mais comumente causada pela ingestão de cistos do protozoário alocados em tecidos 
de animais infectados no consumo de carne crua e/ou mal cozida. A espiroqueta do gênero Leptospira tem sua 
ocorrência favorecida em regiões de climas tropicais e subtropicais(3), sendo a transmissão por contato com mucosas 
ou lesões de pele(4). Devido à ausência de informações sobre o papel dos javalis como reservatórios de Toxoplasma 
gondii e Leptospira spp.,a liberação da caça e o eventual consumo da carne desses animais, foi delineado o presente 
estudo com o objetivo de realizar o inquérito sorológico de prevalência para toxoplasmose e leptospirose.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi coletado sangue, para obtenção de soro, de javalis abatidos por caçadores, regulamentados pelo IBAMA, do 
município de Ponta Grossa – PR, no período de agosto de 2015 a dezembro de 2015, para a realização de testes por 
soroaglutinação microscópica (MAT) de anticorpos anti-Toxoplasma gondii, e anti-Leptospira spp, no laboratório de 
diagnóstico de zoonoses da Unesp – Botucatu. 

O MAT para T. gondii utilizou-se taquizoítos inativados(5) em diluições de 1:25 e 1:50. A pesquisa de anticorpos anti-
Leptospira spp. deu-se pela coleção de 31 sorovares de Leptospira - patogênicas e não patogênicas, diluídos em 1:100 
como triagem e os reativos foram titulados em diluições de razão dois, e com 50% ou mais de leptospiras aglutinadas 
por campo microscópico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sorologicamente as 13 amostras de javalis testadas foram negativas para ambos os testes. Os ciclos tanto da 
toxoplasmose quanto da leptospirose já relataram o javali como um reservatório compatível e hospedeiro no Brasil, 
trazem também a importância do javali na transmissão e manutenção dessas zoonoses(6,7,4). Mesmo a negatividade dos 
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dados desse trabalho traz informações relevantes para um cenário pouco investigado que é a interação de animais 
exóticos na fauna brasileira. 

CONCLUSÃO
A ausência de soropositividade nos animais estudados sugere que a região onde habitam não apresenta fatores de 
risco que exponham os javalis aos patógenos, ou ainda que esses animais são refratários, pois os mesmos já foram 
considerados reservatórios pela literatura. Portanto, estudos adicionais com a população de javalis de Ponta Grossa e 
do Estado do Paraná devem ser realizados para determinar o risco dos javalis no ciclo dessas zoonoses, identificando 
lacunas a serem exploradas em torno desse tema.
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RESUMO
 
A instabilidade atlantoaxial (IAA) é uma alteração existente entre as duas primeiras vértebras cervicais, resultante 
de anormalidades congênitas ou trauma. Tal acometimento leva à compressão da medula, podendo ocasionar até a 
morte do paciente. A alteração congênita mais comum é a agenesia do processo odontóide. Afeta preferencialmente 
cães de raças toy, com até um ano de idade e o diagnóstico é feito com base no histórico, exame neurológico e 
radiografias. O tratamento pode ser conservativo ou cirúrgico, sendo este último com abordagens vias ventrais ou 
dorsais. O objetivo do estudo foi relatar um caso de IAA associada à agenesia do processo odontóide em um cão 
da raça pequinês de seis meses de idade. O animal apresentava tetraplegia e dor cervical. Foi realizada intervenção 
cirúrgica para promover a correta fixação atlantoaxial. O paciente se recuperou dos sinais neurológicos na primeira 
semana após o procedimento.

Palavras-chave: Agenesia; Processo odontóide; Vértebras.

INTRODUÇÃO
A instabilidade atlantoaxial (IAA) é uma alteração caracterizada por uma maior mobilidade entre as duas primeiras 
vértebras cervicais. Pode ter origem traumática, congênita ou ambas (1). As alterações congênitas são as mais 
frequentes e comumente estão relacionadas à agenesia ou hipoplasia do processo odontóide (2,3,4,5). Tais situações 
podem causar compressão da medula espinhal e das raízes nervosas (6). A forma congênita afeta principalmente cães 
de raças ‘’toy’’ com até um ano de idade, mas pode manifestar-se ao longo da vida (4). A sintomatologia varia com 
a gravidade da injúria medular, desde dor cervical até tetraplegia, e em compressões medulares graves o paciente 
pode vir a óbito devido à parada respiratória (7). Baseando-se no histórico, sinais clínicos, neurológicos e exames de 
imagem é possível chegar ao diagnóstico (4). O tratamento inclui métodos conservativos ou cirúrgicos, sendo este 
último com abordagens vias ventrais ou dorsais, e o prognóstico varia dependendo da cronicidade e gravidade da 
lesão medular (3). 

Este estudo tem como objetivo relatar um caso clínico-cirúrgico de instabilidade atlantoaxial associada à agenesia do 
processo odontóide.

MATERIAL E MÉTODOS
Uma cadela da raça pequinês com seis meses de idade foi atendida no Hospital Veterinário da UFLA. A principal 
queixa era de dor cervical e deambulação deficiente a partir dos dois meses de idade que evoluiu para tetraplegia. 
Ao exame neurológico constatou-se dor cervical e reflexos condizentes com lesão de neurônio motor superior (NMS) 
no primeiro segmento medular. A partir da radiografia simples foi possível diagnosticar a agenesia do processo 
odontóide com luxação da articulação atlantoaxial. Optou-se pelo tratamento cirúrgico, tendo em vista o grave 
deslocamento dorsal do áxis. Foi utilizada a abordagem cirúrgica ventral, a fim de reduzir e provocar a fusão entre 
o atlas ao áxis. Realizou-se a curetagem das superfícies articulares para promover artrodese e a fixação foi feita por 
dois pinos de Kirschner transarticulares, aplicando o cimento ósseo sobre as partes expostas dos pinos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A causa mais comumente relatada de IAA é a agenesia do processo odontóide. Em um estudo realizado por Beckmann 
et al (8), a agenesia do processo odontóide ocorreu em 10 casos (71,5%) dos 14 animais avaliados. Esta informação 
é confirmada no caso em estudo. Segundo Shires (4), o processo odontóide está propenso ao desenvolvimento 
defeituoso em animais miniaturas, devido às aberrações ocorrentes durante a oclusão da placa fisária de crescimento. 
Cães como Yorshire Terrier, Chihuahua, Poodle miniatura e Pequinês são mais comumente afetados (9). Animais 
com anormalidades congênitas, em geral, desenvolvem sinais clínicos nos primeiros 12 meses de vida. Segundo 
Lorigados (10), dos sete animais avaliados em seu estudo, seis eram cães de raças de pequeno porte, com idade 
variando de quatro a doze meses. Tais informações confirmam que o animal relatado possui tanto predisposição 
racial quanto etária para IAA. 

Ainda no estudo realizado por Lorigados (10), sinais neurológicos estavam presentes em 100% dos animais. A 
disfunção ambulatória ocorre na maioria dos casos e a tetraplegia em aproximadamente 10% (2,5). Dor cervical 
acomete 30% a 60% dos cães com alterações congênitas (4,5,9). O animal possuía tal sintomatologia, confirmando 
assim a veracidade das informações. Em relação ao tratamento, várias opções cirúrgicas foram descritas, podendo 
ser realizadas pelo acesso ventral ou dorsal. As taxas de sucesso com técnicas ventrais são de boas a excelentes em 
47% a 92% dos cães, dependendo do método de escolha (5). Beckmann et al (8), relatou uma boa recuperação em 
90% dos cães submetidos ao tratamento cirúrgico, confirmando o resultado satisfatório obtido por este método de 
tratamento. No atual relato, o animal se recuperou dos sinais neurológicos e da dor cervical na primeira semana 
do pós-operatório, sendo que após 3 meses de cirurgia foi constatado por meio de radiografia simples a artrodese 
atlantoaxial.

CONCLUSÃO
A IAA associada à agenesia do processo odontóide ocorre com frequência em animais de pequeno porte. O diagnóstico 
deve ser feito com base no exame neurológico e exames de imagens. O tratamento cirúrgico demonstra ser eficaz, 
com menor possibilidade de recidivas. A fixação feita pela abordagem ventral é a técnica de escolha, por apresentar 
melhores resultados e promover estabilidade adequada.

REFERÊNCIAS
1) Zani CC, Marinho PVT, Minto BW, Lima TB, Moraes PC, Laus JL. Instabilidade atlantoaxial em cães: fisiopatologia, 
abordagens clínico-cirúrgicas e prognóstico. Vet. e Zootec. 2015 jun.; 22(2): 163-182.
2) Cerda-Gonzalez S, Dewey CW. Congenital diseases of the craniocervical junction in the dog. Vet Clin North Am. 
2010; 40: 121-41.
3) Westworth DR, Sturges BK. Congenital spinal malformations in small animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 
2010; 40: 951-81.
4) Shires PK. Condições atlantoaxiais e síndromes da oscilação. In: Slatter D. Manual de cirurgia de pequenos animais. 
3.ed. São Paulo: Manole; 2007. p. 80-1173.
5) Sharp NJH, Wheeler SJ. Atlantoaxial subluxation. In: Small animal spinal disorders: Diagnosis and surgery. 2.ed. 
Philadelphia: Saunders Elsevier; 2005. p. 80-161.
6) Silva AC, Figueiredo ML, Araújo BM, Silva CES, Espíndola CRS, Peluso EM et al. Resposta ao tratamento clínico 
conservativo diante da instabilidade atlantoaxial em cão – relato de caso. In: Anais do Jornada de ensino, pesquisa e 
extensão, 2009; Recife. Recife: UFRPE, 2009.
7) McCarthy RJ, Lewis DD, Hosgood G. Atlantoaxial subluxation in dogs. Compend Contin Educ Vet. 1995; 17: 27-215.
8) Beckmann DV, Mazzanti A, Santini G, Rosmarini PS, Festugato R, Pelizzari CR et al. Subluxação atlantoaxial em 14 
cães (2003-2008). Pesq. Vet. Bras. 2010 fev.; 30(2):172-176.
9) Platt SR, Da Costa RC. Cervical spine. In: Tobias KM, Johnston SA. Veterinary surgerysmall animal. Missouri: Elsevier; 
2012. p. 48-410.
10) Lorigados CAB, Sterman FA, Pinto ACBF. Estudo clínico-radiográfico da subluxação atlantoaxial congênita em cães. 
Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. 2004; 41(6): 368-374.
11)  

Instabilidade Atlantoaxial Congênita em um Cão – Relato de Caso



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 262

Interferência da lipemia pós-prandial induzida por 
ração comercial na determinação bioquímica de 
colesterol em cães
Nathalia Lopes Tavares Silva - graduanda em Medicina Veterinária pelas Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO).
Paula Lima de Oliveira - graduanda em Medicina Veterinária pelas FIO. 
Natália Camila Minucci Bonatto - licenciada em Ciências Biológicas pelas FIO e graduanda em Medicina Veterinária 
pelas FIO.
Guilherme Coutinho Vieira - aprimorando em Medicina Veterinária pelas FIO.
Breno Fernando Martins de Almeida - Professor Doutor da Disciplina de Laboratório Clínico Veterinário das FIO.
Autor para correspondência: Nathalia Lopes T. da Silva, e-mail: nathaliavetfio@gmail.com

RESUMO 
A lipemia é uma das principais causas de rejeição de amostras nos laboratórios clínicos veterinários, causando 
interferência nas determinações bioquímicas obtidas por espectrofotometria. Nesse sentido, o presente objetivou 
determinar o efeito da lipemia pós-prandial em cães alimentados com ração comercial sobre os teores séricos de 
colesterol obtidos por espectrofotometria. Para tal, 13 cães saudáveis tiveram a lipemia induzida por ração comercial 
para obtenção de soro de amostras imediatamente antes (após 12 h de jejum) e de hora em hora até 11 h após a 
alimentação. Os teores de colesterol total foram obtidos bioquimicamente por espectrofotometria. A lipemia pós-
prandial não causou alteração dos níveis séricos de colesterol de cães alimentados com ração comercial.  Conclui-se 
que o jejum após alimentação com ração comercial não é necessário para determinação de colesterol total sérico, uma 
vez que a lipemia pós-prandial induzida por ração comercial não altera os valores de colesterol total nas análises 
bioquímicas.

Palavras-chave: Hipertrigliceridemia; Jejum; Espectrofotometria; Lipoproteínas.

INTRODUÇÃO
Os exames bioquímicos analisam a atividade de enzimas, concentrações de substratos e eletrólitos presentes no 
sangue, formando uma base informativa sobre a funcionalidade de órgãos ou sistemas específicos. Nas determinações 
bioquímicas obtidas por espectrofotometria, características da amostra como lipemia, hemólise ou icterícia podem 
interferir nas análises, gerando erros de resultados (1). A lipemia, que pode ser definida como a turbidez da amostra 
causada pelo acúmulo de partículas de lipoproteínas (2), é causada por jejum excessivo ou insuficiente (inferior a 8 
horas), ou ainda por diversas condições patológicas (1). 

Considerando que nem sempre é possível selecionar amostras não lipêmicas e animais em jejum na prática hospitalar 
e que não se conhece o efeito da alimentação com ração comercial sobre a dosagem de colesterol em cães, o presente 
estudo teve como objetivo determinar os níveis de colesterol de cães saudáveis antes e após alimentação com ração 
comercial, determinando se a lipemia pós-prandial interfere em tal determinação.

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram selecionados 13 animais clinicamente saudáveis sem alterações hematológicas e bioquímicas com faixa etária 
entre 2 e 6 anos de idade, pesando mais de 6 kg e com escore corporal entre 4 e 5 (3). Esses cães foram alimentados 
com ração comercial contendo proteína bruta mín. 26%, extrato etéreo mín. 14%, matéria fibrosa máx. 2,5% e matéria 
mineral máx. 7,5% com energia metabolizável de 3.730 kcal/kg (CIBAU Adult, Farmina Pet Food, SP, Brasil) na 
quantidade indicada pelo fabricante, recebendo metade da porção diária. Foram colhidas amostras sanguíneas 
(cerca de 3 mL) imediatamente antes (após jejum de 12 horas, amostra 0h) e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 horas 
após a alimentação com ração comercial. As determinações bioquímicas séricas de colesterol total foram realizadas 
em espectrofotômetro semiautomatizado (BIO 2000, BioPlus, Barueri, SP, Brasil) utilizando conjunto de reativos 
comerciais (Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil) de acordo com as recomendações do fabricante. As análises foram 
realizadas em duplicata após calibração e controles comerciais níveis I e II (Labtest Diagnóstica SA, MG, Brasil).
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Após análise das variáveis quanto à normalidade (Teste de Shapiro-Wilk), os diferentes momentos foram comparados 
utilizando ANOVA com medidas repetidas e pós-teste de Tukey em programa computacional (GraphPad Prism, 
v.6.00 para Windows, GraphPad Software, USA), sendo considerados significantes quando p<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao se comparar os teores de colesterol total nos diferentes momentos, não foi observada diferença estatisticamente 
significante (p=0,6376), de forma que a lipemia pós-prandial induzida por ração comercial em cães saudáveis não 
afeta os níveis séricos de colesterol total (Figura 1). 

Figura 1. Teores de colesterol total (média e desvio-padrão) de cães saudáveis (n=13) após jejum de 12 horas (momento 0h) e 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 e 11 horas após a alimentação com ração comercial

Embora no presente estudo tenha-se observado que a lipemia pós-prandial induzida por ração comercial não tenha 
alterado os valores de colesterol total, outros estudos têm demonstrado que a presença de lipemia faz com que os 
resultados das determinações bioquímicas estejam sujeitos a erros pela interferência direta com a absorção de luz (4), 
em que as lipoproteínas podem interferir fisicamente porque essas partículas podem absorver luz (5). 

Discordando dos resultados do presente estudo, Jacobs (6) observou que a lipemia in vitro alterou negativamente 
as concentrações de colesterol no soro canino, tal efeito provavelmente deve-se à diluição causada pela adição de 
composto lipídico ao soro canino ou à reação desses compostos com os reagentes para determinação de colesterol. 

Também foi observado que o fato de os animais terem se alimentado com ração comercial não foi capaz de causar 
alteração significativa dos teores de colesterol total, resultado similar a estudo prévio que também utilizou ração 
comercial em cães (7).

CONCLUSÃO
A lipemia pós-prandial induzida por ração comercial não altera os valores de colesterol total nas análises bioquímicas, 
não sendo necessário jejum em tais determinações. 

Interferência da lipemia pós-prandial induzida por ração comercial na 
determinação bioquímica de colesterol em cães
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RESUMO 
Os tumores uterinos são raros em cães, não possuem predileção por raça e ocorrem principalmente em fêmeas 
idosas e não castradas, pois são hormônio-dependentes. Relata-se um caso clínico de um leiomiossarcoma uterino 
que se desenvolveu em uma cadela da raça rottweiler, de 11 anos de idade, não castrada, apresentando sinais de 
distensão abdominal e perda de peso progressiva. Ao exame clínico e ultrassonográfico identificou-se massa em 
região de abdômen médio sugestivo de localização uterina ou ovárica. Exames de imagem não identificaram lesões 
metastáticas. Laparotomia exploratória foi realizada e após a confirmação de neoformação em parede uterina foi 
realizada a ovariohisterectomia terapêutica. O diagnóstico definitivo foi realizado através de exame histopatológico. 
Duas semanas após, os pontos foram removidos e a paciente recebeu alta médica. Até o término desse relato, 
apresentava sobrevida de nove meses, sem evidência de lesões metastáticas. Dentre todos os tumores uterinos, as 
neoplasias mesenquimais benignas são as mais comuns, sendo a contraparte maligna de rara ocorrência. Os meios 
diagnósticos de imagem realizados foram úteis no diagnóstico e no estadiamento da paciente. A histopatologia é 
ferramenta essencial para o diagnóstico definitivo e prognóstico desta doença. A ovariohisterectomia terapêutica 
proporcionou bem estar e cura da paciente. 

Palavras-chave: tumores genitais; neoplasia uterina; canino 

INTRODUÇÃO 
Os tumores de útero raramente acometem cadelas, com incidência de 0,3 a 0,4% em relação a todos os tumores que 
acometem a espécie canina (1). Os tumores mais comuns, que correspondem a aproximadamente 90% dos casos, são 
benignos (2).  

Através da realização de exames de diagnóstico por imagem, é possível obter mais precisamente o diagnóstico da 
neoplasia, bem como o diferencial para outras patologias com sintomas similares. As radiografias abdominais podem 
confirmar a presença de uma massa no abdômen e o ultrassom pode ajudar a determinam a origem da massa. Além 
disso, através da realização de tais exames, pode-se detectar metástases (3). 

Um diagnóstico definitivo de tumor uterino é geralmente obtido pelo exame histopatológico das amostras 
cirurgicamente excisadas (2). Ovariohisterectomia é o tratamento de escolha para tumores uterinos (1).  

O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de um animal acometido por um leiomiossarcoma uterino, bem 
como a abordagem terapêutica utilizada e a sobrevida livre de doença neoplásica.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinária da Universidade Federal de Pelotas, um canino, fêmea, 11 anos, 
da raça Rottweiler, com histórico de distensão abdominal há algumas semanas, apatia, emagrecimento progressivo 
e cansaço fácil ao exercício. Ao exame físico, na palpação abdominal, foi identificada uma massa de consistência 
firme, medindo aproximadamente 20 cm de diâmetro, móvel, localizada em porção média e caudal do abdômen, 
produzindo abaulamento.  

Após foram realizados exames complementares, como hemograma, testes de função renal e hepática, radiografias 
torácicas e ultrassom abdominal. Os exames hematológicos e de bioquímica sérica não apresentaram alterações. 
Radiografia torácica revelou padrão pulmonar broncointersticial severo, no entanto, não foram observadas lesões 
compatíveis com metástases. A ultrassonografia revelou a presença de grande massa irregular, ocupando abdômen 
médio, de contorno mal definido, heterogênea, de ecogenicidade mista, com presença de nodulações hipoecogênicas 
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medindo aproximadamente 3,6x3,2cm de diâmetro, pouco vascularizada ao doppler colorido, sugerindo neoformação 
em útero ou ovário. Não foi possível precisar a origem da massa. 

A terapia indicada foi a laparotomia exploratória. Durante a inspeção da cavidade abdominal foi observado a 
presença de grande massa na parede do corpo e corno uterino, com ulceração da camada serosa. Procedeu-se então 
a realização da ovariohisterectomia terapêutica para exérese da neoformação. Não foram observadas demais lesões 
macroscópicas que pudessem evidenciar massas em outras vísceras e/ou metastáticas.  

Macroscopicamente a massa apresentou-se dimensões de 25 cm em seu maior eixo, firme, com superfície de corte 
esbranquiçada e multinodular. Fragmentos da massa foram fixadas em formalina 10% e encaminhadas para 
avaliação histopatológica. Microscopicamente apresentou alta celularidade, constituída por miócitos arranjados 
em feixes paralelos com núcleos e citoplasmas alongados, eosinofílico e fibrilar, com ausência de estriações. Havia 
pleomorfismo celular e índice mitótico moderado.  

Duas semanas após o procedimento cirúrgico foi realizada a retirada dos pontos. O animal encontrava-se bem 
disposto, ganhou peso e a ferida cirúrgica estava completamente cicatrizada. A sobrevida livre de doença neoplásica 
até a conclusão do relato foi de 9 meses. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os sinais clínicos apresentados por cães com tumores uterinos dependem do tamanho e tipo do tumor, da presença 
de metástases, da localização destas metástases e da presença de outras doenças concomitantes, tais como mucometra 
e piometra (5). Alguns cães com tumores uterinos apresentam anorexia, constipação, estrangúria e descarga 
vulvovaginal (6). No presente caso, os sinais apresentados foram mais relacionados ao desconforto produzido pelo 
efeito compressivo dos órgãos abdominais pela neoformação, porém, a porção uterina não acometida pelo neoplasma 
encontrava-se normal. Muitas vezes não são observados sinais clínicos e o achado de neoplasia uterina é acidental. 

Neoplasias uterinas são mais frequentes em fêmeas idosas não castradas, pois este tipo de patologia é hormônio-
dependente (7). Devido a este fato, este tipo de neoplasia frequentemente está associada à ocorrência de outras 
patologias como cistos foliculares ovarianos, tumores secretores de estrógenos, hiperplasia endometrial e neoplasia 
mamária (8). No presente caso a paciente apresentava concomitantemente neoplasia mamária. A administração 
exógena de progestágenos também tem sido associada ao desenvolvimento destes tumores, no entanto, a paciente 
do presente relato nunca havia recebido contraceptivos. 

Os Leiomiossarcomas geralmente são caracterizados por serem grandes, com células apresentando atipia celular e 
alta taxa mitótica (2), fato observado no presente relato. 

A cirurgia de ovariohisterectomia é a terapia de escolha e pouco é conhecido sobre a quimioterapia destes neoplasmas 
(1). No presente caso, a cirurgia foi hábil em identificar a origem da massa, bem como promover a cura da paciente 
através da ovariohisterectomia. 

Em tumores malignos, o prognóstico depende da ocorrência ou não de metástases e o envolvimento destas em 
outros órgãos (4). No presente relato, embora o neoplasma tenha sido diagnosticado como maligno, não foram 
observadas lesões na cavidade abdominal que pudessem sugerir metástase, contribuindo para a cura da paciente e 
bom prognóstico. 

CONCLUSÃO 
Leiomiossarcoma uterino é uma neoplasia raramente observada em cães. Os meios diagnósticos de imagem realizados 
foram úteis no diagnóstico e no estadiamento da paciente. A histopatologia é ferramenta essencial para o diagnóstico 
definitivo e prognóstico desta doença. A ovariohisterectomia terapêutica proporcionou bem estar e cura da paciente. 

Leiomiossarcoma Uterino em Cadela
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RESUMO
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose grave, que acomete cães de forma clínica ou subclínica, sendo 
esta a mais comum. O trabalho objetiva descrever dois casos da doença com icterícia significativa, alteração pouco 
relatada para a doença na literatura. Os cães foram necropsiados no Setor de Patologia Veterinária da Universidade 
Federal de Lavras e realizados os exames citológico e histopatológico. Os principais achados macroscópicos foram 
mucosas, pele e subcutâneo amarelados, pele, subcutâneo e pulmões com hemorragias, hepato e esplenomegalia, 
rins e fígado amarronzados. No exame citológico da medula óssea foram observadas numerosas formas amastigotas 
de Leishmania sp. Ao exame histológico foram observadas estruturas amastigotas de Leishmania sp. em medula óssea, 
fígado e baço. O diagnóstico foi confirmado pelos achados em exame citológico e histopatologia. Conclui-se que 
ocorrem casos fatais de LVC com doença sistêmica caracterizada principalmente por icterícia, alterações renais e 
hepáticas.  

Palavras-chave: Leishmania; icterícia; cão; doenças parasitárias. 

INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose endêmica em diversos países do mundo (1) causada na América 
do Sul pelo protozoário Leishmania infantum, transmitido pelo flebotomíneo Lutzomyia longipalpis. O reservatório 
urbano mais importante é o cão doméstico (2), no qual a doença pode ser subclínica ou clínica, dependendo da resposta 
imune do animal afetado (3,4). Cães com doença subclínica representam a maioria da população canina infectada (5) e 
são epidemiologicamente importantes por serem fontes de infecção para flebotomíneos (5,6). Há sinais clínicos da LCV 
que são comuns a outras afecções e a doença pode predispor a outras infecções, devido à imunossupressão. O quadro 
compreende principalmente linfadenopatia, hepato e esplenomegalia, alterações cutâneas, onicogrifose, alterações 
renais, emagrecimento e apatia (4,7,8). O presente trabalho tem como objetivo relatar dois casos de LVC com alterações 
sistêmicas, incluindo icterícia significativa.  

MATERIAL E MÉTODOS
Foram encaminhados para necropsia no Setor de Patologia Veterinária da Universidade Federal de Lavras dois 
cães machos, adultos, um sem raça definida (Cão 1, morte espontânea) e um Labrador (Cão 2, soropositivo para 
Leishmania sp., submetido a eutanásia). Na necropsia foram coletados fragmentos de tecidos e órgãos, fixados em 
formol a 10% tamponada, processados pelo método histológico de rotina e corados em hematoxilina e eosina para 
exame histológico. Também foi realizado exame citológico de medula óssea da região proximal do fêmur, corado 
com Panótico rápido, para pesquisa de estruturas de Leishmania sp. 

RESULTADOS
Os principais achados clínicos e laboratoriais foram icterícia, trombocitopenia, aumento de creatinina e bilirrubinas 
(Cães 1 e 2), inapetência (Cão 1) ou anorexia (Cão 2), caquexia, mucosas pálidas (Cão 1), êmese, diarreia, leucocitose 
(Cão 2). Na necropsia foram observadas mucosas conjuntivais e oral moderada (Cão 2) a acentuadamente (Cão 
1) amareladas, pele amarelada e com petéquias (Cão 1), subcutâneo amarelado e hemorrágico (Cães 1 e 2), 
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esplenomegalia discreta (Cão 2) a acentuada (Cão 1) e infartos esplênicos (Cão 1); fígado aumentado de volume 
(Cães 1 e 2), alaranjado (Cão 1)  a amarronzado (Cão 2) e com consistência discretamente aumentada (Cão 2); 
rins amarelo-amarronzados (Cães 1 e 2) com múltiplos focos brancacentos na superfície cortical (Cão 1), bexiga 
urinária com petéquias na mucosa; hemorragias pulmonares de 0,5 a 1,0 cm (Cão 2) e medula óssea avermelhada 
(Cão 1). No exame citológico da medula óssea foram observadas numerosas formas amastigotas de Leishmania 
sp. em macrófagos/histiócitos (Cães 1 e 2). Os achados histológicos mais importantes foram: grande quantidade 
de macrófagos/histiócitos contendo formas amastigotas de Leishmania sp. na medula óssea; glomerulonefrite 
membranosa e material eosinofílico intratubular renal (Cães 1 e 2) associada a nefrite intersticial linfoplasmocítica 
com fibrose (Cão 1), dilatação tubular e trombose renal (Cão 2); congestão hepática, atrofia de cordões de hepatócitos, 
fibrose centrolobular e quantidade moderada de hemossiderina (Cão 1), colestase intra-hepática e macrófagos com 
abundante quantidade de formas amastigotas de Leishmania sp. (Cão 2); baço com grande quantidade de formas 
amastigotas em macrófagos/histiócitos, hemossiderose moderada (Cão 2) e infartos esplênicos (Cão 1); hemorragia 
pulmonar multifocal e atelectasia (Cão 2). 

DISCUSSÃO
Vários sinais clínicos da Leishmaniose são comuns a outras doenças, o que dificulta o diagnóstico clínico (7). Icterícia 
foi um achado marcante em ambos os casos, mas é uma alteração pouco descrita na literatura para Leishmaniose (8). 
De acordo com as lesões encontradas o principal diagnóstico diferencial a ser considerado é a Leptospirose Canina, 
em que as alterações macroscópicas de icterícia, hepatomegalia, fígado alaranjado-amarronzado, rins amarelo-
amarronzados e pulmão hemorrágico podem também ser encontradas (9). No exame microscópico confirmou-
se o diagnóstico de LVC pelo achado de estruturas amastigotas na medula óssea, embora em um dos casos a 
Leishmaniose já havia sido diagnosticada por prova sorológica. O exame histológico também permitiu a visualização 
do protozoário em medula óssea, fígado e baço. Alterações histológicas foram significativas nos rins de ambos os 
casos, com glomerulonefrite membranosa, alteração também observada por outros autores (10). Estas alterações foram 
atribuídas a deposição de imunocomplexos, estimulados pelo parasitismo prolongado por Leishmania sp. (8,10).

CONCLUSÃO
A Leishmaniose pode causar doença sistêmica com icterícia significativa, alterações renais e hepáticas e outras. A 
pesquisa do agente em exame microscópico de medula óssea foi uma ferramenta importante no diagnóstico da 
infecção. 
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RESUMO
Lentigo é uma proliferação melanocítica, melhor interpretada como uma hiperplasia melanocítica intradermal de 
melanócitos bem diferenciados. O presente relato descreve um caso de lentigo em um canino, macho, sem raça 
definida, 7 anos de idade, que apresentou aumento de volume na região rostral da mandíbula, com evolução de 
aproximadamente 6 meses e coloração enegrecida. A biopsia incisional apresentou-se com epiderme difusamente 
hiperpigmentada, composta por queratinócitos hiperpigmentados (citoplasma carregado por grânulos de melanina), 
mas sem alterações morfológicas e hiperplasia de melanócitos sem invasão ou modificação estrutural da derme. Não 
há descrições desta alteração em mucosa de cão, confirmando a importância diagnóstica diferencial, especialmente 
para melanomas.

Palavras-chave: hiperpigmentação; melanina; epiderme.

INTRODUÇÃO
A hiperpigmentação (também denominada melanodermia ou hipermelanose) é um aumento do conteúdo cutâneo 
do pigmento melanina. Este aumento pode ser genético ou adquirido (pós-inflamatório, endócrino) ou neoplásico 
(1). Lentigo é uma proliferação melanocítica, melhor interpretada como hiperplasia melanocítica intraepidérmica 
de melanócitos diferenciados (2). É a alteração na pigmentação da pele, podendo ocorrer em cães e gatos, mas 
com poucos relatos na literatura. O presente relato objetivou descrever um caso de lentigo canino na mucosa oral 
mandibular, local de ocorrência ainda não descrito. 

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino, macho, sem raça definida, de 7 anos de idade, apresentou aumento de volume na região rostral 
da mandíbula, com evolução de aproximadamente 6 meses, sem ulcerações, de consistência firme medindo 
aproximadamente 3cm de diâmetro, e coloração escura (enegrecida). Foi realizada biópsia incisional e análise 
histopatológica de rotina por hematoxilina e eosina (HE).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra colhida era composta por tecido tegumentar de mucosa com epiderme difusamente hiperpigmentada e 
levemente hiperplásica. Os queratinócitos apresentavam-se hiperpigmentados (citoplasma carregado por grânulos 
de melanina), mas sem alterações morfológicas. Havia proliferação de melanócitos, mas sem alterações morfológicas. 
A derme e submucosa não apresentaram invasões ou alteração de arquitetura. Histopatologicamente, o lentigo é 
caracterizado por hiperplasia e hiperpigmentação epidérmica, bem como aumento no número de melanócitos, os 
quais se distribuem ao longo da camada basal (junção dermoepidérmica), granulosa e córnea. Os melanócitos são 
citologicamente normais, como no presente estudo, podendo haver discreta melanofagia na derme papilar (2), o que 
não foi observado. As lesões em gatos ocorrem predominantemente na cabeça, às margens das pálpebras, muitas 
vezes sobre os lábios e plano nasal. (3). Em cães, esta dermatose tem sido relatada nos mamilos de animais idosos, 
sem predisposição de raça (2). O presente relato descreve uma região diferente de ocorrência (mucosa mandibular), 
mas em cão de idade e sem raça definida, corroborando com a literatura. 
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Figura 1. Imagem microscópica de mucosa oral de cão com lentigo. Notar hiperpigmentação celular. HE, 100X.

       

Figura 2. Imagem microscópica de mucosa oral de cão com lentigo. Notar hiperpigmentação celular e melanócitos na camada basal (seta). 
HE 400x.

CONCLUSÃO
Lentigo é uma doença em que, normalmente, a aparência física das lesões já é suficiente para um diagnóstico, porém, 
é importante a realização, se possível, do exame histopatológico para a eliminação de possíveis doenças mais graves, 
especialmente neoplásicas.
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RESUMO
As leucemias são definidas pela presença de células sanguíneas neoplásicas no sangue periférico ou na medula óssea, 
sendo a leucemia aguda de pior prognóstico devido à rápida progressão da doença. O objetivo deste trabalho é relatar 
um caso de leucemia aguda em felino associada à hematopoiese extramedular (HEM). O paciente, felino sem raça 
definida, de dois anos de idade, apresentava nódulos pela superfície corporal, acometendo diversos ossos, sem demais 
alterações clínicas. Foi submetido a exames complementares, tais como: hematológico completo, o qual se encontrava 
dentro da normalidade para a espécie; radiografia das lesões, sugestiva para osteocondromatose felina; citologia 
aspirativa por agulha fina, onde se observaram precursores hematopoiéticos; biopsia das lesões, apresentando tecido 
ósseo e medular sem alterações, e mielograma, sugerindo leucemia mielóide aguda com diferenciação, incomum 
em felinos. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que se tratava de nódulos provenientes, possivelmente, de 
hematopoiese extramedular associada à leucemia aguda, configurando um quadro de leucemia aleucêmica, a qual 
provocou o óbito do paciente.

Palavras-chave: neoplasia hematopoiética; gato; oncologia veterinária

INTRODUÇÃO
Leucemias são neoplasias malignas das células precursoras hematopoiéticas da medula óssea, podendo ou não 
atingir a circulação sanguínea. De acordo com a linhagem leucocitária afetada, as leucemias são classificadas como 
linfóide ou mielóide, e segundo o grau de diferenciação e agressividade das células neoplásicas, classificam-se em 
aguda ou crônica, sendo as agudas aquelas associadas aos piores prognósticos (1,2). A hematopoiese extramedular 
(HEM) está frequentemente associada à hemoglobinopatias, ou a doenças mieloproliferativas, como a leucemia (3). 
O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de leucemia aguda associada à HEM em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, sem raça definida, de aproximadamente dois anos de idade, foi atendido no Hospital Universitário de 
Medicina Veterinária Professor Firmino Mársico Filho da Universidade Federal Fluminense (HUVET-UFF), Niterói-
RJ. No exame físico foram observadas inúmeras formações nodulares em vários ossos do paciente. A avaliação clínica 
dos demais sistemas não revelou nenhuma alteração. O paciente já havia sido diagnosticado como portador do vírus 
da leucemia viral felina (FeLV). Amostras de sangue foram coletadas para realização de hemograma e bioquímica 
(Ureia, creatinina, cálcio, proteína total, ALT e AST). Exame radiográfico foi realizado do tórax e crânio, regiões 
nas quais se encontravam as principais lesões. Amostras para avaliação citológica foram coletadas por punção por 
agulha fina (PAAF) dos nódulos. Posteriormente, o paciente foi submetido ao procedimento de biópsia incisional 
dos nódulos para posterior exame histopatológico, e punção de medula óssea, realizada em porção proximal de 
úmero, para avaliação citológica desta (mielograma).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em doenças mieloproliferativas agudas, são comuns alterações em hemograma, tais como: leucopenia ou leucocitose, 
anemia, neutropenia e trombocitopenias, sendo frequente a ocorrência de infecções e hemorragias (1,2). No presente 
caso, não foram observadas nenhuma dessas alterações, visto que os exames laboratoriais realizados encontravam-se 
dentro dos padrões de normalidade para a espécie. Dessa forma, é possível afirmar que se tratava de uma leucemia 
de caráter aleucêmico, uma vez que nenhuma célula neoplásica foi encontrada na circulação a partir do esfregaço 
sanguíneo. Geralmente, quando não são encontradas células neoplásicas circulantes, o diagnóstico de leucemia 
baseia-se exclusivamente no exame de aspirado da medula óssea (1), a semelhança do que foi observado no presente 
caso.

Na radiografia torácica e de crânio, foram visibilizadas, nas estruturas ósseas, intensa e irregular proliferação óssea com 
áreas de mineralização sobre tecidos moles adjacentes, sendo sugestivas para osteocondromatose felina. Entretanto, 
na PAAF dos nódulos ósseos foram observados osteoclastos, osteoblastos, adipócitos, material hematopoiético 
composto por numerosos precursores hematopoiéticos . Além disso, o resultado do exame histopatológico, a partir 
da biopsia das lesões ósseas, evidenciou tecido ósseo sem alterações, com presença de medula óssea sem alterações, 
descartando a osteocontromatose felina, e, possivelmente, tratando-se de HEM.

A HEM, comumente observada em casos de leucemia, é formada por áreas microscópicas difusas de tecido 
hematopoiético (2,3). A patogênese da HEM intratorácica já foi descrita em humanos, e inclui a extrusão das células 
tronco da medula óssea, através do córtex fino dos corpos vertebrais e costelas, para a região subperiosteal, auxiliadas 
pela pressão negativa, em que ocorre a proliferação destas células, não só na região da extrusão, como em outras 
áreas à distância, provavelmente pela proliferação de tecido hematopoiético embolizado de outras áreas (3). Na 
histopatologia, encontra-se tecido hematopoiético bem formado (3), justificando as lesões observadas neste caso.

A avaliação do mielograma, revelou uma medula hipercelular (85%), considerada aumentada para a espécie e faixa 
etária do animal. As séries, megacariocítica, eritroide, linfoide e monocítica apresentavam-se em quantidade normal 
com maturação completa e ordenada, já a série mielóide, apresentou maturação não ordenada, com aumento das 
fórmulas blásticas (23,11%) e disgranulopoieses, sendo o resultado indicativo para leucemia aguda sugestiva de 
LMA-M2 (leucemia mieloblástica aguda com diferenciação), recomendando-se imunohistoquímica para confirmação 
da origem dos blastos.

As doenças mieloproliferativas agudas possuem evolução rápida, e, embora sejam de ocorrência rara, ocorrem mais 
comumente em cães jovens (1), em contraste com este caso, no qual a doença foi observada em um felino de dois anos 
de idade. O paciente foi a óbito poucos dias após a realização do último exame. Na medicina humana, o transplante 
alogênico de células hematopoiéticas é uma opção de tratamento curativo para pacientes com leucemia mieloide 
aguda (4,5), reiterando a necessidade de mais estudos na medicina veterinária acerca da doença, seu diagnóstico e 
possibilidades terapêuticas que reduzam sua alta taxa de mortalidade.

CONCLUSÕES
A hematopoiese extramedular foi a provável causa dos nódulos observados no paciente. A análise dos precursores 
hematopoiéticos medulares é imprescindível para o diagnóstico de neoplasias hematopoiéticas. Contudo, faz-se 
necessário o uso da citoquímica e imunofenotipagem para identificação da linhagem e diagnóstico diferencial.
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RESUMO
O linfoma cutâneo é uma neoplasia incomum e rara no canino, representando apenas cerca de 1% das neoplasias 
cutâneas, sendo o seu prognóstico desfavorável para os cães. Objetivou-se relatar um caso de linfoma cutâneo em 
canino da raça Chow Chow atendido no Hospital Veterinário Universitário (HVU) do Campus Professora Cinobelina 
Elvas (CPCE), no município de Bom Jesus no sul do estado do Piauí. A tutora relatou que o animal apresentava 
nódulos subcutâneos disseminados e não ulcerados por todo o corpo. Realizou-se então uma punção aspirativa 
com agulha fina (PAAF) nos nódulos cutâneos, a qual diagnosticou células compatíveis com linfoma cutâneo. Foi 
definido um tratamento com o protocolo COPLA modificado, porém antes do início do mesmo o animal apresentou 
um declínio no seu estado geral, apresentando dificuldades respiratórias devido à compressão da traqueia pelos 
nódulos subcutâneos e com sangramento intenso na cauda, oriundo da ulceração de alguns nódulos, que não foi 
possível controlar com uso de medicamentos. Foi indicada uma transfusão sanguínea, pois o animal apresentava 
trombocitopenia acentuada, porém a proprietária optou pela eutanásia.

Palavras-chave: linfossarcoma; linfoma não-epiteliotrópico; linfoma epitelitrópico; COPLA

INTRODUÇÃO
O linfoma cutâneo é uma neoplasia incomum e rara no canino, representando apenas cerca de 1% das neoplasias 
cutâneas. O mesmo pode ser classificado em epiteliotrópico, localizado na epiderme, não epitelitrópico, que se 
encontra na derme (linfoma cutâneo primário) ou idiopático caracterizado pela presença de células linfoides B ou T 
na epiderme, derme ou tecidos anexos (1). 

A punção aspirativa com agulha fina (PAAF) é método confiável para o diagnóstico de linfoma, no entanto, as 
biópsias histopatológicas permitem chegar a um diagnóstico mais definitivo, além de permitir a realização do 
estadiamento da neoplasia. A terapêutica mais recomendada para essa enfermidade é a quimioterapia, porém a cura 
é improvável o que faz com que o prognóstico, para este problema, seja totalmente desfavorável (2). A sobrevida do 
paciente em tratamento varia, entre os caninos, de 4 meses a 2 anos.

Objetivou-se relatar um caso de linfoma cutâneo em canino da raça Chow Chow atendido no HVU-CPCE, no 
município de Bom Jesus-Piauí.

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino, fêmea, com 5 anos de idade, da raça Chow Chow, pesando 22 kg, residente em Bom Jesus - PI, foi 
atendido no HVU/UFPI, apresentando nódulos subcutâneos disseminados e não ulcerados por todo o corpo.

Durante a anamnese a tutora informou que os nódulos se iniciaram nos membros e após o ciclo estral se alastraram 
para o restando do corpo. No exame físico foram evidenciados nódulos subcutâneos de diferentes tamanhos 
espalhados por todo o corpo do animal, imóveis e com consistência firme. Foi notado também um aumento das 
mamas inguinais. As mucosas estavam normocoradas, tempo de preenchimento capilar menor que dois segundos e 
os linfonodos poplíteos estavam aumentados.

Solicitou-se um hemograma no qual ficou evidenciada uma trombocitopenia (60.000 plaquetas) e, em função do 
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animal residir em uma área endêmica, um teste para leishmaniose o qual foi negativo. Neste momento foi realizada 
a punção aspirativa com agulha fina (PAAF) nos nódulos cutâneos no animal. As amostras foram enviadas ao 
Laboratório de Patologia Clínica do HVU que diagnosticou a presença de células características de linfoma cutâneo.

RESULTADO
Foi definido um tratamento com o protocolo COPLA modificado (6). A tutora foi esclarecida sobre os prós e contra 
do tratamento com enfoque na sobrevida do animal. O protocolo de tratamento encontra-se no quadro 01.

Tabela 01: Esquema terapêutico definido no protocolo COPLA modificado

Dia Vincristina Ciclofosfamida L-asparaginase Prednisona
1 + + + BID
15 + BID
22 + + BID
43 + + QID
64 Repetir o 43º dia 

a cada 3 sema-
nas 

Entretanto, nos dias subsequentes e antes do início do tratamento, o animal apresentou um declínio no seu estado 
geral, apresentando dificuldade respiratória, devido à compressão da traqueia por nódulos cutâneos, e sangramento 
intenso na cauda, oriundo da ulceração de alguns nódulos, não sendo possível o seu controle com uso de ácido 
tranexâmico, 25mg/Kg/VO/TID e vitamina K, 3mg/Kg/SC/SID. Foi indicada uma transfusão sanguínea, porém a 
tutora optou pela eutanásia do animal. Após a eutanásia foram coletados fragmentos dos nódulos e linfonodos, para 
avaliação histopatológica, que confirmou a achado da PAAF.

DISCUSSÃO
À anamnese foi percebida a presença de nódulos na pele, não pruriginosos, que evoluíram para ulceração e 
sangramento. Essas nodulações foram reladas por Duarte (3) em 15 cães com linfoma cutâneo durante um experimento 
avaliando animais tratados com lomustina.

 A PAAF mostrou-se eficiente neste diagnóstico, o qual foi confirmado pelo histopatológico. Esse método diagnóstico 
é recomendado para diferenciação de neoplasias cutâneas em cães (4), pois estudos relataram que os linfomas podem 
ser diagnosticados pelo método de PAAF em até 90% dos cães acometidos (2). O resultado da PAAF, para este caso, 
revelou um predomínio de células linfoblásticas com cromatina pálida e difusa, com nucléolo visível e presença de 
vacúolos intracelulares, semelhantes ao descrito por Vieira (5) em cão.. 

Existem vários protocolos na literatura para tratamento de linfoma cutâneo, no entanto o protocolo COPLA modificado 
foi o tratamento indicado para esse paciente, pois apresenta um bom resultado com poucos efeitos colaterais (6). 

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que o linfoma cutâneo é uma manifestação rara dos tipos de neoplasias hematopoiéticas, sendo o 
prognóstico desfavorável para a maioria dos casos.

Linfoma Cutâneo em Canino da Raça Chow Chow - Relato de Caso
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RESUMO  
Este trabalho teve como objetivo descrever um caso de linfoma multicêntrico em um cão, macho, da raça Bulldog Inglês 
e com dois anos de idade com histórico de dificuldade de locomoção, inapetência e hiporexia há 10 dias. Ao exame 
físico, o canino apresentava abdômen com aumento de volume e temperatura retal de 41ºC. Os exames solicitados 
como triagem foram ultrassonografia abdominal, hemograma e perfil bioquímico. No exame ultrassonográfico 
abdominal foi verificado aumento de linfonodos e hepatoesplenomegalia. O paciente foi submetido à internação 
com suspeita clínica inicial de leptospirose, porém a evolução do quadro clínico foi rápida e o paciente veio a óbito 
após três dias, quando foi submetido à necropsia e diagnosticado linfoma multicêntrico. 

Palavras-chave: linfadenopatia; hepatoesplenomegalia; bulldog 

INTRODUÇÃO  
Linfossarcoma é a neoplasia linfoproliferativa mais comum na clínica médica de pequenos animais e atinge todas as 
faixas etárias, tendo maior incidência em cães de 6 a 12 anos (1,2). A forma multicêntrica é a mais comum em cães, 
representando cerca de 80% dos linfomas diagnosticados nesta espécie (1,3,4). Os sinais clínicos apresentados pelos 
animais incluem: linfadenopatia generalizada, anorexia, inapetência, esplenomegalia, hepatomegalia, desidratação, 
febre, mucosas hipocoradas e icterícia (5,6). O presente trabalho descreve um relato de linfossarcoma multicêntrico 
em um cão de dois anos de idade, enfatizando as alterações clínicas e laboratoriais, a fim de diferenciar de outras 
enfermidades nesta faixa etária, como a leptospirose. 

RELATO DE CASO 
Um canino macho, da raça Bulldog Inglês, com dois anos de idade e histórico de dificuldade de locomoção, 
inapetência e hiporexia há 10 dias foi atendido no Centro Veterinário Dr. de Bicho, em Porto Alegre/ RS. Ao exame 
físico, apresentava aumento de volume da região abdominal, temperatura retal de 41ºC, mucosa oral hipocorada, 
taquipneia e dificuldade de locomoção. O tutor relatou que o animal teve contato com roedores dias antes da consulta. 
O cão foi encaminhado para exame de ultrassom (US) e internação. Ao exame utrassonográfico, foi verificado 
hepatoesplenomegalia, rins com dimensões aumentadas, sugerindo injúria renal aguda, e linfonodos abdominais 
aumentados. No hemograma se verificou leucocitose com desvio à esquerda. O perfil bioquímico revelou creatinina 
de 2,3 mg/dL (intervalo de referência (IR): 0,5 a 1,8 mg/dL), ALT de 184 U/L (IR: 10 a 100 U/L), BUN  67 mg/dL (IR: 
7-27 mg/dL), FA 1.485 U/L (IR: 23-212 U/L) e CK 877 U/L (IR: 10-200 U/L). Foi solicitado sorologia para leptospirose. 
Durante a internação, o paciente teve náuseas, vômitos, urina marrom-escura, anorexia, icterícia, febre persistente 
e edema de membros. Devido à idade, sintomatologia clínica, histórico, achados laboratoriais e ultrassonográficos, 
foi sugerido diagnóstico provisório de leptospirose. Após três dias, o paciente veio a óbito e foi encaminhado para 
necropsia, na qual se observou mucosas ictéricas, petéquias em tecido subcutâneo e uma massa de 16x11cm no 
mediastino. Na cavidade abdominal, o fígado estava aumentado de tamanho com nódulos. Os linfonodos abdominais 
apresentavam nódulos. A histopatologia dos linfonodos e do fígado revelou proliferação neoplásica de linfócitos. A 
medula óssea apresentava linfoma difuso, concluindo o diagnóstico de linfoma multicêntrico. 
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DISCUSSÃO 
Neste relato, o cão tinha dois anos de idade, estando fora da faixa etária geralmente acometida, o que justifica o 
relato deste caso clínico. No presente relato, houve sinais clínicos compatíveis com a literatura citada, como letargia, 
hiporexia, febre persistente, emagrecimento e icterícia. Além disso, o paciente apresentava dispneia, o que foi 
explicado pela presença de uma massa no mediastino, verificada na necropsia. A massa no mediastino causa o 
surgimento súbito de dispneia (7). A icterícia, dentre outros sinais, levou o clínico a suspeitar de leptospirose, portanto 
foi solicitada sorologia, e o resultado foi “não reagente”. O aumento dos linfonodos no exame de US é típico nessa 
doença (7,8). A hepatoesplenomegalia pode ser explicada pela infiltração neoplásica nestes órgãos (9). A leucocitose 
pode ser interpretada como uma manifestação da síndrome paraneoplásica, que comumente é encontrada em cães 
com linfoma (10). O quadro de azotemia pode ocorrer pela infiltração renal do linfoma (11), corroborando com o 
exame de US onde se pôde observar renomegalia bilateral, sugerindo injúria renal aguda e, consequentemente, 
disfunção renal. A avaliação das enzimas hepáticas pode ajudar na detecção de infiltração tumoral hepática quando 
as mesmas se encontram aumentadas, por isso é valiosa na avaliação do paciente com possível linfoma (10). No 
presente relato, a ALT e a FA se encontravam aumentadas. A CK e ureia estavam elevadas, indicando disfunção 
hepática (10). O exame histopatológico hepático revelou proliferação neoplásica de linfócitos e a medula óssea 
apresentava linfoma difuso. O linfoma pode ocorrer em nervos periféricos e se estender chegando ao canal medular, 
nessa situação estarão presentes sinais clínicos de doença espinhal (9). Neste relato, a queixa principal do tutor era a 
dificuldade de locomoção, que pode ser associada à migração da neoplasia para a medula óssea, comprometendo o 
sistema locomotor. 

CONCLUSÃO  
No presente trabalho, se conclui que o linfoma do tipo multicêntrico induz a sinais clínicos inespecíficos que variam 
com a localização e extensão da neoplasia. Os achados histopatológicos associados aos resultados laboratoriais e 
ultrassonográficos foram essenciais para finalizar o caso clínico, bem como comprovar o diagnóstico de linfoma. 
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RESUMO
Os lipossarcomas são tumores originários de células mesenquimais embrionárias. É uma neoplasia maligna originada 
dos lipoblastos que raramente ocorre nos animais domésticos. Sua etiologia ainda não foi elucidada. Possui predileção 
racial em cães Shetland Sheepdogs, Dachshund e Brittany Spaniel. O tratamento do lipossarcoma envolve a exérese 
do tumor e o prognóstico varia com sua extensão e com o local afetado. O presente trabalho teve por objetivo relatar 
o caso de lipossarcoma renal em um cão. Para isso, é descrito todas as etapas do caso, desde o atendimento clínico, 
passando por procedimento cirúrgico, diagnóstico definitivo e prognóstico.

Palavras-chave: Canino; Células mesenquimais; Lipoblastos; Neoplasia; Rim

INTRODUÇÃO
O lipossarcoma é uma neoplasia maligna de células mesenquimais embrionárias, precursoras de lipoblastos (1,2).  
Acredita-se que não resulte da transformação maligna de lipomas pré-existentes (3). Acomete animais adultos, com 
média de idade de 8 anos, sendo comum em fêmeas obesas (1). Representam 14 a 17% das neoplasias malignas de 
cães e 7 a 9% de gatos (4).

Os tumores podem ser simples ou múltiplos, acinzentados ou brancacentos, firmes e aderentes aos tecidos vizinhos 
e, como outras neoplasias mesenquimais tende a ser localmente invasivo, porém, raramente, origina metástase (1, 5, 
6). 

Os sinais clínicos dependem da localização, do tamanho e do potencial de invasão da neoplasia, bem como da 
presença de metastástases (4). O exame histopatológico tem por objetivo delinear o grau da neoplasia primária e 
avaliar se há enfermidade metastática (4). O tratamento do lipossarcoma envolve a exérese do tumor e o prognóstico 
varia de acordo com sua extensão e com o local afetado (5).  

O presente trabalho teve por objetivo relatar todas as etapas do caso de lipossarcoma renal em um cão. 

RELATO DE CASO
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Viçosa, um canino macho, sem raça definida, com 
quatro anos de idade, pesando 9,5 kg. O histórico do animal era hiporexia, hipodpsia, prostação, apatia e aumento de 
volume abdominal, há cerca de duas semanas. Ao exame clínico, observou-se mucosas hipocoradas, FC:130bpm e a 
presença de uma massa abdominal arredondada e firme, à palpação. O ultrassom revelou a presença de uma massa 
na cavidade abdominal com parênquima heterogêneo, textura grosseira que se estendia da região hipogástrica até 
a região epigástrica, não sendo possível determinar sua origem. O exame radiográfico do tórax não apresentou 
qualquer evidência.

O paciente foi encaminhado para procedimento exploratório de todo o abdome. Iniciou-se o processo de tentativa de 
remoção da mesma, através da dissecação tecidual e ligadura de vasos. Logo, observou-se que a massa era oriunda 
do rim esquerdo, sendo necessária a realização de nefrectomia total. À avaliação da massa, observou-se que esta 
possuía consistência firme, superfície lisa com áreas de coloração vermelha escura e esbranquiçada aderida à cápsula 
renal esquerda, medindo 20 cm de diâmetro, pesando 2,5 kg. Como prescrição médica foi receitado Ceftiofur®, 
tramadol e Hemolitan Gold®. Tem-se a notícia de que após 6 meses o paciente veio a óbito.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente relato ocorreu em um cão onde a idade, o porte, sexo e a raça do animal não coincidem com o descrito na 
literatura (1,3).

Ao exame radiográfico do tórax, não houve evidência de metástase no pulmão. Este achado é semelhante ao descrito 
por outros autores (7), os quais relataram que geralmente os lipossarcomas infiltram-se localmente, sendo raro 
metástases.

O tratamento para neoplasias renais consiste em nefrectomia total. Entretanto, de acordo com alguns pesquisadores 
(8), cães tratados cirurgicamente, a sobrevida após a cirurgia é muito pequena e grande parte dos animais morrem 
em menos de um ano, independentemente do tipo de tumor, como o ocorrido neste relato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A raridade e a ausência de esclarecimento de sua etiologia na literatura faz com que o presente relato contribua para 
com a escassez de publicações sobre casos de lipossarcoma em cães. 
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RESUMO
O hemangiossarcoma é um tumor de células mesenquimais, que pode atingir qualquer tecido vascularizado. O 
presente relato descreve uma lobectomia para retirada de um hemangiossarcoma grau III que atingia grande parte 
do lobo pulmonar direito de um cão jovem. Realizou-se uma toracotomia para acesso a cavidade, seguido de um 
ostectomia de costelas, para a realização da lobectomia do lobo médio pulmonar. Como medidas de pós operatório, 
o animal ficou internado por três dias recebendo forte analgesia, antibiótico e também iniciou o tratamento com 
quimioterapia.

Palavras-chave: Toracotomia; neoplasia; quimioterapia.

INTRODUÇÃO
O hemangiossarcoma (HSA) é uma neoplasia originária de células endoteliais agressivas, tanto com relação à 
infiltração como com relação a metástases (1). Cães de qualquer raça e idade são suscetíveis a esta patologia, porém 
a incidência é maior em cães de meia idade, entre oito a 13 anos (2). A lobectomia pulmonar parcial é indicada em 
casos de biópsia pulmonar ou de excisões de lesões localizadas na extremidade do órgão, contudo em casos de lesões 
traumáticas severas, neoplasias, torção de lobos ou abscessos que estejam confinados a um único lobo, é indicada 
a técnica de lobectomia pulmonar completa (3).O presente trabalho tem por objetivo relatar uma lobectomia como 
meio de tratamento de uma neoplasia no lobo médio pulmonar direito de um canino.

MATERIAIS E METÓDOS
 Foi atendido no Hospital Veterinário de Passo Fundo um cão, SRD, fêmea, três anos, 5,5kg, apresentando 
dispneia, hiporexia e prostração há aproximadamente dois dias. No exame físico constatou-se abafamento na 
auscultação cardíaca no quadrante direito. Diante do quadro foram solicitados exames hematológicos, os quais não 
apresentaram alterações, e, exame de imagem, radiografia torácica para avaliação dos campos pulmonares, onde no 
mesmo, visibilizou-se massa radiopaca circular de aproximadamente 8cmx7cm em topografia de lobo médio pulmonar 
direito, com restante dos campos pulmonares com padrão preservado. Sob visualização do ecocardiodopller, foi 
realizado um aspirado por agulha fina, transparietal da massa apresentada, e a avaliação citológica demonstrou ser 
um hemangiossarcoma. Diante disso, e após o coagulograma sem alterações, optou-se pela exérese cirúrgica. No 
pré operatório foi aplicado tramadol (6mg/kg-1, SC), para a indução anestésica foi utilizado propofol (3mg/kg-1, IV), 
e para manutenção isoflurano (ao efeito, IT), após o animal entrar em plano anestésico foi realizado um bloqueio 
intercostal com lidocaína (2,5mg/kg-1, SC) e bupivacaína (2,5mg/kg-1, SC). Como antibioticoterapia profilático foi 
utilizado cefalotina sódica (30mg/kg-1, IV), além da manutenção com fluidoterapia com FLK (10ml.kg/hora-1, IV).  Em 
decúbito lateral esquerdo, foi realizado uma toracotomia, seguida de uma ostectomia da sexta e sétima costela pela 
aderência do tumor as mesmas (Figura 1A), o lobo médio pulmonar foi localizado e exteriorizado com compressas 
umedecidas, realizando-se a lobectomia com auxílio de pinças Satinski e ligadura com fio poligrecapone 2.0 no 
brônquio acometido (Figura 1B). Após a inspeção da cavidade, foi introduzida uma sonda de toracostomia fixada a 
pele, dorso-caudal a incisão. A toracorrafia foi realizada com poliglactina 910 0, o tecido subcutâneo ocluído também 
com poliglactina 910 0 e a pele aposicionada com náilon 3-0 e PIS. No pós operatório o animal permaneceu internado 
durante três dias recebendo fluidoterapia com FLK, cefalotina (30 mg/kg-1, IV, TID), tramadol (4mg/kg-1, SC, TID), 
dipirona (25mg.kg-1, IV, TID), cetamina (1mg.kg-1, IV, BID), omeprazol (1mg.kg-1, IV, SID), meloxican (0,1mg/kg-1, 
IV, SID) e metoclopramida (0,2mg.kg-1, IV, TID), com drenagem do dreno a cada duas horas, além da limpeza das 
feridas cirúrgicas uma vez ao dia. A massa foi encaminhada para análise anatomohistopatológica, onde o resultado 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 282

mostrou-se como hemangiossarcoma grau III.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tratando-se de uma neoplasia maligna, foi optada pela lobectomia do lobo médio pulmonar direito, sendo esse o 
tratamento de eleição para remoção de neoplasmas pulmonares (1). O tamanho extenso do neoplasma visualizado 
na radiografia e ecocardiodopler, foi determinante na eleição da técnica cirúrgica de ressecção de costela para 
lobectomia, uma vez que o neoplasma estava aderido as costelas (3). A característica agressiva do hemangiossarcoma, 
com elevado índice de metástase, se deve à sua origem de células de vasos sanguíneos proporcionando, desta forma, 
rápida disseminação de células tumorais por via hematógena (5). Não há relato de hemangiossarcoma com sítio 
primário nos pulmões em cães jovens, sendo este mais comumente relatado em cães mais velhos, com idades entre 
oito e 13 anos (2). O diagnóstico definitivo dessa doença é estabelecido apenas por meio de exame histopatológico. 
A opção terapêutica mais eficaz para neoplasmas pulmonares consiste na excisão cirúrgica, e outras formas de 
tratamento, são quimioterapia e radioterapia que podem ser utilizadas como adjuvantes (4). Na paciente relatada, o 
uso de quimioterápicos foi preconizado após procedimento cirúrgico para evitar possíveis recidivas, sendo utilizado 
doxorrubicina (25 mg/m2, IV), vincristina (0,7 mg/m2, IV) e ciclosfosfamida (200 mg/m2, IV) (4). A paciente 
completou quatro ciclos da terapêutica quimioterápica, sem sinais clínicos e imagens de recidivas tumorais.

Figura 1: Canino, SRD, fêmea, três anos, 5,5kg. A) Toratocotomia, após a ostectomia da sexta e sétima costela para melhor exposição do 
lobo pulmonar médio direito. B) Após a exérese do lobo médio pulmonar com a massa neoplásica.

CONCLUSÃO
A toracotomia com ressecção de costelas para a realização da lobectomia parcial se tornou uma alternativa eficaz para 
o tratamento de uma neoplasia maligna, sendo que após a cirurgia o animal não possuía mais sinais de dificuldade 
respiratória, e o acompanhamento de exames radiográficos não demonstravam focos de metástase, deixando assim 
seu prognóstico mais favorável.
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Lobectomia pulmonar para exérese de hemangiossarcoma grau III
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RESUMO
Lúpus eritematoso discoide acomete a pele de cães causando lesões eritematosas, ulceração e alopecia no plano nasal 
e na face do animal. É um distúrbio imunomediado com etiologia desconhecida que ocorre devido a deposição de 
imunoglobulinas na epiderme que ocasionam uma reação de hipersensibilidade. É uma doença de ocorrência rara na 
medicina veterinária, com diagnóstico baseado nos sinais clínicos, exame físico, anamnese e exames complementares. 
No setor de Clínica médica do hospital veterinário da instituição foi atendida uma cadela, sem raça definida, 5 
anos de idade que apresentava alopecia periocular e no focinho, ausência de prurido, onicogrifose e claudicação no 
membro pelvico esquerdo. No exame físico o animal apresentou esplenomegalia, posição plantígrada em todos os 
membros. O hemograma e perfil bioquímico apresentaram-se sem alterações. Foi feito um exame sorológico para 
leishmaniose canina, e o resultado foi negativo. Foi realizada biopsia das lesões no focinho. O resultado obtido foi 
dermatite com infiltrado de células monocucleares com predomínio de plasmócitos condizente com um quadro de 
dermatopatia imunomediada sugestivo de lúpus eritematoso discoide.

Palavras-chave: imunomediada; dermatopatia; plano nasal.

INTRODUÇÃO
O lúpus eritematoso discoide (LED) é uma afecção dermatológica imunomediada que apresenta lesões eritematosas 
no plano nasal,  com despigmentação, eritema, ulceração e erosões que podem evoluir para a toda face do animal. 
Trata-se de uma doença que oscila entre forma benigna (LED) até forma sistêmica (lúpus eritematoso sistêmico), com 
prognóstico reservado (1). As dermatopatias autoimunes representam 1,0-1,5% dos atendimentos em dermatologia 
(2). É a segunda afecção imunomediada de pele mais comum representado 60% da casuística (3,4).

Há evidência de predisposição racial. A radiação ultravioleta está associada ao agravamento das lesões, no qual 
ocorre a expressão de antígeno epidérmicos específicos, sendo capazes de desencadear reações autoimunes com 
consequente dano ao queratinócito basal.  O diagnóstico diferencial deve ser  vitiligo, pênfigo foliáceo, lúpus 
sistêmico, leishmaniose, entre outros. O diagnóstico é feito pela anamnese, histórico, sinais clínicos e exames 
complementares(1,2,4). O presente relato tem como objetivo expor um caso de LED apresentando as lesões e bases 
para o diagnóstico clínico da afecção.

MATERIAL E MÉTODOS
Atendeu-se no Setor de Clínica Veterinária do Hospital Veterinário da Instituição um canino, fêmea, sem padrão 
racial definido, aproximadamente 5 anos e com 16 kg. O paciente apresentava lesões crostosas periocular bilateral 
há mais de 4 meses que veio aumentando progressivamente e começou a espalhar para o plano nasal. Presença de 
alopecia localizada em plano nasal, encimada por crosta hemomelicérica que se destacava facilmente. Ausência 
de prurido e pelame opaco, onicogrifose em todos os membros. Tutor relatava ixodidiose e puliciose esporádicos.. 
Ainda relatou claudicação no membro pelvico esquerdo. Ao exame físico observou-se esplenomegalia, posição 
plantígrada de todos os membros, caracterizando osteoartrose.  Foi coletado sangue para hemograma e para exames 
bioquímicos (creatinina e transaminase pirúvica) e para sorologia de leishmaniose, como diagnóstico diferencial. 
Não foram observadas nenhuma alteração digna de nota e a sorologia negativa. Paciente foi encaminhado para 
realizar biópsia das lesões no serviço de patologia, que resultou no diagnóstico de lúpus eritematoso discoide. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos resultados laboratoriais muitas vezes não há nenhuma alteração no lúpus eritematoso discoide, diferentemente 
do sistêmico. Os achados histopatológicos nos indicam derme superficial com abundante infiltrado inflamatório 
predominantemente linfoplasmocitário em manto associado a necrose de epiderme e incontinência pigmentar, 
há infiltrado inflamatório linfoplasmocitário perianexal discreto. O diagnóstico é compatível com dermatite 
imunomediada. Em associação aos exames físicos, anamnese e descarte de outras enfermidades, chegou-se à 
conclusão diagnostica de lúpus eritematoso discoide. 

As lesões encontradas no plano nasal com despigmentação, descamação e ulceração  são compatíveis com   as lesões 
descritas (2,4). A conduta medicamentosa foi à base de corticoterapia sistêmica, sendo utilizado a prednisona na 
dose 2mg/kg, por via oral durante 30 dias associado a vitamina E. Não se pode constatar melhora clínica visto que o 
proprietário não retornou com o animal.

CONCLUSÃO
O presente relato descreve um quadro de lúpus eritematoso discoide em um cão, sendo uma dermatopatia 
imunomediada de ocorrência rara e com lesões inespecíficas na epiderme do animal, apresentando na maioria 
dos casos com lesões eritematosas no plano nasal dos cães. Embora inespecíficos, os achados dos exames físicos, 
anamnese e principalmente histopalógico permitiram o diagnóstico de LED.
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RESUMO
A luxação dentária pode ser ocasionada por brigas entre animais e atropelamentos, sendo este um dos traumas dento-
alveolares mais comuns nos cães. Considerada uma emergência veterinária, a luxação dentária deve ser rapidamente 
identificada para que o tratamento adequado possa ser realizado. Nestes casos, nota-se desconforto oral, aumento de 
volume de tecidos moles e relutância para comer. O diagnóstico pode ser realizado por inspeção visual e radiografias 
intraorais e o tratamento depende do tipo de luxação e das estruturas atingidas, sendo o prognóstico favorável. 
O presente trabalho relata o caso de um cão diagnosticado com luxação lateral de canino superior direito, sendo 
realizada extração dentária e retalho mucogengival.

Palavras-chave: Emergência odontológia; odontologia veterinária; trauma dento-alveolar.

INTRODUÇÃO
Os traumatismos dentários são situações de urgência odontológica, que necessitam de rápido atendimento (1,2). 
Traumas dento-alveolares podem ser originados de traumas faciais ou crânio-encefálicos como, por exemplo, 
atropelamento e briga entre animais, afetando com maior frequência o periodonto e a polpa dentária (2). São 
caracterizados pelo envolvimento de três estruturas: dente, osso alveolar e tecidos moles adjacentes (2,3). A luxação 
é um dos traumas dento-alveolares mais comuns, podendo ser vertical ou lateral. O primeiro grupo, de luxação 
vertical, divide-se em dois tipos: intrusão e extrusão. A luxação vertical do tipo intrusão ocorre quando o elemento 
dentário é empurrado apicalmente, em direção ao osso alveolar e a luxação vertical do tipo extrusão ocorre quando o 
dente é deslocado parcialmente para fora do alvéolo. O segundo grupo, de luxação lateral, caracteriza-se a partir da 
inclinação dentária à direção vestibular ou lingual, sempre associado à fratura de placa óssea alveolar, permitindo ao 
dente se desloque ao invés de fraturar (4). Em contrapartida, denomina-se avulsão o fenômeno que luxa totalmente 
o dente de seu alvéolo (3). Nota-se desconforto oral, aumento de volume de tecidos moles e relutância para comer. 
Além da inspeção visual, radiografias intra-orais são indispensáveis. O tratamento depende do tipo de luxação e das 
estruturas atingidas e o prognóstico é favorável (1,4). O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão 
da raça Rottweiler, diagnosticado com luxação lateral de canino superior direito e tratado a partir da extração deste 
elemento dentário, junto a realização de um retalho mucogengival, a fim de evitar comunicação oronasal.

MATERIAL E MÉTODO
Relata-se o caso de uma cadela Rottweiler de 9 anos de idade, pesando 33 kg, atendida no Hospital Veterinário da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (HOVET FMVZ USP), apresentando 
disorexia, polidipsia, engasgos, prostração e lesões em região dorsal, face e membros, resultado de  briga com outro 
cão.  Prescreveu-se alimentação pastosa, amoxicilina com clavulanato de potássio, metronidazol, cloridrato de 
tramadol, dipirona sódica, limpeza das lesões com sabonete à base de triclosano e triclocarbano, além de rifamicina 
spray. Na semana seguinte, notou-se anormalidade em cavidade oral e o paciente foi encaminhado ao Laboratório 
de Odontologia Comparada (LOC) do HOVET FMVZ USP, sendo diagnosticada a luxação dentária do tipo lateral, 
associada à extrusão, em dente canino superior direito (104). As medicações foram mantidas e, elegeu-se como 
conduta terapêutica mais adequada a extração do elemento dentário acometido, pois o trauma apresentava uma 
semana, tendo havido importante perda do osso alveolar na região dentária. Uma semana depois, durante consulta 
de retorno, notou-se ótima reparação tecidual em região gengival suturada e o paciente foi liberado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Luxações são importantes lesões que podem afetar a vitalidade pulpar e o ligamento periodontal na superfície 
radicular, gerando desconforto oral e relutância para comer (4,5). No caso relatado, estas queixas foram apresentadas 
durante consulta inicial.  Assim como descrito neste relato, durante a luxação lateral existe o deslocamento do dente 
em direção labial ou lingual, normalmente junto à fratura de osso maxilar (4,6,7). Radiografias intraorais podem 
auxiliar na determinação do diagnóstico desta afecção, pois apresentam um alargamento do espaço do ligamento 
periodontal (4,6). Neste caso, mesmo havendo a determinação da luxação a partir da inspeção visual durante consulta 
inicial, realizou-se radiografia intraoral sob anestesia geral. Devido à inviabilidade tecidual, a partir da identificação 
tardia da lesão e falta de manejo adequado durante as primeiras 72 horas, elegeu-se a extração dentária e curetagem 
alveolar. Quando possível, indica-se o reposicionamento imediato do elemento dentário luxado, com o auxílio de um 
fórceps, e posterior estabilização com metacrilato de metila, por 4 semanas. Deve-se monitorar a vitalidade pulpar e, 
havendo necrose, indica-se tratamento de canal no intuito de prevenir reabsorção radicular (6). 

CONCLUSÃO
Lesões dentárias decorrentes de trauma são comuns em cães de raças grandes, devendo ser identificadas nas primeiras 
horas para que possam ser adequadamente tratadas. A luxação dentária é a afecção mais comum dentre os traumas 
dento-alveolares nesta espécie. Pode-se concluir que nestes casos, o diagnóstico correto realizado de maneira precoce 
favorece a determinação de uma conduta terapêutica adequada e prognóstico favorável.
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RESUMO
A megabacteriose é uma doença que acomete algumas espécies de aves, tendo como agente etiológico Macrorhabdus 
ornithogaster, um microrganismo gram positivo de forma bacilar e com características de fungo, sendo classificado 
como fungo ascomiceto anamórfico. É um agente oportunista que se torna patogênico em casos de imunossupressão, 
manifestando assim a sua forma clínica, que varia muito de acordo com cada animal, podendo levar esse ao óbito. 
Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar a prevalência de megabactéria em psitacídeos criados em 
estabelecimentos comerciais do município de Uberaba-MG associado as condições de criação. Para isso, foram 
colhidas amostras de secreções do ventrículo e proventrículo de 71 aves, entre elas Calopsitas (Nymphicushollandicus) 
(n=33), Periquitos Australianos (Melopsittacusundulatus) (n=31), Agapornis (Agapornisroseicollis) (n=4) e Catarinas 
(Bolborhynchuslineola) (n=3). As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva 
do Hospital Veterinário de Uberaba, para pesquisa do patógeno. Após coloração das lâminas por Gram pode-se 
notar a presença do microrganismo em 35,21% das aves analisadas. A prevalência entre as calopsitas, periquitos 
australianos, agapornis e catarinas foi respectivamente de: 42,42% (14/19), 29,03% (9/22), 50% (2/4) e 0% (0/3). 
Neste contexto, pode-se concluir que a Macrorhabdus ornithogaster é comum entre as aves, principalmente entre as 
calopsitas e o manejo incorreto dos animais pode ser a causa da elevada prevalência.

Palavras-chave: megabacteriose; diagnóstico; fungo

INTRODUÇÃO
A megabacteriose, também conhecida como “Síndrome Light Going” tem como agente etiológico Macrorhabdus 
ornithogaster, um microorganismo Gram positivo em forma de bacilo, porém de tamanho maior. De acordo com suas 
características, foi classificado como um fungo ascomiceto anamórfico, que habita principalmente o proventrículo e 
ventrículo de diversas aves, mas que também pode ser encontrado em glândulas superficiais (uropigiais e anexas) 
das aves (1).

É uma doença oportunista de distribuição mundial em aves, tanto domésticas quanto selvagens. Sua sintomatologia 
depende do sistema imunológico de cada ave, sendo algumas assintomáticas e outras podendo apresentar sinais 
clínicos, tais como, emagrecimento progressivo, regurgitação, mudança no aspecto das fezes, apatia e pequenas 
hemorragias levando ao óbito (2).

Para diagnosticar clinicamente a megabactériose, deve-se olhar atentamente as fezes, se estiverem com aspecto 
amolecido ou de coloração anormal, é indício da presença da doença. Outros fatores clínicos importantes como 
diagnóstico são as penas arrepiadas, aves apáticas, tristes e o papo vazio mesmo após terem se alimentado. O 
diagnóstico definitivo é feito com o isolamento do microrganismo, ou pelo esfregaço das fezes ou do proventrículo 
com a coloração de Gram ou PAS (3).

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de Macrorhabdus ornithogaster em aves criadas em 
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cativeiros da região de Uberaba-MG. 

MATERIAS E MÉTODOS
O trabalho foi realizado em 71 psitacídeos criados em estabelecimentos comerciais na cidade de Uberaba. 
Sendo 33 Calopsitas (Nymphicushollandicus), 31 Periquitos Australianos (Melopsittacusundulatus), 4 Agapornis 
(Agapornisroseicollis) e 3 Catarinas (Bolborhynchuslineola). 

Antes da coleta das amostras, os animais foram avaliados em relação à alteração comportamental, local em que 
habitavam, presença dos coabitantes e condições sanitárias do ambiente. Os animais foram capturados aleatoriamente 
e contidos corretamente.

Amostras de secreções foram coletadas da parede do ventrículo e proventrículo das aves, com swab estéril. O material 
foi transferido para uma lâmina de vidro e encaminhado ao Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva do 
Hospital Veterinário de Uberaba. As lâminas contendo as secreções do ventrículo e proventrículo foram submetidas 
á coloração de gram. 

Nos criatórios observou-se as condições das gaiolas, qualidade dos bebedouros e comedouros, quantidade de fezes 
na gaiola e poleiro e número de animais por gaiola.

RESULTADOS
Das 71 aves avaliadas, 25 (35,21%) eram positivas para megabactéria e 46 (64,79%) eram negativas. 

Em relação às espécies de aves avaliadas a prevalência de megabactéria em Calopsitas (Nymphicus hollandicus) foi 
de 42,42% (14/33), em Periquitos australianos (Melopsittacus undulatus) de 29,03% (9/31), em Agapornis (Agapornis 
roseicollis) 50% (2/4) e Catarinas (Bolborhynchus lineola) 0% (0/3).

Em relação as gaiolas, bebedouros e comedouros observou-se que em todos os criatórios eram deficientes, 
principalmente nas condições sanitárias, observava-se excesso de fezes nas gaiolas e poleiros e o número elevado de 
animais por gaiola, visualizado pelo bater dos animais um nos outros durante o voo. 

DISCUSSÃO
A prevalência observada no presente estudo foi menor que a observada em outros estudos. Um estudo realizado em 
2013, observou 48% de aves positivas (2), e outro realizado em 2000, 56,25% das aves apresentaram megabacteria (4).

Vários autores colhem materiais das fezes, pois acreditam que a megabactéria além de ter seu habitat no proventrículo 
e ventrículo, tenha predileção também nas fezes (5). Nos estudos realizados em 2013 de 39 aves apenas duas (5,12%) 
foram positivas para megabactéria no exame de fezes, e eram assintomáticos, o que mostra que a pesquisa de 
Macrorhabdu sornithogaster em secreções do proventrículo e ventrículo tem maior sensibilidade (6).

Apesar do elevado percentual de positividade em Calopsitas (Nymphicus hollandicus), nenhuma apresentou sinais 
clínicos aparentes, assim como foi citado em alguns estudos, que muitas aves aparentemente saudáveis costumam 
ser portadoras de megabactéria (6).

O aumento da propagação da doença se dá pelo manejo incorreto, como por exemplo: aves de espécies diferentes, 
aglomeradas e com condições sanitárias ruins, que podem ser um fator agravante para sua transmissão (2). Tais fatos 
corroboram com os resultados do presente trabalho, em que ocorreu uma maior porcentagem de animais positivos 
naqueles que eram mantidos aglomerados, enquanto que em locais onde havia menor aglomeração de animais (um 
a dois em cada gaiola), o resultado positivo para megabactéria foi menor.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:

Aves mantidas em estabelecimentos comerciais de Uberaba apresentam megabactéria (Macrorhabdus ornithogaster).

Megabactéria (Macrorhabdus ornithogaster) em Psitacídeos Mantidos em 
Estabelecimentos Comerciais do Município de Uberaba – MG
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Calopsitas (Nymphicus hollandicus) apresentam maior prevalência por Macrorhabdus ornithogaster que Periquitos 
Autralianos (Melopsittacus undulatus ) e Agapornis (Agapornis roseicollis).

Catarinas (Bolborhynchus lineola) não apresentam Macrorhabdus ornithogaster devido à baixa aglomeração.
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RESUMO
O melanocitoma uveal é uma neoplasia intraocular benigna que pode causar alterações secundárias no olho do 
animal. A abordagem clínica de uma caso deste em um cão foi descrita seguida dos métodos diagnósticos e do 
tratamento empregado. O melanocitoma uveal causou alterações como o glaucoma e uveíte que não foram controlados 
medicamentosamente. O crescimento tumoral em um curto período de tempo, mesmo sem grau de malignidade, 
resultou numa exenteração do globo ocular. O acometimento da íris, corpo ciliar, coroide, córnea, esclera e estruturas 
extraoculares foram confirmados no exame histopatógico e comprovaram a severidade do caso.

Palavras-chave: úvea; melanocitoma; cão.

INTRODUÇÃO
Dentre as neoplasias intraoculares em cães, o melanocitoma uveal em câmara anterior é o mais comum (1). Os que 
afetam a coroide são mais raros, variando sua ocorrência entre 5% e 6% dos casos (2, 3).

Independente das características histopatológicas, as neoplasias melanocíticas da úvea em cães dispõem de alta 
capacidade em causar alterações oftalmológicas, em decorrência do seu grande poder de invasão tecidual que 
culmina por atingir todas as estruturas oculares e extracurriculares, de maneira extremamente rápida (1, 2).

O objetivo deste trabalho é alertar os profissionais da área para um caso de melanocitoma uveal em um cão, com 
rápido crescimento e acometimento de várias estruturas oculares, que resultou na exenteração do globo ocular.

MATERIAL E MÉTODOS
Um cão de 10 anos, SRD, macho não castrado, foi atendido apresentando apatia, epífora e blefarospasmo no olho 
direito. Durante a consulta oftalmológica foram realizados os testes de reflexo, a aferição da pressão intraocular 
(PIO) e a oftalmoscopia direta. Ao constatar o quadro de glaucoma agudo e celularidade na câmara anterior do olho 
direito foram prescritos colírio de timolol e dorzolamida a cada 8 horas e meloxican a cada 24 horas, por via oral.

Uma semana depois, o animal retornou com menos celularidade na câmara anterior, o que possibilitou a visualização 
de uma pequena massa na região equatorial da íris. Nesse momento, foi solicitado exame ultrassonográfico ocular, o 
qual constatou a presença de uma extensa massa na úvea do olho direito. 

Foram indicados um exame de sangue para check up seguido de uma punção aspirativa do nódulo ocular. Porém, 
quando estes seriam realizados, o olho apresentava uma intensa buftalmia, o que justificou a decisão pela cirurgia 
de exenteração orbitária de urgência. Após a cirurgia, o globo ocular foi enviado para exame histopatológico, o qual 
confirmou o diagnóstico de melanocitoma uveal.

RESULTADOS
O teste de ameaça, de movimento e de RPL foram negativos e o consensual estava impossibilitado. O olho direito estava 
com 34 mm/Hg de PIO e o apresentava buftalmia, secreção mucosa 2+ e hiperemia conjuntival 4+. Na oftalmoscopia 
direta não foi possível visualizar as estruturas internas do globo em decorrência da intensa celularidade em câmara 
anterior.
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No retorno, foi visualizada a presença de uma massa na da úvea anterior e indicado o exame de ultrassonografia 
ocular que revelou: diâmetro ântero-posterior assimétrico (23,1 mm), presença de uma massa de ecotextura grosseira 
e ecogenicidade elevada com 5,0 a 9,6 mm de profundidade e 19,8 mm de largura na porção ventral câmara anterior; 
além da íris e o corpo ciliar com a porção ventral comprometida e o cristalino preservado, mas já envolto parcialmente. 

Como o eritrograma, leucograma, bioquímica sérica de albumina, ALT e creatinina não tinham alterações, a cirurgia 
de exenteração orbitária foi realizada e o material foi enviado para a histopatologia. No corte sagital do bulbo 
ocular (Figura 1) observou-se a presença de uma massa sólida pigmentada na íris que deslocava a lente e acometia a 
úvea, córnea, esclera e estruturas extraoculares. Quando avaliado o corte histológico corado com HE foi observado 
proliferação de células grandes com núcleo pequeno e redondo confirmando a presença do melanocitoma. 

Figura 1- Melocitoma uveal. Imagem cedida por Eduardo Perlmann.

DISCUSSÃO
Neoplasias melanocíticas são mais comuns em animais idosos (3) e possuem maior prevalência em cães da raça 
Cocker Spaniel (1) corroborando com o caso relatado deste cão com 10 anos e paternidade desta raça.

O glaucoma no olho direito do cão é característico de um animal portador de melanocitoma uveal (2), sendo já 
comprovado que 3,5% dos casos de glaucoma secundário estão relacionados às neoplasias intraoculares (4). Além 
disso, quadros de uveíte ou endoftalmite podem estar presentes (2); como foi o caso deste cão que apresentou 
glaucoma e uveíte e foi tratado inicialmente com as medicações de eleição para o caso (5). 

Optou-se pelo ultrassom ocular por este ser recomendado para detecção de neoplasias intraoculares e avaliação da 
extensão do comprometimento da estrutura (4). O rápido crescimento tumoral e a suspeita primária de melanoma 
fizeram com que a cirurgia de exenteração orbitária fosse realizada, pois esse é um dos tratamentos recomendados 
pela literatura nos casos de malignidade (2, 3). 

As características morfológicas do melanocitoma uveal canino condizem com as alterações descritas no laudo 
histopatológico (3) e ressalta a importância dessa patologia na oftalmologia veterinária, onde cerca de 77% dos casos 
de neoplasias em úvea são melanocitomas e 23% melanomas (1).

CONCLUSÃO 
Este relato alerta para um caso de melanocitoma uveal com crescimento rápido e acometimento de várias estruturas 
oculares que resultou numa exenteração do globo ocular.

Melanocitoma Uveal em um Cão - Relato de Caso
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RESUMO
Neoplasias oculares representam enfermidades frequentes na oftalmologia veterinária. Atingem cães com idade igual 
ou superior a oito anos, e cursa com uveítes não responsivas a tratamentos, hifema, opacidade corneana, endoftalmite 
por necrose tumoral, massa tumoral visível, glaucoma, hemorragia intra-ocular, descolamento de retina, infiltração 
para o nervo óptico e cegueira. O objetivo deste trabalho foi o relato de caso de um paciente atendido no Setor 
de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras, apresentando histórico prévio 
de esplenectomia devido a hemangiossarcoma de baço. Após exame oftálmico constatou-se presença de epífora, 
blefaroespasmo, hiperemia conjuntival, exoftalmia, hifema, glaucoma e sensibilidade dolorosa no bulbo ocular 
direito. Delimitou-se uma massa que se iniciava na íris e terminava na conjuntiva, em canto temporal, confirmada 
por meio de exame ultrassonográfico. Submeteu-se o animal ao procedimento de exenteração e exérese de anexos 
oculares para diminuir possíveis chances de metástases. 

Palavras-chaves: Caninos; Neoplasia ocular; Enucleação; Oftalmologia.

INTRODUÇÃO
Neoplasias oculares são enfermidades cada vez mais frequentes na oftalmologia veterinária. Quando localizadas no 
bulbo ocular, órbita ou anexos podem acarretar consequências para a visão, comprometendo o conforto do animal 
e sinalizando a possibildade de coesxistir doença sistêmica grave. Melanoma é a neoplasia ocular primária mais 
comum no cão (1,2). Pode crescer a partir da íris, corpo ciliar ou, menos comumente, da coroide (1,3,4,5).

Os sinais clínicos cursam com uveítes não responsivas a tratamentos, hifema, opacidade corneana, endoftalmite por 
necrose tumoral, massa tumoral visível, glaucoma, hemorragia intra-ocular, descolamento de retina, infiltração para 
o nervo óptico e cegueira.

Métodos de diagnóstico para neoplasias oculares são oftalmoscopia indireta, angiografia fluoresceínica e gonioscopia 
(6,8). Ainda existem outros meios, como citologia e histopatologia. Para tratamento de melanomas oculares podem 
ser utilizadas radioterapia, termoterapia transpupilar, enucleação, exenteração, quimioterapia ou imunoterapia, 
dependendo das características da neoplasia (7). O objetivo deste trabalho é relatar um caso de melanoma de corpo 
ciliar em um cão sem raça definida, enfatizando sua manifestação clínica diagnóstico e tratamento.

MATERIAIS E MÉTODOS
Uma cadela sem raça definida, de 10 anos de idade, foi atendida no Setor de Cirurgia Veterinária do HV da 
Universidade Federal de Lavras com histórico prévio de esplenectomia devido à hemangiossarcoma. O animal 
apresentava-se com epífora, blefaroespasmo e hiperemia conjuntival, e após detalhado exame oftálmico constatou-
se também exoftalmia, hifema, glaucoma e sensibilidade dolorosa no bulbo ocular direito. Delimitou-se uma massa 
que iniciava na íris e terminava na conjuntiva, em canto temporal. Realizou-se ultrassonografia confirmando a massa 
ocular. O tratamento de eleição foi a exenteração, para diminuir qualquer chance de metástases. Encaminhou-se o 
material para exame histopatológico, confirmando-se o melanoma de corpo ciliar.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste trabalho apresentou-se um caso de melanoma de corpo ciliar, localizado em regiões cuja literatura cita uma 
grande frequência de ocorrência (regiões de úvea e conjuntiva palpebral) (8). A prevalência desta neoplasia se dá 
em cães a partir de oito anos de idade (1,6). O animal citado neste trabalho apresenta idade próxima à relatada. De 
acordo com sua localização, os tumores melanocíticos apresentam características e prognósticos diferentes. Neste 
caso, a cadela apresentou melanoma no olho direito na região de estroma do corpo ciliar; geralmente, estes tumores 
apresentam massa elevada, pigmentação da íris, crescimento lento, localmente invasivo e baixo potencial metastático 
(8). Melanomas benignos e malignos que afetam principalmente o corpo ciliar e a coróide, possuem grande potencial 
de malignidade, por serem altamente invasivos (6). Pacientes tratados cirurgicamente com neoplasias pequenas, 
apresentam sobrevida, em média, de 12 meses e porcentagem de óbito de 54% dentro de dois anos. Mas existem 
autores que relatam que em melanomas intra-oculares a taxa de mortalidade é baixa (9). Sete meses após excisão 
cirúrgica, a paciente em questão encontra-se bem, sem sinais de metástases ou complicações.

CONCLUSÕES
Este trabalho foi escrito com o objetivo de alertar médicos veterinários e tutores sobre a importância do diagnóstico 
precoce das neoplasias oculares em cães. A localização e a precocidade do diagnóstico são de extrema importância 
para determinar o tipo de tratamento e o prognóstico do animal e, com isso, melhorar a qualidade de vida do mesmo. 
Não se pode esquecer que os melanomas oculares podem assumir características de malignidade idênticas aos de 
cavidade oral, que são comumente agressivos. Isso reforça quanto à importância de realizar a ultrassonografia na 
oftalmologia para averiguar quais são as estruturas envolvidas e delimitar a abrangência da neoplasia a fim de 
definir qual a conduta terapêutica mais apropriada.
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RESUMO 
O melanoma, um tumor de melanócitos invasivo e altamente metastático, possui como áreas de comum ocorrência 
a pele, a cavidade oral e estruturas oculares, sendo responsável por 10-15% das neoplasias cutâneas de caninos. 
O Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias (LaClin) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
diagnosticou um caso de melanoma em local incomum de ocorrência (mucosa vulvar) em uma cadela errante 
por meio de avaliação citológica de um imprint do local. Diante disso, objetivou-se relatar o caso para que sirva 
como modelo de diagnóstico diferencial de neoplasias mais comuns na genitália de cadelas, como o tumor venéreo 
transmissível canino.

Palavras-chave: Oncologia; Patologia Clínica; Citologia; Caninos; Neoplasia.

INTRODUÇÃO 
A segunda principal causa de morte em caninos da microrregião de Curitibanos com uma prevalência de 19%, é 
por neoplasias, perdendo somente para motivos de morte por trauma (1). Em cães, melanoma corresponde de 10-
15% das neoplasias de pele que acometem essa espécie, sendo encontrados principalmente em pele, cavidade oral e 
estruturas oculares (2).O melanoma é um tumor de melanócitos, normalmente, invasivo e altamente metastático sem 
predileção sexual, com maior ocorrência em caninos que felinos afetando animais mais velhos (3). 

Objetivou-se descrever o caso de melanoma em localização incomum (mucosa vulvar) de uma cadela para alertar 
sobre o uso como diagnóstico diferencial de neoplasias na genitália.

MATERIAL E MÉTODOS 
Uma cadela errante sem raça definida, de pequeno porte, apareceu em uma propriedade particular na região de 
Curitibanos – SC, apresentando sangramento e aumento de volume vaginal. Ao ser comprimido o abdômen, uma 
massa vulvar mostravase aparente através da vulva. A massa apresentava superfície lisa e cerca de 4 cm de diâmetro. 
Foi realizado imprint da massa, cujas lâminas foram enviadas ao Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias 
(Laclin) da Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Curitibanos, coradas imediatamente com Panótico 
Rápido, seguindo-se as instruções fornecidas pelo fabricante e, após secas, observadas sob microscopia em objetiva 
de imersão (1000X). 

RESULTADOS 
As lâminas em fundo hemorrágico apresentaram alta celularidade, população celular heterogênea, consistindo 
de raros neutrófilos íntegros e muitas células pleomórficas, contendo numerosos grânulos finos e enegrecidos no 
citoplasma, mascarando, na maioria das vezes, o núcleo da célula. Havia presença de grande quantidade de bactérias. 
O resultado sugeria melanoma melanótico, porém, devido à cobertura celular por grânulos, a avaliação quanto a 
critérios de malignidade ficou prejudicada. 
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DISCUSSÃO 
Devido o animal ter desaparecido pós tentativa de contenção, advinda dos proprietários da localidade em que 
o animal foi encontrado, não foi possível realizar uma biópsia com finalidade de avaliação histológica, a qual 
permitiria avaliação de critérios, como simetria da lesão, nível de invasão, tipo de crescimento, a forma, presença de 
invasão linfática e/ou vascular, lesões epidérmicas, além do índice mitótico, que é o considerado o melhor critério 
quando comparado aos outros critérios, histológicos ou citológicos, para o estabelecimento do prognóstico quanto a 
malignidade da neoplasia (2). O desaparecimento do animal impossibilitou também a realização de qualquer terapia. 

Dentre 65 casos de melanomas em caninos avaliados na França, houve uma prevalência de apenas 9% na pele perianal 
e peri vulvar, no entanto, nenhum caso relatado de melanoma na região mucosa vulvar de cadelas (2), demonstrando 
a ocorrência incomum nessa localização da neoplasia.

Em estudo realizado por Borges et al. (2016), avaliaram-se 18 casos de neoplasias em vulva de cadelas diagnosticadas 
por citologia, onde 14 (77,8%) referiam-se ao tumor venéreo transmissível. Nesse contexto, observa-se a importância 
de utilizar o melanoma como possível diagnóstico diferencial a partir desse relato de caso. 

As neoplasias com maior prevalência em pequenos animais submetidos à necropsia na UFSC – Campus Curitibanos 
referem-se em primeiro lugar a neoplasias mamárias (26%), seguido de carcinoma de células escamosas (19%), 
seminomas (11%), fibrossarcoma (11%), mastocitoma (11%) e outros tipos de tumores, incluindo melanoma, com 
22% de prevalência (5). Esse estudo demonstra que a baixa incidência desta neoplasia na região de Curitibanos pode 
fazer com que seja negligenciada sua utilização como diagnóstico diferencial das principais neoplasias da genitália 
de caninos. 

CONCLUSÃO 
Os dados epidemiológicos nos levam a negligenciar o melanoma como diagnóstico diferencial de neoplasias que 
acometem a genitália. Assim, devemos estar atentos a essa possibilidade. Seriam necessário mais estudos com a 
cadela para determinar malignidade e outras características da neoplasia, no entanto, tornou-se impossível visto que 
não foi mais encontrada.
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RESUMO
A criptococose é uma importante micose sistêmica de distribuição mundial que acomete humanos, animais 
domésticos e silvestres. A infecção é adquirida por inalação do fungo ou de basidiósporos presentes no ambiente e 
pode manifestar-se por lesão nasal localizada, comprometimento pulmonar ou por disseminação hematógena para 
o sistema nervoso central. A obtenção de um diagnóstico definitivo pode ser realizado através de cultura, exame 
histopatológico ou de técnicas moleculares. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de criptococose em um 
felino doméstico que apresentava sinais neurológicos, diagnosticado através dos achados de necropsia.

Palavras-chave: criptococose, meningite fúngica, micose sistêmica, felino

INTRODUÇÃO
A Criptococose é causada por um fungo saprófito encontrado em várias partes do mundo (1). Embora o 
gênero Cryptococcus contenha várias espécies, somente C. neoformans produz infecções oportunistas (2). Esses 
microorganismos são encontrados no ambiente, associados principalmente a excrementos de pombos e material 
vegetal em decomposição (3,4). A infecção ocorre por contaminação de ferimentos ou inalação de propágulos viáveis 
que podem atingir os alvéolos pulmonares ou disseminar-se por via hematógena aos tecidos, como o sistema nervoso 
central (5,6).

A síndrome respiratória é a mais comum e ocorre em 80% dos gatos. Observa-se a formação de massas firmes 
ou pólipos no tecido subcutâneo, principalmente sobre a região nasal (7). Em apenas 25% dos felinos ocorre a 
disseminação hematógena ou a extensão local através da placa cribriforme, resultando em mielite ou meningoencefalite 
granulomatosa difusa (1). As manifestações clínicas incluem depressão, alterações de comportamento, convulsões, 
cegueira, andar em círculos, ataxia, perda do olfato e paresia (8). Pode ocorrer também doença vestibular periférica  
em alguns casos.

Pretende-se, com o presente trabalho, enfatizar o caráter sistêmico da infecção, ressaltando a importância da 
investigação desta doença como diagnóstico diferencial de doenças com envolvimento neurológico em gatos.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS, um felino macho, de 12 anos de idade que apresentava 
prostração, hiporexia, alteração comportamental (vocalização e agressividade), e alteração de equilíbrio há 7 dias. 
O animal não era vacinado ou castrado, e tinha acesso ao pátio da casa da tutora. A tutora havia levado o felino 
para receber atendimento veterinário em outro local, em que foi instituído tratamento com prednisolona na dose 
de 1,5 mg/kg BID, por cinco dias. Após o tratamento, o animal apresentou piora do quadro, demostrando sinais de 
tetraparesia. Ao exame clínico, ele estava em decúbito lateral, alternando movimentos de pedalagem com excitação, 
agressividade e vocalização. Não apresentava reflexo pupilar, palpebral ou resposta à ameaça. O animal ficou 
internado para terapia de suporte e realização de exames complementares (hemograma, bioquímicos, radiografia de 
coluna cervical e de crânio e ultrassonografia abdominal). O animal veio a óbito 18 horas após o internamento e em 
seguida foi realizada a necrópsia.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No hemograma realizado, foi evidencida linfopenia, no entanto, não foram observadas alterações nos demais 
exames solicitados. A maioria dos casos de criptococose ocorrem em indivíduos imunocomprometidos (8). No 
referido caso notou-se a piora do quadro clínico após a instituição do tratamento com prednisolona, que ocasionou 
imunodepressão iatrogênica. Devido a gravidade e rápida evolução do quadro, não foi possível avaliar a presença 
de outras enfermidades imunodepressoras concomitantes.

No exame macroscópico de necropsia observou-se petéquias multifocais no córtex cerebral e meninge, conificação 
do cerebelo (Figuras 1 e 2) e enfisema discreto nos lobos pulmonares. Ao exame microscópico, observou-se nas 
leptomeninges, grande quantidade de estruturas circulares a ovoides com halo espesso e pouco corado compatível 
com Cryptococcus neoformans. Nos pulmões identificou-se estruturas circulares leveduriformes, enfisema crônico 
discreto e congestão moderada.

Figuras 1 e 2: Cérebro e cerebelo do gato acometido por criptocose, durante a necropsia, onde visualizam-se, macroscopicamente 
petéquias multifocais no córtex cerebral e meninge e corificação do cerebelo.

O diagnóstico definitivo baseou-se nos achados de necropsia, compatíveis com meningoencefalomielite granulomatosa. 
A pneumonia apresentada pelo animal sugere que a via respiratória foi o local de entrada do microorganismo (5,7). 

CONCLUSÃO
Apesar do diagnóstico de meningoencefalomielite por criptococose em felinos ser incomum, o clínico deve sempre 
considerar a micose sistêmica dentre os diferenciais em animais que apresentem alterações neurológicas. A 
criptococose neurológica é uma infecção potencialmente fatal e um correto diagnóstico é de fundamental importância 
para o estabelecimento de um tratamento precoce.
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RESUMO
O mixossarcoma é caracterizado como um tumor maligno, capaz de produzir alta quantidade de mucina. Derivado 
dos fibroblastos, dentre todos os sarcomas de tecidos moles caninos, este possui um caráter invasivo, com uma taxa 
de metástase relativamente baixa. Em relação a sua ressecção, pode ser extremamente desafiador em virtude da alta 
secreção de mucina dificultar a delimitação tumoral. Este relato tem por objetivo, descrever um caso de um canino, 
macho, SRD, de 10 anos de idade, que apresentava massas globulares duras, mosqueadas com hemorragias, além de 
áreas com lesões papilares moles e translúcidas, de aspecto gelatinoso, nas regiões infraorbital, maxilar e zigomática 
da face esquerda. Diagnosticado com mixossarcoma, o paciente não foi responsivo a qualquer tipo de tratamento 
proposto devido a extensão do comprometimento morfoestrutural da face. Tumores malignos localizados na cabeça, 
devem ser estudados e a abordagem cirúrgica deve ocorrer com cautela, neste relato observou-se uma apresentação 
rara de mixossarcoma localizado na face, que desencadeou um prognóstico ruim ao paciente.

Palavras-chave: oncologia; sarcoma; neoplasia facial.

INTRODUÇÃO
O mixossarcoma é uma neoplasia originada a partir dos fibroblastos, que geram maior quantidade de mucina em 
relação ao colágeno, e sua incidência é considerada incomum em cães e gatos (1). Como características destacam-se 
a produção de grandes quantidades de material mucinoso, de caráter invasivo, mas com taxa metastática de baixa a 
moderada (2). Por alguns autores é considerado uma versão maligna do mixoma odontogênico (3). 

O tratamento é limitado, com qual a exérese cirúrgica é o procedimento de eleição (3). O presente trabalho tem como 
objetivo relatar um caso clinico de um paciente canino acometido com mixossarcoma, cuja localização e invasão nos 
tecidos da face foi relevante para o estabelecimento do prognóstico de vida do paciente.

RELATO DE CASO
Foi atendido no Hospital Pronto Socorro Veterinário (PSV), um canino macho, SRD, com 10 anos de idade, cuja queixa 
principal foi um aumento de volume na face esquerda, recidivante mesmo após diversas tentativas terapêuticas 
medicamentosas. Ao exame físico foi observado, aumento de volume na região infraorbital esquerda, com áreas 
rígidas e firmes, além de hiperplasia gengival sobre os molares, periodontite moderada, e algia sob a região acometida.

Através de exames complementares, foi visualizado a presença de uma fístula infraorbitária com abscesso periapical, 
então o paciente foi submetido ao procedimento de extração dentária com curetagem óssea da região acometida, sob 
anestesia geral inalatória.

Após 20 dias de tratamento com antibioticoterapia intensa, guiado por cultura e antibiograma, e limpeza com 
desbridação além de uso de soluções antissépticas, o paciente não demonstrou melhora clínica, com qual houve 
aumento significativo das partes moles, com incremento de tecido exuberante, exsudativo, e odor pútrido, além 
de áreas de lise em região maxilar e zigomática (FIGURA1). Então optou-se pela realização de exérese da porção 
acometida para análise histopatológica.

Posteriormente de inúmeras tentativas de controle do crescimento da massa, e de sua exsudação, através de 
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desbridação e antibioticoterapia, foi observado grave comprometimento morfofuncional das estruturas motoras da 
face, ocasionando déficit da qualidade de vida do paciente, em virtude da dor intensa controlada apenas sob uso de 
analgésicos.

Figura 1 – [A] Aspecto da região facial após 20 dias de drenagem do abscesso periapical, nota-se a presença de uma massa exuberante, 
irregular e dura. [B] Aspecto da região facial dois meses após curetagem, nota-se comprometimento muscular, neural, oftálmico, além 
de áreas mosqueadas com hemorragia. [C, D] Radiografias latero-lateral esquerda, e ventro-dorsal, destaca-se importante lesão óssea 
agressiva com características líticas e proliferativas nos ossos zigomático esquerdo (seta), e maxila (seta). Aumento de volume de partes 
moles próximo ao foco da lesão, com mineralização de conduto auditivo esquerdo, além de ausência de dentes pré-molares e molares 
superiores esquerdo,  Fonte: arquivo pessoal.

No laudo histopatólogico, foi observado neoformação de celularidade média, não encapsulada, com proliferação 
de fibroblastos arranjados, envolto em matriz mixomatosa, rica em polissacarídeos, além de núcleos pequenos e 
hipercromáticos, e com figuras de mitose. Confirmado o diagnóstico de mixossarcoma, o tutor optou pela eutanásia.

DISCUSSÃO
Clinicamente, as lesões apresentam-se como uma massa hemorrágica, semelhante a ulceração piogênica, ou tecido 
granulomatoso. Tendem a possuir um crescimento rápido e infiltrativo, e sua recorrência pode ser observado após 
uma excisão local inadequada (4). O paciente em questão, apresentou áreas de ulceração e hemorragia, e demonstrou 
recorrência após exérese, porém em virtude de sua localização e invasão dos tecidos adjacentes, a retirada com 
margem cirúrgica tornou-se limitada.

A lise óssea pode ser observada, juntamente com a destruição das estruturas adjcentes (5, 6), neste caso houve a 
presença de lise óssea das regiões infraorbital, maxilar e zigomática, com comprometimento respiratório, ocular, 
auditivo, e alimentar, culminando principalmente para estabelecimento do prognóstico desfavorável e tratamento 
conservador.

CONCLUSÃO
Sarcomas de cabeça e pescoço, em destaque os mixossarcomas são raros, e pouco relatados na literatura médica 
humana e veterinária. Em casos atípicos, podem se apresentar com lesão destrutiva de tecidos ósseos associado aos 
tecidos moles, resultando em um prognóstico desfavorável, com opções de tratamento limitado quando localizados 
em regiões nobres facial.
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RESUMO
O Puma concolor é o segundo maior felídeo neotropical que ocorre em grande diversidade de biomas, de áridos 
desertos a florestas tropicais. Objetivando contribuir para o conhecimento da morfologia da onça parda (Puma 
concolor), estudou-se o arco aórtico em um animal após óbito por atropelamento no qual verificou-se que da aorta 
torácica emergiu a artéria braquiocefálica e a artéria subclávia esquerda. Da artéria braquiocefálica emergiram 
concomitantemente a artéria subclávia direita, da qual posteriormente originou a artéria torácica interna direita, 
e as carótidas comuns direita e esquerda. Da artéria subclávia esquerda surgiram respectivamente: artéria torácica 
interna esquerda; artéria vertebral esquerda; artéria costocervical; e cervical superficial. Foram encontrados padrões 
diferentes dos relatados para animais domésticos e selvagens, evidenciando a necessidade de mais pesquisas para o 
esclarecimento do padrão do arco aórtico dessa espécie.

Palavras-chave: Felídeo; arco aórtico; anatomia comparada.

INTRODUÇÃO
A Puma concolor é o segundo maior felídeo neotropical que ocorre em grande diversidade de biomas, de áridos 
desertos a florestas tropicais, do nível do mar até 5.800 m de altitude (1) exceto na Tundra. Pode viver até 21 anos 
em cativeiro, tem hábitos crepusculares-noturnos e sua dieta varia desde répteis, aves, tatus, marsupiais, pequenos 
roedores e animais domésticos (2).

Pouco se sabe sobre a morfologia desta espécie, não havendo registros sobre a anatomia do sistema circulatório 
do Puma concolor, o que inclui as ramificações da aorta. Esta, por sua vez, é o vaso de maior calibre do sistema 
cardiovascular, emerge do ventrículo esquerdo, dirigindo-se cranialmente e para a direita medialmente ao tronco 
pulmonar, fazendo uma curva acentuada para a esquerda onde denomina-se arco aórtico e segue caudalmente com 
nome de aorta descendente ventral às vertebras, dividida pelo diafragma em aorta torácica e aorta abdominal (3).

Sendo assim, objetivamos descrever os vasos emergentes do arco aórtico e a configuração na qual se apresenta neste 
exemplar de Puma concolor, visando contribuir para futuros estudos sobre a morfologia da espécie assim como, 
auxiliar na anatomia comparativa. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi estudado um animal jovem, fêmea, advindo da área de Minas Bauxita, em Paragominas, Pará, sob autorização 
SEMA-PA nº 485/2009 e 522/2009, que veio a óbito por atropelamento e doado ao Laboratório de Pesquisa 
Morfológica Animal (LaPMA) da Universidade Federal Rural da Amazônia. 

Para fixação e conservação do espécime foi utilizada solução de formaldeído a 10% mediante aplicações 
intramusculares, subcutâneas e intracavitárias. Em seguida, o animal foi totalmente imerso na mesma solução e após 
uma semana foi realizada a dissecação do arco aórtico e ramos colaterais da espécie em questão. Toda nomenclatura 
adotada foi baseada na Nomina Anatomica Veterinaria (4).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A anatomia das artérias no arco aórtico do Puma concolor possuia simetrias com o gato doméstico (Felis catus) (5) 
e com a jaguatirica (Leopardus pardalis) (6). No entanto, observou-se a particularidade de não apresentar o tronco 
bicarotídeo.

Após emergir do ventrículo esquerdo a aorta fez uma curva característica para direita, dela emergiu o tronco 
braquiocefálico com cerca de 5 cm de comprimento, semelhante ao descrito em Leopardus pardalis, do qual o arco aórtico 
também emergiu do ventrículo esquerdo, originando obliquamente a artéria braquiocefálica (6) e diferentemente do 
descrito em pacas, onde nesta espécie o arco aórtico originou-se primeiramente a artéria subclávia esquerda e depois 
o tronco braquiocefálico, sendo esta ordem distinta do padrão encontrado em animais domésticos e selvagens (7). 

Da artéria braquiocefálica derivam concomitantemente a artéria subclávia direita, cranialmente a primeira costela, a 
artéria carótida comum direita e a artéria carótida comum esquerda, ambas na superfície ventral da traqueia, diferindo 
do descrito em gatos, onde a artéria carótida comum esquerda nasceu isoladamente da artéria braquiocefálica e da 
artéria subcávia, nos 165 casos examinados (5).

A artéria subclávia esquerda originou-se diretamente do arco aórtico abaixo do nível de origem do tronco 
braquiocefálico, inclinada para a esquerda, dela emergiu a artéria torácica interna, artéria vertebral esquerda, o 
tronco costocervical e a artéria cervical superficial, assim como descrito em Galea spixii (8). Apesar da artéria subclávia 
esquerda ter origem mais caudal em relação a direita, os ramos derivados de ambas originaram ramos semelhantes 
com trajetórias homólogas (9). As artérias subclávias se projetam para o espaço axilar mantendo seu calibre e passam 
ser chamadas de artéria axilares e posteriormente artéria braquiais onde irão irrigar os membros torácicos.

CONCLUSÃO 
A partir deste estudo pôde-se esclarecer detalhes na conformação do arco aórtico da onça parda mostrando 
similaridades com o gato doméstico e jaguatirica em alguns parâmetros, e também divergências, evidenciando a 
necessidade de mais pesquisas que possam confirmar o padrão e servir como base anatômica futuramente. 

Figura 2: Fotomacrografia mostrando os principais 
ramos colaterais do arco aórtico: 1- arco aórtico, 2-tronco 
braquiocefálico, 3- a. subclávia esquerda.

Figura 1: Fotomacrografia do arco aórtico de suçuarana 
e seus ramos emergentes:1 arco aórtico, 2- tronco 
braquiocefálico,3- a. carótida comum direita, 3.1- a. carótida 
comum esquerda, 4- a. torácica interna direita, 4.1- a. torácica 
interna esquerda 5.1- a. subclávia esquerda,6- a. vertebral 
esquerda, 7- a.costocervical, 8- a.cervical superficial.
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo retrospectivo do índice de mortalidade de cães submetidos 
a anestesia geral por mais de 30 minutos no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná entre janeiro 
de 2011 e dezembro de 2016, totalizando 1.600 fichas anestésicas avaliadas. Durante o estudo foram coletados 
os seguintes dados: número da ficha clínica do paciente, raça, idade, ASA, óbito e momento do óbito. A taxa de 
mortalidade foi de 0,94%. A análise estatística evidenciou há correlação entre a classificação ASA e a ocorrência de 
óbitos. 

Palavras-chave: veterinária; taxa de mortalidade; anestesia geral  

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos o índice de mortalidade anestésica está diminuindo devido a fatores como: melhor monitoramento 
dos pacientes, melhores equipamentos, surgimento de anestésicos mais seguros e a presença de médicos especializados 
na área. Mas mesmo com essas melhorias o índice de mortalidade ainda é razoável na medicina veterinária1, 2.  

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é relatar o índice de óbitos de cães submetidos a anestesia geral por mais de 
30 minutos no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná no período de janeiro de 2011 a dezembro 
de 2016. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram utilizadas fichas anestésicas do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, durante o período 
de janeiro de 2011 a dezembro de 2016. Avaliou-se 1.600 fichas anestésicas de cães. Foram incluídos nesse estudo 
somente óbitos ocorridos durante o período transoperatório e pós-operatório de até 48 horas.  Os animais foram 
submetidos a anestesia geral por mais de 30 minutos. Foram analisados os seguintes dados dos animais que vieram a 
óbito:  raça, idade e ASA. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para análise estática para a classificação 
ASA, sendo um valor significativo quando P<0,05.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se um total de 15 óbitos, totalizando 0,94% das fichas analisadas. Destes, 11 (73,33%) ocorreram em até 48 
horas do pós-anestésico. 

Em dois estudos realizados no Brasil, a taxa de mortalidade encontrada foi de 1,13% e 0,89%1,2. Na análise de estudos 
de outros países, verificamos que o índice de mortalidade de cães relacionada com a anestesia menores do que 
encontramos nesse estudo. Brodbelt et al.3 e Clarke e Hall4 no Reino Unido, encontraram 0,17% e 0,24% de óbitos, 
respectivamente. Porém a taxa de mortalidade que encontramos para cães (0,94%) foi menor do que a encontrada 
por Redondo e Gil5, de 1,29%. 
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Quando comparamos as raças de cães observamos maior índice de mortalidade na raça Cane Corso (25,00%). Os cães 
da raça Pinscher foram os que apresentaram menor índice de mortalidade (0,92%) (Tabela 1). Em outro estudo as 
raças de cães que mais apresentaram mortes foram Yorkshire Terrier (3,20%) e Labrador (5,90%)5. 

Tabela 1. Óbitos ocorridos em cães, relacionados a raça do paciente. 

Em relação à classificação ASA, não ocorreram mortes entre os animais classificados com ASA 1, porém todos os 
animais ASA 5 vieram a óbito (Tabela 2). Estes dados foram submetidos a análise de correlação, observando-se 
P=0,733724, mostrando que há uma correlação forte entre a classificação ASA e os óbitos6. De acordo com outros 
autores, cães classificados ASA 3, 4 e 5 apresentaram altas taxas de mortalidade 4,5. Carareto et al1 não encontraram 
correlação entre o índice de mortalidade com a classificação ASA.  

Tabela 2. Óbitos ocorridos em cães, relacionados à classificação ASA do paciente  

Cães com 15 anos (3,33%) apresentaram os maiores índices de mortalidade. O menor índice foi de cães de 10 anos 
(0,68%) (Tabela 3). Em outro estudo, ocorreram mais óbitos em animais com idade avançada5.

Tabela 3. Óbitos ocorridos em cães, relacionados a idade do paciente em anos 

Mortalidade de Cães no Período Transoperatório e Pós-Operatório: Estudo Retrospectivo 
de Pacientes do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná
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CONCLUSÃO 
Conclui-se que, nos 5 anos avaliados, pode-se relatar um índice de mortalidade de 0,94%. Alguns fatores apresentaram 
maior probabilidade de morte. São eles: classificados ASA 3, 4 e 5; animais com 15 anos de idade; e as raças Cane 
Corso e Shar-pei. A maioria das mortes anestésicas registradas ocorreram no pós-operatório.  

REFERÊNCIAS  
1) CARARETO R, ROCHA LS, GUERRERO PNH, SOUSA MG, NUNES N, PAULA DP, NISHIMORI CT. Estudo retrospectivo da 
morbidade e mortalidade associada com anestesia geral inalatória em cães. Semina: Ciências Agrárias 2005;26(4):569-574.  
2) CORRÊA AL, OLESKOVICZ N, MORAES AN. Índice de mortalidade durante procedimentos anestésicos: estudo 
retrospectivo (1996-2006). Ciência Rural 2009;39(9):2519-2526. 
3) BRODBELT DC, BLISSITT KJ, HAMMOND RA, NEATH PJ, YOUNG LE, PFEIFFER DU, WOOD JL. The risk of death: the 
confidential enquiry into perioperative small animal fatalities. Vet. Anaesth. Analq. 2008;35(5):365-373. 
4) CLARKE KW, HALL LW. A survey of anaesthesia in small animal practice: AVA/BSAVA report. Veterinary Anaesthesia 
and Analgesia 1990;17(1):4-10. 5. REDONDO JI, GIL L. Canine anaesthetic death in Spain: a multicentre prospective 
cohort study of 2012 cases. Veterinary Anaesthesia and Analgesia2013;40(6):56-67. 
5) FILHO DBF, JÚNIOR JAS. Desvendando os Mistérios do Coeficiente de Correlação de Pearson (r). Revista Política 
Hoje 2009;18(1):115-146.

Mortalidade de Cães no Período Transoperatório e Pós-Operatório: Estudo Retrospectivo 
de Pacientes do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 307

Natação e antocianinas sobre a histologia 
dos ossos longos de ratos tratados com dieta 
hipercalórica
Lizandra Amoroso¹
Felipe Perissini
Beatriz Almeida Rodrigues
Vinícius Galatti da Silva
Gabrielle Queiroz Vacari
¹Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp, Câmpus de Jaboticabal, lizandra@fcav.unesp.br

RESUMO
Os efeitos negativos da ingestão crônica de dieta industrializada energética sobre os ossos podem ser reduzidos 
por meio do uso de emagrecedores associados à prática regular de atividade física.  Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi estudar os efeitos da suplementação com laranja vermelha de Moro associada à natação, sobre os aspectos 
microscópicos dos ossos longos em ratos tratados com dieta hipercalórica. Os animais cada grupo experimental 
foram eutanasiados no final do experimento, com o uso de anestésico geral volátil, o Isofluorano. Os úmeros e 
fêmures foram coletados e destinados à análise óssea. Infere-se que os ossos longos respondem de forma heterogênea 
à natação, com alongamento do úmero total e maior extensão da diáfise nos grupos que praticaram natação. O úmero 
não apresentou padrão de resposta histomorfométrica. A espessura das trabéculas ósseas e o número de osteócitos 
foi maior no fêmur de ratos que praticaram natação. O extrato de laranja vermelha não modifica o padrão biométrico 
de ossos longos em modelos experimentais saudáveis ou tratados com ração hipercalórica. A natação favorece o 
crescimento longitudinal heterogêneo no úmero e no fêmur, com estímulo biomecânico favorável à manutenção 
do tecido ósseo esponjoso na epífise proximal do fêmur o que acarreta em benefícios ao desenvolvimento ósseo em 
ratos. 

Palavras-chave: morfometria; úmero; fêmur; exercício físico aeróbio; dieta hipercalórica.

INTRODUÇÃO
A obesidade, doença inflamatória crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, 
é um problema de saúde que está associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ósseas e endócrinas 
(1).  Mecanismos moleculares têm sido elucidados, pelos quais o processo inflamatório provocado pela obesidade 
é responsável por diminuir massa óssea afetando o remodelamento através da inibição de osteoblastos, e aumento 
da diferenciação dos osteoclastos (2). A obesidade é grave problema de saúde pública e, com o uso inadequado de 
recursos terapêuticos, vem aumentando a procura por alternativas para combatê-la, a exemplo dos fitoterápicos e 
aumento do gasto energético por meio de exercícios (3). A laranja vermelha Citrus sinensis é constituída por compostos 
fenólicos flavonoides que inibem a peroxidação de lipídios (4). Exercícios de moderada intensidade também têm 
efeitos positivos sobre os ossos. Considerando a literatura apresentada, o objetivo do trabalho foi estudar em ratos 
Wistar os efeitos da ingestão de dieta hipercalórica e das antocianinas sobre a histomorfometria óssea, associados ou 
não ao exercício físico aeróbio.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no Câmpus de Jaboticabal. Para os animais do grupo controle a dieta foi ração Presence 
da Purina®, e, para promover acúmulo de tecido adiposo, foi utilizada a dieta de cafeteria. O total de 84 animais 
com 21 dias de vida foi distribuído em um delineamento inteiramente casualizado com 7 grupos de 12 animais cada. 
Após 30 dias de adaptação à dieta de cafeteria, foi administrado o fitoterápico uma vez por dia, durante 60 dias por 
gavagem. Os tratamentos consistiram em: dieta normocalórica (T1); dieta hipercalórica (T2); dieta normocalórica 
e fitoterápico (T3); dieta hipercalórica e fitoterápico (T4); dieta normocalórica e natação (T5); dieta hipercalórica e 
natação (T6) e grupo submetido à dieta hipercalórica, natação e fitoterápico (T7). Os grupos submetidos à natação 
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passaram por uma semana de adaptação ao exercício, com aumento crescente no período da atividade física (cinco 
minutos no primeiro dia até atingir 30 minutos diários), durante 12 semanas. Para a análise histológica, os animais 
passaram pela eutanásia e seções longitudinais da epífise proximal do úmero e fêmur direito foram fixadas em Bouin 
por 24h, descalcificadas em citrato de sódio e processadas histologicamente. As imagens pertinentes à avaliação 
morfométrica foram analisadas no programa CellSens 1.14 non que diz respeito à espessura trabecular e contagem 
de osteócitos do úmero e fêmur. Os valores obtidos foram avaliados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os dados 
homocedásticos foram comparados pelo teste ANOVA, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Valores 
heterocedásticos foram submetidos à comparação estatística pelo teste não-paramétrico de kruskal-Wallis com Dunns 
posterior. O valor de P foi ajustado em 0,05. Todas as análises foram feitas no software Graph Pad Prism, versão 5.0.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao avaliar os dados de espessura das trabéculas ósseas do úmero, nota-se que houve diferença (p<0,05) entre T1 e T5 
e T1 e T7, sendo que T1 apresentou maior média (Tabela 1). Infere-se que o tipo de dieta, o fitoterápico ou a prática 
de atividade física não interferiram na morfologia do úmero. No que diz respeito ao número de osteócitos da epífise 
proximal do úmero, houve diferença (p<0,05) entre os grupos. Ratos tratados com dieta hipercalórica apresentaram 
maior número de osteócitos em relação aos demais, não diferindo do grupo tratado somente com fitoterápico, 
grupo dieta hipercalórica e fitoterápico, grupo dieta normocalórica e exercício aeróbio e, do grupo tratado com 
dieta hipercalórica, exercício aeróbio e fitoterápico. Com relação à espessura das trabéculas ósseas do fêmur, o T6 e 
o T7 apresentaram maior espessura de trabéculas. A dieta hipercalórica também não influenciou na espessura das 
trabéculas do fêmur de camundongos (5). O número de osteócitos da epífise proximal do fêmur foi maior no grupo 
tratado com dieta hipercalórica, natação e fitoterápico e diferiu (p<0,05) do grupo dieta hipercalórica e fitoterápico, 
não diferindo dos demais grupos (p>0,05). Isso pode ser explicado pelo aumento de carga mecânica nos ossos dos 
animais que praticaram a natação, levando ao aumento do número de células. 

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão da espessura trabecular (µm) e da contagem de osteócitos da epífise proximal do úmero e 
fêmur de ratos submetidos à dieta hipercalórica e tratados com fitoterápico associado à natação.

                  Úmero Fêmur
Grupo Espessura 

trabecular  
Número de 
osteócitos

Espessura 
trabecular

Número de 
osteócitos 

T1 86,66±5,73a 62,49±5,80 b 86,00±1,63b 56,13±4,34ªb

T2 81,84±5,83ªb 71,33±8,93a 89,86±3,40ªb
54,03±3,16ªb

T3 79,98±1,3ªb  66,60±3,61ªb  88,18±2,27ªb 56,33±3,44ªb

T4 77,83±4,21ªb 64,83±1,3ªb   89,76±2,15ªb
52,31±3,26b

T5 74,89±5,62b 64,23±3,13ªb 89,01±3,27ªb
55,34±2,79ªb

T6 80,06±2,31ªb 62,69±2,64b 90,34±1,71a
56,23±1,44ªb

T7 76,76±2,00b 67,83±1,63ªb  90,69±2,05a 57,69±2,49a

Pr>F 0,0008* 0,0589 0,0081* 0,0077*
Valor de F - 3,418 3,366 2,219
CV (%) 4,8458 5,8401 2,6431 5,4163

Médias seguidas de letras minúsculas distintas na coluna diferem entre si (p<0,05) pelo teste de Tukey. Tratamentos: 1- Dieta 
normocalórica (grupo controle); 2-Dieta hipercalórica; 3-Fitoterápico e 4- Dieta hipercalórica e fitoterápico; 5- Dieta normocalórica e 
natação; 6- Dieta hipercalórica e natação; 7- Dieta hipercalórica, natação e fitoterápico.

CONCLUSÕES 
O extrato de laranja vermelha não modifica o padrão biométrico e o Índice de Seedor de ossos longos de modelos 
experimentais saudáveis ou tratados com ração hipercalórica. O padrão histomorfométrico do úmero não é 
influenciado pela natação demonstrando que há heterogeneidade na resposta óssea de acordo com a duração e 
frequência da atividade física. A natação favorece o crescimento longitudinal dos longos e fornece estímulo 
biomecânico favorável à manutenção do tecido ósseo esponjoso e do osteócitos na matriz óssea do fêmur.
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RESUMO
Foi atendida uma cadela de 5 anos, da raça pinscher, no Hospital Veterinário da Unoeste, Presidente Prudente, SP, que 
apresentou lesões na pele três dias após a administração diária de um spray ectoparasiticida a base de monossulfiram. 
No exame físico, foram observadas lesões ulceradas e secreções purulentas em região de abdome ventral e medial 
de membros posteriores, áreas de necrose na região escrotal, áreas com eritemas e perda da continuidade da pele. 
Através dos sinais dermatológicos e por ter sido administrado apenas um produto topicamente, determinou-se este 
como a causa de uma reação de necrólise epidermal tóxica. Houve melhora parcial das lesões após quinze dias de 
tratamento a base de antibiótico sistêmico e pomada dermatológica. A farmacodermia é uma reação adversa rara 
em cães, no entanto, quando presente pode ser uma condição grave. Desta maneira, o objetivo do presente relato foi 
alertar os clínicos de pequenos animais a respeito de possíveis reações adversas após a administração de qualquer 
fármaco por qualquer via, com o intuito de realizar o diagnóstico precoce para uma boa e rápida recuperação do 
animal. 

Palavras-chave: farmacodermia; sarnicida, ectoparasiticida; necrose. 

INTRODUÇÃO
A farmacodermia é uma reação adversa a fármacos que pode atingir pele, mucosas e anexos, e ainda outros órgãos 
e sistemas (1). É de ocorrência rara em cães, e pode desenvolver-se através da administração por via oral, parenteral 
e tópica (2). A reação altera a estrutura e função da pele e pode ocasionar lesões localizadas até generalizadas e 
graves, as quais apresentam alta mortalidade (3,4). A necrólise epidermal tóxica é um dos sinais dermatológicos de 
farmacodermia. O diagnóstico pode ser difícil, devido à extensa variedade de sinais clínicos, da similaridade com 
outras doenças de pele (3) e pela administração de mais de um fármaco simultaneamente. Depois de estabelecido o 
diagnóstico, é importante a suspensão da administração do fármaco (3). Concomitantemente, realiza-se o tratamento 
de suporte, principalmente em casos graves (4). O presente trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de 
necrólise epidermal tóxica em um cão após a administração tópica de um produto ectoparasiticida.

DESCRIÇÃO DO CASO
Foi atendido no setor de Clínica Medica de Pequenos Animais, no Hospital Veterinário da Unoeste, Presidente 
Prudente, SP, um animal da espécie canina, macho, da raça Pinscher, cinco anos, pesando 3 kg, não castrado e 
vacinado, com o histórico de que o proprietário administrou por via tópica um sarnicida e ectoparasiticida spray a 
base de monossulfiram (Ectomosol®), a cada doze horas, durante cinco dias. Após três dias da aplicação começou a 
apresentar lesões com áreas necrosadas e secreções purulentas. O animal foi levado em uma clínica veterinária e foi 
instaurado o tratamento com antibioticoterapia (Cefalexina 250mg/5ml na dose de 20mg/kg) no período de 10 dias. 
Entretanto, a proprietária veio ao Hospital Veterinário para fechar o diagnóstico e esclarecimento de dúvidas. Durante 
o atendimento, constatou-se que o animal apresentava anorexia, hipertermia, apatia, lesões ulceradas e secreções 
purulentas em região de abdômen ventral e medial de membros posteriores, áreas de necrose na região escrotal, 
áreas com eritemas e perda da continuidade da pele (Figura 1 A e B). De acordo com o histórico de administração 
do medicamento, o súbito aparecimento e as características das lesões, foi diagnosticado como farmacodermia do 
tipo necrólise epidermal tóxica (NET). O tratamento foi mantido com a mesma medicação já prescrita (Cefalexina 
250mg/5ml na dose de 20mg/kg), e associado o uso de pomada dermatológica a base de colagenase 0,6 U/g + 
cloranfenicol 0,01 g/g (Kollagenase com cloranfenicol®) três vezes ao dia. Foi pedido retorno com quinze dias e 
no retorno o animal apresentou melhora parcial das lesões (Figura 1 C e D). Foi pedido retorno com 30 dias para 
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acompanhamento do caso.

DISCUSSÃO
Segundo a literatura, o uso de monossulfiram em humanos pode induzir reações sistêmicas tipo dermatite de 
contato. Apesar de reações de farmacodermia serem raras em cães, é de extrema importância identificar os sinais 
dermatológicos, a fim de realizar o diagnóstico precoce e instituir o tratamento adequado. A reação pode ocorrer a 
partir da administração de qualquer medicamento (5,6) e através de qualquer via. Deve-se suspender imediatamente 
a administração do fármaco suspeito e para não haver complicações secundárias, é necessário que seja instituído 
tratamento suporte intenso, visto que se trata de uma afecção com alto índice de óbito (3,6).

Figura 1. (A e B) Lesões ulceradas e secreções purulentas, áreas de necrose na região escrotal, áreas com eritemas e perda da continuidade 
da pele no primeiro atendimento. (C e D) Retorno após 15 dias de tratamento.

CONCLUSÃO
Os achados clínicos são compatíveis com farmacodermia do tipo necrólise epidermal tóxica (NET) e em consequência 
de ter sido administrado apenas o produto sarnicida e ectoparasiticida nos últimos dias, conclui-se que este seja o 
produto causal da reação dermatológica. 
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi apresentar dados epidemiológicos, clínicos e anatomopatológicos de cinco cães com 
neuromiopatia isquêmica secundária a tromboembolismo aórtico. Os cães eram fêmeas, com idade ≥ 11 anos, que 
apresentavam paraplegia ou monoplegia de membro pélvico. Em 40% dos casos foi relatada claudicação previamente 
à disfunção motora. Os principais achados clínicos foram ausência de pulso femoral uni ou bilateral, extremidade 
de membros pélvicos frias, dor muscular acima da articulação do joelho e ausência de dor profunda nos dígitos 
dos membros pélvicos. Na necropsia foi encontrada alteração cardíaca em três cães, neoplásica em um e, sem causa 
determinante em outro caso. Os trombos estavam localizados na aorta abdominal e se estendiam até as artérias 
ilíacas. Mesmo sendo baixa a incidência, a neuromiopatia isquêmica deve ser incluída no diagnóstico diferencial de 
cães com claudicação, paraparesia ou paraplegia uni ou bilateral, quando os sinais neurológicos são compatíveis com 
lesão de neurônio motor inferior e de evolução aguda ou crônica. 

Palavras-chave: aorta; trombo; tromboembolismo; cão.

INTRODUÇÃO
A neuromiopatia isquêmica é uma síndrome clínica secundária à interrupção do aporte sanguíneo geralmente para 
os membros pélvicos, causada pela presença de trombo na trifurcação da aorta abdominal (1). A isquemia pode 
causar paresia ou paralisia tanto em felinos (3) como em caninos (2, 4). 

Alguns sinais clínicos inespecíficos da neuromiopatia isquêmica como claudicação (2), paresia ou plegia, diminuição 
de reflexos espinhais e do tônus muscular (5) podem levar o clínico a suspeitar de afecção de origem ortopédica ou 
neurológica (5), dificultando o diagnóstico da doença. Devido a isso, objetivou-se relatar dados epidemiológicos, 
clínicos e anatomopatológicos de cinco cães com neuromiopatia isquêmica secundária à trombose ou tromboembolismo 
aórtico e apresentar os principais fatores que podem auxiliar na diferenciação de outras doenças que causam sinais 
clínicos semelhantes.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram revisados os registros médicos do serviço de neurologia de cães que apresentavam alterações nos membros 
pélvicos entre 2008 e 2016, atendidos no Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal de Santa 
Maria e incluídos aqueles com diagnóstico clínico e pós-morte de trombose ou tromboembolismo aórtico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente estudo, a doença ocorreu em cadelas, com idade entre 11 e 15 anos, sendo três de raça pura e dois 
sem raça definida. Entretanto, estudos com maior número de pacientes envolvidos comprovaram a ausência de 
predileção por sexo, raça ou idade, incluindo pacientes a partir de cinco meses de idade (6). A ocorrência desta 
afecção em caninos atendidos no serviço de neurologia do HVU foi considerada baixa (0,97%), assim como em outros 
hospitais veterinários (7). Um dos motivos a ser considerado para as baixas casuísticas é provavelmente a falta ou 
diagnóstico equivocado, pois a apresentação clínica e a patogênese da doença em cães diferem daquelas que ocorrem 
em felinos (4).
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Quanto à evolução clínica da doença, em 60% dos pacientes foi crônica, que progrediu para paraplegia em dois e 
monoplegia em um caso e, 40% de forma aguda, caracterizada por paraplegia. Dois pacientes, com evolução acima de 
crônica apresentaram claudicação em apenas um dos membros pélvicos precedendo a disfunção motora bilateral. A 
claudicação é observada provavelmente pela obstrução incompleta do fluxo sanguíneo e a dor muscular decorrente 
da isquemia parcial do membro pélvico (7). Apesar de serem descritas em cães, tanto a apresentação aguda como a 
crônica, a primeira está associada a sinais clínicos mais severos e menor sobrevida (5, 7). 

A avaliação da locomoção durante exame neurológico revelou paraplegia em quatro cães e monoplegia associada 
à monoparesia contralateral em um cão e sem ataxia proprioceptiva. Em todos os pacientes foram observadas 
deficiências proprioceptivas, com reflexos segmentares espinhais ausentes bilateralmente em quatro cães e, em um 
cão, ausente no membro pélvico esquerdo e diminuído no direito. O tônus muscular estava diminuído em todos os 
casos. Verificou-se ausência de dor profunda bilateral ou unilateral, além de ausência de dor a palpação epaxial em 
todos os casos. Esses achados clínicos decorrentes da lesão isquêmica (1) podem confundir o clínico no momento 
da avaliação do paciente em suspeitar de doenças que afetam a medula espinhal entre os segmentos L4-S3 (5). Uma 
das maneiras que permite reduzir ou até mesmo descartar o envolvimento medular é a presença de sensibilidade 
e mesmo dor grave acima da articulação do joelho, evidenciada na neuromiopatia isquêmica, associada à ausência 
de pulso femoral. Por outro lado, nos casos de paraplegia sem dor profunda de origem medular ocorre perda da 
sensibilidade em todo o membro do paciente. 

Na necropsia, três pacientes apresentaram alteração cardíaca, sendo dois de endocardite e um de cardiomiopatia 
dilatada com presença de trombo focalmente extenso na aurícula esquerda. As cinco pacientes apresentavam trombo 
focalmente extenso que se estendia da aorta abdominal até a região de bifurcação das artérias ilíacas externas. Outros 
achados de necropsia como infartos renais e esplênicos são os locais mais comuns em cães com alteração cardíaca, 
sobretudo endocardite infecciosa, seguidos por miocárdio e encéfalo (6). 

O diagnóstico precoce, quando o paciente ainda não apresenta quadro plégico bilateral talvez seja a chave para 
maiores taxas de sucesso no tratamento e isso depende tanto da patofisiologia da doença e alterações concomitantes 
como da habilidade do clínico diagnosticar, associada aos custos da terapia (2). Outros métodos diagnósticos para a 
neuromiopatia isquêmica, além da palpação do pulso arterial já foram descritas (2, 6). Entretanto, é preciso lembrar 
que a suspeita clínica inicial que direciona para outros meios diagnósticos, em todos os casos, surge pela ausência ou 
diminuição do pulso arterial à palpação, um exame simples, rápido e não invasivo. 

CONCLUSÕES
A neuromiopatia isquêmica secundária ao tromboembolismo aórtico deve ser considerada como diagnóstico 
diferencial em cães que apresentem claudicação, paraparesia ou paraplegia de início agudo ou crônico, sem distinção 
de sexo, raça ou idade, mesmo que os sinais clínicos mimetizem disfunção medular do segmento L4-S3. 
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RESUMO 
Anemias hemolíticas com formação de corpúsculos de Heinz ocorrem através de compostos oxidantes presentes 
na circulação que podem reagir com o radical sulfidril dos aminoácidos da globina e em parte da molécula de ferro 
que compõem a hemoglobina. A oxidação da hemoglobina leva à precipitação e à formação de metamoglobina e 
corpúsculos de Heinz, podendo ser resultantes da ingestão ou administração de substâncias oxidantes. Um felino, 
Siamês, de 15 anos de idade foi atendido com histórico de convulsão. O diagnóstico estabeleceu-se através da 
tomografia computadorizada de crânio, que revelou otite média e interna em orelha direita. Após realizar osteotomia 
ventral de bula timpânica, o material colhido foi submetido à cultura e antibiograma, confirmando otite interna de 
origem bacteriana por Klebsiella spp. multiressistente, sensível apenas à Imipinem com cilastatina sódica.O tratamento 
foi instituído e o paciente começou a apresentar hemólise aguda, com ocorrência de óbito. O objetivo deste trabalho é 
relatar o primeiro caso de hemólise em um felino pelo uso de imipinem, já descrito em humanos. Há a necessidade de 
trabalhos que demonstrem a segurança do uso de carbapenêmicos em gatos e que determinem a sua dose terapêutica 
e seus prováveis efeitos adversos.  

Palavras-chave: meningoencefalite; corpúsculo de Heinz; tomografia; convulsões; carbapenens. 

INTRODUÇÃO  
Os felinos apresentam uma característica biológica e estrutural importante de suscetibilidade do eritrócito em se 
oxidar resultando na formação de metamoglobina, que é incapaz de transportar oxigênio, e formação de corpúsculos 
de Heinz, que ocorrem principalmente com o uso de drogas específicas, como paracetamol, benzocaína, dipirona, 
azul de metileno, cloridrato de fenazopiridina e propofol[1]. Dentre os medicamentos que, em humanos, causam 
anemia hemolítica estão os carbapenêmicos, porém ainda não descrita em felinos [2]. 

A anemia hemolítica é demostrada através da redução do hematócrito e hemoblobina e aumento significativo 
nos corpúsculos de Heinz, que são oriundos da desnaturação oxidativa da hemoglobina. Cerca de 1% a 2 % das 
hemácias de gatos normais contêm esses corpúsculos, possivelmente devido à tendência incomum de desnaturação 
da hemoglobina e por ela conter o dobro de grupos sulfidrilas reativos comparados a outras espécies [3]. O objetivo 
deste trabalho é descrever o primeiro caso de um felino com anemia hemolítica aguda após 14 dias de tratamento 
com imipinem com cilastatina sódica, bem como reforçar a necessidade de se realizar mais estudos com este fármaco 
em gatos.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um gato, macho, 
castrado, Siamês, com quinze anos de idade, negativo para presença de antígenos do vírus da leucemia e anticorpos 
contra o vírus da imunodeficiência felina (FIV/FeLV), com histórico de três episódios de convulsão em dois dias, 
tônicos, localizados em cabeça, pescoço e membros torácicos, com duração de um minuto. O paciente apresentava 
febre de 41,3ºC, estava alerta e o reflexo de ameaça bilateral ausente foi a única alteração encontrada no exame 
neurológico. Foi solicitado hemograma, bioquímica sérica, ecocardiograma, exame qualitativo de urina, radiografia 
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de tórax, ultrassonografia abdominal e tomografia encefálica.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após verificar que os exames não continham alterações significativas, o paciente foi submetido à anestesia e 
tomografia computadorizada de crânio, que revelou otite média e interna em orelha direita. Foi realizada osteotomia 
ventral de bula timpânica da orelha direita e o material coletado da bula enviado para cultura e antibiograma, sendo 
confirmada otite interna de origem bacteriana por Klebsiella spp. multiressistente, sensível apenas à Imipinem com 
cilastatina sódica.  

O paciente foi acompanhado com exames periódicos de sangue, quando no 14º dia houve uma redução significativa 
do hematócrito (12%) e hemoglobina (3.8 g/dL), policromasia discreta e presença de 40% de corpúsculos de Heinz. 
Foi realizada transfusão de sangue fresco total, porém, sem resultar em melhora clínica. A tutora optou pela não 
interrupção do tratamento, e o gato veio a óbito após 17 dias de tratamento. 

Na necropsia, foram encontradas alterações macroscópicas em bula timpânica direita e fígado, ambos com conteúdo 
mucoso e presença de grumos esbranquiçados. No exame bacteriológico post mortem, não houve crescimento 
bacteriano significativo na orelha direita. Nas amostras tanto do sistema nervoso central, quanto do fígado houve 
crescimento bacteriano de Klebsiella spp. Foi determinado como diagnóstico definitivo otite bacteriana, com possível 
migração bacteriana para encéfalo. 

O isolamento de Klebsiella spp. na bula timpânica após a osteotomia e do tecido cerebral post mortem, permitem 
inferir que houve a migração bacteriana intracraniana da otite, seja por êmbolo bacteriano ou por passagem através 
da barreira hematoencefálica, o que explicaria as convulsões, conforme relatado em cinco gatos [4]. Já a ausência 
de crescimento bacteriano na bula timpânica direita no isolamento post mortem, demonstra que houve inibição do 
crescimento de Klebsiella spp. no conduto auditivo, após tratamento com o imipenem, associado à diminuição da 
carga bacteriana por lavagens sucessivas da bula timpânica com solução fisiológica durante a osteotomia ventral. 

A hemólise apresentada pelo paciente foi associada a este fármaco devido ao seu início súbito e concomitante, o que 
gerou insucesso do tratamento. Há estudos comprovando a segurança do uso de Imipenem em seres humanos, mas 
não foram encontrados estudos em gatos. Há, contudo, relato de hemólise grave em paciente humano idoso pelo uso 
de Meropenem [2], outro antimicrobiano da classe dos carbopenens. Sabe-se ainda que o Imipenem pode apresentar, 
em estudos in vitro, inibição por competição da eritrócito-glutationa redutase humana, responsável pela defesa do 
eritrócito contra a hemólise [5].  

CONCLUSÃO 
Há a necessidade de estudos que demonstrem a segurança do uso de carbapenêmicos em gatos e que determinem a 
sua dose terapêutica e seus prováveis efeitos adversos.  
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RESUMO 
Foram encaminhados três espécimes de bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans), em períodos diferentes, provenientes 
de criadouro conservacionista, cativos em mesmo recinto, para atendimento no Preservas-UFRGS. Os três animais 
apresentavam histórico e sinais clínicos semelhantes. Após exames clínico e complementares, foram observadas 
alterações no hemograma como leucocitose com desvio a esquerda, na bioquímica sérica como o aumento dos 
valores séricos de ureia e creatinina, na urinálise bacteriúria e alterações em morfologia renal, diagnosticadas por 
ecografia abdominal total. Tais achados foram consistentes com o diagnóstico de insuficiência renal aguda (IRA) o 
qual apresentou sucesso no tratamento com terapia de suporte. 

Palavras-chave: primatas; nefrologia; silvestres; IRA. 

INTRODUÇÃO 
Quando a capacidade de função renal é abruptamente diminuída, fazendo com que os rins falhem em executar suas 
funções metabólicas e endócrinas, instala-se a IRA. (1) Esta patologia pode ser causada por infecções bacterianas, 
como pela Leptospirose spp que, em animais selvagens, é extremamente comum em várias espécies. (2) Partindo deste 
contexto, o presente trabalho tem como objetivo descrever três casos clínicos de bugios acometidos por IRA, onde foi 
obtido sucesso no tratamento clínico.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
Três bugios-ruivos, provenientes de um criadouro conservacionista, cativos em mesmo recinto, foram encaminhados 
ao PRESERVAS-UFRGS em períodos distintos, com histórico e sinais clínicos semelhantes de hiporexia, desidratação 
e prostração. O bugioruivo “1” era macho, jovem, com 5,4 kg de massa corporal; o “2” era fêmea, adulta, com 3,2 
kg apresentando caquexia; e o “3” era macho, jovem, com 6,4 kg. Como exames complementares foram realizadas 
avaliações hematológicas e bioquímicas com total de três coletas, urinálise e exame ultrassonográfico abdominal 
total. 

RESULTADOS 
Após exames, os três apresentaram alterações como leucocitose (referência: 4,64 - 6,06 x10³/µL) (3) com desvio a 
esquerda, aumento significativo para os valores séricos de uréia e creatinina. Na urinálise, foi verificado bacteriúria. 
Na ultrassonografia abdominal, o bugio “3” apresentou alterações em morfologia renal. Conforme a Tabela 1, podem 
ser observados os valores obtidos em diferentes coletas feitas durante o tratamento de IRA nos três indivíduos, sendo 
os valores de referência para espécie foram considerados como creatinina sérica entre 1,11 - 1,27 mg.dL-1 e ureia 
sérica 33,35 - 40,22 mg.dL-1. (3) 
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Tabela 1: Valores de creatinina e ureia sérica no período de internamento hospitalar.   

Para o bugio-ruivo “1”, foi administrado fluidoterapia (50 mL/kg/dia, IV, 7 dias), associado a amoxicilina com 
clavulanato (15 mg/kg, BID, VO, 15 dias), enalapril (0,125 mg/kg, BID, VO, 5 dias) e associação de suplementações 
vitamínicas. O animal “2” recebeu o mesmo tratamento, associado ao uso de simeticona (40 mg/kg, TID, VO, 3 dias), 
enrofloxacina (5 mg/kg, BID, VO, 7 dias), além de reposição de ferro e uso de probióticos (0,2 g/kg, VO, 4 dias). 
Para o bugio “3”, a terapêutica instituída foi semelhante ao “1”. Após melhora dos sinais clínicos e normalização dos 
valores dos exames sanguíneos, os pacientes receberam alta após 19, 27 e 11 dias de tratamento, respectivamente. 

DISCUSSÃO 
A IRA é caracterizada por elevação das concentrações séricas de creatinina e ureia. (4) Como os animais tinham 
procedência do mesmo recinto, conviviam juntos e eram da mesma espécie, considerou-se que a possível causa da 
IRA pudesse ser infectocontagiosa, sugerida pela leucocitose com desvio a esquerda em todos os animais. 

Dentre as doença infecciosas que cursam com IRA, pode-se destacar a leptospirose. Devido aos relatos de ocorrência 
de roedores no ambiente de cativeiro dos animais, esta era a principal suspeita. Os roedores comportam-se como 
portadores permanentes de Leptospira spp. Isso faz com que ambientes por onde circulam, estejam constantemente 
contaminados por esse agente. (5) A doença é considerada rara em primatas neotropicais, porém surtos já foram 
observados em Saguinus midas midas, Saguinus midas niger, Pithecia monachus (Sá et al., 1999), Saguinus labiatus (Reid 
et al., 1993), Saimiri sciureus (Perolat et al., 1992) e Callithrix khulii (Baitchnan et al., 2006).(3) 

A IRA é uma importante complicação da fase tardia de leptospirose, cursando com a perda progressiva do volume 
intravascular, os pacientes desenvolvem insuficiência renal, devido à azotemia pré-renal. (6)  

Partindo disso, recomenda-se estudos sorológicos para investigar a causa da IRA, investigando a suspeita clínica. 
São recomendados manejos preventivos no cativeiro, com o intuito de reduzir a população de roedores próximo ao 
criatório. 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que a terapêutica instituída foi efetiva no tratamento de IRA nos bugiosruivos, obtendo-se normalização 
dos valores de creatinina e ureia. Sugere-se que a ocorrência da IRA nesses animais tenha etiologia infectocontagiosa 
sendo necessários novos estudos para diagnóstico de agente etiológico nessa população de primatas. 
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RESUMO 
A meningite bacteriana é uma infecção incomum em gatos, caracterizando-se por uma inflamação e colonização 
bacteriana das meninges. A colonização bacteriana é causada por traumas ou mordeduras, podendo ocorrer também 
devido à disseminação hematógena de microrganismos de um foco infeccioso distante.Os sinais clínicos caracterizam-
se por hiperestesia e febre, além de outros sinais neurológicos. O diagnóstico é feito através da cultura bacteriana do 
líquido cefalorraquidiano. O prognóstico é reservado já que, na grande maioria dos casos, o diagnóstico é tardio.O 
presente trabalho descreve o caso grave de meningite bacteriana aguda por Staphylococcus coagulase negativo em um 
gato doméstico com paraplegia e de um segundo caso tendo como sinal clínico convulsão, com prognóstico favorável 
após tratamento antimicrobiano.  

Palavras-chave: felino, infecção, trauma, meningoencefalite. 

INTRODUÇÃO  
As infecções do sistema nervoso central (SNC) em felinos são consideradas incomuns, ocorrendo em cerca de 1,0% 
dos gatos com doença neurológica e 3,7% dos gatos com doença inflamatória central (1). 

De maneira geral, os microrganismos podem ter acesso ao SNC por via hematógena ou por invasão neurógena 
através de axônios periféricos e por disseminação direta (2), resultante de processos contíguos ou através de soluções 
de continuidade induzidas como processos traumáticos. As principais bactérias envolvidas em doenças infecciosas 
do SNC de gatos domésticos são Pasteurella spp. e Staphylococcus spp(3).  

O diagnóstico precoce e a instituição imediata de terapêutica são condições imprescindíveis para reduzir a 
mortalidade associada aos casos de meningite bacteriana. A realização de colheita de líquor (LCR) é o principal meio 
para se estabelecer o diagnóstico definitivo(4). A ressonância magnética e a tomografia computadorizada podem 
também auxiliar no diagnóstico. 

Esse trabalho relata dois casos de meningite bacteriana com prognósticos distintos,  salientado os achados clínicos, 
patológicos, microbiológicos e conduta terapêutica, tendo por objetivo alertar os clínicos sobre a importância da 
realização de uma conduta rápida e agressiva mediante uma suspeita clínica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCV-UFRGS), 
um felino, macho, sem raça definida (SRD), um ano de idade. A queixa principal do responsável era paralisia dos 
membros pélvicos há um dia e uma lesão cutânea dorsal na região lombossacra esquerda há um mês. Esta lesão foi 
tratada sem orientação de um médico veterinário com rifamicina, a cada oito horas, porém, sem melhora clínica. No 
exame neurológico, percebeu-se arreflexia patelar e do panículo, propriocepção ausente nos membros pélvicos com 
paraplegia evidente, além de propriocepção diminuída nos membros torácicos. Durante a avaliação neurológica, 
o paciente apresentou parada cardiopulmonar indo à óbito, sendo encaminhado para exame post mortem. Durante 
a abertura da calota craniana, observou-se extravasamento de grande quantidade de material purulento, o qual se 
acumulava no assoalho da cavidade e sob a dura-máter em toda a extensão medular. Um swab da medula espinhal, 
do cérebro e do cerebelo foram encaminhados para cultura bacteriana. Houve crescimento de colônias brancas, 
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não hemolíticas, que quando submetidas à coloração de Gram, apresentaram-se na forma de cocos gram-positivos. 
Foram realizados os testes de catalase e coagulase, no qual a bactéria apresentou resultado positivo e negativo, pode-
se então confirmar que a bactéria era da espécie Staphylococcus saprophyticus multirresistente.  

O segundo caso foi de um felino, fêmea, SRD, encontrado na rua na manhã do atendimento com um ferimento na 
cabeça, sem histórico devido ao fato de ser um animal errante, apresentando como sinais clínicos convulsão e estado 
mental comatoso. Durante o exame clínico, a paciente apresentou convulsão generalizada de aproximadamente dois 
minutos, temperatura retal de 40,3º C, lesão cutânea purulenta no crânio, com bordos necróticos. O paciente ficou 
hospitalizado devido ao estado clínico geral, sendo solicitado hemograma e teste imunoenzimátio para presença 
de antígenos do vírus da leucemia e anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina (FIV/FeLV). Estando o 
paciente estabilizado, optou-se pela colheita de líquor sob anestesia geral.A amostra colhida foi enviada para análise, 
cujo resultado estava dentro dos valores de referência, porém com a presença de incontáveis cocos por campo. 
Uma alíquota da amostra foi enviada para cultura e antibiograma, em que não houve crescimento de nenhum 
microorganismo, mesmo em meios mais enriquecidos. Foi então estabelecido antimicrobiano empírico com sulfa 
com trimetropim (30 mg/kg, a cada 12 horas, durante 30 dias) com sucesso no tratamento. A paciente voltou para 
reavaliação sem histórico de novos episódios de convulsão e com a ferida cicatrizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A discrepância dos casos apresentados demonstra o quão difícil pode ser identificar agentes que possam estar 
causando lesões neurológicas nos pacientes na rotina clínica. Uma das dificuldades é estabelecer com precisão o 
diagnóstico diferencial de meningite bacteriana, particularmente naqueles casos em que os testes para a identificação 
da bactéria são negativos, já que o líquor tem um cultivo fastidioso que pode resultar em resultados falso negativos(5).  

A terapia antimicrobiana deve ser incluída em animais com lesão cutânea traumática no SNC ou adjacentes a esse, 
já que a infecção do SNC pode ocorrer por migração e colonização bacteriana, conforme já descrito em humanos (6). 

O sucesso do tratamento implica na seleção de antibióticos eficazes contra os patógenos prováveis, que tenham boa 
penetração no SNC, que atinjam concentrações bactericidas adequadas e apresentem baixa toxicidade (4). Outro 
fator decisivo para o sucesso terapêutico é a instituição da antibioticoterapia de forma mais precoce possível, tão logo 
tenha se suspeitado de meningite, o que infelizmente não foi possível no primeiro caso, em vista da evolução aguda, 
rápida e desfavorável.  

CONCLUSÃO 
Na suspeita de meningite, o tratamento profilático, sintomático e de suporte deve ser iniciado o quanto antes, até a 
elucidação do agente causador em questão, já que a infecção bacteriana do SNC resulta em complicações neurológicas 
graves. 
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RESUMO
As filarioses caninas são provocadas por nematoides, destes o de maior importância é D. immitis, são transmitidas 
por mosquitos, podendo acometer o homem. O objetivo deste trabalho foi descrever a ocorrência de cães positivos 
para microfiárias atendidos em um Hospital Universitário Veterinário de Niterói, em um período de 19 meses. Um 
total de 4312 amostras de sangue de pacientes caninos susceptíveis foram analisadas pela Técnica de Woo. Foram 
positivos 239 (5,54%) cães. Comparando o mesmo período (Junho a Dezembro) nos dois anos analisados, observa-se 
que em 2016 houve maior ocorrência (7,79%), comparado a 2015 (3,52%). Ao longo do ano de 2016, os meses com 
maior ocorrência de microfilária foram: Julho (11,65%), Agosto (10,93%) e Novembro (9,84 %), enquanto os meses 
com menor ocorrência foram: Março (2,90%), Junho (4,91%) e Setembro (4,15%). O número de machos acometidos 
(5,07%) por microfilárias foi maior do que o de fêmeas (3,63%) no período entre junho de 2015 a junho de 2016. A 
ocorrência de cães positivos dobrou no período estudado, alertando para a necessidade de uma maior atenção aos 
programas de prevenção desta doença na cidade de Niterói.

Palavras chave: dirofilariose; microfilária; verme do coração

INTRODUÇÃO
As filarioses caninas são provocadas por nematoides, destes o de maior importância é D. immitis, transmitido por 
mosquitos dos gêneros Culex, Aedes ou Anopheles e que se instala na artéria pulmonar e ventrículo esquerdo do 
animal. Tem distribuição mundial, mas é mais frequente em regiões costeiras e onde há desenvolvimento desses 
mosquitos (1). A menor prevalência em áreas longe do litoral pode estar ligada aos vetores (2). 

Os cães parasitados podem apresentar dispneia, intolerância ao exercício, epistaxi, ascite e anorexia e este parasita 
também pode infestar humanos acidentalmente, gerando nódulos pulmonares similares a neoplasias pulmonares 
(3). 

O presente trabalho teve como objetivo descrever a ocorrência de microfilárias em cães atendidos em um Hospital 
Universitário Veterinario da cidade de Niterói, região litorânea e endêmica para a doença.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram atendidos no Hospital Universitário de Medicina Veterinária Professor Firmino Mársico Filho da Universidade 
Federal Fluminense 4312 pacientes caninos de diferentes raças, sendo a maioria sem raça definida, que apresentavam 
suspeita clínica para a doença. Foram coletadas amostras sanguíneas por punção de veia cefálica ou jugular e 
acondicionadas em tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e processadas ate 8 horas apos a coleta 
pela Técnica do Microhematócrito ou Técnica de Woo. Nesta técnica, o sangue é colocado em tubos microcapilares e 
centrifugado por 5 minutos a 11000 RPM. Dessa forma, as microfilárias podem ser visualizadas, quando presentes, 
na região acima da camada leucocitária, em microscópio óptico (4). A visualização microscópica do parasito em 
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esfregaço sanguíneo corado com corante instantâneo (Panóptico rápido) também foi realizada. Foi realizado 
levantamento dos laudos no período de Junho de 2015 a Dezembro de 2016 e os resultados analisados por estatística 
descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 4312 pesquisas de microfilárias foram realizadas neste período, sendo 239 (5,54%) positivas, 184 das 
quais só em 2016. Um estudo anterior (5) demonstrou 24.46% de cães positivos na mesma região estudada, utilizando 
técnica de Knott modificada e teste imunoenzimático para detecção de antígeno (ELISA), mais sensíveis e específicos 
para detecção de D. immitis, o que pode ter refletido na diferença, além disso o teste de Woo não é capaz de classificar 
qual nematódeo está relacionado a infecção. Comparando o mesmo período (Junho a Dezembro) nos dois anos 
analisados, observa-se que em 2016 (7,79%) houve o dobro da ocorrência, comparado a 2015 (3,52%). Apesar da 
evolução na terapêutica preventiva à filariose muitos tutores desconhecem ou não fazem regularmente o uso destes 
medicamentos sendo necessária uma maior atenção dos programas de prevenção contra este agente nesta região. 
Os meses com maior frequência de microfilária foram: Julho (11,65%), Agosto (10,93%) e Novembro (9,84%). Já os 
meses com menor frequência foram: Março (2,90%), Junho (4,91%) e Setembro (4,15%). Segundo (2), a transmissão 
possui influência da temperatura ambiental sobre a taxa de desenvolvimento larval do mosquito vetor, tornando 
a transmissão sazonal de acordo com a temperatura. A análise da distribuição das amostras por sexo foi realizada 
de Junho de 2015 a Junho de 2016, tendo sido analisados nesse período amostras de 1341 machos e 1597 fêmeas. O 
número de machos acometidos (5,07%) por microfilárias foi maior do que o de fêmeas (3,63%). Dados semelhantes 
foram relatados (6,7), embora não exista explicação fisiopatogênica para este resultado.

CONCLUSÕES
A ocorrência de cães microfilarêmicos dobrou no período estudado, alertando para a necessidade de uma maior 
atenção aos programas de prevenção contra este agente nesta região, principalmente por se tratar de uma zoonose.
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RESUMO
Uma das principais alterações hematológicas observadas no eritrograma dos animais domésticos são os distúrbios 
anêmicos, que normalmente têm etiologia secundária às doenças sistêmicas e por isso muitas vezes não são estudados 
com a devida atenção. O presente estudo teve como objetivo relatar a ocorrência e classificação das anemias caninas. 
Para realização do estudo, foram revisados 2.395 eritrogramas caninos realizados no Hospital Veterinário “Roque 
Quagliato”, das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), no período de 2.013 a 2.015. No total, 909 cães apresentaram 
anemia, predominantemente anemias normocíticas normocrômicas. Portanto, é importante que o clínico veterinário 
diagnostique enfermidades que cursem principalmente com aplasia/hipoplasia medular para o restabelecimento do 
processo anêmico.

Palavras-chave: Animais domésticos; Anêmicos; Classificação morfológica.

INTRODUÇÃO 
Dentre os exames realizados rotineiramente pelos médicos veterinários, os hematológicos e bioquímicos são os mais 
comuns, auxiliando no diagnóstico das principais enfermidades (1). O hemograma se destaca pela sua praticidade, 
economia e diversidade de informações que pode oferecer na clínica médica, desde que adequadamente interpretado. 
É dividido em três partes: eritrograma, leucograma e plaquetograma (2,3). 

Uma das principais alterações hematológicas observadas nos animais domésticos é a anemia, que normalmente 
tem etiologia secundária a doenças sistêmicas (2,4). A anemia é caracterizada pela diminuição da concentração de 
hemoglobina, número de eritrócitos e/ou hematócrito (5). A anemia pode ser classificada morfologicamente com 
base nos índices hematimétricos volume corpuscular médio (VCM) e concentração hemoglobínica corpuscular 
média (CHCM) e é importante porque auxilia no estabelecimento da causa do processo anêmico. A avaliação do 
VCM classifica a anemia em microcítica, normocítica ou macrocítica, enquanto a avaliação do CHCM classifica o 
processo anêmico em hipocrômico ou normocrômico (1,2,4,5).

O presente estudo objetivou fazer um estudo retrospectivo com a ocorrência e classificação morfológica das anemias 
de cães atendidos na região de Ourinhos-SP, auxiliando na determinação de possíveis fatores predisponentes para 
o processo anêmico.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo retrospectivo com análise dos hemogramas realizados no Hospital Veterinário “Roque 
Quagliato” das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) no período de 2.013 a 2.015. Foram considerados os exames 
de animais que obedeceram jejum prévio de 8 horas, que não faziam uso de medicações que alterem o eritrograma e 
que apresentaram dados completos do paciente como idade, espécie, raça e sexo.

As amostras de sangue (4 mL) dos animais foram colhidas das veias cefálica ou jugular e acondicionadas em tubos 
com EDTA (INJEX, Ourinhos, SP, Brasil), sendo analisadas em até 30 minutos. As contagens totais de eritrócitos, 
leucócitos, plaquetas e dosagem de hemoglobina foram obtidas a partir do contador de células automatizado 
veterinário (ABX Micros ESV 60, Paris, França). O volume globular foi determinado pelo método do microcapilar de 
Strumia (11.400 rpm por 5 minutos). Os valores de VCM e CHCM foram calculados segundo fórmula previamente 
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descrita (3).

Os animais foram classificados segundo a faixa etária em filhotes (até 1 ano de idade), adultos (1 a 9 anos) e idosos 
(>9 anos), segundo critério previamente publicado (6). Para diagnóstico e classificação das anemias, foram utilizados 
os valores de referência obtidos por Weiss e Wardrop (7).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou-se que do total de 2.395 hemogramas caninos realizados, 909 apresentaram anemia. As fêmeas caninas 
apresentaram maior ocorrência de anemia, acometendo 508 cães. 

De acordo com a faixa etária, a anemia foi mais frequente em cães idosos (373/909), seguida dos adultos (306/909) e 
filhotes (230/909). A anemia em cães idosos pode estar relacionada à redução de eritrócitos que ocorre naturalmente 
nesses animais (8).

Quanto à morfologia, as anemias normocíticas normocrômicas foram as mais frequentes, estando presentes em 50% 
dos hemogramas caninos. Outros estudos detectaram 80,5% (5) e 95,5% (2) de anemia normocítica normocrômica em 
cães. Essas anemias normocíticas normocrômicas são as mais comuns em animais domésticos, estando presentes em 
animais com deficiência da síntese de eritropoietina, inflamações crônicas, insuficiência renal crônica, transtornos 
endócrinos, neoplasias, aplasia eritroide seletiva, hipoplasia e aplasia medular, hemorragia e hemólises agudas, 
intoxicação por chumbo e deficiência de ferro (9). As anemias microcíticas hipocrômicas foram o segundo tipo de 
anemia mais frequente em cães, totalizando 187 (20,5%) dos hemogramas caninos, seguida das anemias microcíticas 
normocrômicas em 100 (11%), anemias normocíticas hipocrômicas em 84 (9,2%), macrocíticas hipocrômicas em 43 
(4,7%) e macrocíticas normocrômicas em 38 (4%) dos hemogramas caninos.

Em relação às raças, cães sem raça definida (SRD) apresentaram anemia com maior frequência (387/909), 
principalmente do tipo normocítica normocrômica, microcítica hipocrômica e microcítica normocrômica. A maior 
prevalência de anemia nos cães SRD pode estar relacionada à falta de assiduidade do controle sanitário como 
vacinação e desverminação, que ocorre menos em relação aos animais com padrão racial definido. 

CONCLUSÃO
A anemia normocítica normocrômica foi a mais prevalente em cães, sendo de fundamental importância para clínico 
veterinário a consideração de patologias que cursem com diminuição da produção de eritrócitos para resolução da 
causa do processo anêmico.
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RESUMO 
A osteíte mandíbulo-alveolar é uma condição patológica pouco descrita na medicina veterinária de pequenos animais. 
Se trata de uma condição em que há exposição óssea decorrente de exodontia. O objetivo deste trabalho foi relatar 
um caso de osteíte mandibular em um felino doméstico. O paciente foi tratado com Amoxicilina com Clavulanato 
na dose de 20 mg/kg, duas vezes ao dia, durante 14 dias e maxicam na dose de 0,1 mg/kg, sid, durante 4 dias, com 
posterior melhora clínica.

Palavras- chave: Inflamação; mandíbula; odontologia veterinária.

INTRODUÇÃO 
A osteíte mandíbulo-alveolar e uma condição que gera intensa dor no paciente, comum em ser decorrente após cerca 
de três a cinco dias após a exodontia. Apresenta odor fétido, com paredes ósseas alveolares expostas sem cobertura 
protetora. Pode ser descrita pelo mecanismo de destruição da fibrina do coágulo sanguíneo antes que o mesmo seja 
substituído por tecido de granulação (1).

Embora sejam raros os relatos descritos na medicina veterinária, em seres humanos se trata de uma condição 
relativamente frequente após extrações de terceiros molares, tendo algumas pesquisas importantes apresentado 
dados de prevalência que variam entre 1 a 45% após cirurgias nessa região e 2 a 4% após extrações simples em outras 
regiões (1,2,3).

 Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de um felino doméstico com diagnóstico de osteíte mandíbulo-
alveolar e sua evolução após terapêutica médico-veterinária.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no hospital veterinário do Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN, um felino, sem raça 
definida, apresentando alterações buco-maxilares. O tutor do animal relatou como principais sinais clínicos: apatia 
persistente, hiporexia e aumento da região mandibular. Ao exame físico e clínico foi possível notar a presença de 
um abcesso mandibular com secreção mucopurulenta e apatia. Para confirmação do diagnóstico foram solicitados 
exames citopatológico e de raio-x

O animal realizou tratamento com Amoxicilina com Clavulanato na dose de 20 mg/kg, duas vezes ao dia, durante 
14 dias e maxicam na dose de 0,1 mg/kg, sid, durante 4 dias. Após 15 dias de tratamento, o animal não apresentava 
mais nenhum sintoma clínico, apenas o aumento ósseo se manteve, porém, sem trazer danos à saúde. 

RESULTADOS 
Durante a consulta foi possível notar intensa protuberância mandibular com perda de um dos caninos mandibular.  
A citopatologia foi realizada pela técnica de punção aspirativa por agulha fina, por meio da qual foi possível 
ser visualizada grande quantidade de células espumosas executando fagocitose e células inflamatórias, com 
predominância de neutrófilos. O raio x demonstrou síntese excessiva de osso, localizado cranialmente à mandíbula, 
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com área radiopaca e aumento da densidade óssea.

DISCUSSÃO
Nas primeiras 24 horas após a remoção do dente, os pacientes relatam uma melhora inicial ou redução da dor, mas 
em seguida desenvolvem uma dor severa, debilitante e constante, que continua durante a noite e se torna mais 
intensa em 72 horas após a extração. A gengiva adjacente pode se apresentar com aspecto avermelhado, inflamado 
e frágil (4)

Halabí et al. (2012), realizaram um estudo para avaliar fatores de risco para o desenvolvimento de osteíte alveolar. 
Foram encontradas associações estatísticas significantes entre extração traumática, uso de tabaco após a extração, 
infecção prévia do sítio cirúrgico e o desenvolvimento de osteíte-alveolar (5). Em felinos podemos relacionar a 
casuística ao fato de auto higienizarem em grande frequência, facilitando a contaminação por agentes infecciosos. 

CONCLUSÃO 
Embora a osteíte mandíbulo-alveolar seja pouco descrito na literatura veterinária, foi observado que o tratamento 
com antibioticoterapia associado a utilização de anti-inflamatório para minimizar a dor no paciente, demonstraram 
ser eficazes no tratamento da doença.
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RESUMO 
A osteocondrite dissecante (OCD) é uma afecção da cartilagem articular decorrente da má ossificação endocondral, 
sendo caracterizada pela fragmentação da área acometida, com formação de fragmentos livres no espaço sinovial. 
Nos cães, afeta principalmente a articulação escapuloumeral, mas pode afetar as demais articulações, cujo principal 
sinal clínico é a claudicação. O tratamento definitivo é cirúrgico e consiste na retirada do retalho de cartilagem que 
recobre o defeito, geralmente por artrotomia. Este trabalho tem por objetivo descrever o caso de uma cadela da raça 
Dogue de Bordeaux atendida no Hospital Veterinário da UFLA e diagnosticada com OCD na articulação do ombro 
esquerdo. A paciente apresentava histórico de claudicação intensa no membro torácico esquerdo. Ao exame clínico foi 
observada dor à movimentação da articulação do ombro. Ao raio-x das articulações escapuloumerais observaram-se 
alterações compatíveis com OCD bilateral. Na articulação do ombro esquerdo, que apresentava manifestação clínica da 
doença, foi instituído o tratamento cirúrgico por meio de artrotomia. Após recuperação pós-operatória, o animal não 
demonstrava sinais de claudicação.

Palavras-chave: Endocondral, artrotomia, articulação escapuloumeral 

INTRODUÇÃO 
A osteocondrose é um distúrbio na cartilagem de crescimento resultante de uma alteração na ossificação endocondral. 
Representa uma causa frequente de claudicação em cães jovens, geralmente em raças de porte médio a gigante (1). 
Esta afecção pode evoluir para osteocondrite dissecante (OCD), caracterizada pela fragmentação da área espessada, 
com formação de retalhos ou fragmentos livres no espaço sinovial (2). Os principais sinais clínicos são dor articular e 
claudicação (3). A claudicação pode ter início súbito e se tornar crônica, sendo geralmente intermitente com piora após 
exercícios ou descanso (4). Cães com OCD na articulação escapuloumeral apresentam claudicação em um ou ambos 
os membros torácicos. A sintomatologia bilateral pode ocorrer com relativa frequência devido ao fato da ossificação 
endocondral anômala acometer simultaneamente os dois membros (5). O diagnóstico baseia-se no histórico, exame 
físico e ortopédico, e nos achados aos exames de imagem (4; 6). 

Este trabalho tem por objetivo descrever o caso de uma cadela da raça Dogue de Bordeaux diagnosticada com OCD na 
articulação escapuloumeral e submetida ao tratamento cirúrgico por meio de artrotomia.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO 
Foi atendida no Hospital Veterinário da UFLA uma cadela da raça Dogue de Bordeaux, com 10 meses de idade, que 
apresentava histórico de claudicação constante e intensa no membro torácico esquerdo, que se exacerbava após a realização de 
exercícios físicos. A paciente já havia sido avaliada em outra clínica veterinária aos quatro meses de idade, sendo previamente 
diagnosticada com OCD. Ao exame clínico foi observada dor à palpação e movimentação da articulação escapuloumeral 
esquerda. Foram realizados exames radiográficos simples das articulações do ombro em posicionamento adequado, onde 
se observou achatamento circunscrito do osso subcondral na porção caudal da cabeça umeral, e ainda esclerose subcondral 
e proliferação óssea periarticular compatíveis com OCD. Apesar da sintomatologia unilateral, o acometimento era bilateral 
radiograficamente. Foi recomendado o tratamento cirúrgico da articulação com apresentação clínica da afeção.

O animal retornou ao Hospital Veterinário com um ano e cinco meses de idade. Optou-se, então, pela técnica cirúrgica de 
artrotomia exploratória para curetagem da lesão e remoção do provável retalho de cartilagem. A técnica cirúrgica realizada 
foi por meio da abordagem craniolateral à articulação escapuloumeral, com tenotomia do infraespinhoso (6). Foi encontrada 
uma lesão de OCD na região caudocentral da cabeça umeral com aproximadamente 1,5cm de diâmetro. O retalho de 
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cartilagem ainda se encontrava pediculado no local da lesão, onde foi removido por meio de curetagem. O tendão do 
músculo infraespinhoso e as camadas teciduais foram suturados de forma convencional. No pós-operatorio imediato foram 
prescritos analgésico, anti-inflamatório e antibiótico, e o animal foi mantido com restrição das atividades físicas por 30 dias. 

DISCUSSÃO
A OCD acomete cães de rápido crescimento e especialmente de raças de grande porte, apesar de também ser observada 
em animais de porte médio. Sua maior incidência é observada em cães entre quatro e oito meses de idade (7; 8; 9). O 
animal foi inicialmente diagnosticado com OCD aos quatro meses de idade. A claudicação é descrita como o primeiro 
sinal clínico da afecção, sendo mais frequente o acometimento clínico unilateral (9). Verifica-se ainda exacerbação da 
claudicação após os exercícios e ligeira melhora após o repouso. No caso descrito, embora o animal possuísse OCD 
bilateral, ele apresentava sinais de claudicação apenas do membro torácico esquerdo, principalmente após exercícios, 
com discreta melhora após o descanso.

O exame clínico geralmente revela dor à palpação da articulação escapuloumeral, e em aproximadamente 50% dos casos, 
os animais estavam afetados bilateralmente (9). Ao exame físico, o animal descrito sentia muito dor à movimentação 
articular, principalmente na extensão do ombro acometido. O diagnóstico da OCD baseia-se na associação de inúmeros 
fatores, mas só é confirmado após exame radiográfico, onde são observadas irregularidades, achatamento ou concavidade 
radiotransparente no contorno articular da porção caudal da cabeça do úmero, comumente acompanhados de esclerose 
do osso subcondral (10). Ao exame radiográfico, o animal do presente relato apresentava essas alterações radiográficas 
descritas de forma bem evidente.

Há divergências quanto ao melhor tratamento para OCD da cabeça do úmero. Foi descrito que apenas 25% dos animais 
acometidos e tratados conservativamente apresentaram melhora clínica (8). Alguns autores afirmam que a cirurgia 
é o único tratamento eficaz para a OCD (10). O animal do atual relato foi diagnosticado com OCD aos quatro meses 
de idade, sendo realizado o tratamento cirúrgico somente com um ano e cinco meses de idade. Após a realização da 
cirurgia e dos cuidados pós-operatórios, o animal não apresentou mais claudicação no membro operado.

CONCLUSÃO
O diagnóstico precoce e específico da OCD é de grande valor para definição de um plano adequado de tratamento 
para a doença, objetivando um prognóstico favorável quanto ao retorno da normal função do membro. O presente 
relato demonstra que o tratamento cirúrgico é o procedimento de eleição para a OCD da cabeça umeral em cães com 
manifestação clínica do distúrbio.
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RESUMO
O osteossarcoma (OSA) caracteriza-se uma neoplasia maligna, de origem primária e que acomete principalmente cães 
de raças de grandes ou gigantes com idade média de 7 anos. O presente relato descreve o caso clínico de um canino, 
fêmea, da raça rotweiller de aproximadamente 2 anos de idade com osteossarcoma osteoblástico primário. O animal 
foi atendido no hospital veterinário da Unifil com nódulo em topo da cabeça, além de claudicação e dor em membros 
pélvicos, ambos de aparecimento agudo. Sem resposta ao tratamento clinico inicial, exames de radiografia e citologia 
revelaram extensa área de lise em região pélvica e crânio, e citologia do nódulo compatível com neoplasia mesenquial 
maligna. Mediante piora da dor, não responsiva a medicamentos e mal prognóstico, optou-se pela eutanásia. Análises 
histopatológicas coletadas em necropsia confirmaram tratar-se de um osteossarcoma osteoblástico primário.

Palavras- chave: Osteossarcoma; cão; metástases; Rottweiler

INTRODUÇÃO
O osteossarcoma (OSA) ou sarcoma osteogênico é responsável por mais de 85% das neoplasias com origem no 
esqueleto (2,3,4). Sua etiologia ainda não foi totalmente esclarecida. São mais acometidos cães de raças de grande 
porte e gigantes com idade média de 7,5 anos (2,4,7). Podem se desenvolver no esqueleto apendicular (75%) ou no 
esqueleto axial e crânio (25%) (11). É um tumor invasivo e metastático (4, 5). Sinais clínicos abrangem dor, claudicação 
ou impotência funcional do membro acometido, além de sinais sistêmicos inespecíficos (5, 12). 

O diagnóstico é baseado na história clínica, exame físico, achados radiológicos e de tomografia, e a confirmação pode 
ser feita por citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) e exame histopatológico (3, 7, 12). O tratamento baseado 
em amputação do membro acometido, associada à quimioterapia, proporciona maior sobrevida para cães com OSA, 
mas 90% deles morrem ou são eutanasiados em decorrência de metástases pulmonares (16). 

O objetivo do trabalho é relatar um caso de OSA em um cão. Tal relato torna-se relevante por se tratar de um cão 
jovem, com uma forma agressiva de OSA, que apresentava múltiplas metástases no momento do diagnóstico.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Uma cadela da raça Rottweiler, com 2 anos e 4 meses de idade, foi atendida no hospital da UNIFIL apresentando 
nódulo flutuante em topo da cabeça, claudicação e dor em membros pélvicos. Início há 2 semanas e piora progressiva. 
Ao exame clínico constatou-se dor à palpação de região sacro-ilíaca, sem outras alterações. Foram realizados exames 
de sangue, radiografia de região pélvica e cabeça, além de citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) do nódulo. 
Foi prescrito cloridrato de tramadol e dipirona para controle da dor. 

Nas radiografias foram observadas áreas osteolíticas com bordas irregulares em ílio e osteólise em crânio (figura 
1), exames hematológicos sem alterações. O resultado da CAAF foi descrito como células isoladas na lâmina, 
arredondadas a fusiformes com citoplasma mal delimitado, núcleos ovais com cromatina grumosa e núcleos 
evidentes. As células exibem acentuado pleomorfismo, sugestivo de neoplasia mesenquimal maligna (figura 2).
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No retorno após 5 dias relatou-se piora clínica da dor e anorexia. Radiografia torácica sem alterações. Mediante 
quadro clínico e prognóstico desfavorável, animal foi submetido à eutanásia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Exames radiográficos post-mortem revelaram áreas de osteólise em região proximal de tíbia esquerda e região distal 
de úmero direito (figura 1). A avaliação histopatológica das lesões líticas confirmaram um quadro de osteossarcoma 
osteoblástico pouco produtivo. Nos demais órgãos o animal não apresentou alterações dignas de nota.

Figura 1:

       

Figura 2: 

CONCLUSÕES
Tendo em vista que o OSA é uma afecção de alta morbidade e prognóstico desfavorável, o diagnóstico preciso 
torna-se imprescindível para decisão clínica que visa minimizar a dor e sofrimento dos pacientes. O OSA deve 
estar presente no diagnóstico diferencial de afecções ósseas líticas nos animais de grande porte, mesmo os muito 
jovens. No referido relato, apesar da eutanásia do animal, o rápido diagnóstico, possibilitou abreviar o sofrimento 
do paciente, dada a agressividade do OSA constatada em necropsia.
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RESUMO
Fraturas de carapaça e plastrão estão entre os traumas mais comuns que acometem os quelônios. O presente relato 
trás um cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa tectifera), com fratura de carapaça. Para o procedimento cirúrgico 
foi adotado um protocolo de anestesia geral, com a utilização de morfina, propofol e isoflurano. Realizou-se a 
osteossíntese com placa de compressão dinâmica de quatro parafusos, sendo finalizado com resina acrílica em cima 
da placa para evitar soltura. No pós operatório fez-se o uso de analgésico e antibiótico de amplo espectro. O paciente 
vem apresentando a coaptação das linhas de fratura. 

Palavras-chave: quelônio; réptil; redução de fratura.

INTRODUÇÃO
Os Testudines diferem dos de outros répteis por possuir a coluna vertebral fixada a uma estrutura óssea (1). Na 
ordem Chelonia, a maioria dos animais possui plastrão (ventral) e a carapaça (dorsal) e, fraturas dessas áreas ocorrem 
com certa frequência, provocadas por traumas de predadores e veículos motorizados (1). Assim como a pele dos 
mamíferos, a carapaça tem inúmeras terminações nervosas e fraturas dessas estruturas deverão ser tratadas com 
bastante cuidado. Inicialmente deve-se instituir um protocolo analgésico e estabilização clínica, quando necessário. 
Após a avaliação minuciosa da fratura pode ser traçada uma linha de reconstrução cirúrgica. O material escolhido 
para redução da fratura vai variar conforme o tamanho e local em que se encontra, sendo que as placas ósseas podem 
ser utilizadas em diversos tipos de fraturas. Cerclagem com parafusos e o uso de resina acrílica também podem ser 
opções a serem escolhidas nesses casos (2).

Dessa forma o presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de fratura e osteossíntese de carapaça em um 
cágado-pescoço-de-cobra com placa de compressão dinâmica.

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foi atendido no Hospital veterinário da Universidade de Passo Fundo um cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa 
tectifera), 0,9 kg, adulto, fêmea e, com sangramento na região proximal de carapaça. O réptil foi encontrado na periferia 
da cidade de Passo Fundo. Ao exame físico o animal apresentava uma área de fratura vertical com aproximadamente 
10 cm de comprimento na região de C1, V1 e V2 da carapaça (Figura 1A). Após a limpeza do local com solução 
fisiológica a 0,9%, aplicou-se tramadol (2mg/kg-1, IM) e foi realizado um curativo com esparadrapo. Posteriormente o 
cágado foi encaminhado para o setor de animais silvestres, permanecendo em um recinto com água e aquecimento a 
25ºC, até o procedimento cirúrgico. Foram realizados exames pré-operatórios e tendo o paciente se apresentado apto, 
foi encaminhado à cirurgia. Na medicação pré-anestésica utilizou-se morfina na dose de 1mg/kg-1, propofol 10mg/
kg-1 na indução, e isoflurano ao efeito para manutenção, com a intubação traqueal com cateter venoso 16. Durante 
todo o procedimento anestésico realizou-se ventilação assistida (Figura 1B), a sala e mesa operatória mantiveram-se 
aquecidas a uma temperatura de 28ºC. Na antissepsia pré-cirúrgica, foram utilizados clorexidine degermante a 2%. 
Com o auxílio das mãos foi realizada a redução da fratura e moldagem da placa. Após foram feitas as perfurações 
com broca de 1,5mm e parafusadeira tendo o cuidado de evitar danos em tecidos adjacentes. Logo após, procedeu-
se a fixação com quatro parafusos de tamanho (dois de 12mm e mais dois de 14 mm), e para auxiliar a fixação 
dos parafusos, foi aplicado metilmetacrilato (Figura 1C).  Durante a recuperação anestésica foi realizada ventilação 
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assistida, uma por minuto até o paciente despertar, juntamente com o monitoramento da FC, com auxílio do dopler. 
Após a recuperação, o cágado foi encaminhado para o setor de internação, onde permaneceu em local seco e aquecido 
a temperatura em torno de 25ºC e umidade relativa de 57%. Como medicação pós-operatória utilizou-se morfina 
(1mg/kg-1, IM, SID) e enrofloxacina (2,5mg/kg-1, IM, SID), por cinco dias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante todo o procedimento, a sala e mesa operatória mantiveram-se aquecidas a uma temperatura acima de 25ºC 
favorecendo a metabolização e ação dos fármacos utilizados, tendo em vista que em procedimentos cirúrgicos em 
pecilotérmicos a temperatura ambiental é fundamental para que se obtenha a farmacologia esperada das drogas 
empregadas (1). Para tartarugas, o agente inalatório de escolha é o isoflurano, devido a sua rápida indução e tempo 
de recuperação, mínimo efeito depressor na função cardiopulmonar e pequena toxicidade hepática ou renal (1). A 
escolha ideal da redução da fratura também é importante para diminuir o tempo de anestesia. Uma placa ortopédica 
age como placa de tensão, quando se aplica compressão à linha de fratura por meio da adequada colocação de prótese 
e seus parafusos, transformando forças tênseis em compressivas (2). Diversas vezes, fraturas de carapaça cursam 
com comprometimento pulmonar associado (3), devido a isso, nesse caso em questão, foi realizada radiografia que 
acabou excluindo o comprometimento respiratório. A temperatura ambiental também afeta o processo cicatricial (1), 
dessa forma o paciente vem sendo mantido em local aquecido a 25ºC com água, acesso ao sol e terra diariamente, 
sendo ofertada uma dieta balanceada.

                                             

  

 

Figura 1: Cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa tectífera), fêmea, de 0,9k e adulta. A) fratura de carapaça em região de C1, V1 e V2. B) 
durante o processo anestésico, com intubação com cateter 16 e mantido em ventilação assistida. C) após a redução da fratura com placa 
de compressão dinâmica de 5 furos e 4 parafusos (dois de12mm e mais dois de 14 mm).

CONCLUSÕES
O trauma de carapaça em répteis é comum na clínica de animais silvestres e necessita rápida intervenção, podendo 
levar o animal à óbito. No caso em questão, a intervenção clínica e cirúrgica foi eficaz, sendo que o animal apresenta 
melhora gradativa. A utilização de placa de compressão dinâmica para a osteossíntese de fratura de carapaça 
mostrou-se uma alternativa eficaz para os quelônios.
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RESUMO
Devida a alta casuística de fraturas femorais em cães e gatos, existem várias opções de reparação cirúrgica citadas 
na literatura. Neste relato avaliou-se a utilização de pinos cruzados combinado ao “grampo de Kirschner”, em 
um cão, macho, da raça Blue Heeler, com 5 meses de idade, encaminhado para realização de correção aberta de 
fratura completa, simples, em região supracondiliana do fêmur. Através da associação do uso do grampo, permitiu 
a geração de estabilidade no foco da fratura, em virtude da neutralização das forças distensivas. A instalação dos 
pinos múltiplos, foi imprescindível para a determinação alinhamento, fixação e consolidação óssea, garantindo a 
preservação funcional do membro. 

Palavras-chave: ortopedia; fratura; fêmur; fixação de fratura.

INTRODUÇÃO
As fraturas de fêmur são de grande ocorrência na rotina clínica, representando de 20 a 25% de todas as fraturas.  Para 
fraturas em fêmur distal, existem diversas técnicas de osteossíntese tais como pinos intramedulares combinadas a 
fios ou fixador externo, haste de Rush, pinos cruzados, parafusos, placas ou associações destas técnicas (1, 2).

Os pinos cruzados são comumente utilizados em filhotes com fraturas femorais distais, e são capazes de gerar menor 
dano à cartilagem epifisária, porém quando há a associação com outro método de fixação permite maior estabilidade 
de fraturas oblíquas e fragmentares (3, 4). Objetiva-se através deste relato, descrever o desenvolvimento de um 
novo modelo de fixação de fratura supracondilar, através da utilização de “grampo de Kirschner” associado a pinos 
cruzados.

RELATO DE CASO
Foi encaminhado ao setor de ortopedia e traumatologia do Hospital Pronto Socorro Veterinário (PSV), um canino 
macho, da raça Blue Heeler, pesando 11 kg, com 5 meses de idade, para redução de fratura femoral bilateral. Na 
avaliação radiográfica do membro esquerdo, o paciente apresentava fratura completa, oblíqua, simples e instável, na 
região supracondilar da porção metafisária distal.

Com o paciente mantido sob anestesia geral inalatória em circuito fechado, foi realizado o procedimento de 
osteossíntese do fêmur, com o objetivo de alinhar e fixar o fragmento supracondilar. Iniciou-se com a incisão de pele 
na superfície crânio-lateral do joelho, após seguiu-se com a divulsão dos tecidos e abertura da articulação fêmur-
tíbio-patelar, de forma que houvesse a exposição da patela, e da porção óssea traumatizada.

Observou-se grande instabilidade da cartilagem femuropatelar, com deslocamento da região da troclear. Então, 
optou-se pela fixação através de dois fios de Kirschner de 2,0mm, lisos, cruzados, inseridos através do côndilo 
lateral e pela fossa intracondilar. Seguiu-se com a inserção do grampo, sobre a superfície cranial da cartilagem 
troclear, confeccionado a partir do fio de Kirshner de 1,0mm, moldados de acordo com a superfície da cartilagem 
femoropatelar, determinando a estabilização da cartilagem sob seu ponto de origem.
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Figura 1 - [A] Grampo de Kirschner. [B] Esquema representativo dos pinos cruzados e do grampo de Kirschner após inserção no fêmur 
distal, na projeção craniocaudal. [C] Radiografia pós-operatória, destaca-se a coaptação dos fragmentos ósseos. Fonte: arquivo pessoal.

Com 30 dias de pós-operatório, o paciente apresentou indícios de consolidação óssea. Com 90 dias, o cão recebeu alta 
médica após consolidação e retorno à função normal do membro.

DISCUSSÃO
A aplicação de pinos intramedulares garante o bloqueio de força de flexão (5). Com a utilização de pinos cruzados, 
observou-se instabilidade discreta da área da fratura, principalmente quando submetida a cargas axiais e de rotação. 
Já ao se implantar o “grampo de Kirschner”, sob o flap da cartilagem troclear, garantiu estabilidade e bloqueio das 
demais forças atuantes sob o foco da fratura, com a capacidade de converter forças distensivas em forças compressivas.

A região metafisária do fêmur, é caracterizada pela pouca quantidade de matriz óssea, com qual garante maior 
fragilidade em relação aos ligamentos, cápsula articular e ossos adjacentes (6), através da associação dos métodos 
propostos, observou-se a preservação do potencial de crescimento, e também dos tecidos osteoarticulares. Contudo, 
nenhum aspecto negativo foi observado no paciente em questão. 

A técnica do grampo, demonstrou ser de fácil instalação, resultando em ótima aposição óssea em virtude da 
possibilidade do fio de Kirschner ser flexível e moldável.

CONCLUSÃO
O uso de grampo de Kirschner demonstrou-se eficaz na estabilização e fixação do flap da cartilagem troclear, 
demonstrando-se ser um novo modelo de neutralização de forças distensivas sob linhas de fraturas.
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RESUMO
As afecções otológicas na rotina clínica de pequenos animais são muito frequentes. A otoscopia videoassistida ou 
vídeo-otoscopia permite a visualização das estruturas do conduto auditivo, principalmente da porção profunda do 
canal horizontal e da membrana timpânica. Este trabalho relata um caso de otite crônica recidivante em um cão, 
submetido à otoscopia convencional associada a video-otoscopia. Foi realizada coleta de material para cultura e 
antibiograma, que constatou crescimento bacteriano de Proteus mirabilis e sensibilidade ao norfloxacino, seguido de 
lavagem do conduto auditivo esquerdo com solução fisiológica aquecida, drenando o conteúdo. Ao final do exame 
foi identificada a membrana timpânica rompida, edemaciada e em processo de retração cicatricial. A vídeo-otoscopia 
tem grande importância diagnostica e auxilia na terapêutica sendo um método seguro e que maximiza o exame 
otoscópico convencional.

Palavras-chave: vídeo-otoscopia; otite; cão.

INTRODUÇÃO
O diagnóstico das otopatias compreende o exame físico geral, dermatológico, otoscópico e neurológico, como 
também o exame citológico do cerúmen, testes de cultura e antibiograma (1). Otites graves ou recidivantes e otite 
média são casos que exigem uma avaliação mais precisa, sendo indicada a realização de métodos diagnósticos de 
imagem (2). A vídeo-otoscopia é uma ferramenta eficaz no diagnóstico de afecções do conduto auditivo, uma vez 
que possui várias vantagens sobre a otoscopia convencional, sendo a principal delas o fornecimento de alto grau de 
ampliação, devido a sua óptica superior (3) e iluminação intensa fornecida pela sua fonte de luz forte, permitindo 
uma visualização detalhada das estruturas da orelha, principalmente da porção profunda do canal horizontal e da 
membrana timpânica (1,2). O presente trabalho objetiva relatar o uso da otoscopia videoassistida como método 
auxiliar no diagnóstico de otopatias em um cão, com histórico de otite crônica recidivante. 

MATERIAL E MÉTODOS
Um cão macho, da raça Cocker, com 10 anos de idade foi atendido apresentando histórico de recidiva de otite 
crônica, com ausência de sinais neurológicos. Ao exame físico da orelha esquerda foi observado hiperemia, edema 
e hiperqueratose, promovendo estenose do conduto auditivo. Em otoscopia convencional foi percebida presença 
de secreção purulenta e processo inflamatório que se estendia à orelha média, porém devido à edemaciação e as 
alterações do conduto auditivo, não foi possível atingir a região da membrana timpânica. 

Complementar ao exame otoscópico foi realizado a vídeo-otoscopia sob sedação (propofol, 4mg.kg-1, IV). Com 
o animal em decúbito lateral direito, foi realizada coleta de material para cultura, que posteriormente constatou 
crescimento bacteriano de Proteus mirabilis e antibiograma indicando sensibilidade ao norfloxacino. A seguir 
procedeu-se a lavagem do conduto auditivo esquerdo com solução fisiológica aquecida, instilada por uma seringa de 
20ml que, acoplada a uma sonda uretral 8Fr, permitia a aspiração do conteúdo. A orelha foi tracionada rostralmente 
para alinhamento do conduto auditivo e inserção de um endoscópio rígido (Karl Storz, Alemanha) de 5mm de 
diâmetro, 30cm de comprimento e 30° de angulação. Foram observados sinais de inflamação como na otoscopia 
convencional, porém com maior definição das alterações presentes nas cartilagens da base de orelha externa, parede 
interna de condutos horizontal e vertical, sendo possível avaliar os folículos pilosos e suas inserções em epiderme. 
Não foram evidenciados processos neoplásicos. Ao final do exame foi identificada a membrana timpânica rompida, 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 336

edemaciada e em processo de retração cicatricial. Por fim, repetiu-se a lavagem sob visualização, aspirando secreções 
restantes. 

O tratamento após o exame consistiu no uso da norfloxacina (15mg.kg-1, VO, BID, 21 dias) e prednisolona (0,5mg.kg-

1, VO, BID por cinco dias; 0,5mg.kg-1, SID a cada 48h por mais cinco dias). Até o momento, o paciente não apresenta 
sinais de piora do quadro e aguarda-se o final do tratamento para avaliação da evolução do quadro clínico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A otoscopia videoassistida vem sendo utilizada em associação à otoscopia convencional para maximizar o potencial 
do exame (2) que pode não ser suficiente para identificação de alterações da orelha média e membrana timpânica 
em casos crônicos de otite, onde há presença de estenose da orelha externa pela inflamação crônica (2), como neste 
caso em que não foi possível a avaliação devido ao edema e processo inflamatório que se estendia à orelha média. 
Por este motivo com a otoscopia videoassistida foi possível identificar sinais inflamatórios com melhor definição 
das alterações presentes nos acidentes da base de orelha externa, parede interna de condutos horizontal e vertical, 
avaliação dos folículos pilosos e de suas inserções em epiderme, corroborando com os dados da literatura (5), que 
descreve que o vídeo-otoscópio proporciona uma óptica superior e alto grau de ampliação e resolução em detalhes. 

A desvantagem do otoscópio convencional ocorre pelo fato da sua luz não ser forte suficiente para visualização 
precisa da membrana timpânica, além do campo de visualização ser dificultado pela utilização de instrumentos (2), 
diferente do endoscópio que possui a lente e a luz localizadas na sua extremidade evitando assim o sombreamento 
ou bloqueio do campo visual do operador no momento da introdução e manipulação de instrumentos de auxílio 
(1). O canal de trabalho do vídeo-otoscópio facilita a obtenção de amostras, possibilita maior eficácia e precisão nos 
procedimentos de limpeza e diminui o risco de lesões iatrogênicas nas estruturas da orelha média e interna (2,4). 

 Neste caso foi identificada a membrana timpânica rompida, espessada e em processo de retração cicatricial. A ruptura 
da membrana timpânica pode ser um achado comum em pacientes com otite crônica, sendo possível observar nestes 
casos a reepitelização do tecido (5).

CONCLUSÃO
A otoscopia videoassistida demonstra ser um método eficaz e seguro para avaliação da orelha externa e da membrana 
timpânica, podendo ser considerada como procedimento auxiliar no diagnóstico, prognóstico e tratamento de 
otopatias em pequenos animais.
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RESUMO
A espécie Trachemys scripta elegans é exótica, sua inserção no habitat brasileiro traz pre-ocupações pelo potencial 
competitivo habitacional e alimentar com a espécie nativa. O presente trabalho traz o relato do procedimento 
cirúrgico de ovariosalpingectomia (OS) vi-deoassistida como tratamento de distocia em um tigre-d’ água-de-orelha-
vermelha. Foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo um Tigre-d’ á-gua-de-
orelha-vermelha (Trachemys scripta elegans) para doação, apresentando clinica-mente distúrbio nutricional crônico, 
sem evidência de maiores comprometimentos fisiológi-cos. Por se tratar de uma espécie exótica, após os exames de 
triagem, o animal foi enca-minhado para realização da ovariosalpingectomia (OS) videoassistida através de acesso 
pré femoral, para posterior destinação. Durante o procedimento constatou-se a presença de um ovo rompido no 
interior da cavidade celomática. Segundo os autores, tal quadro distócico possivelmente foi o causador do óbito da 
paciente. O procedimento mostrou-se eficiente e menos traumático em relação á outras alternativas terapêuticas.

Palavras chave: videocirurgia, animais selvagens, quelônios, distocia 

INTRODUÇÃO
A comercialização indiscriminada da espécie Trachemys scripta elegans oriunda dos Es-tados Unidos, traz problemas 
para as espécies nativas (1), uma vez que, a introdução das exóticas é a segunda principal causa de perda de 
biodiversidade, sendo a hibridização com as espécies nativas uma das principais causas de impacto negativo (2). O 
trabalho tem como objetivo relatar a técnica videoassistida de ovariosalpingectomia em um tigre-d’ água-de-orelha-
vermelha por acesso pré femoral, uma vez que a mesma é citada como minimamente invasiva, segura e de rápida 
recuperação (1).

MATERIAL E MÉTODOS
Foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo um Tigre-d’ água-de-orelha-
vermelha (Trachemys scripta elegans) para doação, apresentando clini-camente distúrbio nutricional crônico, sem 
evidência de maiores comprometimentos fisio-lógicos. Após, a internação do animal, foi optado pela realização 
da ovariosalpingectomia vídeoassistida por acesso pré femoral. Para o procedimento cirúrgico foram realizados 
e-xames de sangue para avaliação geral, os quais não apresentaram alterações, procedeu-se o preparo da paciente 
realizando jejum de sólidos por 24 horas e, climatização da sala cirúrgica á uma temperatura constante de 28°C. O 
animal recebeu MPA com morfina e in-dução anestésica com propofol (12 mg.kg-1, IV no seio supraoccipital) e a 
intubação oro-traqueal com cateter 14G, mantendo-se a anestesia com isoflurano vaporizado em oxigê-nio a 100% 
em circuito aberto, para em seguida realizar-se anestesia epidural com lido-caína 2% (0,2 ml.5cm de carapaça) no 
espaço intervertebral coccígeo. Para monitoração cardíaca utilizou-se Doppler Vascular Eletrônico.

Em decúbito dorsal obliquado, realizou-se a antissepsia da região pré-femoral com clore-xidine 0,5% alcoólico 
aquecido para em seguida, por meio de incisão de 5mm desta, ga-nhar acesso celioscópico à cavidade celomática. 
Á inspeção da cavidade com endoscópio de 5 mm, pôde-se visualizar inflamação tecidual e aderências de órgãos à 
membrana ce-lomática, além de um ovo rompido oriundo de uma ruptura do oviduto esquerdo. 
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Após retirada do ovo rompido, por meio da liberação de aderências, os folículos e ovário esquerdo foram melhor 
localizados e tracionados com uma pinça Kelly laparoscópica de 5mm. Delicadamente os folículos foram exteriorizados 
possibilitando melhor identificação do ligamento suspensório e do plexo arteriovenoso ovariano , com auxílio de 
eletrocauté-rio bipolar, realizou-se a hemostasia e secção dos mesmos. Igualmente procedeu-se do lado contralateral 
e corpo dos ovidutos direito e esquerdo.

Após, a cavidade celomática foi inspecionada e, realizado lavagem com solução salina 0,9% (1l.kg-1), procedeu-se 
a rafia dos tecidos incididos inicialmente para o acesso celios-cópico utilizando-se  fio náilon 4-0 em padrão Wolff. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme indicado na literatura o propofol é utilizado para indução anestésica, podendo-se observar apnéia, o que 
segundo alguns autores, não oferece risco de óbito pelo fato dos répteis serem capazes de permanecer por tempo 
prolongado sem ventilar, realizando respiração anaeróbia (4). A temperatura do ambiente foi mantida acima de 
25°C, confor-me indicado na literatura, visto que os répteis são animais ectotérmicos e não tem a capa-cidade de 
regulação térmica (1,5) assim sendo, a manutenção de uma temperatura eleva-da é extremamente necessária para a 
realização do procedimento e seu sucesso poste-rior.

O padrão Wolff de sutura utilizado para dermorrafia baseia-se no fato de que a pele dos répteis apresenta tendência 
à inversão após a sutura e, caso as escamas fiquem em con-tato umas com as outras, a cicatrização é retardada, sendo 
a utilização de padrões de su-tura de eversão a melhor maneira de se suturar a pele de répteis (5).

O procedimento compreendeu de 58 minutos, estando em concordância com trabalhos que citam para esta técnica 
um menor tempo cirúrgico e anestésico (1,3,5). Durante a re-cuperação anestésica a paciente evoluiu ao óbito na 
manhã seguinte, deduzindo-se a um processo inflamatório e infeccioso levado pela celomite avançada secundária a 
distocia, fato confirmado pela necropsia posterior.

CONCLUSÕES
Pôde-se concluir com o presente relato, que a técnica estipulada é uma alternativa para esterilização terapêutica de 
tigres-d’água-de-orelha-vermelha, (Trachemys scripta elegans), permitido boa inspeção celomática e uma intervenção 
eficiente. Porém, o tempo decorrido da afecção e problemas nutricionais podem diminuir a margem de sucesso dos 
procedimentos cirúrgicos em quelônios.
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RESUMO
As filarioses estão distribuídas mundialmente, sendo potenciais causadores de distúrbios clínicos e laboratoriais 
que podem levar o animal a óbito. Sendo de grande importância epidemiológica. As amostras de sangue foram 
analisadas pela técnica de Woo e/ou visualizadas em esfregaço sanguíneo através de microscopia óptica. Os 
hemogramas foram processados no Analisador Hematológico Automatizado (Sysmex Poch 100 iV Diff) e contagem 
relativa e conferência dos valores foram realizadas por microscopia óptica de esfregaços corados pela técnica Diff 
Quick. Este estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros hematológicos de cães com microfilarídeos atendidos 
em um hospital veterinário univversitário, no ano de 2016.  

Palavras chave: Microfilaremia, hemoparasita, hematologia, trombocitopenia.

INTRODUÇÃO
As filarioses são relatadas mundialmente, principalmente em regiões costeiras, são causados por nematoides, estes 
podem infestar mamíferos domésticos de várias ordens. (1,2,3). No Brasil, estudos (4,5) identificaram, analisando 
de forma simuntânea, uma maior prevalência de casos de Acantocheilonema em relação a D. imittis, clinicamente são 
observadas lesões subcutâneas, nódulo e sistêmicas, porém a maioria dos animais parasitados não apresentam sinais 
clínicos aparentes ou alterações laboratoriais. O Acanthocheilonema foi correlacionado às filarioses assintomáticas de 
cães e gatos sendo encontrados por diversas regiões brasileiras e em possíveis associações com D. imittis (5,6,7). O 
objetivo do presente estudo é relacionar os parâmetros hematológicos de animais microfilarêmicos em um hospital 
universitário de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, Brasil no ano de 2016. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram atendidos no Hospital Veterinário Universitário Professor Firmino Mársico Filho da Universidade Federal 
Fluminense 2750 pacientes caninos no período de janeiro a dezembro de 2016, com idade a partir de 2 meses. Destes 
foram coletadas amostras de sangue em EDTA, analisadas no mesmo dia da coleta. Utilizando o Analisador (Sysmex 
Poch 100 iV Diff) estabeleceu-se a análise quantitativa das amostras sanguíneas. A contagem relativa e conferência 
dos valores foram realizadas por microscopia óptica de esfregaços corados pela técnica Diff Quick como descrito em 
literatura (8). Os resultados foram confrontados com os valores de referência (9). O hematócrito foi obtido através da 
microcentrifugação e leitura em régua específica.

A pesquisa de microfilárias foi realizada pela Técnica de Woo, onde o sangue é centrifugação por 5 minutos, em 
tubos capilares com posterior observação em microscopia óptica. As microfilárias podem ser visualizadas acima 
da camada leuco-plaquetária. Sendo realizada avaliação do perfil hematológico dos 184 animais positivos no teste. 
Levou-se em consideração o hematócrito, leucometria global, quantificação absoluta e relativa de eosinófilos e 
plaquetometria com posterior análise qualitativa dos dados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 2750 amostras examinadas, 184 (6,69%) resultaram positivas para  microfilárias circulantes. Dessas, 101 
foram de machos (55,19%) e 82 fêmeas (45,05%). A trombocitopenia foi encontrada em 68 animais (36,96%), assim 
como observado por outros autores podendo estar relacionada à vasculite ou imunomediada secundária (10,11) 
A eosinofilia absoluta foi observada em 30,4% das amostras avaliadas, assim como foi observado nos resultados 
divulgados em literatura (10, 11, 12). 

Acredita-se que este tipo de resposta se dê pela importância destas células na resposta inflamatória contra helmintos 
e à expressão de uma melhor resistência a nematóides (13, 15). A maioria dos animais não apresentaram anemia 
(60,87%). O que vai de encontro com o observado em outros estudos (10, 12, 15, 16) que notaram frequentes casos de 
anemia normocítica normocrômica nos animais parasitados.

CONCLUSÃO
Microfilarídeos circulante ainda são achados comuns, mesmo que a ausências destes indivíduos não seja critério 
eliminatório da contaminação de outros animais, o presente estudo fornece uma importante base de dados 
epidemiológicos fomentando mecanismos de erradicação e profilaxia dessas enfermidades.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi utilizar a hemocultura como exame complementar na busca ativa do foco infeccioso 
empacientes sépticose identificaros agentes mais envolvidos na infecção da corrente sanguínea do cão com esta 
síndrome.Dessa forma, conhecendo os microrganismos causadores da sepse, bem como o seu padrão de resistência, 
ocorre uma contribuição para a diminuição dos custos de tratamento do paciente, assim como um melhor prognóstico 
do animal.O estudo foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina (HV-UEL), durante 
o período de 2016 a 2017,sendo incluídos 33 cães de ambos os sexos os quais foram classificados em sepse, sepse 
grave e choque séptico de acordo com o consenso de 2001. Como aproximadamente 28% dos pacientes apresentaram 
hemocultura positiva, principalmente por bactérias gram-positivas, a implementação desse exame na rotina clínica 
poderia ser considerada.

Palavras-chave: bactérias; diagnóstico; sangue; sepse.

INTRODUÇÃO
A sepse é uma resposta inflamatória sistêmica do hospedeiro desencadeada por uma infecção confirmada ou 
suspeita ocasionada por bactérias, fungos, vírus ou protozoários (1). Porém, atualmente sabe-se que a presença do 
microrganismo por si só, é capaz de lesionar tecidos e levar o paciente a óbito (2).

A precocidade na identificação da síndrome, bem como no tratamento da sepse, está diretamente relacionada com 
o prognóstico do paciente, sendo que a realização de hemoculturas faz parte da busca ativa da presença do foco 
infeccioso e correto tratamento (3), entretanto sua realização na rotina clínica veterinária não é frequente, devido a 
dificuldades de implementação, como custos, acessibilidade e nível técnico laboratorial especializado.

Dessa forma,o objetivo do presente estudo foi realizar este exame,visando identificar os principais microrganismos 
presentes na corrente sanguínea de cães sépticos.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram incluídos 33 cães atendidos na rotina de ambulatório, pronto socorro e internamento do setor de Clínica 
Cirúrgica do Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina (H.V/UEL), no período de março de 
2016 a fevereiro de 2017. Esses pacientes foram escolhidos por enquadrarem-se de acordo com os critérios de sepse 
adotados pelas Sociedades de Urgências e Cuidados Intensivos Veterinários e pelo 2° Consenso Internacional de 
Sepse realizado em 2001(4).

Após a identificação do paciente séptico, foram colhidas duas amostras de sangue de sítios distintos e colocados em 
frascos pediátricos específicos para hemocultura aeróbia. O volume de cada amostra de sangue variou entre 1 e 3 ml.

As hemoculturas foram realizadas em parceria com o Hospital Universitário (H.U), utilizando-se o sistema 
automatizado BD BactecTM FX. Foram consideradas hemoculturas positivas apenas quando os dois frascos do mesmo 
paciente eram positivos para o mesmo agente. 

A identificação dos microrganismos foi realizada por metodologia manual de acordo com Jorgensen e colaboradores 
(2015), ou automatizada, utilizando-se o Sistema Vitek® (bioMérieux – USA) de acordo com orientações do fabricante. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 33 pacientes classificados em doentes sépticos, 9 (27,27%) apresentaram hemoculturas positivas, sendo as 
bactérias gram-positivas (18,18%) as mais encontradas (Tabela1).

Tabela 1 – Bactérias presentes nas hemoculturas positivas dos pacientes sépticos

Microrganismo

Staphylococcusintermedius

Enterococcusfaecalis

Streptococcus canis

Pasteurellasp

Klebsiellasp

Candidaglabrata

Total

Gram

Positivo

Positivo

Positivo

Negativa

Negativa

-

N° pacientes

3

2

1

1

1

1

9

%

9,09

6,06

3,03

3,03

3,03

3,03

27,27

Apenas 2 pacientes (9,09%) apresentaram hemocultura com bactérias gram-negativas e um paciente (3,03%) 
apresentou candidemia.

A hemocultura é um exame de grande valia utilizada para auxiliar o diagnóstico da sepse na identificação de um 
foco infeccioso.  A partir disso, torna-se possível o tratamento antimicrobiano precoce e eficaz com diminuição do 
risco de surgimento de resistência bacteriana(5,6).No entanto, o seu requerimento ainda não faz parte da rotina 
clínica veterinária por diversos fatores, dentre eles custos, necessidade de laboratórios de microbiologia avançados, 
mão de obra especializada e também o baixo conhecimento sobre o exame na classe Médico Veterinária.

Em um estudo deGreineret al. (2008), de 140 cães com hemocultura positiva, 53,5% das bactérias isoladas eram gram-
positivas, o que correspondeaos resultados apresentados no presente trabalho(7).Em estudos distintos realizados 
em humanos na Grécia e no Brasil, as bactérias gram-positivas também foram as mais prevalentes em ambos os 
trabalhos (8,9). OsStaphylococcus aureusforam considerados os agentes de maior incidência (10), coincidindo com o 
presente estudo, onde os Staphylococcusintermedius apresentaram maior porcentagem.

 Arias et al. (2016) encontrou na mesma instituição (UEL) que 23,33% dos animais que estavam em sepse 
tambémapresentavam bacteremia, tendo como o agente de maior prevalência oStaphylococcusaureus(11).

CONCLUSÃO
Os dados obtidos neste estudomostram que as bactérias gram-positivas ocorrem em maior porcentagem, sendo 
Staphylococcusintermedius a de maior incidência. Como quase um terço dos pacientes apresentam hemocultura 
positiva, a implementação deste exame na instituição pode ser relevante. 
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RESUMO
A peritonite infecciosa felina (PIF) é uma doença viral imunomediada, progressiva e fatal, que apresenta sinais 
clínicos inespecíficos. Os pacientes podem ou não apresentar efusões cavitárias. Afeta principalmente gatos jovens 
que vivem ou são provenientes de abrigos ou locais com superlotação populacional. Os exames laboratoriais podem 
apresentar-se normais em alguns casos e o padrão-ouro para o diagnóstico é a histopatologia. O tratamento objetiva 
retardar a progressão da doença, porém não é curativo. O caso relatado é de um felino de sete meses, portador de 
PIF não efusiva com alterações neurológicas. O diagnóstico foi realizado por histopatologia de múltiplos órgãos após 
necropsia.

Palavras-chave: coronavírus entérico; doença viral; gato.

INTRODUÇÃO
A peritonite infecciosa felina (PIF) é uma doença sistêmica infectocontagiosa e imunomediada que acomete gatos 
domésticos, sendo progressiva e fatal (1). O coronavírus entérico (CoEFe) causa infecção entérica e após mutação 
pode causar PIF (2). O CoEFe é eliminado nas fezes e transmitido via fecal-oral entre os felídeos (3). A etiologia da 
PIF ainda não está completamente elucidada (4).

Clinicamente observam-se dois tipos de PIF: forma efusiva e não efusiva (4). O quadro clínico é muito variado, 
refletindo a variabilidade das lesões piogranulomatosas e vasculares em diversos órgãos (1). Os casos de PIF 
não efusiva podem apresentar evolução clínica lenta, com alterações em diversos órgãos, sendo que as alterações 
neurológicas estão presentes na minoria dos casos (4). 

O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um felino com sintomatologia neurológica, diagnosticado com PIF 
não efusiva, bem como demonstrar sua importância na população de gatos domésticos. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido em uma clinica particular do Rio de Janeiro, um felino, macho, sem raça definida, com sete meses de 
idade. O felino foi adotado após resgate da rua há trinta dias. Durante o exame observaram-se emagrecimento, 
ataxia, dificuldade de defecação e hiporexia. Ao exame clínico o animal apresentava-se discretamente desidratado, 
normotérmico, escore de condição corporal 2/5, presença de secreção nasal purulenta, ausculta cardio-pulmonar e 
palpação abdominal sem alterações. O hemograma revelou apenas aumento de proteína plasmática totais: 9,4g/dL (6,0 
a 8,0g/dL). Sorologia para Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Felina (FeLV) foram negativas. 
Com a suspeita de trauma, foi solicitada radiografia da coluna, que não revelou alterações, porém, foi verificado 
distensão de alças intestinais por conteúdo radiopaco, sugerindo fecaloma. Animal retornou à clínica no mesmo dia 
para procedimento de enema. Também foi prescrito a dexametasona (0,2mg/kg IM). Não houve melhora clínica, e o 
paciente apresentou-se com anorexia. O hemograma revelou leucocitose neutrofílica, presença de neutrófilos tóxicos 
e hiperproteinemia (9,4g/dL). Bioquímica sérica com aumento de ALT (95,0UI/L), hiperglobulinemia com relação 
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RESUMO 
As anomalias de anéis vasculares são malformações congênitas dos grandes vasos e seus ramos, causam constrição 
do esôfago e sinais de obstrução esofágica. A persistência do arco aórtico direito é a anomalia mais comum, sendo 
a principal causa de megaesôfago secundário em cães e gatos jovens. Este trabalho tem como objetivo relatar um 
quadro de persistência do arco aórtico direto (PAAD) em um canino de três meses de idade atendido no Hospital 
Veterinário Pet Support e a resolução do quadro através da correção cirúrgica do ligamento arterioso.

Palavras-chave: megaesôfago; regurgitação; ligamento arterioso.

INTRODUÇÃO
As anomalias dos anéis vasculares são alterações congênitas provocadas por defeitos na embriogênese dos arcos 
aórticos (1). Como exemplo, podemos citar a persistência do arco aórtico direito, o duplo arco aórtico, artéria subclávia 
esquerda ou direita aberrantes e a persistência do ducto arterioso como possíveis patologias dos anéis vasculares em 
cães e gatos (2). A anomalia do anel vascular mais comum em cães e gatos é a persistência do arco aórtico direito, 
diagnosticada em 95% dos casos (3). A presença desta má formação ocasiona a compressão extra luminal esofágica 
ao nível da base cardíaca (1). Esta constrição esofágica é responsável pela ocorrência de um quadro chamado de 
megaesôfago (4). A Regurgitação é o sinal clínico mais comum desta enfermidade, podendo apresentar má condição 
corporal, subdesenvolvimento e tosse, decorrente de uma possível pneumonia aspirativa (5). O diagnóstico pode 
ser confirmado por exame radiográfico, ecocardiograma e endoscopia, ajudando a excluir outras causas de estenose 
ou obstrução esofágica (6). O tratamento é cirúrgico e a correção precoce favorece o prognóstico. O objetivo deste 
trabalho é relatar um caso de persistência do arco aórtico direito em um canino tratado cirurgicamente com auxílio 
de endoscopia.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um canino da raça Shihtzu, fêmea com três meses de idade e 1,45 kg, chegou no Hospital veterinário Pet Support 
em Porto Alegre - RS, encaminhado de outro local com exame radiográfico sugestivo de megaesôfago. No exame 
físico, todos os parâmetros estavam dentro da normalidade e o animal apresentava bom estado geral e bem ativo, 
não apresentando comprometimento cardiopulmonar. Os sinais clínicos relatados pelos tutores foram apetite voraz, 
não apresentava ganho de peso, algumas vezes tinha tosse e após a alimentação regurgitava o alimento. A partir da 
suspeita clínica de PAAD, foram solicitados exames complementares como ecocardiograma e endoscopia. Ao ser 
submetido a endoscopia revelou-se a diminuição da luz esofágica como possível causa da persistência do ducto. Foi 
encaminhado a cirurgia para uma exploração mais precisa e, se fosse possível, a realização da  ligadura e ressecção 
do arco aórtico. O cão foi pré medicado com acepromazina, metadona e atropina, induzido com cetamina, propofol e 
mantido com isoflurano ao efeito. Para auxiliar na analgesia foi utilizado bloqueio no quarto espaço intercostal com 
bupivacaína. A abordagem para a correção da anomalia se fez por toracotomia lateral esquerda através do quarto 
espaço intercostal, após cuidadosa dissecção foi identificada, com auxílio de um endoscópio intraesofágico a presença 
do ducto aórtico. Realizou-se uma ligadura dupla com fio de seda 3-0 em cada extremidade e posterior secção da 
estrutura. A toracorrafia foi realizada com mononylon 3-0 em padrão sultan envolvendo as costelas, subcutâneo com 
vicryl 3-0 em padrão contínuo simples e a dermorrafia com nylon 3-0 em padrão simples isolado. A pressão negativa 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 347

torácica foi então restabelecida através de aspiração com cateter e torneira de três vias.

O paciente teve alta após quatro dias, recebeu tramadol, dipirona, clavacilin, cetamina e sildenafil no pós operatório. 
Foi alimentado em plano elevado recebendo dieta pastosa em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Retornou 
para a reavaliação após 10 dias apresentando boa recuperação pós cirúrgica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A imagem radiográfica encaminhada na consulta apresentava a traquéia torácica e silhueta cardíaca deslocada 
ventralmente e uma dilatação esofágica em toda sua extensão mostrando uma imagem compatível com megaesôfago. 
No resultado do ecocardiograma não foi observado fluxo sanguíneo no arco aórtico persistente, portanto não foi 
visualizada alteração significativa do quadro. Com a imagem da endoscopia podemos avaliar a diminuição da 
luz esofágica causada pela compressão do ducto aórtico. O tratamento cirúrgico teve como objetivo o alívio da 
constrição do esôfago e seus conseqüentes sinais clínicos, é o tratamento de eleição, visto que apenas o tratamento 
medicamentoso não tem bons resultados (7). 

O manejo alimentar consistiu em pequenas refeições semi sólidas ou líquidas oferecidas com o animal em posição 
bipedal, em um ângulo de 45 a 90º em relação ao solo, mantendo-o nessa posição de 15 a 30 minutos após a alimentação 
com a finalidade de minimizar a regurgitação e prevenir uma pneumonia por aspiração (5,8). Após a ligadura do 
anel vascular que estava obstruindo o esôfago, consegue-se notar, com o auxílio do endoscópio, a evidente liberação 
do lúmen.  A passagem do endoscópio por toda a extensão do esôfago confirma a resolução da obstrução e também 
a presença de flacidez esofágica prévio ao local de obstrução. A presença de regurgitações, ainda após o período 
cirúrgico, pode ser observado nos animais, porém, sua ocorrência tende a diminuir com a redução do megaesôfago 
(9). 

Para o diagnóstico, o histórico foi essencial, pois a sintomatologia observada nos casos de PAAD são muito sugestivas 
e colaboram para a identificação do problema e sua resolução. O reconhecimento precoce da anomalia juntamente 
com a abordagem correta da técnica foram fundamentais para o prognóstico positivo do paciente.

CONCLUSÃO
A correção cirúrgica precoce do ducto aórtico direito por toracotomia e com auxilio da endoscopia é uma técnica 
segura e eficaz na correção da estenose esofágica e redução gradual do megaesôfago.
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RESUMO
Na Medicina Veterinária a cirurgia gástrica é frequentemente realizada em pequenos animais, já o desvio do fluxo 
biliar é indicado caso este tenha sido severamente traumatizado e a vesícula biliar não esteja diretamente envolvida. 
Este trabalho descreve um caso da realização de pilorectomia/gastroduodenostomia e colecistoduodenostomia em 
um felino macho, SRD, de cinco anos de idade, que apresentava vômito crônico e suspeita de sarcoma intestinal 
indiferenciado. Após ressecção cirúrgica da massa que envolvia a porção piloroduodenal, essa foi enviada para 
avaliação histopatológica, tendo como resultado o diagnóstico de Fibroplasia Esclerosante Eosinofílica Gastrointestinal 
Felina (FGESF), condição descrita apenas recentemente na literatura médica veterinária e que se caracteriza pelo 
desenvolvimento de uma lesão nodular e não neoplásica no intestino de gatos. Contudo, a abordagem cirúrgica 
tornou-se necessária para manutenção e melhora na qualidade de vida do felino.

Palavras-chave: neoplasia; vesícula biliar; ducto biliar; fibroplasia 

INTRODUÇÃO
A pilorectomia e gastroduodenostomia (Billroth I) são indicadas em casos de neoplasia, ulceração de mucosa local 
ou obstrução de escoamento por hipertrofia pilórica. Em casos de neoplasias, leva-se em consideração a margem 
de segurança na ressecção dos tecidos abordados e posterior estudo histológico, bem como, o acometimento do 
ducto biliar comum, pois se este tiver sido acometido, exigir-se-á realização de uma colecistoduodenostomia ou 
colecistojejunostomia (1).

Para o restabelecimento do fluxo biliar, é preconizado a realização de um desvio no sistema biliar, como a 
coledocoenterostomia ou colecistoenterostomia (2). A colecistoenterostomia pode ser executada pela técnica de 
colecistoduodenostomia (anastomose entre a vesícula biliar e o duodeno) mais recomendada para o direcionamento 
biliar ou pela colecistojejunostomia (anastomose entre a vesícula biliar e o jejuno), a qual diminui a chance de refluxo 
enterobiliar, entretanto, possibilita um aumento no risco de úlceras duodenais, justificado pelo aumento da secreção 
de ácido gástrico e a diminuição da neutralização da acidez no duodeno (3).

O presente trabalho teve como objetivo, descrever a técnica de pilorectomia, gastroduodenostomia e 
colecistoduodenostomia em um felino com Fibroplasia Esclerosante Eosinofílica Gastrointestinal.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino macho, SRD, com cinco anos de idade foi encaminhado ao Hospital Veterinário Universitário - UFSM, 
para realização de endoscopia, devido estar apresentando vômito crônico e por ter sido visualizado acentuado 
espessamento parietal em piloro, além da presença de massas associadas no exame ultrassonográfico. A biópsia 
realizada na porção piloroduodenal no procedimento endoscópico, teve como resultado, no exame histológico, 
sugestivo de sarcoma indiferenciado, no entanto, para confirmação foi recomendada biópsia incisional. 

Desse modo, o paciente foi encaminhado para realização do procedimento cirúrgico. Realizando-se uma pilorectomia, 
enterectomia parcial (duodeno proximal) e gastroduodenostomia. Ainda, se fez necessária à realização de uma 
colecistoduodenostomia e uma pancreatectomia parcial, devido às estruturas envolvidas. A anastomose gástrica 
foi executada com poliglactina 3-0 em padrão de sutura isolado simples, já a colecistoduodenostomia foi feita 
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com polidioxonona 4-0 em padrão de sutura contínuo simples. Após o procedimento a porção resseccionada foi 
encaminhada para avaliação histopatológica. 

O animal permaneceu internado, sendo prescrito Metronidazol (15mg/kg/BID) por cinco dias, Cefalotina (25mg/kg/
TID) por sete dias, Dipirona (25mg/kg/BID) por três dias, Metadona (0,3mg/kg/QID) por quatro dias e Ranitidina 
(2mg/kg/BID) por cinco dias, além disso,  foi estabelecido um jejum de 24 horas, iniciando com alimentação pastosa-
líquida nas porções de 10 ml de água e 10ml de ração a/d. Tratamento estabelecido conforme apresentação diária 
do animal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação histopatológica, realizada na porção seccionada piloroduodenal, teve como resultado diagnóstico 
Fibroplasia Esclerosante Eosinofílica Gastrointestinal Felina (FGESF).  A FGESF é uma condição recentemente 
reconhecida que tipicamente estimula vômitos e perda de peso (4).  

As lesões podem ser confundidas com linfoma, granuloma ou adenocarcinoma, enquanto histologicamente as lesões 
foram confundidas com neoplasia de mastócitos esclerosantes, fibros-sarcoma ou osteossarcoma extra-esquelético (4). 
Passível de entendimento o resultado sugestível de sarcoma indiferencial na biópsia realizada através da endoscopia, 
a diferenciação definitiva entre o FGESF e a neoplasia intestinal requer aparência histológica característica, além da 
histopatologia do FGESF, o que permite o diagnóstico seguro (5).

A partir do diagnóstico iniciou o tratamento descrito em alguns trabalhos em casos de FGESF com o uso da 
corticoterapia, fazendo o uso de Prednisolona (0,25mg/kg/SID). O tratamento com corticosteróides prolonga 
significativamente a sobrevida quando comparado ao tratamento com antibióticos (4). Evidências atuais sugerem que 
esta doença poderia ser tratada com sucesso com terapia imunossupressora e / ou excisão cirúrgica(5). Entretanto, 
o animal apresentou uma sobrevida de dois meses, sendo que nesse período demonstrou-se com dificuldades 
nutricionais, quadros recorrentes de vômito e pancreatite. 

CONCLUSÃO
A abordagem cirúrgica utilizando as técnicas de pilorectomia/gastroduodenostomia e colecistoduodenostomia foi 
fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida do paciente.
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RESUMO
O piogranuloma estéril consiste de uma enfermidade de patogenia desconhecida. É incomum em cães e rara em 
gatos, cursando com lesões múltiplas na forma de pápulas e nódulos firmes não pruriginosos e indolores, podendo 
apresentarem-se alopécicos ou ulcerados. Relata-se um caso da enfermidade piogranulomatosa estéril em um cão, 
detalhando os exames complementares realizados e terapia empregada. Um canino, fêmea castrada, sem raça 
definida, pelagem bege, 2 anos de idade e pesando 17 kg de massa corporal, foi atendida apresentando lesões 
cutâneas há cerca de seis meses e responsiva ao tratamento com corticosteroides, no entanto havia recidiva das lesões 
na interrupção do mesmo. Foram constatadas lesões indolores, eritematosas, alopecicas, ulceradas, sem presença 
de pus, predominantes na região da face. O diagnóstico foi estabelecido após dermatohistopatologia e exclusão de 
agentes infecciosos como causa da doença. Instituiu-se a terapia com prednisona associado à azatioprina com redução 
gradativa da corticoterapia. Tentou- se remover a azatioprina, porém as lesões tiveram remissão, permanecendo seu 
uso, apenas com monitoramento bioquímico.

Palavras chave: idiopático, cão, azatioprina.

INTRODUÇÃO 
O piogranuloma estéril consiste de uma enfermidade de patogenia desconhecida (1,2), acredita-se que possua algum 
caráter autoimune por responder positivamente ao tratamento com corticosteroides na dose imunossupressora. 
Não tendo predileção por sexo, idade ou raça.  É uma doença incomum em cães e rara em gatos, cursando com 
lesões múltiplas na forma de pápulas e nódulos firmes não pruriginosos e indolores, podendo apresentarem-se 
alopécicos ou ulcerados (1,2). As lesões podem ocorrer em qualquer local, todavia predominam-se na cabeça, orelhas 
e membros. O diagnóstico baseia- se pela dermatohistopatologia (1). O tratamento consiste em corticoterapia (3). O 
objetivo desse estudo consiste no relato de caso de um canino com lesões cutâneas ulcerativas crônicas condizentes 
com Piogranuloma Estéril, assim como a terapia empregada e sua evolução clínica.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um canino, fêmea castrada, sem raça definida (SRD), pelagem bege, 2 anos de idade aproximadamente e pesando 17 
kg de massa corporal, foi atendida apresentando lesões cutâneas há cerca de seis meses e responsiva ao tratamento 
com corticosteroides, no entanto havia recidiva das lesões. Ao exame físico, foram constatadas lesões indolores, 
eritematosas, alopecicas, ulceradas, sem presença de pus, predominantes na região da face. Foi solicitado hemograma 
completo e perfil bioquímico sérico (ALT, FA, Creatinina, Albumina) para investigar possível enfermidades 
sistêmicas, exame parasitológico e micológico de pele, ambos negativos. Realizou-se coleta de material para biópsia, 
na região perioral superior direito e periocular direito, que apresentavam feridas crônicas, sugerindo o diagnóstico 
de síndrome do granuloma e piogranuloma estéril. 

RESULTADOS 
Dessa forma, instituiu-se a terapia com Azatioprina (2,0 mg/kg SID VO), Omeprazol (1,0 mg/kg SID VO), Prednisona 
(1,0 mg/kg BID VO). Após 30 dias do início do tratamento o animal retornou prostrado e apresentando hiporexia, 
porém as lesões de pele apresentaram em regressão significativa. Optou-se pela realização de hemograma completo, 
ultrassonografia abdominal e bioquímica sérica, apresentando anemia discreta, trombocitopenia, leucopenia, 
ALT e FA elevadas, e ultrassonografia sugerindo hepatopatia esteroide, optando por introduzir no tratamento 
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suplementação vitamínica com aminoácidos essenciais (Hepvet® 1 cp VO SID), ácido ursodesoxicólico (5 mg/kg 

VO SID) e reduzindo a dose de Prednisona para 0,5 mg/kg SID VO. Por conseguinte, promoveu-se a retirada da 
corticoterapia gradativamente, permanecendo somente a azatioprina como imunomodulador, o paciente retornou 
para consulta e realização de exames para avaliar as enzimas hepáticas que mantiveram-se dentro dos valores 
considerados de referência para a espécie e mantem-se saudável com raras lesões esporádicas. 

DISCUSSÃO
A resposta ao tratamento com o uso de prednisona na dose imunossupressora foi excelente, tendo remissão total das 
lesões em curto prazo, concordando com MAZZEI, et al. (1). 

Neste relato o animal respondeu positivamente ao tratamento instituído. Tendo resultados satisfatórios, com 
a remissão das lesões cutâneas e mantendo-se estável. Houve a presença de efeitos colaterais, como hepatopatia 
esteroide, que é esperado quando instituída a terapia com corticosteroides. KAWARI, et al. (3) obtiveram sucesso no 
tratamento quando associado a terapia medicamentosa com azatioprina. SANTORO, et al. (4) citam que em casos 
onde não poderá ser promovida a terapia com corticosteroides, existe eficácia no uso de Ciprofloxacino.  

CONCLUSÃO 
O piogranuloma estéril é uma doença incomum, dificultando o diagnóstico, assim, exames complementares são 
fundamentais. O paciente apresentou boa resposta à terapia imunossupressora e imunomoduladora, mantendo-se 
estável.
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RESUMO
O plasmocitoma extramedular é uma neoplasia originária dos plasmócitos, podendo ocorrer em qualquer tecido mole. 
Objetiva-se com este trabalho relatar um caso de plasmocitoma extramedular disseminado em um cão. O paciente, 
canino, sem raça definida, de oito anos de idade, apresentava nódulos em testículo, região periocular esquerda e 
língua. Realizou-se radiografia torácica e ultrassonografia abdominal, ambas sem evidências de metástases; citologia 
aspirativa do nódulo em região ocular, sugestiva para plasmocitoma, e hematológico completo, no qual o hemograma 
revelou intensa hemoparasitose contraindicando o procedimento cirúrgico, sendo o paciente tratado e estabilizado 
para tal. No dia da cirurgia, observou-se nódulo em membro pélvico direito. Optou-se por realizar biópsia de todos 
os nódulos. A avaliação histopatológica sugeriu neoplasia de células redondas, confirmando plasmocitoma a partir 
da imunohistoquímica. Ultrassonografia abdominal posterior revelou nódulos em fígado, baço e ambos os rins. 
Realizou-se quimioterapia adjuvante com melfalano em dose pulsátil de 0,7mg/m²/SID/5 dias, com remissão 
completa dos nódulos em rins e baço, e remissão parcial dos nódulos em fígado. O paciente evolui a óbito, sendo 
confirmada a neoplasia em fígado e baço, concluindo-se que se tratava de uma forma rara de apresentação.

Palavras-chave: plasmócitos; neoplasia; canino

INTRODUÇÃO
O plasmocitoma é um tumor de células redondas do sistema hematopoiético. Na medula óssea é chamado mieloma, 
sendo sua forma mais comum. (1) Entretanto, pode ocorrer em qualquer tecido mole, principalmente na pele, 
cavidade oral e trato digestivo (1-3). Quando não há envolvimento da medula óssea, denomina-se plasmocitoma 
extramedular ou extraósseo, sendo considerada uma neoplasia benigna (1), porém sua etiologia ainda não está bem 
elucidada. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de plasmocitoma extramedular disseminado em um cão.

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino, sem raça definida, de oito anos de idade, foi atendido no Setor de Oncologia Veterinária do Hospital 
Veterinário “Governador Laudo Natel” (Unesp, Jaboticabal-SP), apresentando nódulos em testículo; porção 
mediodorsal da língua, de aspecto circunscrito, hiperêmico, não ulcerado, de aproximadamente 0,4 cm em seu maior 
eixo, e pálpebra inferior em canto medial do olho esquerdo. Seguiu-se com o estadiamento clínico da doença, a 
partir do exame físico, citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) da massa em região ocular, exames laboratoriais 
(hemograma e bioquímica sérica) e exames de imagem (radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal). Nos 
exames de imagem não foram evidenciadas metástases, entretanto, o hemograma revelou alta carga parasitária 
de Hepatozoon spp., contraindicando o procedimento cirúrgico. A análise citológica foi sugestiva de neoplasia de 
células redondas (plasmocitoma). Procedeu-se ao tratamento clínico do paciente para a hemoparasitose, e este foi 
estabilizado para a cirurgia. Durante o preparo do paciente para o procedimento cirúrgico, observou-se um nódulo 
em membro pélvico direito do paciente. Optou-se pela exérese do nódulo da pálpebra, realizando-se uma H-plastia, 
associada à orquiectomia com ablação da bolsa escrotal, biópsia excisional do nódulo em língua e biópsia incisional 
do nódulo em membro. Todo material excisado foi encaminhado para avaliação histopatológica.
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RESULTADOS
O exame histopatológico de todas as regiões foi diagnóstico para plasmocitoma. Dessa forma, foi solicitada a 
avaliação imunohistoquímica, a qual confirmou o diagnóstico a partir da expressão de CD79a e MUM1, sendo o 
paciente encaminhado para tratamento quimioterápico adjuvante. Realizou-se novo estadiamento clínico a partir 
de exames de imagem, em que a ultrassonografia abdominal revelou nódulos em fígado, rins direito e esquerdo, e 
baço, além de linfonodos mesentéricos reativos. Já a radiografia de tórax não apresentou evidências de metástases. 
Institui-se terapia quimioterápica com melfalano na dose pulsátil de 0,7 mg/m² SID, durante 5 dias, sendo um ciclo 
a cada 21 dias. Após o segundo ciclo de quimioterapia, a partir de nova ultrassonografia abdominal, verificou-se que 
houve regressão total dos nódulos em rins e baço, e regressão parcial dos nódulos em fígado. O paciente evolui ao 
óbito. Realizou-se exame post-mortem com avaliação histopatológica de baço e fígado, confirmando que se tratava do 
plasmocitoma nestes órgãos.

DISCUSSÃO
O plasmocitoma extramedular é uma neoplasia incomum no cão e rara no gato, sendo cães adultos a idosos, com 
aproximadamente 10 anos de idade, a faixa etária mais acometida, não havendo predisposição racial (1-3), conforme 
observado neste caso. Em cães, encontra-se com mais frequência na pele, cavidade oral e aparelho digestivo, 
raramente descrito em outros sítios (1,3). Entretanto, neste caso, além do paciente apresentar plasmocitomas 
múltiplos, a neoplasia ocorreu em órgãos parenquimatosos tais como fígado e baço, constituindo uma forma rara de 
apresentação.

A imunohistoquímica tem como objetivo reconhecer antígenos, e dessa forma identificar e classificar células 
específicas (5). Neste estudo, a realização da análise imunohistoquímica com expressão para MUM1 e CD79a e a 
observação da não expressão para CD1 e Lisozima, foi fundamental para diagnóstico definitivo e elucidação do 
caso, visto que os marcadores CD79a e MUM1 são utilizados para diagnóstico de plasmocitoma, e marcadores CD1 
e Lisozima para diagnóstico diferencial de histiocitose maligna (5).

O tratamento consiste na remoção cirúrgica das lesões associada à quimioterapia e/ou radioterapia (1). Semelhante ao 
que foi realizado no presente caso, no qual se optou pela quimioterapia adjuvante, obtendo-se resposta satisfatória. O 
comportamento biológico dos plasmocitomas cutâneos é comumente benigno, sendo curáveis com excisão cirúrgica 
(1,3,4), porém, já foram descritos raros casos nos quais houve a progressão da doença com múltiplos plasmocitomas 
cutâneos compatíveis com o subtipo histológico anaplásico, em cães com doença mais agressiva (4). Neste caso, 
podemos afirmar que se tratava de um plasmocitoma de caráter agressivo, incomum em cães, sendo o óbito do 
paciente atribuído à progressão da doença.

CONCLUSÕES
O plasmocitoma extramedular apresentou-se de maneira disseminada, acometendo diversos sistemas orgânicos do 
paciente, caracterizando uma forma incomum de apresentação, não descrita em cães, e conferindo pior prognóstico 
ao paciente. 
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RESUMO
O pneumotórax é o acúmulo de ar no espaço pleural, é classificado como: espontâneo, traumático ou iatrogênico. 
A forma espontânea é menos comum e ocorre com maior freqüência em cães do que em gatos. A presença de ar na 
cavidade pleural quebra o selo da tensão superficial do fluido pleural e os pulmões podem entrar em colapso, sua 
rápida correção é fundamental para estabilização do animal. Este trabalho tem como objetivo relatar um quadro 
de pneumotórax espontâneo, que ocorreu em um canino de um ano de idade atendido no hospital veterinário da 
UFRGS e sua estabilização através de drenagem torácica em selo d’água e toracostomia.

Palavras-chave: estabilização; toracostomia; drenagem torácica.

INTRODUÇÃO
O pneumotórax espontâneo é menos comum que o traumático e ocorre quando o ar entra no espaço pleural na 
ausência de uma causa iatrogênica ou traumática (1), sua ocorrência leva uma rápida e profunda angústia respiratória 
nos pacientes (2). A causa mais comum, em cães, são vesículas pulmonares ou bolhas que se rompem (3). A avaliação 
clínica, a radiografia torácica e a toracocentese confirmam o diagnóstico. O tratamento inicial, geralmente, envolve 
estabilização com oxigenoterapia, bem como drenagem torácica ou colocação de um tubo de toracostomia, removendo 
o máximo de ar da cavidade(4). Este trabalho tem o objetivo relatar um caso de pneumotórax espontâneo em um cão 
sem doença pulmonar subjacente atendido na emergência do hospital veterinário da UFRGS. O paciente teve uma 
boa resposta as técnicas abordadas, demonstrando assim, serem satisfatórias.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um cão sem raça definida, um ano de idade e 7 kg, chegou na emergência do Hospital Veterinário – UFRGS por 
apresentar dificuldade respiratória. No exame clínico foi observado abafamento de sons cardíacos e dispnéia grave. 
Foi estabilizado com oxigenoterapia e drenagem torácica em selo d’água sendo, em seguida, encaminhado para o 
exame radiográfico onde confirmou pneumotórax com ausência de lesões torácicas. Foi encaminhado a cirurgia para 
toracostomia de emergência, sendo pré-medicado com tramadol (4mg/kg IM), induzido com propofol (4mg\kg IV) 
e mantido no isoflurano ao efeito.

Realizou-se a toracostomia com um dreno torácico ativo no oitavo espaço intercostal sendo esse fixado com nylon 
2.0 em padrão de sapatilha romana. O dreno permaneceu no paciente durante seis dias consecutivos para remover 
o ar, restabelecer a pressão negativa e promover a drenagem de líquidos na cavidade. O canino ficou internado no 
HCV-UFRGS por um período de dez dias recebendo tramadol (4 mg/kg, TID, SC, quatro dias), dipirona (25 mg/
kg, TID, SC, quatro dias), meloxicam (0,1 mg/kg, SID, SC, três dias), ranitidina (2mg, BID, VO, oito dias), ampicilina 
(20mg, TID, IV, sete dias) e metronidazol (25mg, BID, VO, sete dias). Após a alta, foi solicitado retorno do paciente 
em sete dias para a reavaliação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao chegar ao Hospital o paciente passou por uma avaliação rápida e foi conduzido a sala de emergência onde foi 
estabilizado com oxigenoterapia e toracocentese. Dentre as técnicas de estabilização do pneumotórax, preconizou-
se a utilização da combinação de drenagem torácica em selo d’agua seguido de uma toracostomia com tubo. O selo 
d’água, realizado no primeiro momento do atendimento, mostrou-se efetivo, pois melhorou a condição respiratória 
do animal, visto que, a remoção de ar da cavidade pleural melhora significativamente a ventilação, permitindo assim, 
a estabilização do paciente para os procedimentos subsequentes (5). Foi encaminhado ao exame radiográfico, no 
qual, foi possível confimar o pneumotórax espontâneo. O exame de imagem é essencial para auxiliar no diagnóstico, 
pois possibilita a visualização rápida do pneumotórax e descarta possíveis lesões traumáticas (6). Com a confirmação 
do pneumotórax o paciente foi submetido à toracostomia, usada quando o acúmulo de ar permanece constante 
causando instabilidade no quadro respiratório (4). O dreno torácico foi introduzido no oitavo espaço intercostal 
permanecendo ativo no paciente até que se restabelecesse a pressão negativa por mais de 24 horas consecutivas, 
sendo isso concretizado no sexto dia. A colocação do tubo de toracostomia é indicada quando o acúmulo de ar na 
região pleural é demasiadamente rápido e difícil de ser controlado por drenagem torácica (7,8), permitindo que o ar 
seja removido intermitentemente ou continuamente conforme a necessidade (9,10).

O reconhecimento precoce dos sinais clínicos de pneumotórax juntamente com a abordagem correta das técnicas 
de estabilização e terapia conservadora foram fundamentais para o prognóstico positivo do paciente e se tornaram 
eficazes na recuperação do mesmo.

CONCLUSÃO
O método de tratamento e melhora do quadro clínico do paciente, tanto pela drenagem torácica em selo d’água 
quanto a toracostomia mostraram-se eficientes na estabilização do animal. Ambas as técnicas são simples de serem 
executadas e de baixo custo, tornando-as acessíveis e com um prognóstico favorável.
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RESUMO
A pododermatite plasmocítica felina (PDF) é uma afecção de comprometimento dos coxins palmo-plantares. Por ser 
considerada rara, objetivou-se relatar um caso de PDF atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal 
de Lavras. Ao exame físico, observaram-se coxins palmo-plantares edemaciados, doloridos, além de relutância ao 
movimento. O diagnóstico definitivo foi por exame histopatológico. A terapia de eleição foi a doxiciclina (10mg/kg/
dia) por via oral, associada a pomada de fluocinolona (0,02%) a cada 12 horas, durante 90 dias. Ao retorno, o animal 
se locomovia normalmente, mas sem melhora clínica dos coxins. Optou-se então pela pomada de fluocinolona 
(0,04%) a cada 12 horas. Com 210 dias de tratamento, observou-se remissão total das lesões sendo recomendada a 
retirada gradual da fluocinolona. A resposta à terapia medicamentosa foi favorável, apesar do tempo prolongado de 
tratamento, e da possibilidade de recidiva.

Palavras-chave: dermatoses; doença imunomediada; gatos; histopatológico.

INTRODUÇÃO
A pododermatite plasmocitíca felina (PDF) é uma afecção considerada rara, que acomete os coxins palmo-plantares 
dos felinos (1,2), sem predileção racial, sexual e de idade (2). Apesar de sua etiologia ainda ser desconhecida, acredita-se 
em seu caráter imunomediado pela presença de grande quantidade de infiltrado linfocíticos, hipergamaglobulinemia 
e por ser responsiva ao uso de corticosteróides em doses imunossupressoras (1). Essa teoria torna-se questionável 
por serem lesões localizadas e responderem à abordagem cirúrgica (2,3). Em alguns casos, pode ocorrer remissão 
espontânea das lesões, assim como exacerbação das mesmas de acordo com a época do ano (3,4), sugerindo também, 
uma dermatose de origem alérgica (2). O prognóstico da PDF é favorável, porém apresenta caráter recidivante e que 
necessita muitas vezes, de longos períodos de tratamento (1). 

O presente trabalho tem como objetivo, descrever um caso de pododermatite plasmocítica felina, as características 
de diagnóstico, bem como o tratamento, cujo perfil é prolongado.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Hospital Veterinário da Instituição, um felino, macho, três anos de idade, sem raça definida, 
proveniente do gatil do departamento de zootecnia da universidade, apresentando lesões cutâneas há dois 
meses, localizadas em coxins de membros pélvicos. O responsável relatou que essas lesões já haviam aparecido 
anteriormente, com melhora utilizando pomada Hipoglós®. Ao exame físico, observou-se intensa queda de pelo, 
pelagem opaca, gengivite bilateral e linfonodos poplíteos reativos. Coxins palmares e plantares edemaciados, com 
consistência macia e  doloridos à palpação, além de relutância ao se movimentar. Foi presumido o diagnóstico de 
pododermatite plasmocítica, e realizada biopsia dos coxins para exame histopatológico, que confirmou o quadro.

Iniciou-se tratamento com doxiciclina (10mg/kg/dia) por via oral, durante 30 dias, omeprazol (1mg/kg/dia) por via 
oral e pomada de fluocinolona (0,02%) a cada 12 horas em todos os coxins. Após dois meses de tratamento, o animal 
apresentou melhora dos coxins palmares, porém, os coxins plantares ainda apresentavam consistência flácida. A 
doxiciclina e a pomada foram indicadas por mais 60 dias. Com 120 dias de tratamento, o animal se locomovia 
normalmente, porém, sem diferença dos coxins. A partir disso, foi recomendada a pomada de fluocinolona (0,04%) 
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a cada 12 horas, até novas recomendações. Após 210 dias de terapia, o animal apresentou remissão total das lesões 
dos coxins e foi instituído o uso da pomada, uma vez ao dia, com redução gradativa da sua frequência de aplicação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As lesões observadas nos coxins ao exame clínico possuem características semelhantes àquelas citadas na literatura 
para PDF (2). Estomatite plasmocítica, amiloidose renal e glomerulonefrite imunomediada podem estar associadas 
em alguns casos (3). Alterações sistêmicas como febre, letargia, anorexia, anemia e linfadenopatia também podem 
estar presentes (5). Neste caso, o animal apresentava gengivite bilateral e linfonodos poplíteos reativos.

O diagnóstico é realizado por meio do exame clínico, citológico e exame histopatológico confirmatório (2). No caso 
em questão, foi observado ao histopatológico, intenso infiltrado de plasmócitos, células Mott e grande quantidade de 
neutrófilos, confirmando o diagnóstico de PDF, corroborando com demais trabalhos (1,6). A presença de corpúsculos 
de Russel é comum nos casos de PDF (2,3,6).

O tratamento de escolha foi a doxiciclina (10mg/kg/dia) por via oral, pois possui efeito imunomodulatório, inibe 
neutrófilos tóxicos, suprimi o processo de fagocitose e a proliferação de linfócitos, agindo também no controle de 
processos infecciosos (7). O uso de doxiciclina associada ao tratamento tópico a base de corticosteróides também 
pode ser utilizada (1). Neste presente caso, foi utilizada pomada a base de fluocinolona inicialmente a 0,02%, e depois 
a 0,04%, a cada 12 horas. Após cura clínica, foi realizada a retirada gradativa da mesma. Outros tratamentos como 
crioterapia, utilização de vitamina E, e uso de outros antibióticos, quando há infecção bacteriana secundária, já foram 
descritos (2,6), assim como a excisão cirúrgica para casos de um único coxim acometido (2).

CONCLUSÃO
A pododermatite plasmocítica felina é uma doença rara, com causas ainda não totalmente elucidadas. A doxiciclina 
associada a terapia tópica a base de corticosteróides se mostrou eficiente, apesar do tempo prolongado de tratamento, 
e da possibilidade de recidiva.
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RESUMO 
Malassezia pachydermatis é uma levedura comensal na microbiota de cães e gatos podendo se tornar patógeno 
oportunista. A resistência microbiana assim como a diversidade da flora brasileira, tem estimulado a busca por 
novos princípios ativos oriundo de plantas. Neste contexto, objetivou-se avaliar o potencial antifúngico do extrato 
aquoso de Cymbopogon citratus frente à levedura M. pachydermatis isolada de cães com otite externa. Para o preparo 
dos extratos vegetais, a amostra de C.citratus foi obtida comercialmente e preparados os extratos aquosos em 
infusão e em decocto. Foram obtidos 12 isolados da levedura M. pachydermatis os quais foram semeados em Ágar 
Sabouraud acrescidos de cloranfenicol incubados a 37ºC por 48 horas. Para os testes in vitro foi utilizada a técnica de 
microdiluição em caldo (CLSI M27A3) com modificações para fitofármacos e M. pachydermatis. Os extratos aquosos, 
infusão e decocto de Cymbopogon citratus não demonstraram ação antifúngica nas concentrações de 16,25mg a 500mg. 
Portanto, os extratos vegetais aquosos de Cymbopogon citratus não apresentam ação antifúngica in vitro frente à 
levedura Malassezia pachydermatis nas concentrações testadas.

Palavras-chave: planta; capim limão; otite externa; in vitro.

INTRODUÇÃO 
Malassezia pachydermatis é uma levedura da microbiota auditiva de cães e considerada um patógeno oportunista. É 
muito comum em casos de otite externa, impedindo e retardando o sucesso do tratamento (1).

O Cymbopogon citratus, popularmente conhecido como capim-limão, erva-cidreira ou capim-santo, se desenvolve em 
todo o Brasil (2). O óleo volátil possui atividade antifúngica (3), sendo também conhecido por possuir atividade anti-
inflamatória, anti-bacteriana, anti-oxidante e anti-mutagênica (4). 

Neste estudo, objetivou-se avaliar o potencial antifúngico do extrato aquoso de Cymbopogon citratus frente à levedura 
M. pachydermatis isolada de cães com otite externa.

MATERIAL E MÉTODOS
As folhas secas da planta foram obtidas de distribuidor comercial (Luar Sul, Santa Cruz do Sul/RS). Foram 
preparados os extratos aquosos em decocto e em infusão. O decocto foi preparado com 50g da folha em 1000mL de 
água destilada, sendo fervido por um período de 5 minutos. Já, infusão foi preparada com 50g da planta em 1000mL 
de água fervente, deixando o infuso por um período de 20 minutos.

Foram utilizadas amostras do cerúmen auditivo de cães com otite externa, encaminhadas para cultura no Laboratório 
de Microbiologia Veterinária do Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.  As amostras foram semeadas 
em ágar saboraud dextrose acrescidas com cloranfenicol, sendo incubadas em estufa microbiológica a 37ºC por 48 
horas. Foram obtidos 12 isolados da levedura Malassezia pachydermatis os quais foram submetidos ao estudo in vitro.

Os testes in vitro foram realizados através da técnica de microdiluição em caldo proposta no documento M27A3 do 
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CLSI (5) com adaptações para o uso em M.pachydermatis e fitofármacos (6). Os inóculos foram preparados a partir 
de colônias jovens, suspensas em solução salina 0,9% e homogenizadas em vórtex, sendo sua turbidez ajustada na 
escala McFarland entre 0,5 e 1. Foi realizada uma diluição de 1:50 em solução salina e posteriormente uma dilução 
de 1:20 em caldo Sabouraud, o qual foi distribuído em alíquotas de 100 µL nos poços das microplacas. Os extratos da 
planta foram testados em duplicata nas concentrações de 16,25 mg/mL a 500mg/mL diluídos em caldo Sabouraud. 
Também foram realizadas as análises da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima 
(CFM) do cetoconazol utilizado como controle positivo, nas concentrações de 0,046 a 1,5 μg/mL. As microplacas 
foram incubadas em estufa microbiológica por 72 horas, após este período foi realizada a leitura da (CIM) pelo 
método visual. Para determinação da (CFM) foram transferidos 10µL dos poços das microplacas para placas de petri 
contendo Ágar Sabouraud dextrose acrescidos de cloranfenicol, as quais foram armazenadas a 37º C por 72 horas 
para a leitura da CFM.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os extratos aquosos, tanto infusão quanto decocto, do Cymbopogon citratus não  inibiram o crescimento da levedura 
Malassezia pachydermatis nas concentrações testadas. Embora, não tenha sido observada atividade antifúngica dos 
extratos aquosos sobre a M. pachydermatis, o óleo essencial de Cymbopogon citratus foi efetivo frente as leveduras 
Candida albicans, Candida tropicalis e Candida parapsilosis (7). Porém, estudos de Alvarenga (8) não encontraram 
eficiência do extrato aquoso e hidroalcoólico da planta frente a S. aureus, S. choleraesuis, S. mitis e S. mutans.

Não foram encontrados estudos relacionados a extratos vegetais aquosos e sensibilidade a Malassezia pachydermatis. 
Por outro lado, a atividade antifúngica com óleo essencial de Origanum majorana e Rosmarinus officinalis frente esta 
levedura foi testada (6).

CONCLUSÕES
Os extratos vegetais aquosos de Cymbopogon citratus não apresentam ação antifúngica in vitro frente à levedura 
Malassezia pachydermatis nas concentrações testadas.
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RESUMO
Malassezia pachydermatis é uma levedura comensal da microbiota cutânea e das mucosas de cães e gatos podendo se 
tornar patógeno oportunista. Maytenus sp. é comumente utilizada como anti-inflamatório, porém tem sido relatado 
seu potencial antimicrobiano. Objetivou-se determinar a ação antifúngica in vitro do extrato hidroalcólico de 
Maytenus sp. sobre a levedura  Malassezia pachydermatis. O extrato hidroalcoólico foi preparado a partir de folhas de 
Maytenus sp. colhidas e secas em estufa com circulação de ar.  Foram obtidos 15 isolados de M. pachydermatis os quais 
foram semeados em Ágar Sabouraud acrescido de cloranfenicol incubados a 37º C por 48h. Foi utilizada a técnica de 
microdiluição em caldo (CLSI M27A3) com modificações. O extrato hidroalcoólico obteve uma variação na CIM de 
125 a 500mg/mL e na CFM > 500mg/mL. Conclui-se que o extrato hidroalcoólico de Maytenus sp. apresenta reduzida 
ação antifúngica frente às cepas de M. pachydermatis testadas.

Palavras-chave: planta; espinheira santa; otite externa; in vitro. 

INTRODUÇÃO
A Malassezia pachydermatis é uma levedura da microbiota auditiva de cães e gatos considerada um patógeno oportunista. 
Sua manifestação patogênica, pode estar associada a mudanças no microclima auditivo, como temperatura, pH, 
umidade e microbiota ou a distúrbios nas barreiras químicas, físicas e imunológicas do hospedeiro (1). A resistência 
microbiana aos tratamentos disponíveis associadas às possibilidades de recidivas, bem como a difícil resolução 
do quadro clínico quando associado a enfermidades fúngicas, estimulam a busca por novos princípios ativos em 
Medicina Veterinária (2).

 Maytenus ilicifolia e Maytenus aquifolium, popularmente conhecidas como “espinheira santa”, tem sido utilizadas 
de forma empírica pela população para o tratamento de gastrite e úlceras gastroduodenais. São relatas ainda 
propriedades analgésica, anti-inflamatória, antitumoral, anti-ulcerosa, antioxidante e antimicrobiana (3,4). 

Nesse contexto, objetivou-se determinar a ação antifúngica in vitro do extrato hidroalcoólico de Maytenus sp sobre a 
levedura Malassezia pachydermatis.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais do Instituto Federal Catarinense – Campus 
Concórdia (Parecer nº 34/2014).

 As plantas foram colhidas, as folhas secas em estufa com circulação de ar e após  maceradas e pesadas em balança 
de precisão.  Para o preparo do extrato hidroalcoólico foram adicionadas 50g de folhas secas em 800 mL de álcool 
absoluto e 200 mL de água destilada. A mistura foi armazenada em um frasco âmbar em temperatura ambiente, 
sendo agitada uma vez ao dia por um período de sete dias para maceração. Após foi realizada a filtração a vácuo e 
utilizado rotaevaporador em temperatura de 50º C para a extração do álcool.  

Foram obtidos 15 isolados de M. pachydermatis a partir de amostras de cerúmen auditivo de cães com otite externa. 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 361

As amostras foram semeadas em placas de Petri com ágar Sabouraud dextrose acrescidos com cloranfenicol e, 
incubadas em estufa microbiológica por 48h a temperatura de 37º C.

Para avaliação da atividade antifúngica foi utilizada a técnica de Microdiluição em Caldo proposta no documento 
M27A3 do CLSI (5) com adaptações para o uso em M. pachydermatis e fitofármacos (6). Os inóculos foram preparados 
a partir das colônias jovens com 48h de crescimento, suspensas em solução salina 0,9% e ajustada na escala 1 de 
McFarland. A partir desta solução foi realizada diluição de 1:50 em solução salina e após uma diluição de 1:20 em 
caldo Sabouraud, a qual foi distribuída em alíquotas de 100μL nos poços das microplacas. O extrato foi testado 
em duplicata nas concentrações de 16,25 a 500mg/mL diluídos em caldo Sabouraud. Após o preenchimento, as 
microplacas foram incubadas em estufa a 37ºC por 72h, após foi realizada a leitura da Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) pelo método visual. Em seguida foram transferidos 10μL de cada poço para placas de Petri contendo ágar 
Sabouraud acrescidos de cloranfenicol, sendo incubados a 37ºC por 72h para a leitura da Concentração Fungicida 
Mínima (CFM). Também foi realizada a análise da CIM e CFM do cetoconazol, utilizado como controle positivo, nas 
concentrações de 0,046 a 1,5 μg/mL

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O extrato vegetal apresentou variações na CIM de 125 a 500mg/mL e CFM >500mg/mL nos 15 isolados estudados. 
Não foram encontrados estudos sobre a ação antifúngica de extratos vegetais da espinheira santa frente à Malassezia 
pachydermatis. Porém, Gullo (7) comprovou a ação antifúngica de metabólitos obtidos da planta frente a diferentes 
cepas de Candida sp., Cryptococcus sp, Histoplasma sp, Aspergillus sp e Trichophyton sp com valores de CIM entre 
0,12 e 62,5mg/L. Já a atividade antifúngica do extrato metanoico de M. ilicifolia foi obtida por Braga (8) frente ao 
Cryptococcus neoformans, o qual obteve valores de CIM de 312μg/mL, apesar de não observar ação do extrato frete à 
Candida albicans.

CONCLUSÕES
O extrato hidroalcoólico de Maytenus sp. apresenta reduzida ação antifúngica frente às cepas de M. pachydermatis 
testadas.
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RESUMO
Os cães passaram a ocupar um papel importante na vida das pessoas nos últimos anos. Neste contexto, houve um 
aumento na busca por profissionais para acompanhamento da saúde destes animais, garantindo medidas preventivas 
e tratamento adequado, principalmente para afecções do sistema reprodutivo. Dessa forma, este estudo objetivou 
determinar as afecções reprodutivas de maior ocorrência em cadelas atendidas no Centro Clínico Veterinário do 
Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM em Patos de Minas – MG, através do levantamento de fichas 
de atendimento no período de 2015 a 2016. Das cadelas que apresentavam queixa reprodutiva, 61% eram sem raça 
definida, 24% eram multíparas e a maior frequência foi em cadelas com idade entre 9 a 12 anos (38%). O tumor mamário 
representou 60% das fichas clínicas, enquanto piometra com 14%, seguido de 6% para metrite, 6% pseudociese, 4% 
TVT, 4% maceração fetal, 3% parto distócico, 2% ovário remanescente e por fim, 1% vaginite. 

Palavras-chave: cão; reprodução; mama; piometra

INTRODUÇÃO
Os cães assumiram um papel estimável na evolução humana tanto na execução de tarefas ou ocupando espaço 
entre as famílias. Para a sobrevivência de uma espécie o sistema reprodutivo é considerado muito importante, visto 
que as alterações decorrentes de enfermidades do sistema reprodutor podem apresentar consequências diversas, 
que se estendem desde a ausência de sinais clínicos, comprometendo somente a fertilidade da cadela e passando 
despercebidas ao proprietário, até manifestações clínicas agudas que podem levar à morte. Quando detectadas 
tardiamente, essas alterações podem comprometer a vida dos animais, refletindo em perdas emocionais para seus 
proprietários1, 2.

De tal forma, objetivou-se com este estudo investigar a prevalência das afecções reprodutivas das cadelas atendidas 
no Centro Clínico Veterinário de Patos de Minas, MG comparando-se com a faixa etária, a influência ou não do 
número de partos e a raça.

MATERIAL E MÉTODOS 
O presente estudo foi realizado no Centro Clínico Veterinário (CCV) do Centro Universitário de Patos de Minas 
– UNIPAM, através do levantamento dos dados presentes nas fichas clínicas dos animais atendidos. Foram 
analisadas 661 fichas referentes aos animais atendidos no período de junho de 2015 a julho de 2016, independente de 
espécie, sexo, idade, queixa principal e/ou procedência. Após computar estes dados, foi realizado o levantamento 
epidemiológico com a colheita de dados relativos às fêmeas da espécie canina que deram entrada no CCV por queixa 
relacionada ao sistema reprodutor. Foram coletados das fichas clínicas os seguintes dados: número da ficha, número 
total de cães atendidos, número total de fêmeas caninas acometidas, tipos de afecções (diagnóstico), faixa etária, raça 
e a casualidade das alterações quanto ao número de partos. O diagnóstico das afecções reprodutivas foi realizado 
através do histórico, sinais clínicos e exames complementares. Realizou-se a análise estatística descritiva, através da 
frequência absoluta (n) e relativa (%) dos resultados obtidos e avaliação através do teste binomial de duas proporções 
pelo software BioEstat, considerando-se o nível de significância de 5%.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram analisadas 661 fichas de animais atendidos no CCV-UNIPAM, sendo 81% (535/661) delas da espécie canina, 
64% (340/535) pertenciam a fêmeas caninas e, destas, 26% (89/340) apresentavam queixa relacionada ao sistema 
reprodutivo, resultado inferior a estudo que observou alterações deste sistema em 66,7% das cadelas3.

Quanto às raças acometidas, 61% (54/89) das cadelas eram SRD. Já em relação à idade, não houve queixa reprodutiva 
em fêmeas com idade inferior a um ano, sendo a faixa etária entre nove e 12 anos mais acometida, referindo-se a 
38% (34/89) dos animais deste estudo. A idade é um fator de influência sobre as afecções, visto que a cadela adulta 
não castrada está sujeita ao efeito acumulativo da progesterona em ciclos estrais repetidos ao longo da vida e/ou 
administração de progestágenos de forma exógena4. 

Das doenças relatadas, a alteração mais comumente encontrada foi o tumor mamário, onde perfazem 60% (53/89) 
dos animais, com média de idade de 9,4 anos. Isso se deve ao aumento da expectativa de vida e o uso indiscriminado 
de progestágenos nestes animais5,6. A piometra foi encontrada em 14% (12/89) dos prontuários, resultado inferior ao 
encontrado por Filho7, onde representaram 74% dos casos. Além disso, acomete quase um quarto de todas as cadelas 
inteiras até os 10 anos de idade8. 

A metrite foi observada em 6% (5/89) dos casos e é comum no período pós-parto, quando a concentração de 
progesterona sérica está baixa, o que justifica a menor frequência neste estudo2. Pseudociese em 6% (5/89) dos 
casos, semelhante ao encontrado por Filho7 onde foi relatada em 7% dos casos. O tumor venéreo transmissível (TVT) 
constituiu apenas 4% (4/89) dos casos e sua incidência pode estar relacionada ao comportamento das fêmeas em 
aceitar diferentes parceiros durante o estro9. A maceração fetal representou 4% (4/89), o parto distócico apenas 3% 
(3/89), síndrome do ovário remanescente 2% (2/89) e vaginite em 1% (1/89) dos casos descritos. Diversos autores 
citam que estas afecções têm baixa prevalência2,10.

CONCLUSÃO
As afecções reprodutivas mais comuns em cadelas foram o tumor mamário, o complexo hiperplasia endometrial 
cística (piometra) e a metrite, sendo a idade um fator determinante. 
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RESUMO
A piodermite é uma infecção bacteriana cutânea piogênica comum em cães e gatos, normalmente secundária a outras 
doenças, como por exemplo, pequenos traumas e imunossupressão sendo o Staphylococcus pseudointermedius, o 
patógeno mais comum em casos de piodermite. Este estudo tem como objetivo determinar a frequência de isolamento 
de bactérias que acometem cães e gatos. Foram coletadas amostras de lesões cutâneas com swab estéril e analisadas 
no Laboratório de Análises Clínicas Veterinária na Fundação Universidade Regional de Blumenau. Das 62 amostras 
obtidas, 8,06% (n=5) não houve crescimento bacteriano, 82,27% (n=51) foram Gram-positivas e 9,66% (n=6) foram 
Gram-negativas sendo estas Escherichia coli, Proteus spp, Citrobacter spp e Enterobacter spp. Das Gram-positivas, o 
Staphylococcus spp foi o mais isolado, sendo um dado relevante, já que este pode ter potencial zoonótico e vem 
apresentando resistência a antimicrobianos cada vez mais frequente.

Palavras-chave: Infecção bacteriana; Staphylococcus spp; Resistência antimicrobiana; 

INTRODUÇÃO
Na medicina veterinária, a dermatologia constitui uma importante área onde casos correspondem em média de 
31,38% das consultas realizadas em cães (1). A piodermite é uma infecção bacteriana cutânea piogênica e normalmente 
secundária a outras doenças (2), como por exemplo, pequenos traumas ou imunossupressão (3).

Staphylococcus pseudointermedius é o patógeno mais comum em casos de piodermite. Já bactérias gram-negativas 
como Proteus spp, Pseudomonas sp e Escherichia coli são mais propensos a ser invasores secundários, comuns em 
piodermite profunda (4).

Este trabalho tem como objetivo determinar a frequência de isolamento de bactérias que acometem cães e gatos na 
cidade de Blumenau/SC e região.

MATERIAL E MÉTODOS
Com o auxilio de um swab estéril em meio Stuart, foram coletadas amostras de lesões cutâneas de cães e gatos atendidos 
em clínicas veterinárias de Blumenau/SC e região envolvendo Rodeio, Ibirama e Joinville. Ambas as amostras 
foram encaminhadas para o Laboratório de Análises Clínicas Veterinária da Fundação Universidade Regional de 
Blumenau, semeadas em placas de Muller-Hinton e MacConkey e armazenadas em estufa microbiológica a 35ºC 
por 24 horas. Posteriormente, foi realizado o método de coloração de Gram para observação em microscópio da sua 
estrutura de parede celular a partir da coloração que estas adquirirem e morfologia. As bactérias Gram-negativas 
foram submetidas a testes bioquímicos, como o Rugai com Lisina, TSI (triple sugar iron), motilidade e citrato e para a 
Gram-positivas, catalase, coagulase e manitol (5). A pesquisa foi realizada no período de setembro de 2015 a janeiro 
de 2017.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletadas amostras de 51 animais, porém, obtiveram-se 62 colônias, já que em que em 8 animais (12,91%) ocorreu 
crescimento de pelo menos duas colônias diferentes no mesmo local de coleta, sendo uma destas, Staphylococcus 
spp, observando o mesmo ocorrido em estudos realizados por Barbosa (2009), enfatizando o caráter de invasores 
secundários em infecções por Staphylococcus spp.

 Das 62 amostras, em 8,06% (n=5) não houve crescimento bacteriano, 82,27% (n=51) foram Gram-positivas e 9,66% 
(n=6) foram Gram-negativas conforme tabela 1.

Tabela 1 – Bactérias isoladas de lesões cutâneas de cães e gatos no município de Blumenau/SC e região.

                         Bactéria isolada                                             n / Freq. Simples (%)

Total de Gram-positivas            51 / 82,27

Staphylococcus spp 

Streptococcus spp

           43

            1

/ 69,36

/ 1,61

Bactérias corineformes             7   / 11,3

Total de Gram-negativas             6 / 9,66

Escherichia coli

Proteus spp.

            1

            2  

/ 1,61

/ 3,22

Citrobacter spp.             1 / 1,61

Enterobacter spp.             2 / 3,22

Negativas             5 / 8,06

Total de isolados            62 / 100

Fonte: produção própria.

Staphylococcus spp. foi de longe a bactéria mais isolada apresentando a maior frequência neste estudo, colaborando 
com outros estudos realizados (6). Isso pode ocorrer devido à presença dessas bactérias como comensais da 
pele e membranas mucosas (3). Fator importante, pois se realizarmos identificação de espécie, o Staphylococcus 
pseudointermedius tem fator zoonótico e vem apresentando resistência a alguns antimicrobianos.

CONCLUSÃO
O presente estudo enfatiza a presença de Staphylococcus spp como importante agente infeccioso nos casos de 
dermatopatias em cães e gatos em Blumenau – SC e região. Consequentemente, ressalta a importância da identificação 
bacteriana, visto que se trata de uma bactéria com potencial zoonótico. 
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RESUMO
Os cães portadores da síndrome dos braquicefálicos invariavelmente apresentam inúmeros sinais clínicos respiratórios. 
Um questionário prospectivo, baseado no estudo de Pohl et al. (2016), composto por questões objetivas quanto à 
percepção do tutor em relação à ocorrência e frequência de sinais clínicos respiratórios relacionados à síndrome 
dos braquicéfalos foi presencialmente aplicado ao responsável de cada animal. Todos os 26 tutores relataram que 
os animais apresentavam ronco ao dormir (100%). Espirro foi citado em 25 (96,2%), ronco acordado em 21 (80,7%), 
espirro reverso em 18 (69,2%) e tosse em 17 (65,4%). Averiguou-se então que é grande a prevalência de sinais 
respiratórios em cães portadores da síndrome do cão braquicefálicos, sendo imprescindível a conscientização de 
tutores, criadores e médicos veterinários para a seleção de animais braquicefálicos com menos alterações anatômicas 
das vias aéreas, com o objetivo de diminuir a frequência e a gravidade desses sinais.

Palavras-Chave: Questionários, qualidade de vida, sinais clínicos

INTRODUÇÃO
A síndrome respiratória dos braquicéfalos é descrita por alterações anatômicas que causam importante obstrução 
das vias aéreas anteriores, impedindo o fluxo adequado do ar até os pulmões. As alterações classificadas como 
primárias são: estenose de narina, prolongamento de palato mole e hipoplasia de traqueia. Esses defeitos podem 
gerar alterações secundárias como eversão de sáculos laríngeos, edema e inflamação de nasofaringe, paralisia e 
colapso de laringe (1,2,3).

Os pacientes portadores da síndrome respiratória dos cães braquicefálicos invariavelmente apresentam inúmeros 
sinais clínicos respiratórios (4), como tosse, espirro, ronco, intolerância ao exercício, ruídos respiratórios alterados e 
apneia são sinais comumente descritos (5).

O objetivo desse trabalho foi determinar os principais sinais clínicos observados por responsáveis de cães com a 
síndrome respiratória braquicefálica e verificar a frequência com que ocorrem. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense, sob o 
número de protocolo 686 / 2015.

Foram incluídos cães braquicefálicos, machos ou fêmeas, acima de quatro meses de idade, portadores de estenose de 
narina, atendidos no Hospital Universitário de Medicina Veterinária Firmino Mársico Filho, da Universidade Federal 
Fluminense (HUVET-UFF), no período de março de 2015 a março de 2016. Os cães passaram por exame clínico, onde 
foi realizada inspeção direta das narinas afim de constatar a presença de estenose das narinas e diagnóstico inicial da 
síndrome do cão braquicefálicos.

Um questionário prospectivo foi presencialmente aplicado ao responsável de cada animal, este era composto por 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 367

questões objetivas quanto à percepção do mesmo em relação à ocorrência e frequência de sinais clínicos relacionados 
à síndrome dos braquicéfalos. No presente estudo optou-se por avaliar sinais que fossem facilmente identificados 
pelos tutores e com respostas mais objetivas. Desta forma, indagou-se sobre, ronco ao dormir, ronco acordado, 
espirro, espirro reverso e tosse. Os sinais foram classificados em ausentes, ocasionais, frequentes e muito frequentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os 26 tutores relataram que os animais apresentavam ronco ao dormir (100%). Espirro foi citado em 25 (96,2%) 
animais, ronco acordado em 21 (80,7%), espirro reverso em 18 (69,2%) e tosse em 17 (65,4%)  animais (Figura 1).

Dos 26 animais que roncavam ao dormir, 15 (57,7%) apresentavam esse sinal com muita frequência. Já o ronco 
acordado, relatado em 25 cães, foi um achado frequente, observado por 11 (52,4%) tutores. O espirro que também 
foi observado por 25 tutores, foi relatado como ocasional em dez (40%) animais, frequente em dez (40%) e muito 
frequente em cinco (20%). O espirro reverso foi frequente em nove (50%) e a tosse ocasional em dez (58,8%) 

Figura 1 - Gráfico percentual da ocorrência dos sinais clínicos respiratórios relatados pelos tutores dos 26 cães braquicefálicos portadores 
da síndrome do cão braquicefálico.

Os sinais respiratórios foram bastante pontuados, com ocorrência amplamente comprovada por diversos autores 
que apontaram uma elevada observação de sintomatologia respiratória na síndrome braquicefálicas (1,2,3,4,5). O 
fato de que 100% dos animais estudados apresentaram ronco ao dormir, sendo que 57,7% deles de forma muito 
frequente, condiz com achados de estudos anteriores (6,7), o mesmo se repete nos sinisl clínicos ronco acordado e 
espirro reverso, citado em 80,7% e 69,2% dos nossos animais, respectivamente. A presença de “ronco ao dormir” é 
mais frequente nesses animais pois o relaxamento muscular generalizado diminui ainda mais a passagem de ar, isso 
faz com que as bordas dos tecidos moles se encontrem na área estenosada, causando esse som respiratório típico da 
doença (8). 

Quanto aos resultados de Tosse e espirro, citados por 65,4% e 96,2% dos tutores, respectivamente, foram notadamente 
superiores aos encontrados anteriormente, em outro estudo (9). Atribui-se, na pesquisa ora conduzida, que o aumento 
da frequência de tosse e espirro, associado a presença de espirro reverso, é resultado da crescente seleção de animais 
de focinhos cada vez mais curtos, com consequente diminuição dos espaços da naso e orofaringe, pois, o espirro 
reverso, espirro e tosse ocorrem devido à intensa irritação da mucosa da nasofaringe, secundária ao aumento da 
pressão negativa da região cervico-torácica pela obstrução das vias aéreas anteriores ( 7).  

CONCLUSÃO
A prevalência de sinais respiratórios em cães portadores da síndrome do braquicefálico é grande. Por isso, é 
imprescindível a conscientização de tutores, criadores e médicos veterinários para a seleção de animais braquicefálicos 
com menos alterações anatômicas das vias aéreas, com o objetivo de diminuir a frequência e a gravidade desses 
sinais clínicos e proporcionar mais qualidade de vida a esses animais.

Prevalência de Sinais Clínicos Respiratórios em Cães Portadores da Síndrome do Braquicefálico
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RESUMO
Pseudocistos perinéfricos são caracterizados por acúmulo de líquido em localização perirrenal, contido por uma fina 
camada fibrosa. O pseudocisto é classificado de acordo com o fluido no seu interior, sendo chamado de urinoma 
quando constituído de urina. O sinal clínico mais comumente observado é a distensão abdominal no lado do rim 
acometido, acompanhada ou não de dor abdominal. Como método diagnóstico a ultrassonografia é a técnica mais 
indicada, permitindo a avaliação tanto do pseudocisto quando das demais alterações renais que podem estar 
presentes. O tratamento usualmente constitui-se de drenagem do líquido com capsulotomia e omentalização, 
embora o paciente seja passível de nefrectomia, dependendo da lesão renal encontrada. O presente trabalho tem 
como objetivo descrever um caso de pseudocisto urinífero perinéfrico esquerdo secundário à ruptura de pelves renal 
em um cão. O paciente foi submetido a uma nefrectomia e, possuindo o rim contralateral viável, apresentou melhora.

Palavras chave: urinoma; pararrenal; nefrectomia; trauma.

INTRODUÇÃO
Pseudocistos perinéfricos caracterizam-se pelo acúmulo de fluido ao redor do rim, contido por uma cápsula fibrosa, 
e sua classificação se dá de acordo com o tipo de fluido presente (1). Quando do acúmulo de urina no pseudocisto, 
podemos denominá-lo urinoma, e suas possíveis causas são trauma com decorrente ruptura de pelve e/ou segmento 
de ureter, abertura anormal na arquitetura real ou obstrução uretral (1,2). Destaca-se a rara ocorrência de pseudocisto 
perinéfrico urinífero na espécie canina (1). A sintomatologia é baseada em distensão abdominal, acompanhada ou não 
de sinais de doença renal, frequentemente associadas à presença de dor à palpação (1,3).  O exame ultrassonográfico 
é considerado o melhor método diagnóstico, uma vez que permite visualização do acúmulo de líquido perirenal, 
auxilia no diagnóstico de doença renal preexistente e ainda exclui outras causas de renomegalia (4). O método 
de tratamento de escolha para pseudocistos uriníferos é a nefrectomia, já que somente a remoção da parede do 
pseudocisto não impede a formação de um novo, posteriormente. O prognóstico é favorável, considerando-se a 
função renal do rim contralateral mantida (5). O presente trabalho objetiva-se a descrever um caso de pseudocisto 
perinéfrico esquerdo secundário à ruptura de pelves renal, em cão com histórico de trauma submetido à nefrectomia 
e com boa recuperação pós-cirúrgica.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi recebido no Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal de Pelotas um paciente canino, 10 meses, 
pesando 3,7 kg, com histórico de trauma, apresentando tenesmo, inapetência, aumento de volume e dor em região 
abdominal esquerda. Submetido ao exame de ultrassonografia, foi possível observar possível ruptura de pelve renal, 
com presença de líquido em região perirrenal, compatível com urina. Foi realizada punção na cápsula renal para 
coleta e avaliação do material, o que confirmou a presença de urina. Após preparo prévio e constatação da função 
renal contralateral, o paciente foi encaminhado ao procedimento cirúrgico de nefrectomia de rim esquerdo. 

Administrada a medicação pré-anestésica e feito o preparo do paciente, foi realizada celiotomia de rotina. Após 
incisão do peritônio sobre o rim esquerdo, este foi liberado de suas fixações sublombares e realizou-se dupla ligadura 
de artéria e, em seguida, de veia renal. Em seguida ureter foi ligado, próximo à bexiga, e então rim e ureter foram 
removidos. A cavidade foi lavada com solução salina 0,9% aquecida e realizou-se celiorrafia em três planos.  



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 370

RESULTADOS
Após o procedimento cirúrgico, o paciente foi mantido em observação por 24 horas. Em seguida foi liberado, 
sob prescrição de analgesia (tramadol) e antibioticoterapia (cefalexina), apresentando melhora clínica, urinando 
normalmente e sem presença de dor abdominal. 

DISCUSSÃO
O presente caso relata a ocorrência de pseudocisto perinéfrico em um cão, embora os relatos desta patologia sejam, 
em sua maioria, sobre gatos e, ainda assim, considerados de ocorrência incomum nestas espécies (1). Bem como 
descrito na literatura, a formação do urinoma provavelmente ocorreu em decorrência de ruptura de pelve renal 
oriunda de um processo traumático do trato urinário, uma vez que o paciente chegou ao Hospital Veterinário com 
histórico de trauma antigo (2).

Tratando-se da sintomatologia, o paciente apresentava aumento de volume em região abdominal esquerda, 
correspondendo ao lado de acometimento renal, concomitante com dor abdominal. Embora relatos tragam o 
abdômen distendido como o sinal mais comum, há divergências quanto à presença de dor abdominal; alguns autores 
citam a presença de sensibilidade abdominal, enquanto outros relatam a ausência desta, acompanhadas ou não de 
doença renal concomitante (1, 3). O paciente apresentava tenesmo, sintomatologia não relatada em outros trabalhos, 
embora possa ser justificada pelo aumento de volume em região abdominal causado pelo pseudocisto.

Em função da alteração abdominal, o paciente foi encaminhado ao exame ultrassonográfico, o qual evidenciou a 
ruptura de pelve e presença de formação sugestiva de pseudocisto. Foi possível localizar a lesão de forma não invasiva 
e descartar outras causas de renomegalia, justificando o exame de ultrassom como o melhor método diagnóstico de 
pseudocistos perirenais (4). Além disso, a aspiração percutânea do pseudocisto foi realizada, tendo como base o 
seu auxílio no diagnóstico (1). Destaca-se aqui a importância de exames de imagem a fim de excluir os diagnósticos 
diferenciais mais importantes para renomegalia unilateral, que incluem hidronefrose, pielonefrite, pseudocisto 
perirenal, ou hematoma (5). Tratando-se de urinomas, a nefrectomia é o tratamento de escolha, uma vez que somente 
a remoção da parede do pseudocisto não impede o contínuo extravasamento de urina, possibilitando, portanto, 
a formação de novos pseudocistos. Corroborando com a literatura, o paciente do presente relato foi submetido à 
nefrectomia e apresentou melhora, uma vez que, oriundo de trauma prévio, o pseudocisto e a lesão não estavam 
relacionados a doenças renais (5).

CONCLUSÃO
Pseudocistos perinéfricos devem ser considerados como causa de abaulamento e dor abdominal em cães, 
principalmente naqueles com histórico de trauma. Além disso, salienta-se a importância da classificação do 
pseudocisto, a qual influencia diretamente no método de tratamento que, quando feito de forma adequada e precoce, 
fornece um prognóstico favorável ao paciente.
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RESUMO 
A rinite bacteriana é uma inflamação das mucosas das narinas e seios nasais. O principal sinal clínico é a secreção 
nasal mucopurulenta. O presente relato descreve um caso rinite bacteriana primária em cão com hiperqueratose, 
despigmentação de plano nasal e secreção mucopurulenta causada por Pseudomonas e Staphylococcus spp. isoladas por 
swab nasal e tratada satisfatoriamente com amoxicilina + clavulanato de potássio. 

Palavras chave: secreção mucopurulenta com hemorragia; despigmentação nasal; hiperqueratose nasal. 

INTRODUÇÃO 
Rinite é uma inflamação aguda ou crônica das membranas mucosas do nariz e seios nasais. A rinite bacteriana é uma 
complicação secundária comum, resultante da proliferação da flora bacteriana normal após um trauma, infecções 
fúngicas ou virais, e tem como principais sinais clínicos a presença de secreção nasal mucopurulenta. Os exames que 
auxiliam no diagnóstico são as culturas (bacterianas/fúngicas) e a citologia de Swab nasal e o tratamento é baseado 
nos resultados do antibiograma (1). 

Este trabalho descreve um relato de caso de um cão com rinite bacteriana primária causada pelas bactérias Pseudomonas 
e Staphylococcus spp, a qual se assemelhava muito com rinite fúngica ao manifestar-se por despigmentação nasal, 
hiperqueratose, secreção mucopurulenta unilateral e lesão nasal erosiva na cavidade nasal direita. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia uma fêmea canina da raça Rottweiler, 
2 anos, que apresentava espirros, despigmentação nasal, crostas, hiperqueratose, erosão na cavidade nasal direita 
e presença de secreção nasal mucopurulenta unilateral nas últimas 2 semanas. Todos os exames físicos realizados 
resultaram adequados para a espécie.  

Através do histórico e do exame físico, foram listados os seguintes diagnósticos diferenciais: rinite fúngica, rinite 
bacteriana, rinite linfoplasmocítica, neoplasia, pólipos e corpo estranho.  

Os exames complementares realizados incialmente incluíram radiografia de crânio (cavidades nasais e sinusais) 
nas projeções lateral e ventrodorsal, hemograma, bioquímicos séricos (ALT e Creatinina) e exame citopatológico 
de amostra colhida na cavidade nasal direita, os quais foram seguidos de radiografias torácicas, cultura fúngica e 
bacteriana a partir de swab nasal e amostra de lavado traqueobrônquico e biopsia nasal.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A radiografia do crânio não mostrou alteração em ossos da face, perda de definição de turbinados, corpos estranhos 
ou tumores, somente um leve aumento da radiopacidade da cavidade nasal, a qual pode representar acumulação de 
muco decorrente da obstrução da drenagem para a cavidade nasal (2). 
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Os hemogramas revelaram leucocitose com crescente aumento de desvio à esquerda regenerativo, eosinofilia e 
linfocitose, e as imagens obtidas nas radiografias torácicas revelaram padrão misto (intersticial e bronquial). Os 
exames bioquímicos séricos não revelaram nenhuma alteração. Ressalta-se que o aumento do número de células 
imaturas na circulação, registrados nos dois exames hemogramas realizados, frequentemente esta relacionado com 
a fase aguda ou crônica dos processos inflamatórios (3). 

O exame de citopatologia sugeriu reação inflamatória, com grande prevalência de células polimorfonucleares. A 
histopatologia realizada por punch nasal de 1,0 cm revelou acentuado processo inflamatório difuso representado 
principalmente por neutrófilos e debris celulares, levando ao diagnóstico de processo inflamatório misto característico 
de rinite. 

Em decorrência dos resultados dos exames e das manifestações clínicas da rinite apresentada pela paciente, a 
suspeita de rinite fúngica, especialmente a causada por Aspergylus fumigatus, manteve-se como principal diagnóstico 
diferencial (1) até que as culturas fúngicas, tanto do swab nasal quanto do lavado broncoalveolar surpreendentemente 
mostraram-se negativas. Ambas apresentaram intenso crescimento de Pseudomonas spp. e Staphylococcus spp. 

Os gêneros Pseudomonas spp. e Staplylococccus spp. possuem distribuição mundial e estão presentes em mucosas, pele 
e fezes de animais (4,5). Têm sido relatados como responsáveis por infecções em vários mamíferos (6), podendo 
causar desde conjuntivites, gastroenterites, problemas reprodutivos e pneumonias (7), como atestado neste caso. A 
presença dessas duas bactérias reforça a afirmação que a rinite tem origem bacteriana, resultante da proliferação da 
flora bacteriana normal após, provavelmente, a uma complicação secundária comum (1). 

O tratamento foi instituído baseado na sensibilidade ao antibiótico evidenciada pelo anibiograma. Foi prescrito 
amoxicilina + clavulanato de potássio 10 mg/kg, VO, BID, incialmente durante 20 dias. Na metade do tratamento 
já era possível constatar a contínua redução da despigmentação nasal, das crostas e da hiperqueratose, as quais 
cicatrizaram e foram recuperadas totalmente após o tratamento.  

CONCLUSÃO 
Este relato destaca a importância de se realizar um bom diagnostico diferencial, uma vez que os sinais clínicos muitas 
vezes são semelhantes em várias enfermidades. 
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RESUMO
Leishmaniose é causada por um protozoário do gênero Leishmania que acomete os cães, sendo uma zoonose. Pode 
se apresentar de forma sintomática ou assintomática. Pode ser detectada por métodos sorológicos, parasitológicos 
e moleculares. Não existe um teste diagnóstico 100% específico e sensível. Destaca-se o teste de imunofluorescência 
indireta (RIFI) e o ELISA como os testes mais usados, entretanto quando usados isolados ocorrem muitos erros 
diagnósticos devido a sensibilidade analítica. A detecção do DNA de Leishmania em tecidos pela PCR (reação de em 
cadeia de polimerase) permite uma maior especificidade no diagnóstico da infecção quando comparada a outras 
técnicas. O objetivo deste trabalho foi de utilizar a PCR como contraprova numa paciente canina, 3 anos de idade, 
sem padrão racial definido, não aparentava nenhum sinal clínico. Foi feita uma colheita de medula óssea e enviado 
para o laboratório. Anteriormente, a cadela apresentou resultados positivos nos exames de ELISA e RIFI. O resultado 
obtido da PCR foi positivo. A leishmaniose é incurável, que requer eutanásia ou cuidados específicos, portanto a 
prevenção e o diagnóstico preciso são meios para o controle da doença.

Palavras-chave: PCR; biomolecular; contraprova.

INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral canina é uma patologia causada por um protozoário do gênero Leishmania, que acomete 
os cães e pode se apresentar de forma sintomática ou assintomática, sendo que a forma sintomática pode ter 
envolvimento visceral ou sistêmica e comprometimento cutâneo (1), podendo infectar o homem. A espécie canina é 
o principal reservatório da doença no ciclo urbano. Os flebotomíneos popularmente conhecidos por mosquito-palha 
ou birigui são os vetores responsáveis pela disseminação da doença, sendo o gênero Lutzomyia de importância no 
Brasil. A doença é potencialmente letal para os homens se não diagnosticada e tratada precocemente (2,3).

O diagnóstico clinico é difícil devido à variedade de sintomas e aos animais assintomáticos. A confirmação 
diagnostica pode ser obtida por meio de métodos parasitológicos, sorológicos e moleculares. A reação em cadeia de 
polimerase (PCR) é um teste molecular capaz de ampliar e identificar sequências de DNA do parasita, aumentando 
a sensibilidade e especificidade diagnostica (4). O objetivo deste trabalho foi de relatar um caso de exame de punção 
de medula óssea para PCR quantitativo de leishmaniose usado para contraprova em um canino fêmea.

MATERIAL E MÉTODOS
Espécie canina, fêmea, aproximadamente 3 anos de idade, sem padrão racial definido. O animal passou por um 
exame físico de rotina e não apresentava nenhum sinal clínico. Entretanto, a cadela apresentou resultado positivo nos 
exames sorológicos de ELISA e imunofluorescência direta (RIFI) que foram realizados de acordo com Oliveira et al. 
(5). Como contraprova foi utilizado a técnica de PCR quantitativa. O paciente foi previamente anestesiado e colocado 
em decúbito dorsal. Foi feita uma punção no esterno, na região do manúbrio, para coletar medula óssea com o auxílio 
de uma agulha calibrosa (40x12). O tecido colhido foi enviado para o laboratório.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil o limite máximo de leishmanina/mL é de 500.000.000. O resultado 
obtido no teste deste relato foi de 969.181,5 cópias de DNA de leishmania/ml, logo o animal foi classificado como 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 374

positivo para leishmaniose visceral canina.

As técnicas sorológicas são rápidas e práticas, mas com sensibilidade variável e baixa especificidade podendo resultar 
em falso-positivos que ocasionalmente acarretam em eutanásia de animais sadios e ou podem gerar resultados falso-
negativos contribuindo para a disseminação da doença. (6).

A PCR é um teste com alta especificidade e sensibilidade aceitável e quando realizado na medula óssea associado aos 
métodos sorológicos resultam em 100% de positividade (7).

CONCLUSÃO
A leishmaniose é uma doença incurável no cão, portanto o diagnóstico preciso reveste-se de grande importância. 
A associação de técnicas sorológicas e moleculares aumentam a detecção da infecção nos cães e colaboram para 
diminuir diagnósticos errôneos, como demonstrado no relato de caso.
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RESUMO 
Devido a tamanha importância do pâncreas no organismo como um todo, diversos estudos vêm sendo realizados 
em cima deste órgão. O objetivo deste trabalho foi a elucidação das modificações morfofuncionais desse órgão no 
Zebrafish, empregando avaliações morfométricas e estereométricas do pâncreas desta espécie. Foram utilizados 36 
peixes da espécie Danio rerio divididos em doze grupos. A única correlação significante foi entre a Vv(ácinos) e 
Vv(adipócitos), que se mostrou como forte e negativa. Aparentemente, o motivo dos adipócitos estarem bastante 
presentes na histologia pancreática se deve ao fato deste órgão estar difundido no tecido adiposo do animal e 
mesentério, sendo difícil a delimitação do pâncreas.

Palavras-chave: Danio rerio; Peixe; Anatomia; Glândula. 

INTRODUÇÃO
Com a grande ascensão do zebrafish como modelo experimental devido a seu pequeno porte, baixo custo de 
manutenção, alto conhecimento genômico da espécie e alta taxa de reprodução, entre outros (1), há a necessidade 
de elucidar aspectos morfofuncionais dos órgãos deste peixe, tendo em vista que até então não existia um estudo 
avaliando o comportamento do pâncreas ao longo do tempo. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo 
elucidar as possíveis modificações fisiológicas na morfologia e funcionalidade do pâncreas no Zebrafish, avaliando 
as densidades de volume (Vv) de ácinos pancreáticos, ilhotas pancreáticas, vasos e adipócitos através de avaliações 
morfométricas e estereométricas, visando embasar futuros estudos.

MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade de Brasília sob o 
protocolo n° 127542/2013. Foram utilizados 36 (trinta e seis) peixes da espécie Danio rerio divididos em 12 (doze) 
grupos em aquários diferentes.  Todos os aquários foram aclimatizados à temperatura constante de 24 + 2°C 
controlada por um termostato e pH = 6,8-7,0. No final de cada semana foi promovida a eutanásia através da imersão 
dos peixes em solução aquosa de tricaína metanossulfonato 0,2% e pH=7,0 seguida de imersão em água gelada (4ºC) 
por 15 minutos.

Os peixes foram fixados em solução aquosa de formol 10% por 24 horas. Posteriormente foram cortados em espessura 
de 4µm, acondicionados em lâminas e corados Hematoxilina e Eosina para quantificação de vasos dispostos ao 
longo do tecido renal. Um microscópio óptico (BX51 Olympus®) acoplado ao programa de captura e análise de 
imagens (ProgRes® Capture Pro 2.5) foi utilizado na captura de fotomicrografias, sendo três fragmentos de cada 
animal e três animais por semana. A área total de ácinos pancreáticos, ilhotas pancreáticas, vasos e adipócitos foi 
calculada através do princípio de Delesse. Sendo o resultado  expresso em densidade de volume (Vv). Os dados 
foram submetidos à estatística descritiva, seguida pela aplicação do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, 
análise de variância one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak ou Friedmann, de acordo com o resultado obtido no 
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teste de normalidade, através do programa GraphPad Prism®6. Foi considerado significativo P≤0,05.

RESULTADOS
A Vv (ácinos) (Figura 2A) foi menor na 2ª semana (56,79%±10,86) e maior na 4ª (78,71%±9,52). Por outro lado, a 
Vv(ilhotas) (Figura 2B) apresentou sua menor porcentagem na 7ª semana (5,87%±6,43) e maior na 1ª (16,05%±17,56). 
Com relação à Vv (vasos) (Figura 2C), esta teve sua menor média na 5ª semana (2,16%±3,87) e maior na 2ª (7,4%±7,34). 
Por fim, a Vv (adipócitos) (Figura 2D) foi menor na 1ª semana (4,94%±6,33) e ápice na 2ª (32,41%±15,83). 

Ao comparar as semanas da Vv(ácino), observou-se significância entre a 1ª e 2ª semanas, 2ª e 4ª, 2ª e 5ª, 2ª e 8ª, e 
2ª e 10ª. Em relação à Vv(adipócitos), observou-se relevância (P≤0,05) nas comparações entre 1ª e 2ª, 2ª e 4ª, e 2ª e 
10ª semanas. A única correlação significante foi entre a Vv(ácinos) e Vv(adipócitos), que se mostrou como forte e 
negativa. O comportamento comparativo de tais estruturas avaliadas está expresso na Figura 2E.

Figura 1 – Imagens histológicas de pâncreas de Zebrafish e sua localização anatômica, mostrando ilhotas pancreáticas (área pontilhada), 
ácinos pancreáticos (seta), adipócitos (asterisco), intestino (seta vermelha) e vasos sanguíneos (seta azul). 

Figura 2 - Valores de médias e erros padrão para os parâmetros, Vv (ácino) (A), Vv (ilhotas) (B), Vv (vasos) (C) and Vv (adipócitos) (D). 
Comportamento comparativo das densidades de volume do ácino, ilhotas pancreáticas, vasos sanguíneos e adipócitos (E). ). [a] ≠ semana 
1; [b] ≠ semana 2.

Quantificação de Componentes Morfofuncionais do Pâncreas de Zebrafish
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DISCUSSÃO
Não foi possível observar relação entre o tempo e alterações estruturais no pâncreas do Zebrafish. Muitas vezes foi 
possível encontrar apenas um concentrado de ilhotas em meio ao tecido exócrino, denominada de Corpo de Brockman. 
Os cortes histológicos revelaram abundância de adipócitos por todo o tecido pancreático. Aparentemente, o motivo 
dessa abundância de adipócitos nos cortes histológicos se deve ao fato do órgão estar quase que completamente 
difundido no tecido adiposo abdominal do Zebrafish bem como em seu mesentério. 

CONCLUSÃO
O pâncreas do Zebrafish adulto não demonstrou alterações significativas em sua morfologia ao longo do tempo com 
relação às densidades de volume aqui avaliadas. Novos estudos avaliando demais estruturas pancreáticas como o 
tecido conectivo e os diferentes tipos de colágeno presentes. 
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RESUMO 
Carcinoma de células escamosas é um neoplasma maligno de queratinócitos que acomete cães e gatos, sendo mais 
comum nesta última espécie. A exposição solar parece predispor o desenvolvimento do tumor em áreas de pele 
despigmentada, ocorrendo principalmente no pavilhão auricular, no plano nasal e pálpebras. Diferentes modalidades 
terapêuticas, tais como criocirurgia, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, são usados como tratamento. Descreve-se 
o caso de um felino de 12 anos, diagnosticado com carcinoma de células escamosas no plano nasal, que foi submetido 
à criocirurgia sem resposta, sendo posteriormente tratado exclusivamente com quimioterapia, modalidade que 
possibilitou a regressão da massa tumoral. O presente relato, objetiva descrever a associação quimioterápica da 
bleomicina e doxorrubicina como modalidade única de tratamento em um caso de carcinoma de células escamosas 
em felino.  

Palavras-chave: bleomicina; doxorrubicina; neoplasma; crioterapia. 

INTRODUÇÃO  
O crescimento ou a proliferação anormal de células originando uma massa de tecido são denominados neoplasmas 
(1). Essas alterações quando desenvolvidas nas células escamosas da epiderme provocam uma das principais 
alterações cutâneas que acometem os animais domésticos, conhecida como carcinoma de células escamosas (2).  
É relatado como o neoplasma mais comum e frequente em gatos e caracteriza-se por sua extrema malignidade 
e invasividade. Acomete principalmente animais de coloração branca, de pelos curtos e com idade entre 8 e 10 
anos, sem predisposição sexual. As alterações geralmente são causadas pela exposição solar e se pronunciam nas 
extremidades, como pavilhão auricular, plano nasal, pálpebras e têmporas (3). O desenvolvimento se caracteriza 
como uma área eritematosa, levemente ulcerada, com evolução lenta, podendo se assemelhar a uma couve-flor (4).   
O diagnóstico definitivo é baseado na anamnese, exame físico, biopsia e confirmado pelo exame histopatológico. No 
que diz respeito aos tratamentos existem 

várias modalidades incluindo criocirurgia e quimioterapia, porém os melhores resultados são observados com a 
cirurgia e radioterapia (7).   O presente trabalho relata o caso de um felino diagnosticado com Carcinoma de Células 
Escamosas (CCE) em plano nasal, tratado exclusivamente com quimioterapia. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Um felino, SRD, fêmea, castrada, de 12 anos de idade e de coloração predominantemente branca, foi atendida no 
Hospital Veterinário Universitário apresentando uma lesão nasal, indolor e edemaciada (Figura 1a), com evolução 
de um ano. O animal já havia sido submetido a algumas sessões de criocirurgia em outra instituição sem, no entanto, 
obter êxito no tratamento da lesão.  

Uma vez que o resultado exame de citologia aspirativa com agulha fina (Caaf) e escarificação da lesão nasal 
foi sugestivo de CCE, optou-se por realizar quimioterapia. O protocolo instituído consistiu de uma aplicação 
Doxorrubicina (1mg/Kg/IV) no 1º dia e, no 8º e 15º dia Bleomicina (5mg/SC). Esse ciclo foi repetido por quatro 
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vezes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
O carcinoma de células escamosas caracteriza-se pela alteração cutânea em animais expostos à intensa radiação 
ultravioleta e de coloração branca, sendo considerado extremamente maligno (5). As alterações e o aparecimento de 
feridas em regiões expostas e despigmentadas são preocupantes, devido seu potencial carcinogênico, necessitando 
um tratamento adequado. O felino em questão apresentava aspectos predisponentes, como a despigmentação e 
exposição à luz solar, bem como lesão característica no plano nasal. 

O tratamento quimioterápico possibilitou a regressão completa do carcinoma neste caso (figura 1b). Dentre 
os diferentes métodos existentes de tratamentos para carcinoma cutâneo, a quimioterapia sistêmica é pouco 
recomendada devida resposta insatisfatória e aos efeitos colaterais (3,6). Muitos autores recomendam a utilização 
de criocirurgia, entretanto neste caso a referida modalidade terapêutica não se mostrou eficaz e a nosectomia nem 
sempre tem aceitação entre os proprietários, principalmente em relação às mudanças estéticas (7). 

Figura 1 – Estágios de CCE em felino. Em (A): Lesão no dia da primeira consulta. Em (B): Resultado após última quimioterapia (regressão 
completa do tumor). 

Fonte: elaborada pelos autores (2017). 

CONCLUSÃO 
 A associação dos quimioterápicos doxorrubicina e bleomicina pode ser efetiva como modalidade única no tratamento 
de alguns casos de carcinoma de células escamosas, devendo ser considerada como opção em casos selecionados. 
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RESUMO
Correções cirúrgicas de defeitos estabelecidos após exéreses tumorais são um constante desafio na medicina 
veterinária, para tanto, novas técnicas em cirurgia reconstrutiva são disponibilizadas para viabilizar o tratamento 
adequado de pacientes oncológicos. Objetivou-se, no presente estudo, a descrição trans e pós-operatória da técnica de 
retalho de padrão axial da artéria genicular para reparo de defeito cirúrgico após exérese tumoral em dois pacientes 
caninos diagnosticados com mastocitoma. Verificou-se que a técnica favoreceu o prognóstico dos pacientes, por 
meio da translocação de grandes áreas teciduais, evitando-se a adoção de medidas cirúrgicas mais drásticas, tais 
como a amputação. Esta técnica revelou-se como uma significativa ferramenta cirúrgica para correção de lesões em 
membros pélvicos em pacientes oncológicos.

Palavras-chave: cirurgia reconstrutiva; oncologia; mastocitoma; caninos.

INTRODUÇÃO
Estudos epidemiológicos revelam que um em cada cinco cães irá desenvolver alguma neoformação maligna (1) e 
a excisão cirúrgica completa é preconizada como tratamento de eleição em tais casos (2). A cirurgia reconstrutiva 
permite o fechamento de grandes defeitos cutâneos ocasionados principalmente por traumas, anomalias congênitas 
ou retirada de tumores (3), para tal, existem várias técnicas cirúrgicas como enxertos, retalhos cutâneos, suturas 
de alívio de tensão e incisões de relaxamento (4). Retalhos de padrão axial são pediculados, irrigados por artéria e 
veia cutânea direta em sua base, sendo mais eficientes do que retalhos pediculados que possuem somente irrigação 
proveniente do plexo subdérmico (5,6,7). Normalmente são em forma de L ou retangulares e podem ser rotacionados 
dentro de um raio de até 180° (5,8). Os retalhos de padrão axial permitem mobilizar grandes segmentos de pele, em 
um único procedimento, com a certeza de uma boa irrigação e bom arco de rotação (6,8,9), podendo ser utilizados 
em áreas de pouca vascularização, áreas com exposição de ossos, nervos, tendões (5,7). Em cães os retalhos de padrão 
axial podem ser provenientes dos ramos das artérias caudais laterais e genicular (5,6). Diante do exposto, objetivou-
se, no presente estudo, a implementação e a descrição trans e pós-cirúrgica da técnica de retalho de padrão axial da 
artéria genicular para reparo de ferida cirúrgica após exérese de mastocitoma em dois pacientes caninos.

MATERIAL E MÉTODOS
Dois casos clínico-cirúrgicos em pacientes caninos foram avaliados e submetidos ao estudo: raça Boxer (fêmea, 8 anos, 
21 kg, atendida em hospital particular - DF) e raça Pit bull (macho, 9 anos, 33 kg, atendido no hospital da FACIPLAC 
- DF), ambos apresentaram tumor em membro pélvico esquerdo de 10 e 12 cm, respectivamente. Foram submetidos 
à citologia aspirativa, sob suspeita de mastocitoma. Assim, elegeu-se a excisão cirúrgica, seguida de reconstrução da 
ferida por meio de retalho de padrão axial da artéria genicular, em ambos os casos, de forma a viabilizar uma ampla 
margem cirúrgica aliada à integral reconstrução do defeito criado sem tensão.

Após ampla remoção de pêlos, delineou-se o modelo do retalho com caneta dermográfica e realizou-se antissepsia 
pré cirúrgica. A exérese cirúrgica do nódulo (Figuras 1-A e 2-A) foi realizada com margem de 2 a 3 cm. O retalho axial 
foi incisionado (Figura 1-A), delicadamente rotacionado, para preservação do plexo subdérmico e artéria genicular, 
e sobreposto sobre o defeito. O leito doador foi aproximado com um ponto walinkg suture (fio absorvível 2-0).   A 
sutura realizada foi padrão simples interrompido (fio de naylon 3-0) (Figuras 1 – B e 2-B). No pós-cirúrgico, realizou-
se bandagem compressiva de Robert-Jones modificada, para prevenção de seromas. Os nódulos resseccionados 
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foram encaminhados exame histopatológico, cujos resultados, em ambos os casos, foram de mastocitoma grau II.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentaram-se satisfatórios (Figuras 1-C e 2-C). No entanto, algumas complicações pós-cirúrgicas 
foram detectadas no segundo caso (Pit Bull), tais como, a evolução de edema de membro associada à deiscência de 
sutura (Figura 2-C), decorrente da retirada a bandagem pelo canino, no segundo dia de pós cirúrgico.

Figura 1 – Raça Boxer: A) Ferida cirúrgica após exérese tumoral e formação do retalho. B) Pós-cirúrgico imediato. C) 15 pós-cirúrgico, sem 
complicações.

Figura 2 – Raça Pit Bull: A) Exérese tumoral e formação do retalho. B) Pós-cirúrgico imediato. C) 7 pós-cirúrgico, deiscência de sutura e 
edema. 

A literatura descreve a aplicabilidade da bandagem e restrição de movimentos para que se evite a formação de 
seroma (10), corroborando com o presente estudo, no qual o canino que fez o uso de bandagem compressiva não 
apresentou seromas, em contrapartida, o que retirou a bandagem precocemente apresentou as citadas complicações. 
A técnica cirúrgica em questão permitiu a exérese da neoplasia com ampla margem de segurança aliada manutenção 
da viabilidade histológica da região acometida.

CONCLUSÃO
O retalho de padrão axial com o uso da artéria genicular mostrou-se eficaz para a reparação de defeitos cirúrgicos em 
região de tíbia e fíbula, apresentando-se como alternativa eficaz no tratamento cirúrgico de pacientes oncológicos. 
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RESUMO
O trauma em gatos é bastante comum e representa uma significativa morbidade e mortalidade nestes animais. 
Devido ao seu tamanho reduzido, gatos recebem impactos em mais de um órgão e frequentemente apresentam 
lesões cranianas. O crânio é a segunda região lesionada com mais frequência nestes animais, incluindo danos aos 
tecidos moles, ossos e lesão neurológica. Fraturas em mandíbula e maxila representam quase 30% das fraturas em 
gatos, fazendo parte da rotina clínica veterinária. Por muitas vezes, o profissional não está familiarizado com a 
anatomia da região craniana. Sendo assim, algumas fraturas são subdiagnosticadas. O presente trabalho tem como 
objetivo descrever o caso de um paciente felino diagnosticado com fratura de processo palatino do osso maxilar, 
entre outras fraturas em região craniana, que foi tratado a partir de técnicas minimamente invasivas e não invasivas 
descritas pela literatura.

Palavras-chave: Odontologia veterinária; palato duro; viscerocrânio.

INTRODUÇÃO
A face, para a odontologia veterinária, é a região mais importante da cabeça, sendo dividida em região oral, orbital 
e nasal. Chamada de viscerocrânio, a porção facial da cabeça é composta por osso incisivo, nasal, mandíbula, concha 
nasal dorsal e ventral, zigomático, palatino, lacrimal e maxila (1,2). Fraturas em mandíbula e maxila representam 15 
a 23% de todas as fraturas em gatos. O trauma felino é comumente visto na clínica médica e, com frequência, envolve 
danos ao viscerocrânio. Nestes pacientes, podem ser encontrados diversos sinais clínicos (3,4,5). O diagnóstico é 
realizado mediante a inspeção direta da cavidade oral, durante o exame físico específico. Exames radiográficos e 
tomográficos são de grande importância para o planejamento cirúrgico. As opções para o tratamento descritas pela 
literatura são inúmeras (6,7). O objetivo deste trabalho é relatar a redução de fratura de maxila, decorrente de trauma 
não especificado, em paciente felino politraumatizado.

MATERIAL E MÉTODO
Relata-se o caso de uma gata, castrada, dois anos de idade, sem raça definida, atendida no Laboratório de 
Odontologia Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, com 
trauma crânio-encefálico de origem desconhecida. De acordo com a anamnese, o acidente teria ocorrido há 36 horas, 
tendo recebido atendimento especializado em terapia intensiva por 24 horas para controle de dor e realização de 
exames complementares. Diagnosticou-se disjunção de sínfise mentoniana com consequente luxação de articulação 
têmporomandibular, fratura de processo coronóide esquerdo, arco zigomático, processo palatino da maxila - com 
presença de fenda palatina secundária de 1 cm de largura, lesão lacerante no corpo da língua, fratura dentária 
dos caninos superiores, quemose em ambos os olhos, úlcera em olho esquerdo, epífora, epistaxe, anorexia, aquesia, 
adipsia, polaquiúria, desidratação e estupor. Ainda na consulta inicial (dia 0), realizou-se esofagostomia cervical 
para colocação de tubo de alimentação, adequação do meio bucal para a redução de contaminação da cavidade oral 
e sutura da língua. O paciente recebeu uma focinheira para estabilização parcial provisória e foi encaminhado para 
o serviço de oftalmologia. Foi prescrito, via sonda esofágica, amoxicilina com clavulanato de potássio, cloridrato de 
tramadol, dipirona sódica, prednisolona, alimentação pastosa e uso tópico de clorexidina 0,12% na cavidade oral. No 
7º dia, realizou-se ferulização com resina acrílica autopolimerizável em toda a maxila e entre os caninos inferiores, 
uranorrafia e sutura de tecidos moles em região de sínfise. Acrescentou-se metronidazol à prescrição e a resina 
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acrílica foi removida no dia 68.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O paciente apresentou melhora significativa a partir do 10º dia, alimentando-se sem auxílio da sonda. Houve 
ótima cicatrização de tecidos moles e estabilidade satisfatória em tecidos ósseos. O processo palatino da maxila 
corresponde ao palato duro, que separa a cavidade oral da nasal. Sua superfície ventral está em contato com a 
cavidade oral e é revestida por uma mucosa mastigatória histologicamente classificada como epitélio pavimentoso 
estratificado ortoqueratinizado, o que torna este tecido mais resistente ao trauma (1,3,4). Mesmo assim, é comum que 
ocorra fenda palatina secundária em casos de trauma crânio-encefálico. A literatura sugere que fendas traumáticas 
pequenas possam ser corrigidas sem intervenção cirúrgica (3,4,8). Neste caso, devido à extensão e largura da mesma, 
optou-se pela uranorrafia. Em pacientes politraumatizados, podem ser encontrados diversos sinais clínicos. Os mais 
comuns são hiporexia ou anorexia, epistaxe, descarga nasal serosa ou purulenta, tosse, engasgo, espirro, drenagem 
de alimentos pela cavidade nasal e infecções respiratórias (5,6,7,8), coincidindo com o caso relatado. O tratamento de 
fendas palatinas traumáticas consiste na escolha de uma das diversas técnicas para a síntese dos tecidos moles afetados. 
Nos casos de fraturas em maxila, os diversos ossos cranianos atuam como pilares anatômicos e são responsáveis pela 
dissipação das forças de impacto nesta região. Sendo assim, as fraturas são mais estáveis. Entretanto, a utilização de 
miniplacas, técnicas de ferulização e bloqueio maxilomandibular são opções terapêuticas úteis (7,8). Com respaldo 
da literatura, utilizou-se a ferulização com resina de metacrilato de metila para a resolução do caso.

CONCLUSÃO
Em casos de trauma crânio-encefálico, é fundamental que haja amparo intensivo para estabilização dos parâmetros 
vitais, controle de dor e exames complementares, nas primeiras 24 a 48 horas, no intuito de que o paciente possa ser 
anestesiado com segurança para que sejam realizadas as correções cirúrgicas necessárias. Técnicas não invasivas - 
como a ferulização com metacrilato de metila, ou pouco invasivas - como a sutura de aproximação de tecidos moles, 
sendo realizadas por profissionais devidamente habilitados, visam à resolução do quadro clínico sem a necessidade 
de intervenções secundárias. 
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RESUMO 
O prolapso uretral consiste em uma protrusão da mucosa uretral que ultrapassa a extremidade distal peniana. Sua 
fisiopatologia é desconhecida, porém é relatado uma maior ocorrência em cães jovens braquicefálicos. É recomendada 
a intervenção cirúrgica devido a não ocorrência de resolução espontânea. O presente relato discorre sobre um caso 
de prolapso uretral em um cão Bulldog Inglês atendido no Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário na cidade de 
Pelotas-RS, e avaliar a técnica cirúrgica de uretropexia como tratamento cirúrgico. Os resultados demonstraram que 
a uretropexia é uma técnica de execução rápida e fácil, sendo considerada eficaz para resolução de prolapso uretral 
em que a uretra não apresente alterações irreversíveis como necrose ou trauma. 

Palavras-chave: uretra; braquicefálico; protrusão, 

INTRODUÇÃO  
O prolapso uretral é uma doença que acomete mais comumente cães jovens e braquicefálicos como os da raça 
Bulldog Inglês e Boston Terrier, porém sua ocorrência é pouca observada. Sugere-se que esta condição esteja ligada 
ao aumento da pressão intra-abdominal na síndrome braquicefálica (1). Contudo, outras raças também podem ser 
acometidas como o Yorkshire Terrier e o Dachshund de pelo longo. (2)  

O prolapso consiste em uma protrusão da mucosa uretral, que ultrapassa a extremidade distal peniana (3). Sua 
fisiopatologia ainda é desconhecida, sendo algumas condições sugeridas: masturbação, excitação sexual excessiva, 
infecções do trato geniturinário, predisposição genética, entre outros (2).  

Para a resolução do problema é recomendada a intervenção cirúrgica, uma vez que a condição não se resolve 
espontaneamente (1). Assim, este relato tem por objetivo descrever a redução de um prolapso uretral através de 
uretropexia, em um Bulldog Inglês  de oito meses, atendido no Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário na cidade de 
PelotasRS. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi atendido no mês de Novembro de 2016 um cão da raça Bulldog Inglês, macho, não castrado, com oito meses de 
idade, pesando 22 kg. O proprietário relatou que o animal   apresentava sangramento peniano e priapismo constante. 
Na realização do exame clínico, constatou-se que o mesmo apresentava prolapso uretral e criptorquidia abdominal 
bilateral. Em um primeiro momento foi realizada ressecção da porção uretral prolapsada e sutura à albugínea com 
pontos isolados simples, com fio monofilamento absorvível. Após 75 dias, o animal retornou a clínica com recidiva, 
sendo necessária uma nova abordagem cirúrgica, desta vez por uretropexia. 

Prévio ao procedimento foi realizada a antissepsia da região com solução de clorexidina a 0,2%, de uso tópico. Para a 
redução do prolapso uretral, foi utilizada a técnica de uretropexia conforme descrito por Fossum, com fio de sutura 
absorvível Poliglactina 910 (Vicryl) n° 1 e uma tentacânula. O pênis foi exteriorizado manualmente e introduziu-se 
a extremidade distal da tentacânula pelo uretra prolapsada que progrediu caudalmente até reduzir o prolapso (1).  

A partir da superfície externa e ventral do pênis, foi introduzida a agulha de sutura, que transfixou a albugínea, 
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até alcançar o lume uretral. Nesse momento, ela foi deslizada cranialmente, pelo sulco da tentacânula, até protruir 
na abertura cranial (osteo da glande). A seguir, a agulha foi redirecionada caudalmente pelo lúme uretral de modo 
a transfixar a parede uretral e albugínea, saindo 0.5 cm caudal ao ponto de entrada. Ao confeccionar o nó, foi 
configurado um ponto de Donatti. Por fim, foi inserida uma sonda uretral 8 Fr, para averiguar patência do lume 
uretral (1). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A recuperação espontânea de casos de prolapso uretral nunca foi relatada, sendo o tratamento de primeira escolha 
a cirurgia de redução do prolapso. Contudo, a técnica mais utilizada e indicada como primeira escolha na literatura, 
não se mostrou efetiva neste caso assim como em outros estudos que demonstram que, além de pouco eficaz, esta 
pode ocasionar maior irritabilidade e comprometimento nos prolapsos de pequena dimensão (3). 

 Na segunda intervenção, a porção protuída da mucosa uretral do paciente, não apresentava alterações irreversíveis 
em decorrência de necrose e trauma, mesmo assim não era cabível de redução por manipulação externa (3). Dessa 
forma, optou-se pela técnica de uretropexia para a redução do prolapso, a qual é efetiva e recomendada por outros 
autores (4).  

Esta técnica ainda tem como vantagens o menor tempo de duração, menor sangramento, e menor consumo de 
anestésicos, além de ser considerada eficaz (5). Após 26 dias da intervenção cirúrgica, o paciente retornou sem 
recidiva do prolapso e nenhuma alteração anatômica ou de micção.   

CONCLUSÃO 
Conclui-se que a uretropexia foi a técnica mais adequada a ser aplicada neste caso de prolapso uretral com pouca 
dimensão e pode ser recomendada como primeira escolha em casos semelhantes, onde não haja necrose ou lesões 
irreversíveis. 
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RESUMO
O declínio de secreções hormonais, em especial da glândula adrenal, pode ocorrer devido ao envelhecimento do 
organismo. As glândulas adrenais possuem função de proteção do corpo durante as circunstâncias de estresse, por 
meio de alterações metabólicas e adaptações cardiovasculares. O objetivo do trabalho foi verificar se os animais 
necropsiados no Laboratório de Patologia Veterinária – HEV/FURB que apresentaram algum tipo de alteração 
histopatológica em glândulas adrenais, manifestaram ou não sinais clínicos relacionados a distúrbios endócrinos. 
Foram compilados os dados referentes a sintomatologia clínica e de histopatologia de quarenta e quatro caninos. 
Dos 44 animais, 22 (50%) eram machos, 22 (50%) eram fêmeas, 22 (50%) eram animais sem raça definida, 6 eram 
cães jovens, 11 adultos, 22 idosos e cinco animais não possuíam informações referentes à idade. Apesar de serem 
constatadas alterações histopatológicas relevantes em glândulas adrenais de nove animais, apenas em três desses 
pode-se observar manifestações clínicas de origem endócrina.

Palavras-chave: adrenal; histopatologia; caninos; sinais clínicos.

INTRODUÇÃO 
Afecções do sistema endócrino são cada vez mais frequentes na rotina em medicina veterinária. Com o envelhecimento 
do organismo ocorre o declínio de secreções hormonais, em especial da glândula adrenal, que tem por função proteção 
do corpo durante as circunstâncias de estresse, mediante alterações metabólicas e adaptações cardiovasculares (1).

As lesões que acometem as glândulas do sistema endócrino são divididas em anormalidades do desenvolvimento, 
alterações circulatórias, inflamatórias, degenerativas e proliferativas (2). E apesar de algumas alterações serem 
consideradas achados acidentais de necropsia, essas podem acarretar síndromes clínicas que podem levar a morte 
do animal (3). 

O objetivo do trabalho foi verificar se os animais necropsiados no Laboratório de Patologia Veterinária – HEV/
FURB que apresentaram algum tipo de alteração histopatológica em glândulas adrenais, manifestaram ou não sinais 
clínicos relacionados a distúrbios endócrinos.

MATERIAL E MÉTODOS
Durante um período de seis meses foram compilados os dados referentes a sintomatologia clínica e de histopatologia 
de quarenta e quatro caninos necropsiados no Laboratório de Patologia Animal – HEV/FURB. Foram coletadas 
informações referentes a sexo, raça, idade, sintomatologia clínica e análise histopatológica de glândula adrenal. As 
alterações em glândulas adrenais foram classificadas de acordo com Kiupel et al. (2008) e Capen (2002). As alterações 
em cortes histológicos foram fotomicrografados com máquina fotográfica Nikon® modelo D5100, acoplada a unidade 
de controle de exposição de luz. Para a tabulação dos dados referentes à idade, os cães foram subdivididos em três 
grupos etários: animais jovens – até 5 anos; animais adultos – 6 a 10 anos e animais idosos – acima de 11 anos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 44 animais necropsiados no período, 22 (50%) eram machos e 22 (50%) eram fêmeas. Destes, 6 eram cães jovens, 
11 adultos, 22 idosos e cinco animais não possuíam informações referentes à idade. Em relação as raças, foram 
22 animais sem raça definida (SRD), 3 Yorkshire, 2 Shitzu, 2 Pitbull, 2 Pinscher, 2 Pastor Alemão, 2 Rottweiler, 2 
Retriever de Labrador, 2 Old Sheep Dog, 1 Australian Cattle Dog, 1 Pastor Belga, 1 Akita, 1 Fox Paulistinha e 1 Boxer. 
De todos os animais necropsiados foram coletadas e analisadas histologicamente as glândulas adrenais, sendo que 
4 amostras estavam em estado de autólise. Destes somente três animais demonstraram sintomatologia relacionada 
a distúrbios endócrinos. 

Dois animais, um SRD e um Poodle, ambas fêmeas e com 15 anos de idade, apresentaram abauloamento de abdômen, 
prostação e pele alopécica e hipotônica, sendo confirmado o diagnóstico de hiperadrenocorticismo. Um dos animais 
apresentou pele de região pélvica enegrecida.  Nesses animais foi observado histopatologicamente em glândulas 
adrenais, hiperplasia nodular adrenocortical unilateral. Nos casos de hiperadrenocorticismo a sintomatologia 
pode ser variada, em virtude dos efeitos gliconeogênicos, imunossupressores, anti-inflamatórios e catabólicos que 
ocorrem. O abdômen abaulado é um sinal frequentemente encontrado, e está relacionado ao acúmulo de tecido 
adiposo na região abdominal, juntamente com astenia dos músculos abdominais, decorrentes do catabolismo 
proteico (4). E no outro caso, uma fêmea, SRD, de 14 anos de idade apresentou clinicamente prostação e abauloamento 
de região abdominal, mas o diagnóstico definitivo foi em decorrência de um processo neoplásico em baço. Esse 
animal apresentou histologicamente um carcinoma adrenocortical em glândula adrenal esquerda. Nesse caso, o 
abauloamento de região abdominal pode ser em decorrência aos dois processos neoplásicos associados.

Observou-se ainda em seis animais, um jovem (4 anos), um adulto (10 anos) e quatro idosos (14 a 16 anos) apresentaram 
lesões histológicas importantes em glândulas adrenais, sendo observados dois adenomas adrenocorticais, quatro 
hiperplasias nodulares unilateral e carcinoma adrenocortical bilateral, não demonstraram nenhum tipo de 
sintomatologia clínica relacionada a distúrbios endócrinos. Sendo seus diagnósticos definitivos a relacionados a 
outros processos patológicos.

CONCLUSÃO
Dos 44 animais necropsiados observamos que, apesar de serem constatadas alterações histopatológicas relevantes 
em glândulas adrenais de nove animais, apenas em três desses pode-se observar manifestações clínicas de origem 
endócrina. Sendo todos animais considerados idosos, ou seja, com idade superior a 11 anos de idade.  
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RESUMO
Defeito do septo atrial é uma cardiopatia congênita raramente diagnosticada em pequenos animais. O caso relata um 
defeito de septo atrial em um canino Shih Tzu, fêmea, de 4 anos, atendido no hospital veterinário da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). O paciente apresentava dispneia e síncope. O exame radiográfico indicou silhueta 
cardíaca com aumento de volume. O eletrocardiograma acusou defeito de septo atrial, doença degenerativa da valva 
mitral e aórtica, insuficiência mitral de grau leve e insuficiência aórtica de grau moderado. O clínico optou pelo 
tratamento de suporte com enalapril 0,5 mg/kg a cada 24 horas em uso contínuo.

Palavras-chave: cardiopatia; insuficiência; congênita

INTRODUÇÃO
Defeito de septo atrial (DSA) é uma cardiopatia congênita considerada rara em caninos. Define-se como comunicação 
anômala entre os átrios no qual há passagem de sangue nas duas direções. Os defeitos são classificados em três 
tipos principais, dependendo de sua localização: ostium secundum, ostium primum e forame oval(1). Os sinais clínicos 
geralmente ocorrem em animais com idade inferior a três anos, possui prognóstico  variável dependente do tamanho 
do shunt, presença de outros defeitos e a resistência do vaso pulmonar(2). O objetivo do trabalho é relatar o defeito 
de septo atrial em um Shih Tzu de 4 anos de idade. 

RELATO DE CASO
Um canino, fêmea, da raça Shih tzu de três anos de idade, pesando 2,4 kg foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Santa Maria e o proprietário relatou que o animal apresentava sinais de fraqueza desde 
filhote, porém há 3 meses apresentou episódios de síncope. Ao exame físico percebeu-se que o animal apresentava 
sopro grau IV, frequência cardíaca de 120 bpm, frequência respiratória de 32 mpm, tempo de reperfusão capilar de 
3 segundos, temperatura retal de 37,9 º C, pulso forte, dispneia e mucosas cianóticas.

O hemograma não apresentou alterações, porém o leucograma apresentou leucocitose por neutrocitose e linfocitose. 
Apresentou presença de macroplaquetas e plasma discretamente hemolisado. No exame bioquímico a fosfatase 
alcalina apresentou-se aumentada.

O exame radiográfico torácico indicou silhueta cardíaca com aumento de volume; Em projeção látero-lateral, não 
houve evidência de aumento de câmaras cardíacas. Em projeção ventrodorsal, observou-se o formato do coração 
em D invertido, o que pode ser fisiológico ou significar aumento do ventrículo direito. Os campos pulmonares não 
apresentaram padrões sugestivos de alterações, e a traquéia estava com o lúmen preservado. 

O exame ecocardiográfico foi fundamental para o diagnóstico; A análise quantitativa modo M e B e Doppler indicou 
que a valva atrioventricular esquerda (mitral) estava levemente espessada e insuficiente, valva semilunar esquerda 
(aórtica) com cúspides levemente espessadas e insuficiência de grau moderado; O exame das cavidades cardíacas 
indicou aumento de átrio e ventrículo direitos, com comunicação entre os átrios na porção média do septo (defeito 
de septo atrial), ventrículo esquerdo com septo interventricular íntegro, movimentação de septo e paredes normal, e 
função sistólica preservada; O pericárdio se apresentou com aspecto normal.

Após o diagnóstico foi prescrito como tratamento enalapril 0,5 mg/kg a cada 24 horas com utilização contínua. O 
animal não retornou ao hospital para reavaliação. Ao contatar o tutor foi relatado que o animal se encontra estável e 
não houve mais ocorrências dos episódios descritos. O tratamento definitivo é através de correção cirúrgica, porém 
não foi realizado. 
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DISCUSSÃO 
O defeito do septo atrial é uma doença congênita no qual existe uma comunicação anômala entre os átrios e passagem 
do sangue nas duas direções, descrita na literatura como rara em pequenos animais(1), sendo mais rara ainda em 
cães do que em gatos(2). Três tipos de defeitos ocorrem, sendo que o mais comum é o ostium secundum(1). As raças 
predispostas a ter o efeito do septo atrial são Sheepdog, Samoieda e Boxers(4), diferentemente do caso relatado, o qual 
trata de um Shih Tzu. O exame físico e os sinais clínicos colaboraram para a suspeita da doença. O exame radiográfico 
permitiu que se observasse melhor o formato, aumento e alterações sugestivas do coração. Para um diagnóstico 
conclusivo é necessário um exame ecocardiográfico(1). O animal em questão realizou todos os exames sugeridos e 
que foram fundamentais para o fechamento de diagnóstico de defeito no septo atrial. O prognóstico é desfavorável 
para animais portadores dessa cardiopatia, já que o tratamento definitivo é através de correção cirúrgica(2). Neste 
caso, a terapia prescrita como tratamento foi conservativa, com enalapril 0,5mg/kg a cada 24 horas em uso contínuo. 
A cirurgia corretiva não foi realizada devido ao hospital não possuir estrutura para tal. A relevância do caso clínico 
se dá por ser um caso atípico em caninos, além disso, o caso em questão apresentou diagnóstico definitivo e sucesso 
no tratamento até então.

CONCLUSÃO 
O defeito do septo atrial na clínica de pequenos animais não é frequente. Os sinais clínicos são variáveis e muitos 
animais possuem a patologia, porém se apresentam assintomáticos. A raça Shih Tzu também pode ser afetada, 
diferentemente do que a literatura relata. A presença de sopro é um achado clínico importante. A ecocardiografia é 
um exame complementar indispensável para o diagnóstico. 
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RESUMO
As neoplasias orofaríngeas são comuns em cães e gatos representando aproximadamente 5% de todos os tumores 
na medicina veterinária. O carcinoma espinocelular (CEC) acomete todos as animais domésticos, principalmente 
cães de meia idade a idoso. Este relato tem por objetivo descrever o caso de um canino idoso que apresentou leve 
assimetria facial, além de desconforto, dor, disfagia e halitose, o qual somente chegou ao diagnóstico definitivo 
através de exame histológico. Quando esta afecção acontece de maneira agressiva em animais de alto risco cirúrgico 
e anestésico deve-se haver um consenso entre médico veterinário e tutor para garantir o bem-estar do paciente.

Palavras-chave: orofaríngeo; neoplasia; cão.

INTRODUÇÃO
A maioria das neoplasias orofaríngeas em cães e gatos é de característica maligna. Os animais chegam à clínica com 
sinais de halitose, disfagia, salivação e dor, além de edema facial (1). O CEC representa uma parcela significativa 
em estudos de prevalência, e acometem principalmente cães de meia idade a idosos. A excisão cirúrgica agressiva 
é o tratamento de escolha para animais com tumores orofaríngeos sem metástase, porém poderá ser usada de 
maneira paliativa (2). O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância do método histológico do fechamento 
do diagnóstico, além de evidenciar que em alguns casos, o tratamento cirúrgico pode não ser a melhor técnica 
empregada.

RELATO DE CASO
Um canino, macho, pequinês, de 13 anos e pesando 7 kg foi atendido na clínica veterinária no mês de junho de 2016, 
devido à queixa do proprietário de mau hálito e dificuldade para se alimentar, além de dor. Ao exame clínico foi 
constatada halitose, sialorréia, disfagia e assimetria facial em lado esquerdo com aumento na região do osso maxilar, 
além de desconforto e dor (Imagem 1).

Diante das evidências clínicas, foram realizados exames hematológicos e bioquímicos os quais apresentaram 
leucocitose, sem outras alterações; para melhor avaliação foi necessário sedação. Após anestesia, foi coletado material 
da região afetada para exame histopatológico. Macroscopicamente apresentava-se como uma formação neoplásica 
densa, pobremente delimitada, infiltrativa e não encapsulada (imagem 2). As radiografias de crânio constataram que 
havia perda de tecido no arco zigomático (imagem 3).
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O laudo histopatológico foi de células neoplásicas do tipo epiteliais, grandes, com citoplasma escasso à abundante e 
eosinofílico; núcleo grande e evidente com cromatima frouxa. Pleomorfismo moderado e índice mitótico elevado. As 
células epiteliais dispõem-se em padrão lobular, por vezes circundando pérolas córenas. Há ulceração multifocal e 
metaplasia óssea, focal e moderada. A conclusão é de que se tratava de um carcinoma espinocelular. 

A evolução do quadro foi rápida. Devido ao animal ser idoso, e possuir cardiopatia já conhecida, a proprietária 
optou por não realizar tratamento cirúrgico, ou quimioterapia e radioterapia. Como havia contaminação bacteriana 
secundária, foi realizada cultura e antibiograma onde o microrganismo isolado foi Escherichia coli, sensível a todos 
os antibióticos, menos penicilina. Para tratamento clínico foi instituído metronidazol 25 mg/kg/BID 14 dias como 
antibiótico, cloridrato de tramadol 4 mg/kg/BID e dipirona 30 mg/kg TID ambos para controle da dor. Algumas 
semanas após o proprietário optou pela realização da eutanásia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste presente relato, tanto a neoplasia quanto o animal acometido, corrobora com a literatura, aonde cita que CCE 
estão entre as principais neoplasias orofaríngeas, ocorrendo principalmente em cães de meia idade a idosos, além 
de que o tumor apresenta característica friável, ulcerativa e infiltrativa e que os cães chegam as clínicas veterinárias 
com sinais de dor, disfagia e halitose. O CCE em região orofaríngea caudal apresenta comportamento metastático, 
infiltrativo e extremamente rápido, como ocorrido com este cão. O tratamento clínico foi efetivo, devido a natureza 
do agente e as características do antibiótico, além de metronidazol 20 a 25 mg/ kg a cada 12 horas, pode ser utilizado 
clindamicina 5 mg/kg a cada 12 horas (1).

A excisão cirúrgica agressiva é o tratamento de escolha para os pacientes, tanto como tratamento definitivo como para 
medida paliativa para aumentar a sobrevida do animal (2), porém em alguns casos, a condição clínica do paciente 
torna-se um empecilho, onde o risco cirúrgico dificulta a aceitação do proprietário para realização do tratamento. 
Além da excisão cirúrgica a radioterapia é bem sucedida, já a quimioterapia raramente é benéfica (4).

CONCLUSÃO
O CEC é uma neoplasia geralmente apresentada de forma maligna, ulcerativa e infiltrativa de progressão rápida. 
Como não há característica marcante macroscopicamente, o exame histopatológico torna-se de suma importância 
para proceder ao tratamento adequado.
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Figura 1: Assimetria facial  Figura 2: Neoplasia   Figura 3: Acometimento ósseo
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RESUMO
O tecido inflamatório como promotor de crescimento tumoral vem sendo relatado tanto na medicina humana quanto 
na medicina veterinária. Na clínica de felinos essa relação tem se destacado com intensidade, ainda mais sobre o 
desenvolvimento de sarcomas vacinais, comumente relatados. Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias, 
da Universidade Federal de Pelotas (HCV-UFPEL) um felino, macho, idoso, apresentando lesão extensa, necrosada, 
com imobilidade do membro torácico após lesão por mordedura. Após a realização do exame clínico e exames 
laboratoriais, por inviabilidade de manutenção tecidual optou-se pela amputação do membro, sendo o tecido enviado 
para análise histopatológica, e diagnosticado como Fibrossarcoma. O presente trabalho tem como objetivo relatar o 
caso, destacando a importância clínica do estudo relacionando lesões teciduais com o desenvolvimento de tumores, 
para a correta orientação dos tutores na identificação dos primeiros sinais, permitindo a avaliação, identificação e 
tratamento precoce desta enfermidade.

Palavras Chave: Tecido inflamatório; Sarcoma; Neoplasias 

INTRODUÇÃO
Fibrossarcomas são neoplasias malignas que acometem os fibroblastos e possuem rápido crescimento na 
região acometida (1), sendo o mais relatado em casos de sarcomas por injeções em felinos (2). Acredita-se que o 
desenvolvimento dessa neoplasia está relacionado com fatores genéticos de cada indivíduo, processos de cicatrização 
pelos fibroblastos e aplicação de fármacos ou vacinas, podendo ocorrer semanas, meses ou até mesmo anos após a 
lesão (2). O diagnóstico é realizado através da avaliação clínica, exames complementares e avaliação histopatológica, 
sendo esse último essencial para fechamento do diagnóstico definitivo (1). Geralmente o prognóstico para esta 
enfermidade é desfavorável e o tratamento mais indicado consiste na retirada cirúrgica associada a terapias de 
suporte para conforto e qualidade de vida do paciente (2). 

O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um felino acometido pela enfermidade, destacando a 
importância clínica do estudo relacionando lesões teciduais com o desenvolvimento de tumores, para a correta 
orientação dos tutores na identificação dos primeiros sinais, permitindo a avaliação, identificação e tratamento 
precoce desta enfermidade.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no  HCV-UFPEL- um felino, macho, sem raça definida, de 16 anos de idade, pesando 4.2kg. Durante 
a anamnese o tutor queixou-se que a ferida causada por mordedura, presente no membro anterior direito, não 
apresentava sinal de melhora há 4 meses, e que nos dias que antecederam a consulta, o animal se apresentava apático 
e inapetente. Durante o exame clinico específico do membro afetado observou-se que a lesão lacerada com necrose 
extensa, edemaciada e presença de pus. Foi então, realizada a coleta de amostra de sangue para análise laboratorial, 
afim de verificar-se o estado geral do paciente. 

A conduta terapêutica escolhida frente ao caso foi a realização da amputação do membro torácico esquerdo 
acometido. O procedimento cirúrgico mostrou resultados satisfatórios, e o membro necrosado foi encaminhado para 
análise histopatológica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No hemograma realizado prévio ao procedimento cirúrgico foi possível identificar leucocitose intensa e linfopenia 
significativa, elevação nos níveis de fibrinogênio, evidenciando assim um intenso processo inflamatório em 
andamento. No histopatológico realizado através de Coloração de tricrômico de Masson, foi identificada a invasão 
e destruição da estrutura óssea do rádio, com osteólise e formação de tecido indiferenciado, constituído por 
células fusiformes com núcleos alongados, muito pleomórficas, com múltiplos nucléolos apresentando citoplasma 
escasso ou moderado e fortemente eosinofílico, com matriz fibrilar exuberante, arranjada em feixes paralelos ou 
redemoinhos. Numerosas mitoses com invasão para a epiderme, com ulceração recoberta por crostas, contribuindo 
com o diagnóstico de Fibrossarcoma (4).

Há anos o desenvolvimento de tumores por irritação, inflamação ou lesões, vem sendo relatado tanto na medicina 
veterinária quanto na medicina humana, e ainda assim a patogenia dos tumores associados aos processos 
inflamatórios se mantém desconhecida (3). No presente relato de caso, acredita-se que a mordedura desencadeou o 
processo de oncogênese, vindo de encontro com o que (3) sugere em seu trabalho. Achados do crescimento de células 
inflamatórias no local de sarcomas vacinais em felinos suportam a indicação da relação entre processos inflamatórios 
e o desenvolvimento de tumores (4), muito semelhante ao caso relatado. Teorias foram propostas de que, durante a 
resposta inflamatória os linfócitos liberam fatores que recrutam macrófagos, levando a proliferação de fibroblastos no 
local e a expressão de oncogenes (3), como os descritos na análise histopatológica do presente relato. Acredita-se que 
a formação de cápsula fibrosa é um fator considerado mais relevante no processo de oncogênese do que o processo 
inflamatório ativo, embora o papel da resposta inflamatória local no mecanismo molecular neoplásico se mantém 
desconhecido (3). Pesquisas que estabeleçam o mecanismo de atuação e a relação entre processos inflamatórios e o 
desenvolvimento de tumores, pode beneficiar a espécie humana, felinos e outras espécies (3).

CONCLUSÃO
Conclui-se com o presente trabalho a necessidade de se intensificar estudos e pesquisas estabelecendo uma relação 
entre tecidos inflamatórios e o desenvolvimento de tumores, em especial o Fibrossarcoma. Através do estabelecimento 
dessa relação será possível uma melhor percepção a cerca da fisiopatogênia da enfermidade possibilitando assim 
uma melhor orientação aos tutores afim de se intensificar a identificação prévia do crescimento tumoral, permitindo 
uma intervenção precoce, tratamento adequado e melhor qualidade de vida para esses pacientes.
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RESUMO
A leishmaniose visceral é uma zoonose vetorial crônica de caráter insidioso e leva à morte inclusive pessoas 
tratadas. Os cães são considerados os principais reservatórios da doença para os humanos e também apresentam 
quadro clínico crônico e grave quando acometidos. O objetivo do presente relato foi descrever o primeiro caso 
provavelmente autóctone de leishmaniose visceral canina do município de Londrina e sua investigação. Um animal 
de rua apresentando extensas lesões dermatológicas, onicrogrifose, leve anemia e leucopenia foi atendido no Hospital 
Veterinário da Universidade Estadual de Londrina, onde contatou-se positividade para Leishmania spp. em exames 
sorológicos (RIFI e ELISA). Foi recomendada a eutanásia, visto que o animal não tinha um responsável e portava 
uma zoonose grave em estágio avançado, oferecendo risco à saúde pública. A citologia foi positiva em medula óssea; 
a PCR e a cultura parasitária foram positivas em pele, baço, fígado, linfonodo e medula óssea. Ao sequenciamento 
confirmamos a espécie do parasito L. (L.) infantum. O diagnóstico oficial foi realizado pelo LACEN do Paraná (ELISA 
e TR-DPP) e mediante laudo oficial iniciou-se a investigação do caso para a confirmação de autoctonia. No momento 
está ocorrendo a busca ativa do vetor e de outros casos caninos no município, bem como busca por informações da 
origem do animal em questão. 

Palavras-chave: Leishmania (L.) infantum; Lutzomyia longipalpis; cão errante. 

INTRODUÇÃO
O principal agente etiológico da leishmaniose visceral (LV) humana e canina no Brasil é a: Leishmania (Leishmania) 
infantum e seu vetor o Lutzomyia longipalpis (1). Cerca de 58.000 casos novos humanos de LV são notificados por ano 
no mundo; o Brasil notifica uma média de 3481 casos por ano a uma taxa de mortalidade média de 7,2% (2). O estado 
do Paraná era considerado indene para LV até julho de 2015, quando o primeiro caso humano autóctone foi notificado 
na cidade de Foz do Iguaçu (3). O vetor da LV foi relatado nesta cidade em 2012 (4) e em 2014 foram confirmados os 
primeiros casos caninos autóctones (5). Casos caninos alóctones são diagnosticados frequentemente em municípios 
como Curitiba e Londrina (6), levando em consideração que cães são os principais reservatórios dessa doença para 
humanos, constatamos o intenso risco ao qual o estado está submetido, bastando a expansão geográfica do vetor 
para que essa importante zoonose se instale. A LV canina (LVC) está se espalhando rapidamente nos municípios do 
oeste do estado de São Paulo que fazem fronteira com o estado do Paraná e esse é o caminho mais provável que os 
vetores percorram para chegar até o Norte do Paraná (7), região a qual pertence o município de Londrina. O objetivo 
do presente relato foi descrever o primeiro caso provavelmente autóctone de LVC de Londrina e sua investigação. 

MATERIAL E MÉTODOS
Em Janeiro de 2017, foi atendido um paciente canino, fêmea, sem raça definida, com aproximadamente um ano 
de vida, após ter sido encontrado na rua. Foi realizada anamnese, exame físico, coleta de sangue para hemograma 
e soro para reação de imunofluorescência indireta (RIFI) (8) e enzimaimunoensaio (ELISA) (9) para a detecção de 
anticorpos anti-Leishmania spp. Após o diagnóstico clínico e laboratorial de LVC, foi recomendada a eutanásia, visto 
que o animal não tinha um responsável e portava uma zoonose grave em estágio avançado, oferecendo risco à saúde 
pública. Após a necropsia do animal foi feita a punção de medula óssea e a coleta de fragmentos de órgãos para 
uso na citologia, PCR e cultura parasitária. A PCR em questão amplifica o gene ITS1 de Leishmania spp. (10), caso 
positiva deve-se realizar o sequenciamento de DNA pelo método de Sanger para que se possa identificar a espécie do 
parasito. A cultura parasitária foi realizada em meio difásico Blood Ágar Base (BAB) e Schneider. Uma amostra de soro 
foi enviada para o Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN), onde seriam realizados os exames oficiais. A 
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investigação do caso foi iniciada para a confirmação de autoctonia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O animal apresentava claudicação em membro anterior direito com ausência de propriocepção, aumento de volume 
e desvio angular da articulação carporadio-ulnar, lesões extensas de pele, com presença de alopecia, colaretes 
epidérmicos, crostas, descamações, hiperpigmentação e hiperqueratose nas regiões de cabeça, pavilhão auricular 
e distal de membros, além de onicogrifose. No exame radiográfico foi identificado fratura de ulna, com má união 
e osteopenia. Ao hemograma constatou-se leve anemia com hematócrito 32% e leucopenia de 4200. O resultado da 
RIFI foi reagente com título 320, o ELISA foi reagente, a citologia foi positiva, a PCR e a cultura parasitária foram 
positivas em pele, baço, fígado, linfonodo e medula óssea; ao sequenciamento confirmamos a espécie do parasito 
L. (L.) infantum. Os exames realizados no LACEN, ELISA e teste rápido (TR-DPP) foram positivos ocasionando 
a confirmação do caso e desencadeamento da investigação do mesmo. A investigação se faz necessária para a 
confirmação da autoctonia do caso para posterior notificação deste como o primeiro caso autóctone do município 
de Londrina e está sendo realizada juntamente com a Vigilância em Saúde do Município e com a 17ª Regional de 
Saúde do Estado do Paraná. O local onde o animal foi encontrado é alvo de abandono segundo o relato de moradores 
e vigilantes e, por ficar próximo a uma rodovia, o cão pode, inclusive, ter vindo de cidades paulistas onde a LVC 
já é endêmica. Armadilhas para captura do vetor já foram colocadas no local onde o animal foi encontrado (fundo 
de vale) e até o momento L. longipalpis não foi capturado. Agentes comunitários de saúde e de endemias foram 
treinados para realizar a busca ativa de novos casos. Panfleto informativo está sendo distribuído nas residências das 
imediações do caso para busca por informações da origem do animal. 

CONCLUSÃO
O diagnóstico de leishmaniose visceral canina do presente caso é baseado nos sinais clínicos evidentes, no exame 
físico, nos exames complementares e laudo oficial do LACEN. O caso relatado é fortemente suspeito de ser autóctone 
do município de Londrina; no entanto, somente ao final da busca ativa pelo vetor L. longipalpis e por outros casos de 
LVC poderemos encerrar a investigação e definir a autoctonia do mesmo para posterior notificação. 
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RESUMO 
Neoplasias intestinais são de baixa ocorrência em cães e quando malignos são invasivos e apresentam potencial 
metastático. Relata-se um caso de adenocarcinoma retal em uma fêmea canina, raça Chow Chow, oito anos de idade 
que apresentava disquezia e hematoquezia. Na palpação retal percebeu-se massa exofítica na mucosa retal com cerca 
de 5 centímetros, que foi avaliada e biopsiada pelo exame endoscópico. Radiografia do tórax não indicou lesões 
metastáticas e ultrassonografia abdominal revelou diversas neoformações hepáticas posteriormente identificadas 
pela histopatologia como hiperplasia nodular. O diagnóstico definitivo de adenocarcinoma retal foi estabelecido 
pela histopatologia. A abordagem transanal foi utilizada para exérese da neoformação. Terapia adjuvante com 
quimioterapia metronômica foi realizada com ciclofosfamida e piroxicam. A endoscopia é fundamental na 
identificação, diagnóstico e planejamento cirúrgico de neoplasias anorretais. A histopatologia é ferramenta essencial 
para o diagnóstico definitivo e estadiamento da doença. A técnica de abordagem transanal foi efetiva no controle 
local do neoplasma e demonstrou ser pouco invasiva, promovendo conforto pós operatório. 

Palavras-chave: cirurgia, neoplasia intestinal, neoplasia retal 

INTRODUÇÃO 
As neoplasias que acometem os segmentos intestinais de cães, excetuando-se os linfomas, são de baixa ocorrência e 
correspondem a cerca de menos de 10% de todas as neoplasias malignas. Os adenocarcinomas intestinas originam-
se das células epiteliais das criptas intestinais e apresentam potencial metastático para linfonodos regionais e órgãos 
distantes. Os sinais clínicos são variáveis e inespecíficos de doença crônica gastrointestinal e, no caso de localização 
colorretal, a palpação digital e o exame endoscópico são ferrramentas valiosas no estabelecimento do diagnóstico. A 
cirurgia é o tratamento de eleição podendo ou não ser associada à quimioterapia, porém, em medicina veterinária não 
há descrição de protocolos efetivos. O prognóstico é reservado para lesões malignas, sendo favorável para tumores 
bem diferenciados, totalmente ressecados e sem evidências de lesões metastáticas. 

O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de adenocarcinoma retal em um canino, descrevendo os 
aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da doença. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi atendido no Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal de Pelotas um canino fêmea, da raça 
Chow-Chow, de oito anos de idade e pesando 23 kg. A principal queixa da proprietária foi que o animal apresentava 
dificuldade para defecar e sangue nas fezes. Para a realização do diagnóstico foram realizados exame físico, palpação 
digital do reto e exame endoscópico colorretal com coleta de material para avaliação histopatológica. O estadiamento 
foi realizado através de exame radiográfico do tórax, ultrassom abdominal e laparotomia para coleta de amostras 
de tecido hepático suspeito de lesão metastática. Exame de hemograma e função bioquímica hepática e renal foram 
realizados para avaliação da condição geral e pré-operatória. A cirurgia através da abordagem anal associada com 
quimioterapia metronômica (ciclofosfamida 10 mg/m2 a cada 24 horas e piroxicam 0,3 mg/kg a cada 24 horas, 
ambos por tempo indeterminado) foi o tratamento realizado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Através da palpação retal, foi constatado que a paciente apresentava uma massa na região da mucosa retal há cerca 
de cinco centímetros do ânus. O exame endoscópico revelou que esta neoformação era friável, avermelhada, irregular 
e peduncular, possuía aproximadamente cinco centímetros de diâmetro e três centimentros de base, obstruindo 
parcialmente o lúmen intestinal. Os adenocarcinomas são altamente invasivos e proliferativos, podendo se estender 
para o lúmen ou serem infiltrativos, produzindo um estreitamento circunferencial (1). O exame endoscópico é uma 
ferramenta extremamente útil na identificação e localização das lesões, bem como coleta de material para diagnóstico 
definitivo e planejamento terapêutico (1). No presente relato, as amostras biopsiadas durante o exame endoscópico 
foram avaliadas por histopatologia e apresentaram diagnóstico de adenocarcinoma papilar retal. 

Os exames de imagem são extremamente importantes no estadiamento da doença oncológica. Embora o animal 
do presente caso não apresentasse lesões torácicas compatíveis com metástase, no exame ultrassonográfico foram 
identificados diversos nódulos hepáticos, de diâmetros variados e aspecto hiperecóico e heterogêneo, compatíveis com 
neoformação. Associado à essas lesões, foi observado aumento moderado das enzimas de função hepática. O fígado 
é um sítio comum de localização de metástases de neoplasias intestinais malignas (1), no entanto, a histopatologia 
dos fragmentos das lesões hepáticas coletadas através de laparotomia foram compatíveis com hiperplasia nodular 
hepática, lesão comumente observada em cães idosos. 

Utilizando fios de náilon, foi realizada a colocação de quatro suturas de ancoragem, em quatro quadrantes na junção 
mucocutânea para eversão da parede retal. Esse processo foi repetido duas vezes, sendo aplicada tração caudal, 
com o objetivo de aumentar o prolapso da ampola retal e posterior exposição da massa. As suturas de ancoragem 
finais ficaram localizadas cranialmente à massa. Um bisturi elétrico foi utilizado para realizar a excisão completa 
do adenocarcinoma. Depois da completa exérese, foi realizada a proctorrafia e então foram retirados os pontos de 
ancoragem e foi permitido que o local cirúrgico se retraísse para sua posição anatômica. A abordagem através da 
técnica da eversão anal está indicada para excisão de massas retais pequenas, não invasivas e grandes massas retais 
de base larga que podem ser exteriorizadas através do ânus, desde que envolvam o reto caudal ou canal anal (2), no 
entanto, impossibilita a coleta de material de linfonodos regionais para correto estadiamento (1). Por ser pedunculada 
e tamanho razoável, a neoplasia do presente caso foi removida com margem de segurança, mas sem a realização de 
resseção do reto, que geralmente quando realizada está associada com incontinência fecal (2). A ressecção de uma 
porção do intestino, através de abordagens ventral, dorsal e lateral é possível, porém essas abordagens são mais 
agressivas e propiciam maior risco de contaminação (2).  

Não é descrito na literatura veterinária protocolo de quimioterapia convencional efetivo para os adenocarcinomas 
intestinais (1), no entanto, a quimioterapia metronômica tem se mostrado promissora no tratamento de diversos 
tumores. Até o momento, 45 dias após o procedimento cirúrgico o animal encontra-se sem nenhum sinal clínico e 
não apresenta efeitos adversos da utilização da quimioterapia metronômica. 

CONCLUSÃO  
A endoscopia é fundamental na identificação, diagnóstico e planejamento cirúrgico de neoplasias anorretais. A 
histopatologia é ferramenta essencial para o diagnóstico definitivo e estadiamento da doença. A técnica de abordagem 
transanal foi efetiva no controle local do neoplasma e demonstrou ser pouco invasiva, promovendo conforto pós 
operatório, sem sequelas e complicações gastrintestinais. 
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RESUMO
O osteossarcoma extra-esquelético é um neoplasma maligno de origem mesenquimal incomum em cães. Dentre as 
opções de tratamento se destacam a ressecção cirúrgica associada à quimioterapia, sendo o prognóstico considerado 
reservado. O presente relato tem como objetivo descrever a ressecção de um extenso segmento intestinal para 
exérese de um osteossarcoma extra-esquelético localizado na raiz do mesentério de um cão, bem como o manejo 
das complicações no pós-operatório. Um canino macho, da raça American Staffordshire Terrier, de 7 anos e 25kg 
apresentou aumento de volume no linfonodo mesentérico em exame ultrassonográfico de controle, três meses após a 
ressecção de um linfossarcoma intestinal. Optou-se por ressecção e anastomose intestinal associada à quimioterapia 
e manejo das complicações pós-operatórias relacionadas à síndrome do intestino curto (SIC).

Palavras-chave: cirurgia intestinal; neoplasia; cão.

INTRODUÇÃO
O osteossarcoma extra-esquelético (OSEE) é uma neoplasia mesenquimal maligna rara caracterizada pela produção 
de osteóide ou osso, algumas vezes acompanhado de cartilagem (1). Um estudo de 169 casos de osteossarcoma extra-
esquelético, onde 61 localizavam-se em tecidos moles, demonstrou que a maioria apresentava o trato gastrointestinal 
acometido, sendo o jejuno e o mesentério os locais mais prevalentes (2). O prognóstico para o OSEE em cão é pobre, 
tendo uma previsão média de sobrevida em torno de dois meses (3). 

As ressecções e anastomoses extensas são recomendadas para remoção de segmentos isquêmicos, necróticos, 
neoplásicos ou fúngicos infectados do intestino, bem como em casos de intussuscepções irredutíveis (4).

O presente relato tem como objetivo descrever a ressecção de um extenso segmento intestinal para exérese de um 
osteossarcoma extra-esquelético localizado na raiz do mesentério de um cão, associada à quimioterapia e aos manejos 
das complicações pós-operatórias.

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino macho, da raça American Staffordshire Terrier, de 7 anos e 25kg, foi atendido no Hospital Veterinário 
Universitário da UFSM para uma ultrassonografia de controle, três meses após a ressecção de um linfossarcoma 
localizado no jejuno. O exame ultrassonográfico revelou um aumento de volume significativo em posição de 
linfonodo mesentérico jejunal. 

Optou-se pelo procedimento de laparoscopia exploratória para avaliar a extensão e possibilidade de excisão da 
massa. O paciente foi submetido ao jejum sólido e hídrico de 12 e 6 horas, respectivamente. Foi submetido à tricotomia 
ampla, estendendo-se da cartilagem xifóide à região púbica e até região média da parede abdominal lateral. O cão 
foi mantido em plano anestésico com isoflurano vaporizado em oxigênio a 100% com ventilação espontânea. Com o 
paciente em decúbito dorsal, realizou-se a antissepsia e o posicionamento dos campos cirúrgicos. O primeiro portal 
(11mm) foi introduzido pela técnica aberta. sobre a cicatriz umbilical. Após estabelecido o pneumoperitônio com 
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CO2 medicinal, realizou-se a inspeção da cavidade abdominal com endoscópio rígido de 10 mm. O segundo portal 
(11 mm) foi posicionado em sentido cranial na região entre a cicatriz umbilical e o púbis. Foram observadas diversas 
aderências entre fígado, baço e peritônio, bem como a massa em linfonodo mesentérico de grandes proporções, 
fazendo-se necessária a conversão para laparotomia, por meio da ampliação do primeiro portal. Dada sua localização 
na raiz do mesentério e a impossibilidade de dissecar a massa sem comprometer a vascularização de grande extensão 
do intestino, optou-se pela excisão dos linfonodos mesentéricos alterados e dos segmentos intestinais associados 
e amplo segmento intestinal.  Para tal, realizou-se a ligadura dos vasos associados, oclusão do lúmen em ambas 
as extremidades do segmento intestinal e incisão das alças com bisturi, próximo à flexura duodenal caudal e na 
porção inicial do cólon descendente. A anastomose das alças foi realizada em padrão interrompido simples, com 
fio  poliglecaprone 4-0. A disparidade no diâmetro das alças foi corrigida pela incisão do intestino delgado em sua 
superfície antimesentérica e pelo maior espaçamento das suturas no cólon descendente. A cavidade abdominal foi 
lavada com 2L de solução fisiológica aquecida e suturada em três planos. Na celiorrafia utilizou-se poliglactina 2-0 
em padrão Sultan, redução do espaço morto com sutura contínua simples e fio poliglactina no 2-0, e por fim, sutura 
de pele em padrão Wolff com fio de náilon 3-0. O paciente permaneceu internado por seis dias, recebendo ração 
pastosa batida em água após jejum pós-operatório sólido de 48h e hídrico de 24h 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No retorno pós-cirúrgico, sete dias após o animal receber alta, o tutor relatou vômito, diarréia, hiporexia, apetite 
seletivo e perda de 4kg de peso corpóreo, complicações esperadas na Síndrome do Intestino Curto (SIC). A SIC ocorre 
quando mais de 70 a 80% do intestino delgado é ressectado e como tratamento deve-se fornecer suporte nutricional 
e medicamentoso até que ocorra adaptação intestinal e a diarréia seja controlada (4). Até 44 dias de pós-operatório, 
o paciente encontra-se em fase de adaptação da dieta. O prognóstico para o osteossarcoma extra-esquelético em 
cães é pobre, tendo uma previsão média de sobrevida em torno de dois meses (3). Metástases são comuns, mas os 
pulmões estão menos envolvidos que nos ostoessarcomas esqueléticos (5). No presente caso foi observada uma 
metástase hepática. A terapia quimioterápica adjuvante está indicada neste caso, sendo utilizada uma associação de 
doxorrubicina e carboplatina, aplicadas a cada 21 dias. 

Conclui-se que é possível remover osteossarcoma extra-esquelético na raiz do mesentério a partir de ressecções 
extensas de intestino delgado e grosso, desde que se observe os cuidados intensivos no pós-operatório e as possíveis 
complicações da SIC.
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RESUMO
O mastocitoma é um dos tumores mais frequentes na prática clínico cirúrgica de pequenos animais. A ressecção 
cirúrgica como terapia única não é recomendada se o tumor for classificado como pouco diferenciado. A cirurgia 
deve ser devidamente planejada para permitir a ressecção com margens adequadas e posterior técnica reconstrutiva, 
o que se faz necessário nas exéreses de grandes tumores. Relata-se o caso de um canino adulto diagnosticado com 
mastocitoma de grau II de Patnaik em face lateral da perna, o qual foi tratado com quimioterapia e ressecção cirúrgica 
da massa tumoral, aliado a flape de padrão axial da artéria genicular medial para correção do defeito. A abordagem 
foi considerada satisfatória uma vez que não houveram recidivas tumorais ou deiscência, manteve-se a função do 
membro e a estética no local.

Palavras-chave: Cirurgia reconstrutiva; mastocitoma; canino; quimioterapia.

INTRODUÇÃO
Mastocitoma é a neoplasia cutânea mais frequente do cão e compreende 11 a 27% das neoplasias malignas. Ocorre 
principalmente em cães com idade média de 8-9 anos, sem predileção por sexo (1). Os objetivos da cirurgia 
reconstrutiva na medicina veterinária são a cura completa de feridas e principalmente o retorno à função da área 
danificada, preservando a estética quando possível (2). A escolha da técnica a ser utilizada para o fechamento de 
feridas complicadas depende de fatores inerentes a lesão e ao paciente (3). Um flape ou retalho de pele é um segmento 
pediculado de pele e tecido subcutâneo, no qual a base é responsável pela manutenção da irrigação da pele durante 
sua transferência para um leito receptor (4). Os retalhos em padrão axial são aqueles que possuem uma artéria e 
uma veia cutânea incorporadas à sua base, o que permite maior mobilidade em sua confecção (5). O objetivo deste 
trabalho é descrever o tratamento clínico cirúrgico de um canino acometido por mastocitoma, evidenciando o uso de 
retalho de padrão axial da artéria genicular medial como uma alternativa para a reconstrução de grandes defeitos de 
pele após a ressecção de neoplasmas extensos próximos ao joelho. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Deu entrada no Hospital Veterinário Universitário um canino sem raça definida, macho, castrado, porte médio, 
com oito anos de idade, sendo relatado pelo tutor a presença de uma massa localizada na face lateral da perna, 
no terço proximal da tíbia. Durante a consulta, foi informado um crescimento expressivo da massa nos últimos 60 
dias e presença de prurido local moderado. Realizou-se um exame de citologia aspirativa por agulha fina (CAAF), 
cujo laudo sugeriu mastocitoma. Uma biópsia excisional foi realizada para, através de histopatologia, graduar o 
neoplasma. O exame histopatológico da massa corroborou com o laudo da CAAF e apontou mastocitoma de grau 
II de Patnaik, moderadamente diferenciado como diagnóstico definitivo. Verificou-se deiscência da ferida cirúrgica 
sete dias após a biópsia excisional da massa. Foi recomendado ao tutor a limpeza e desinfecção da ferida, aliado ao 
seguinte protocolo de quimioterapia: vimblastina 2 mg/m² (IV) a cada 7 dias e predinisona 1 mg/kg (PO) a cada 24 
horas por 28 dias. Ao fim do quarto ciclo de quimioterapia, realizou-se cirurgia para correção da ferida resultante da 
deiscência. As margens cirúrgicas foram ampliadas, evidenciando um grande defeito cutâneo no qual a aproximação 
direta das bordas não seria possível. Optou-se então pela confecção de um retalho de padrão axial baseado na artéria 
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genicular medial com rotação ventral de 120°, o qual foi ancorado ao subcutâneo com poliglactina 910 3-0 em pontos 
isolados, e as margens cirúrgicas da pele, bem como a região do leito doador, foram apostas com náilon 3-0 em 
pontos isolados simples, seguido de imobilização do membro por gesso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mastocitoma canino é uma neoplasia de comportamento extremamente variável, de benigno a altamente maligno. 
Os graus histológicos propostos por Patnaik podem informar o prognóstico (6). A cirurgia isoladamente, ainda que 
realizada com margem recomendada de 3 cm, não é curativa para tumores de grau II visto que recidivas ocorrem 
em até 50% dos casos (7).  O retalho baseado na artéria genicular medial, que é uma ramificação cranial da safena, 
se origina na face lateral da articulação do joelho e progride em direção ao trocânter maior do fêmur. Está indicado 
para correção de feridas na porção lateral, medial e caudal da tíbia (4). Para a execução desta técnica, é recomendado 
o decúbito lateral com o membro afetado para cima. O retalho deve ser cuidadosamente elevado e manipulado 
delicadamente através de pinças teciduais ou pontos de reparo nas bordas livres (4,8). Após a cirurgia reconstrutiva 
é recomendado o uso de bandagem de Robert Jones para evitar a formação de seroma e limitar a movimentação do 
membro (8). A necrose do retalho varia de 10% a 33% e se deve principalmente à localização variável dos ramos 
arteriais geniculares, flape excessivamente longo e trauma pós cirúrgico auto infligido (9). O uso de atadura gessada 
para confecção de bandagem nos membros de caninos após cirurgias reconstrutivas é pouco explorado, e o presente 
relato descreve o sucesso desta associação. O tratamento aplicado ao paciente em questão possibilitou a remoção 
completa da massa tumoral e a subsequente reconstrução cirúrgica do defeito resultante, que aliado à quimioterapia 
prévia, impediu a progressão da doença. 

CONCLUSÃO
As técnicas cirúrgicas para reconstrução de feridas extensas e após a exérese de tumores através do uso de retalhos 
de pele são comuns na medicina veterinária desde a década de 1980. Cães e gatos acometidos por grandes defeitos 
teciduais expostos se beneficiam destas técnicas de correção, objetivando a oclusão destes, o retorno da função, da 
flexibilidade original da região, conforto pós operatório e manutenção da estética. O planejamento cirúrgico, bem 
como o conhecimento anatômico e habilidade do cirurgião são fatores determinantes no sucesso do procedimento. 
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RESUMO 
Um canino macho, de raça Labrador Retriever, com sete anos, pesando 30 kg. foi atendido em 2012 na Vira-Lata 
Clínica Veterinária em Indaial, Santa Catarina, apresentando secreções nasais e espirros com sangue viscoso. 
Na radiografia observouse aumento de radiopacidade em região caudal compatível com edema, inflamação e 
radioluscencia em porção rostral sugestivo de perda óssea em seio nasal direito. No exame histopatológico foram 
encontradas anormalidades compatíveis com sarcoma nasal. O tratamento foi realizado com o uso de doxorrubicina 
e ciclofosfamida, durante aproximadamente dois meses. Os fármacos de escolha apresentaram-se eficazes, pois 
passados cinco anos não foram observados até o momento retorno dos sinais clínicos.  O objetivo deste trabalho foi 
relatar o caso de sarcoma nasal com excelente resultado utilizando doxorrubicina e ciclofosfamida.                                                                                                  

Palavras-chave: histopatologia; radiografia; quimioterápicos; oncologia.  

INTRODUÇÃO 
Os sarcomas são neoplasmas malignos relativamente raros e são classificados de acordo com o tipo de tecido histológico. 
As origens do sarcoma nasal podem estar relacionadas a diversas causas, como traumas, síndromes genéticas, 
agentes químicos ou exposição à radiação (1). O principal protocolo terapêutico indicado é a quimioterapia, com 
alguns medicamentos específicos, como a doxorrubicina, pertencente à família das antraciclinas, e a ciclofosfamida, 
dos alquilantes. Estes são os agentes antineoplásicos mais utilizados na medicina veterinária para o tratamento de 
distintos sarcomas (2,3).  O presente trabalho objetivou relatar o caso de sarcoma nasal em um cão da raça Labrador 
Retriever e o excelente resultado da doxorrubicina e ciclofosfamida no tratamento.                                                                                

MATERIAL E MÉTODOS 
Um canino macho, de raça Labrador Retriever, com sete anos e cinco meses, pesando 30 kg. foi atendido em 2012 
na Vira- Lata Clínica Veterinária em Indaial- SC, sendo relatado na anamnese que a cerca de três semanas começou 
a apresentar sinais clínicos de secreção nasal, espirro, chegando a espirrar sangue viscoso. Para diagnosticar o caso 
foi realizado exame histopatológico e radiografia do crânio na projeção ventrodorsal e decúbito lateral direito. 
Na radiografia observou-se aumento de radiopacidade em região caudal compatível com edema, inflamação 
e radioluscencia em porção rostral sugestivo de perda óssea em seio nasal direito. Com o exame histopatológico 
através da biópsia por punção da fossa nasal direita, macroscopicamente observou-se que o corte exibia consistência 
levemente firme, aspecto regular e coloração acastanhada.  Microscopicamente foi possível observar fragmentos 
de mucosa incluindo tecido cartilaginoso e ulceração difusa com deposição de fibrina e infiltração de neutrófilos.      
Além de células alongadas atípicas com núcleo grande oval e citoplasma abundante e basofílico.  Concluindo-se 
que as lesões eram de sarcoma indiferenciado acompanhado de reação inflamatória purulenta na fossa nasal direita. 
Para o tratamento do sarcoma foi administrado 25 mg doxorrubicina IV por via endovenosa a cada duas semanas 
durante um mês  junto com fluidoterapia (4). Devido ao animal ter parado de alimentar-se foi suspensa a terapia 
com doxorrubicina e iniciouse o tratamento com ciclofosfamida (Genuxal) 50 mg via oral por trinta dias, sendo um 
comprimido ao dia.   Após o tratamento quimioterápico foi realizado o hemograma, o qual apresentou leucopenia 
com trombocitopenia cujos efeitos são esperados e reversíveis da terapia com ciclofosfamida (3). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Devido à sintomatologia clínica, exame histopatológico e radiografia de crânio do animal, confirmou-se sarcoma 
nasal na fossa direita. Inicialmente utilizou-se doxorrubicina via endovenosa, pois esta não é absorvida pelo trato 
gastrointestinal, além de não ser estável em suco gástrico (5).  Aproximadamente 1% de todos os tipos de neoplasias 
correspondem a cavidade nasal e seios paranasais em cães. Os animais de médio a grande porte e com idade média 
de dez anos parecem ter maior predisposição a desenvolver neoplasia, corroborando com o caso, já que o animal 
enquadra-se nestas características (6). A radiografia foi empregada como um exame de triagem, pois é uma alternativa 
na ausência de tomografia computorizada. Esta, aliada ao histopatológico e sinais clínicos do animal auxiliou para 
a confirmação de sarcoma nasal (7). O quimioterápico doxorrubicina é recomendada por (4) para cães, sendo a dose 
de aproximadamente 30 mg/m² a cada três ou quatro semanas, através de infusão endovenosa durante pelo menos 
10 a 20 minutos. As doses desse medicamento variam de acordo com as indicações, protocolos, tamanho e espécie 
do animal (4). 

A ciclofosfamida possui distintas indicações com eficácia significativa e em geral os pacientes tratados com esta 
terapia toleram os efeitos adversos e beneficiam- se com o tratamento (3). A terapia utilizando este fármaco e a 
doxorrubicina apresentaram-se eficazes, pois durante todo o período de acompanhamento não houve reincidência 
do sarcoma no animal.               

CONCLUSÃO 
O sarcoma nasal é uma doença que pode acometer animais da raça Labrador Retriever, sendo relativamente 
incomum o seu aparecimento, onde os sinais clínicos podem variar de acordo com o quadro clínico do animal. Os 
exames histopatológicos e radiográficos mostram-se essenciais para o diagnóstico da doença. A doxorrubicina e 
a ciclofosfamida como quimioterápicos apresentam-se eficazes, pois durante todo o período de acompanhamento 
nestes últimos cinco anos não houve reaparecimento do sarcoma no animal.  
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RESUMO
Um cão, macho, da raça Dashsund, doze anos, foi atendido na Clínica Escola de Medicina Veterinária da UTP 
(CEMV-UTP), com diagnóstico de cardiopatia e episódios de síncope. Foram realizados exames radiográficos, 
ecocardiográficos, sendo diagnosticado com endocardiose de valva mitral. Foi medicado com diuréticos e inibidores 
da ECA. Posteriormente em exames de controle bioquímicos, foi diagnosticado com azotemia e também já apresentava 
manifestações clínicas de disfunção renal, como poliúria, polidipsia, êmese, diarreia. Sendo sugerido o diagnóstico 
de síndrome cardiorrenal.

Palavras-chave: azotemia; cardiovascular; diuréticos

INTRODUÇÃO
A interação entre o coração e rins é natural, complexa e bidirecional, constante, caso ocorra uma disfunção renal, 
o prognóstico para uma insuficiência cardíaca é ruim e vice-versa.(1-4) Dessa interação, surge o termo Síndrome 
cardiorrenal (SCR) ou Cardiovascular-renal Disorders, onde tais órgãos, junto com vasculatura, insuficientes, coexistem.
(6) Podendo envolver condições agudas e crônicas, o primeiro órgão a falhar pode ser tanto o coração quanto o rim, 
onde efeitos diretos e indiretos do órgão disfuncional, podem iniciar e perpetuar a insuficiência combinada dos dois 
órgãos, mas também pode ser ocasionada pelo tratamento instituído, e assim levando à insuficiência no outro.(4-7) 
Na medicina veterinária pode ser classificada em três tipos: CvRDH (heart – coração), CvRDK (kidney – rim) e CvRDO 
(others – outros).(6)

RELATO DE CASO
Um cão, da espécie canina, da raça Dachshund, macho, 12 anos, foi atendido na Clínica Escola de Medicina 
Veterinária da UTP (CEMV-UTP) com diagnóstico de cardiopatia e episódios de síncope. Já realizava tratamento 
com Furosemida, Enalapril, Sildenafil e Espironolactona. Observou-se em exame clínico sopro em valva mitral, 
crepitação pulmonar e dispneia. O paciente retornava à clínica com manifestações de hiporexia, poliúria, polidipsia, 
oligodipsia, êmese, diarreia e dispneia, junto com alterações renais. Permanecia em fluidoterapia de manutenção 
e medicação com Enalapril, Anlodipino, Pimobendam, Furosemida, Espironolactona. Foram realizados exames 
sanguíneos e de imagem, como ecocardiografia e radiografia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A doença degenerativa de valva mitral (DDVM) ou também denominada de endocardiose de valva mitral, é dentre 
as cardiopatias adquiridas, aquela que mais ocorre,(2) e como relatado no caso acima a DDVM estava presente sendo 
possível o diagnóstico através das manifestações clínicas e do exame ecocardiográfico. 

Embora sejam utilizados a radiografia torácica e a eletrocardiografia como exames auxiliares para diagnóstico da 
DDVM, atualmente considera-se a ecocardiografia como o exame que fornece ao clínico o diagnóstico definitivo 
da doença.(2) No paciente relatado foram realizados os dois exames, o radiográfico, avaliando aumento de átrio 
esquerdo e padrão intersticial compatível com edema justificando a crepitação pulmonar e, o ecocardiográfico, 
avaliando degeneração de valva mitral e tricúspide, aumento importante de átrio esquerdo congestão de veias 
pulmonares e hipertensão arterial pulmonar moderada.

Devido a sintomatologia clínica presente e exames complementares realizados, foi sugerido um diagnóstico de 
Síndrome Cardiorrenal.(6)
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Na Síndrome Cardiorrenal ou Cardiovascular-Renal Disorders ‘Heart’ (CvRDH), quando um animal tem uma doença 
cardiovascular primária, os rins podem sair lesados, pois os dois órgãos atuam em conjunto, formando um ciclo, 
consequentemente, a diminuição do débito cardíaco irá diminuir a perfusão renal, e também a ativação de sistemas 
neuroendócrinos a longo prazo, como sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) e sistema nervoso simpático 
(SNS), geração de espécies reativas de oxigênio por tecido endotelial anormal ou ferido e congestão venosa passiva 
do rim.(6)

De acordo com a classificação proposta pela IRIS (International Renal Interest Society) (2017), o animal apresentou-
se em azotemia discreta (1,4 a 2mg/dL) a moderada (2,1 a 5mg/dL) com 1,6 a 2,4mg/dL, sendo classificado como 
paciente renal em estágio III.(3)

O uso da Furosemida, Benazepril e Enalapril para o tratamento do paciente não foi benéfico em questão da função 
renal, pois o aparecimento da azotemia, permanência da mesma e manifestações clínicas da disfunção renal podem 
ter sido causadas pelo uso dos medicamentos. A dose diurética para o tratamento de insuficiência cardíaca deve ser 
mínima para que não haja comprometimento renal e, terapias com inibidores da ECA utilizados propriamente para 
o manejo de cardiopatas e hipertensos, pode causar nefrotoxicidade.(5-6)

CONCLUSÃO
Conclui-se que o animal relatado estava com Síndrome Cardiorrenal ou CvRDH, pois as manifestações clínicas de 
disfunção renal após o diagnóstico de degeneração de valva mitral e após início de tratamento para cardiopatia, são 
compatíveis com a bibliografia. Também foi possível concluir que a dose diurética utilizada para o tratamento da 
cardiopatia influenciou no desenvolvimento da disfunção renal e aparecimento e permanência da azotemia.
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RESUMO 
A casuística de hiperadrenocorticismo felino é rara. Este trabalho descreve um caso de síndrome da fragilidade 
cutânea adquirida e diabete melito secundários ao hiperadrenocorticismo em um felino macho, siamês, de sete anos 
de idade, que apresentava lesões cutâneas, polifagia, poliúria e polidipsia. Foram realizados exames laboratoriais, 
ultrassonografia abdominal, teste de supressão com dexametasona, cultura fúngica e bacteriana e histopatologia da 
pele, confirmando os diagnósticos. O tratamento com trilostano e insulina glargina mostraram-se eficientes para o 
controle das endocrinopatias, embora a síndrome da fragilidade cutânea ainda seja um desafio. 

Palavras-chave: glicocorticoides; pele frágil; hiperglicemia 

INTRODUÇÃO 
O hiperadrenocorticismo ou síndrome de Cushing é uma doença incomum no gato e com sinais clínicos decorrentes 
do excesso crônico de glicocorticoides, sendo uma enfermidade grave e com prognóstico reservado (1). Há uma alta 
correlação entre a síndrome de Cushing e o diabete mellito tipo II (aproximadamente 80% dos casos) e eventualmente, 
o animal pode permanecer insulino dependente (2). Um total de 50% dos gatos com hiperadrenocorticismo 
desenvolvem síndrome da fragilidade cutânea, uma vez que a endocrinopatia resulta em atrofia dérmica e epidérmica, 
tornando a pele extremamente fina, frágil e facilmente ulcerada (3). O objetivo deste trabalho foi relatar um caso 
diabete melito e síndrome da fragilidade cutânea secundários ao hiperadrenocorticismo, atentando principalmente 
aos sinais dermatológicos, diagnóstico e tratamento. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Um felino, macho, de sete anos de idade, siamês, foi atendido com histórico de polifagia, poliúria, polidipsia e lesões 
de pele ulceradas no tronco e região cervical com evolução de aproximadamente dois meses. Ao exame físico, todos 
os parâmetros clínicos estavam dentro da normalidade. Foram realizados coleta de sangue para exames laboratoriais 
de hemograma, bioquímica sérica, teste rápido para FIV e FeLV, raspado cutâneo para parasitológico, suabe das 
lesões para citologia, cultura fúngica e bacteriana, ultrassonografia abdominal e biópsia cutânea.  O diagnóstico 
do hiperadrenocorticismo foi confirmado pelo teste de supressão com dexametasona (0,1mg/Kg-1/IV) associado 
aos achados do exame ultrassonográfico, no qual evidenciou-se aumento da adrenal direita (medindo 13mm de 
comprimento e 51mm de diâmetro) e esquerda (medindo 14,4mm de comprimento e 4,6mm de diâmetro. Através da 
detecção de hiperglicemia de jejum (273mg/dL) e glicosúria confirmou-se o diagnóstico de diabete melito. Os achados 
histológicos foram de atrofia dérmica e epidérmica difusa acentuada, indicativos de síndrome da fragilidade cutânea 
adquirida felina. A terapia instituída incluiu insulina glargina 1U/BID via subcutânea, ração terapêutica (Diabetic 
feline, Royal Canin®) e trilostano 2,4mg/Kg-1/VO/BID. Para o tratamento da ferida, foi realizada  ampla tricotomia 
e limpeza com solução fisiológica de NaCl 0,9%, curativo com gaze umedecida, atadura e roupa cirúrgica para 
maior proteção, além da prescrição de amoxicilina com clavulanato de potássio (12,5mg/Kg-1/VO/BID/10dias). 
Após quatro dias, o animal apresentava novas lesões laceradas com secreção purulenta e crostas em região lombar. 
A cultura indicou o isolamento de Staphylococcuscoagulase positiva e o antibiograma revelou sensibilidade apenas à 
nitrofurantoína, medicamento prescrito na dose de 5mg/Kg-1/VO/TID e mantido durante 30 dias. Após dois meses 
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de tratamento, houve considerável diminuição da glicemia (170mg/dL), porém o animal ainda apresentava sinais 
de polifagia, poliúria e polidipsia. Assim, a dose do trilostano foi aumentada para 3mg/Kg-1/VO/BID, e mantida 
insulinoterapia na mesma dosagem e frequência. Após três meses de terapia, o proprietário relatou diminuição da 
polidpsia, manutenção do peso e do apetite e a glicemia em jejum foi de 137mg/dL. A frequência da insulina foi 
diminuída para SID(aplicação matinal) e a dose do trilostano aumentada para 4mg/Kg-1/VO/BID. No terceiro mês 
de tratamento o animal retornou com nova lesão de pele lacerada, extensa no dorso, com secreção piosanguinolenta, 
ulceração e necrose, causada por interação animal e autotraumatismo por prurido causado pela infestação por 
pulgas. O tratamento da ferida consistiu do mesmo protocolo utilizado anteriormente e prescrição de fipronil 
tópico(mensalmente), nitenpiram (11,4mg/VO, dose única) e enrofloxacina (5mg/VO/SID) até resultado de cultura 
e antibiograma da lesão cutânea. Após quatro meses de terapia a glicemia em jejum foi menor do que 90 mg/dL em 
três aferições semanais, o que levou a suspensão da insulinoterapia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O hiperadrenocorticismo é uma doença de gatos de meia idade a idosos, sem existir uma predileção por raça (1), 
sendo descrito neste caso em um felino de sete anos da raça Siamês. Diabete melito não controlada e anormalidades 
dermatológicas são os sinais clínicos mais comuns em gatos com hiperadrenocorticismo, portanto esta combinação 
deve levar a testes diagnósticos para a endocrinopatia (4).Um total de 50% dos gatos com hiperadrenocorticismo 
desenvolvem a fragilidade cutânea, sendo que a sua presença parece contribuir negativamente (1), como visto neste 
caso. Sinais clínicos como poliúria e polidipsia ocorrem tanto no hiperadrenocorticismo (75% dos casos), como nos 
casos de diabete melito (80% dos casos) (5), sinais que foram reduzidos com o tratamento com trilostano neste relato. 
Ainda, o sucesso do tratamento a longo prazo para o hiperadrenocorticismo, pode resultar na resolução do quadro 
de diabete melito, levando um melhor controle glicêmico na maioria (67%) dos casos (6), coincidindo com este caso, 
em que houve remissão do diabete melito. Em gatos, é difícil a obtenção de sucesso no tratamento e o animal acaba 
vindo a óbito por causa dos efeitos dos glicocorticoides sobre a fragilidade cutânea, levando a laceração da pele, 
feridas e cicatrização tardia (1), mostrando-se o principal entrave para resolução do caso relatado. 

CONCLUSÃO 
Apesar do felino ainda estar em tratamento, houve controle dos sinais clínicos referentes ao hiperadrenocortiscimo e 
a remissão do diabete melito, entretanto, o quadro da síndrome da fragilidade cutânea permanece desafiador, pelas 
constantes recidivas das feridas cutâneas. 
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RESUMO
A Síndrome da Hiperestesia Felina é um agrupamento de sintomas e sinais que acometem gatos de qualquer idade ou 
raça, onde passam a apresentar alterações comportamentais e ondulações musculares anormais. O presente estudo 
objetivou relatar um caso de um felino, SRD, de 3 anos diagnosticado com a patologia. O animal apresentava sinais 
de irritabilidade, espasmos e tremores. Após a exclusão de outras patologias, instituição da terapia com fenobarbital 
e mudanças de manejo, o animal cessou a apresentação clínica. A escassez de dados científicos sobre a hiperestesia 
em gatos e as limitadas descrições de tratamentos, levam ao atraso diagnóstico, limitando a qualidade da interação 
proprietário com o animal. 

Palavras-chaves: Irritabilidade, espasmos, hipersensibilidade 

INTRODUÇÃO
A Síndrome da Hiperestesia Felina é um agrupamento de sintomas que acometem gatos, de qualquer idade, sexo e 
raça, porém é mais comum em animais jovens de 1 a 5 anos de idade e raças como abissínio, persa, burmês e himalaia 
(1).

A doença apresenta sinais clínicos variados, que podem ocorrer de forma isolada ou em conjunto. Os mais comuns 
são ondulações e tremores da pele, do dorso, espasmos da musculatura toracolombar, irritabilidade, costumam 
lamber e morder excessivamente cauda, membros e dorso (2). 

A patologia é também conhecida como síndrome do rolamento da pele, epilepsia psicomotora felina, dermatite 
pruriginosa do siamês, dentre outras, a hiperestesia tem as mudanças ambientais e-ou fatores estressantes como 
possíveis gatilhos da síndrome (3). 

Diante da escassez de trabalhos sobre a hiperestesia em gatos e as limitadas descrições de tratamentos, o objetivo 
desse trabalho foi relatar o caso de um felino, de 3 anos de idade diagnosticado com a patologia. 

MATERIAL E MÉTODOS - RELATO DE CASO
Foi atendida uma gata, sem raça definida, de 3 anos de idade, com histórico de inquietação, lambedura excessiva 
do corpo, contrações anormais da musculatura dorsal e movimentos excessivos de orelha e cauda. O animal 
anteriormente era mantido confinado em um quarto com outros 20 gatos, pois sua proprietária era protetora de 
animais e não queria contato dela com os demais.

A única alteração encontrada no exame físico, foi uma hipersensibilidade e contração da pele quando era realizado o 
toque na região dorsal. Não havia lesões de pele, nem presença ou relato de ectoparasitas.

Foram realizados exames laboratoriais (Hemograma, função renal e hepática), nos quais não foram encontradas 
alterações. A suspeita inicial foi de doença de hipersensibilidade, onde foi iniciado tratamento com prednisolona (0,5 
mg-kg BID) por 3 dias. Sem alteração do quadro, entrou-se com Fenobarbital (1mg/kg BID) e mudanças no manejo 
do paciente. 

Após o início do tratamento, o paciente apresentou melhora progressiva, tendo remissão significativa dos sinais. 



ANAIS | CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2017 410

Com alguns meses foi feita a tentativa de desmame do Fenobarbital, porém o paciente voltou a apresentar fortemente 
os mesmos sintomas antes relatados e optou-se por voltar e manter a dose inicial. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Hiperestesia Felina é ainda uma síndrome pouco conhecida, onde existem poucos relatos e estudos mostrando 
dados de incidência e informações consistentes sobre diagnóstico e tratamento (3). Diante do fato se deu a dificuldade 
diagnóstica no presente relato, o que causou e causa com frequência atraso na instituição de uma terapia adequada. 

Por ser uma afecção emergente e com pouca literatura é ainda muito subdiagnosticada pelos veterinários (3). Por ser 
uma patologia que afeta drasticamente a qualidade de vida do animal e do proprietário, consequentemente a sua 
interação no ambiente, pode ser uma causa importante de abandono.  

O diagnóstico se inicia por descartar ou tratar possíveis causas que podem gerar sinais semelhantes. Dentre esses 
podemos citar as dermatopatias como a dermatite alérgica a picada de pulgas, alergia alimentar, atopia e dermatites 
infecciosas; Afecções musculoesqueléticas como miosites, miopatias e artropatias; Desvios comportamentais como 
transtorno compulsivo-obsessivo; Afecções neurológicas como crises epilépticas, doenças encefálicas e-ou espinhais 
(neoplásica, inflamatória-infecciosa), radiculopatia e afecções e neuromusculares (3).

No caso em questão foram descartadas todas as possibilidades diagnóstica, diante do histórico inconsistente com 
outras patologias, ausência de sinais característicos e exames complementares sem alterações. 

O sucesso terapêutico se deu rapidamente com a instituição do fenobarbital e mudanças de manejo, o que deu 
consistência ao diagnóstico da hiperestesia felina, e assim promovendo qualidade de vida ao animal e melhorando a 
interação do mesmo no ambiente.  

CONCLUSÃO
A hiperestesia felina é uma afecção subdiagnosticada no nosso meio. A literatura é escassa, e ainda faltam dados 
para compreensão da doença. A melhor compreensão da patologia promove o diagnóstico precoce e aumentam as 
chances de sucesso terapêutico. Sendo assim melhora a qualidade de vida do animal e proprietário, promovendo 
uma melhor interação do mesmo no ambiente. 
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RESUMO
A síndrome uveodermatológica (SUD) em cães é um distúrbio autoimune caracterizado por alterações oftalmológicas, 
dermatológicas e até neurológicas. É uma dermatopatia autoimune rara que corresponde a 6,06% dos casos. O 
diagnóstico definitivo se dá por meio de anamnese detalhada, testes de função ocular e exames histopatológicos, 
sendo este último considerado padrão ouro, já que é confirmatório para a SUD. O tratamento baseia-se em uma 
terapêutica com corticosteroides tópicos e sistêmicos que contribuem para a redução dos sinais clínicos. Este trabalho 
teve como objetivo reportar o caso de um cão da raça Akita, com 5 anos de idade, que foi encaminhado à clínica com 
histórico de lesões oculares e dérmicas. Após diagnóstico confirmatório e consequentemente tratamento adequado 
com corticoterapia, o animal apresentou remissão total dos sinais clínicos. Existem poucos dados na literatura 
sobre esta patologia, portanto, são necessárias novas pesquisas para um diagnóstico mais rápido e um tratamento 
adequado.

Palavras-chave: dermatologia; autoimune; raro; canino

INTRODUÇÃO
A síndrome uveodermatológica (SUD) em cães é pouco observada na clínica, sendo caracterizada por alterações 
oftalmológicas, dermatológicas e neurológicas. (1,10,11) Em humanos denomina-se síndrome Vogt-Koyanagi-
Harada (SVKH). (2) 

Corresponde a 6,06% das dermatopatias autoimunes. (9) A etiologia é relacionada com a resposta autoimune atuando 
contra melanócitos, uveal e dérmico. (3,10) Tem alta incidência em cães da raça Akita ocorrendo pela influência de 
fatores genéticos ou hereditários, (5,6) e cães da raça Samoieda e Husky siberiano. (11)

O diagnóstico definitivo é obtido a partir da avaliação clínica, realização de exames específicos e avaliação 
histopatológica da pele. (3,4,10,11) Por tratar-se de uma doença autoimune, o tratamento é a base de corticoterapia 
que contribui no controle dos sinais clínicos. (5,11) O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um cão da raça Akita 
encaminhado à clínica com histórico de lesões no corpo, incluindo olhos, abordando o diagnóstico e tratamento da 
síndrome uveodermatológica canina.

MATERIAL E MÉTODOS
Um cão da raça Akita, com 5 anos de idade, foi encaminhado à clínica com histórico de lesões na região de 
focinho, ânus, testículos e olhos. Foi realizada anamnese detalhada e teste de fluoresceína, teste de shirmer, exame 
neuroftalmológico e oftalmoscopia completa.

 Como método diagnóstico confirmatório foi realizado biópsia de pele para realização de exame histopatológico. O 
material foi acondicionado em formalina tamponada a 10% e encaminhada para o laboratório.
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RESULTADOS
Durante a anamnese foram observadas lesões com despigmentação no focinho (Figura 1), testículos e ânus. Nos 
testes oftalmológicos foi constatada uveíte aguda. Já no exame histopatológico observou-se dermatite liquenoide de 
interface com predomínio de histiócitos de grande tamanho e incontinência pigmentar. 

A partir do diagnóstico definitivo foi instituído o protocolo terapêutico ideal que consistiu na utilização de 
prednisolona 2mg/kg, via oral, BID; Complexo vitamínico mineral, SID; Quadriderm® nas lesões. Instilação de 
colírios a base de dorzolamina e timolol uma gota, BID. Após o tratamento com corticoides o animal apresentou 
remissão total dos sinais clínicos.

Figura 1. Animal com despigmentação nas narinas e alterações oftalmológicas bitalerais.

DISCUSSÃO
A uveíte aguda caracteriza-se por coroidite difusa associada a descolamento retiniano exsudativo e papilite. (1) 
Podendo também apresentar sinais de inflamação intraocular, despigmentação do fundo do olho e do limbo. (7)

Nos cães, a única evidência de envolvimento genético é a maior incidência em da raça Akita. (6,11) Porém, não 
há estudos veterinários que tenham identificado genes ou proteínas imunogênicas que possam estar associadas à 
ocorrência desta enfermidade em uma raça específica. (8) 

O exame histopatológico é considerado padrão ouro para o diagnóstico, já que há doenças semelhantes quanto ao 
padrão de lesão, como lúpus eritematoso e leishmaniose. (3,4,11,12)

CONCLUSÃO 
Existem poucos trabalhos acerca desta doença devido sua baixa incidência, portanto, demonstra-se a necessidade de 
novas pesquisas envolvendo as características da doença e diagnóstico precoce da SUD em cães. Dessa forma, seria 
possível prolongar a manutenção da visão, como também, minimizar as lesões cutâneas. Neste caso o animal teve 
melhora clínica, mas o uso contínuo de corticosteroides levou a diversos efeitos colaterais.

Síndrome Uveodermatológica Canina – Relato de Caso
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RESUMO
A otite externa (OE) é uma afecção comum na espécie canina, principalmente em climas quentes e úmidos como o 
amazônico. Seus agentes causais são bactérias ou fungos, presentes na microbiota do animal. Trinta cães com suspeita 
de OE foram selecionados aleatoriamente, no Departamento de Controle de Zoonoses de Rio Branco, Acre (DCZ). 
Coletou-se secreções do conduto auditivo destes animais. As amostras foram cultivadas em ágar específico conforme 
a identificação sugestiva do esfregaço direto da amostra clínica. Cocos gram positivos foram identificados em 56,6% 
das culturas; bastonetes gram negativos em 30% e leveduras em 13,3%. Vinte e seis amostras foram submetidas 
ao antibiograma pelo método de difusão em disco. Os fármacos mais eficientes contra as bactérias isoladas foram: 
Ciprofloxacina, Amoxicilina+Ácido Clavulânico, Polimixina B e Neomicina.

Palavras-chave: afecção; fármacos; antibiograma

INTRODUÇÃO
A otite externa (OE) é uma doença comum que ocorre em diferentes espécies, sendo os cães os mais acometidos [2, 3, 
5]. A microbiota normal da orelha de cães é composta por bactérias e leveduras como Staphylococcus sp. e Malassezia 
pachydermatis [3, 5]. 

O antibiograma é a alternativa para a escolha do fármaco adequado para tratar uma infecção bacteriana. Porém, 
a automedicação exercida pelos proprietários em seus animais, dificulta o tratamento e o prognóstico do mesmo 
[1]. Caso semelhante ocorre em departamentos responsáveis pelo controle de zoonoses, onde o abrigo de animais 
de espécies e raças diferentes predispõe o uso generalizado de um único antibiótico para todos. Este estudo teve 
como objetivo, avaliar a ocorrência de infecção bacteriana em cães com suspeita de otite externa no Departamento 
de Controle de Zoonoses de Rio Branco, Acre (DCZ). Realizando o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos 
utilizados no tratamento das espécies bacterianas isoladas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram coletadas 30 amostras, de conduto auditivo, de cães apresentando sinais clínicos indicativos de otite externa 
– sem predileção por raça, idade ou sexo, obtido no Departamento de Controle de Zoonoses de Rio Branco - Acre 
(DPZ) durante o segundo semestre do ano de 2015. Após a coleta as amostras foram encaminhadas ao laboratório de 
microbiologia da Unidade de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária da UFAC. Foram confeccionados esfregaços 
com as amostras clínicas e posterior coloração de Gram para observação microscópica [1, 3]. Amostras com morfologia 
consistente a de bactérias gram positivas foram cultivadas em Ágar Manitol Salgado e bactérias identificadas 
como gram negativas foram semeadas em meio EMB (Eosin Methylene Blue) e incubadas a 37ºC por 24 horas [3]. 
Posteriormente as colônias sugestivas de estafilococos e enterobactérias foram inoculadas em caldo nutritivo BHI e 
incubadas a 37ºC por 24 horas. Após crescimento em BHI as amostras de cocos Gram positivos foram submetidas 
ao teste da catalase, e as amostras de bastonetes Gram negativos semeadas em meio TSI. Amostras consideradas 
sugestivas de Staphylococcus sp. pelo teste da catalase foram submetidas ao antibiograma voltado para este gênero 
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bacteriano. Amostras que se enquadraram como enterobactérias pela triagem feita no TSI foram encaminhadas para o 
antibiograma voltado para bactérias da família Enterobacteriaceae. O antibiograma foi procedido segundo o método 
de Bauer et al [4]. As bactérias embebidas em caldo BHI, foram semeadas em meio Müeller Hinton e incubadas a 
37ºC por 24 horas. Logo após os discos contendo antibióticos foram dispostos como: Ciprofloxacina, Gentamicina, 
Amoxacilina+Ác. Clavulânico, Rifamicina e Neomicina, para amostras classificadas como cocos gram positivos; e 
para bastonetes gram negativos: Neomicina, Polimixina B, Ciprofloxacina, Gentamicina e Rifamicina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 30 amostras coletadas 17 (56,6%) foram cocos gram positivos, 9 (30%) bastonetes gram negativos e 4 (13,3%) 
leveduras – sendo as mesmas descartadas. Divergindo do estudo realizado por Cruz et. al. [2] onde o maior 
grupo isolado foram as gram-negativas. Apenas as amostras relacionadas com infecções bacterianas (26) foram 
encaminhadas para realização do antibiograma. Foram observados os seguintes percentuais de sensibilidade nos 
isolados de bactérias Gram positivas (sugestivo do gênero Staphylococcus): Amoxacilina+Ac. Clavulânico (70,5%); 
Ciprofloxacina (47%); Gentamicina (29,4%). Nos isolados de bactérias Gram negativas (família Enterobacteriaceae) 
foram observados os seguintes percentuais de sensibilidade: Polimixina B (66%); Ciprofloxacina (44,4%) e Neomicina 
(33,3%). Mais de 70% das amostras foram multirresistentes aos antibióticos, afirmando a possível ineficácia dos 
mesmos nos tratamentos de otite em cães [2,3]. Neste estudo o antibiótico que apresentou o melhor resultado para 
infecções causadas por cocos gram positivos foi Amoxicilina+Ác. Clavulânico, semelhante ao estudo de Cruz et. 
al. (2) em que as amostras de Staphylococcus sp. foram sensíveis a amoxicilina + Ác. Clavulânico. E o que melhor 
apresentou resultados para infecções causadas por bastonetes gram negativos foi Polimixina B. 

CONCLUSÃO 
Os resultados demonstram a importância do diagnóstico individualizado para animais com suspeita de OE e da 
realização do perfil de susceptibilidade a antimicrobianos, evitando o uso excessivo e errôneo de antibióticos.
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RESUMO
O surgimento da hérnia inguinal pode ocorrer por motivos congênitos ou adquiridos, podendo ter exteriorização 
de determinado órgão e/ou conteúdo. Estudos descrevem que o tratamento para correção por laparoscopia é 
minimamente invasivo, observando uma recuperação pós-operatória mais rápida e garantindo menor incidência 
de dor. Este relato tem como objetivo demonstrar a eficácia da videocirurgia com o uso de tela de polipropileno 
e grampos espirais de titânio. Uma cadela SRD de sete anos de idade apresentou aumento de volume em região 
inguinal e através da ecografia, foi diagnosticada com hérnia inguinal. A técnica realizada foi a TAPP (Transabdominal 
Preperitoneal Patch Plasty), comumente realizada em humanos, a qual utiliza uma tela de polipropileno sobre o 
defeito herniário fixando com grampos espirais. A período pós-operatório ocorreu sem intercorrências e sinais de 
recidiva. A técnica de correção denominada TAPP demonstrou-se eficaz, proporcionando excelente recuperação ao 
paciente no período pós-operatório, sem dor significativa, sem recidivas ou rejeição ao material utilizado.

Palavras-chave: tela de polipropileno; hernioplastia; herniorrafia; videocirurgia; cão.

INTRODUÇÃO
Estudos descrevem a relação entre hérnias inguinais e videocirurgia, como satisfatória correção, causando menor 
incidência de dor aguda e crônica e melhor recuperação a atividades habituais, apresentando um baixo percentual 
de infecções e rejeições (1). A busca pela realização de herniorrafia livre de tensão de suturas deu abertura a técnicas 
com colocação de telas (2). As próteses utilizadas são compostas de polipropileno, porosas, entrelaçadas entre si 
e minimamente elásticas. Através dos poros existentes ocorre implantação de fibroblastos, e posteriormente uma 
deposição de colágeno, seguindo-se de cicatrização por junção tecidual (3). Dentre as técnicas mais comumente 
usadas para correção de hérnia inguinal em humanos, destaca-se a TAPP (Transabdominal Preperitoneal Patch 
Plasty), que consiste em uma técnica o qual objetiva-se a correção livre de tensão com uso de tela de polipropileno, e 
considera fatores anatômicos e todo o processo de evolução patológica do local (4). O objetivo deste trabalho é relatar 
um caso de correção de hérnia inguinal através da TAPP laparoscópica e seus resultados.

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino fêmea, sem raça definida, com sete anos e pesando 7,7kg apresentou diagnóstico de hérnia inguinal 
unilateral esquerda. Encaminhada para correção do defeito, a paciente foi sondada para esvaziamento urinário e 
posicionada em decúbito dorsal. Foi realizada uma incisão de aproximadamente 10mm caudal à cicatriz umbilical 
para introdução de um trocarte de 11mm e endoscópio rígido de 10mm e 0° de angulação. Após instituição do 
pneumoperitônio (12mmHg), foi realizada em parede abdominal lateral direita, de maneira endoguiada, o acesso 
cirúrgico para introdução de um segundo portal de 10mm, para utilização de instrumentais. Após a identificação do 
anel inguinal interno esquerdo, iniciou-se a redução do conteúdo herniário com uma pinça de apreensão atraumática 
de 5mm de diâmetro. Durante o reposicionamento, foi possível identificar como estruturas herniadas: intestino 
delgado, mesentério, ambos cornos uterinos e omento maior. 

Após a retirada do conteúdo da hérnia foi realizado um terceiro acesso de 5mm, agora em parede abdominal lateral 
esquerda para posicionamento de um segundo portal de trabalho e assim iniciar as manobras para a oclusão do 
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anel inguinal esquerdo. Foi utilizada uma tela de polipropileno (2,0x2,0cm), posicionada sobre o defeito herniário e 
fixada com a aplicação de grampos espirais de titânio (ProTack, Tyco Auto-Suture, EUA). Inicialmente, os grampos 
foram aplicados em três extremidades da tela sob a pressão de 12mmHg. Para a fixação da última extremidade, 
foi realizada a redução do pneumoperitônio para 4mmHg, ajustando o posicionamento da tela para que a mesma 
permanecesse esticada. Após esta aplicação, dois novos grampos foram aplicados para ajuste das bordas da tela, 
sendo utilizados então um total de seis grampos. A síntese dos acessos cirúrgicos foi realizada com fio poliglactina 
3-0 e padrão Sultan em fáscia muscular e subcutâneo, e mononáilon 4-0 com padrão Wolff em pele. 

O pós-operatório consistiu na administração oral de meloxicam (0,2mg.kg-1, SID, três dias), cloridrato de tramadol 
(2,0mg.kg-1, TID, cinco dias) e enrofloxacina (5,0mg.kg-1, BID, sete dias). Após 24 horas do procedimento, a paciente 
se apresentou estável, sem manifestação de dor ou febre, comendo e urinando normalmente, porém ainda sem 
defecar. Houve retorno três dias após, pois a paciente apresentava aumento de volume da região da hérnia. Em 
avaliação ultrassonográfica constatou-se somente gás no local, sendo drenado com uma punção com uma agulha 
40x12mm. Após quinze dias, foi realizada a retirada de pontos e mais uma avaliação ultrassonográfica, sem presença 
de órgão ou conteúdo no local antes herniado e evidência de linha ecogênica sugestiva da tela em posição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um estudo relata a correção através da TAPP laparoscópica com um total de 602 pacientes humanos com hérnias 
inguinais (4). Os procedimentos tiveram duração média de 49 minutos, e de todos os casos apenas cinco tiveram 
recidivas, permitindo concluir esta técnica como segura. O procedimento cirúrgico do presente relato durou 
58 minutos, considerado um tempo satisfatório e a aplicação da técnica foi considerada de simples execução, 
considerando para ambas a curva de aprendizado do cirurgião.

A tela de polipropileno utilizada no procedimento foi escolhida por ser constituída de material resistente e garantir 
na maioria dos casos uma menor rejeição do organismo, proporcionar recuperação mais rápida e menor índice 
de dor. A paciente operada apresentou-se sem dores, sem deiscência de pontos, sem recidivas e com parâmetros 
normais, em concordância com outros relatos por técnica convencional (5).

CONCLUSÃO
A hérnia inguinal é uma enfermidade que rotineiramente acomete cães. Quando diagnosticada, o tratamento 
de escolha deve ser o cirúrgico.  A técnica de correção denominada TAPP (Transabdominal Preperitoneal Patch 
Plasty) nesse caso é eficaz, pois proporciona excelente recuperação ao paciente no período pós-operatório, sem dor 
significativa, sem recidivas ou rejeição ao material utilizado.
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RESUMO
A taquicardia ventricular sustentada (TVS) é um distúrbio de ritmo que ocorre quando um foco ectópico localizado 
no ventrículo gera impulsos que levam a contrações ventriculares prematuras por mais de um minuto. As causas 
dessa arritmia ventricular são variadas, podendo ser de origem cardíaca ou extracardíaca, como por exemplo, a 
presença de massas esplênicas. Este trabalho teve como objetivo relatar o caso de uma cadela da raça Pastor Alemão 
com massa esplênica e que apresentou a TVS, sendo tratada com dose única de lidocaína intravenosa e amiodarona 
por via oral durante quatro dias, além da esplenectomia, resultando na resolução da taquicardia e retorno do ritmo 
sinusal.

Palavras-chave: Eletrocardiograma, Amiodarona, Arritmia

INTRODUÇÃO
A estimulação elétrica gerada por focos ectópicos no ventrículo pode causar complexos ventriculares prematuros (CVP). 
A taquicardia ventricular ocorre quando uma série contínua de CVP está presente no traçado eletrocardiográfico.(1) 

Quando esse estímulo ventricular ocorre por mais de um minuto, podemos classificar como taquicardia ventricular 
sustentada (TVS), que é uma condição emergencial quando causa alterações hemodinâmicas, devendo ser tratada 
imediatamente.(1,2) As causas para o aparecimento de TVS são as mesas das relacionadas ao CVP, podendo ser de 
origem cardíaca (insuficiência cardíaca congestiva, infarto miocárdico, neoplasia, cardiomiopatias), não cardíaca 
(hipóxia, anemia, uremia, dilatação vólvulo-gástrica, massas esplênicas) ou por medicações (digitálicos, epinefrina, 
atropina).(1,3,4) O tratamento de escolha é o uso intravenoso de lidocaína, inicialmente em bolus de 2 a 4 mg/kg, 
seguido de infusão contínua até a estabilização do paciente.(1) 

Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de uma cadela com massa esplênica e durante o exame 
eletrocardiográfico apresentou taquicardia ventricular sustentada.  

MATERIAL E MÉTODO
Foi atendida no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
uma cadela da raça Pastor Alemão, 10 anos de idade, não castrada, apresentando apatia, anorexia e distensão 
abdominal. Pelo exame ultrassonográfico foi observada uma massa no baço, com múltiplas áreas cavitárias de 
contornos irregulares, sendo então recomendada a esplenectomia. Para avaliação pré-operatória, foram solicitados 
hemograma, exame de bioquímica sérica, ecocardiografia e eletrocardiograma (ECG). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No hemograma foi verificada anemia normocítica normocrômica, no exame de bioquímica sérica foi verificado 
aumento da concentração de ureia e na avaliação ecocardiográfica não foram evidenciadas alterações.

Durante a avaliação eletrocardiográfica, no início do exame o animal apresentou arritmia sinusal com CVP isolados, 
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mas em pouco tempo manifestou a TVS (Figura 1), sendo aplicada uma dose de lidocaína (2 mg/kg) intravenosa, 
resultando em reversão da taquicardia. Porém, como o animal ainda manteve episódios de taquicardia ventricular 
paroxística não sustentada, logo após foi prescrito o uso de amiodarona (20 mg/kg) por via oral e feita uma nova 
avaliação ECG após 4 dias, antes do procedimento cirúrgico.

O uso da lidocaína na dose de 2 a 4 mg/kg pela via intravenosa é recomendado para o tratamento de arritmias 
ventriculares, apresentando um baixo efeito hemodinâmico e seu efeito antiarrítmico ocorre dentro de 2 a 3 min após 
a aplicação.(1) Após 2 min da aplicação intravenosa de lidocaína, o animal voltou a apresentar um ritmo sinusal com 
VPC isolados, e nos exames seguintes ao tratamento com amiodarona foi verificada somente a presença da arritmia 
sinusal. O uso da amiodarona na dose diária de 20 mg/kg, por via oral, é indicado para o tratamento de arritmias 
ventriculares e supraventriculares, sendo possível inclusive, a conversão de taquicardias ventriculares refratárias 
para o ritmo sinusal, e com baixo risco de efeitos colaterais.(5) Após quatro dias, foi realizada a esplenectomia do 
animal. Após 30 dias, no exame eletrocardiográfico foi observada apenas arritmia sinusal, e no exame hematológico 
também não foi verificada mais a anemia.

Cães com massas esplênicas podem apresentar arritmias ventriculares, principalmente devido à anemia secundária 
à hemorragia intra ou extraesplênica, metástase cardíaca ou ação de catecolaminas sistêmicas.(3,4) O animal 
deste relato apresentava anemia, o que pode justificar o aparecimento da TVS, uma vez que nenhuma massa 
metastática foi evidenciada no exame de ecocardiograma ou indícios de aumento de catecolaminas, além disto, 30 
dias após o tratamento foi feito um novo hemograma, no qual não foi evidenciada anemia, e durante a avaliação 
eletrocardiográfica também não houve presença de arritmias ventriculares. Na análise histopatológica, verificou-
se que a massa era um hematoma. Dentre os cães de raça, o Pastor Alemão apresenta maior predisposição para o 
desenvolvimento de massas esplênicas, neoplásicas e não neoplásicas.(3) Além disso, essa raça também apresenta 
uma maior susceptibilidade para o surgimento de arritmias ventriculares adquiridas, podendo inclusive levar à 
morte súbita de filhotes, principalmente quando evidenciada taquicardia ventricular não sustentada no exame 
eletrocardiográfico.(6)

CONCLUSÃO
Concluiu-se que anemia associada ao hematoma esplênico pode favorecer o surgimento de TVS em cães, e o uso de 
lidocaína associado à amiodarona foi eficiente para um bom controle da arritmia ventricular neste caso. 
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RESUMO
A reprodução assistida dos testudines ainda é pouco explorada com poucas informações sobre os métodos de coleta, 
avaliação e congelação de sêmen. O objetivo deste estudo foi desenvolver uma nova técnica de coleta de sêmen em 
jabutis (Chelonoidis denticulatus e Chelonoidis carbonarius), sem sedação do animal. Utilizou-se 12 jabutis provenientes 
do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres da Universidade Federal de Uberlândia. A técnica foi a 
seguinte: Após o macho subir na fêmea e entrar em ereção completa iniciando a ejaculação, este foi separado da fêmea, 
preso o seu falo com mão enluvada e aspirado o sêmen da extremidade distal dilatada do falo com uma seringa. A 
técnica foi eficiente, sendo que o conteúdo recolhido tinha alta quantidade de sêmen, com volume variando de 2 a 
3 ml/animal e alta viscosidade, e teve a vantagem de dispensar a sedação do réptil. O método de colheita de sêmen 
por aspiração da extremidade distal dilatada do falo, no momento da cópula, em jabutis (Chelonoidis denticulatus e 
Chelonoidis carbonarius) mostrou-se eficiente e útil na obtenção de sêmen para avaliação e utilização em reprodução 
assistida.

Palavras-chave: répteis; testudines; reprodução; andrologia.

INTRODUÇÃO
Os jabutis são répteis pertencentes à família Testudinidae. No Brasil existem duas espécies: jabuti tinga (Chelonoidis 
denticulatus) e Jabuti piranga (Chelonoidis carbonarius) (1). A reprodução ocorre com 6 anos nos machos e 8 anos nas 
fêmeas e são mais férteis de outubro a janeiro. As sociedades são hierárquicas, os machos brigam pela fêmea e no 
processo de acasalamento normalmente vocaliza sons característicos (2).

A reprodução assistida dos testudines ainda é pouco explorada com poucas informações sobre os métodos de coleta, 
avaliação e congelação de sêmen (3). O estudo da fertilidade nos jabutis visa principalmente a inseminação artificial, 
manejo genético de animais criados em cativeiro e cruzamentos de espécies ameaçadas de extinção (2). 

Apesar dos jabutis não apresentarem risco de extinção, isto não os torna menos relevantes para estudo e conhecimento 
de sua fisiologia reprodutiva, pois é um bom modelo para estudo de espécies semelhantes ameaçadas de extinção. 

Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver uma nova técnica de coleta de sêmen em jabutis (Chelonoidis denticulatus 
e Chelonoidis carbonarius), sem sedação do réptil.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado com 12 jabutis (Chelonoidis denticulatus e Chelonoidis carbonarius) provenientes do Laboratório 
de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres da Universidade Federal de Uberlândia. Os animais eram mantidos em 
baias com alimentação apropriada para a espécie e água de boa qualidade.

Na coleta utilizou-se uma técnica sem sedação do animal, e procedeu-se da seguinte forma: Após o macho subir na 
fêmea e entrar em ereção completa iniciando a ejaculação, este foi separado da fêmea, preso o seu falo com mão enluvada 
e em seguida foi aspirado o sêmen da extremidade distal dilatada do falo, utilizando uma seringa estéril de 5 ml. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A técnica utilizada para a coleta de sêmen foi eficiente, sendo que o conteúdo recolhido tinha alta quantidade de 
sêmen, com volume variando de 2 a 3 ml/animal e alta viscosidade. 

Há relatos em outros testudines, como os de Kawasu et al. (4), que trabalhando com tartaruga de pente (Eretmochelys 
imbricata) realizaram a coleta de sêmen por eletroejaculação sem anestesia do animal, apenas com contenção física 
corporal, obtendo um volume médio de 0,5 ml (0,2-1,5 ml). Também usando eletroejaculação, sob sedação, Juvik et 
al. (5) coletaram espermatozoides de tartarugas de Madagascar (Geochelone yniphora) e Tanasanti et al.(6) obtiveram 
ejaculados em tartaruga verde oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata) com volumes 
médios de 1 ml (0,01-2,2 ml) e 4.4 ml, respectivamente. Já Durrant (7) coletou sêmen com sucesso, utilizando uma 
combinação de eletrojaculação e massagem manual do falo sem sedação, em tartarugas de Galápagos (Geochelone 
elephantopus) e tartaruga gigante de Seychelles (Aldabrachelys gigantea).

Várias técnicas de coleta de sêmen têm sido testadas em testudines, já com sucesso na obtenção de ejaculados, com 
volumes variados de acordo com a espécie. A técnica utilizada neste estudo tem a vantagem de dispensar a sedação 
do réptil, sendo rápida e com poucos riscos para o animal. Em jabutis, são escassos os relatos sobre reprodução 
assistida, sendo necessários mais estudos para compreensão da fisiologia reprodutiva dos machos das espécies. 

CONCLUSÕES
O método de colheita de sêmen por aspiração da extremidade distal dilatada do falo, no momento da cópula, em 
jabutis (Chelonoidis denticulatus e Chelonoidis carbonarius) mostrou-se eficiente e útil na obtenção de sêmen para 
avaliação e utilização em reprodução assistida.
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RESUMO 
O ligamento cruzado cranial (LCCr) desempenha um papel de suma importância na estabilização da articulação do 
joelho. A ruptura do LCCr é uma das causas mais comuns de claudicação dos membros pélvicos em cães. Decorrente 
disso há uma instabilidade articular, provocando dor e inflamação que resultam em diversas alterações degenerativas. 
A afecção possui patogenia complexa e multifatorial, não inteiramente compreendida. O objetivo deste estudo foi 
relatar um caso clínico-cirúrgico de tratamento para ruptura do LCCr, utilizando-se a técnica TightRope modificada. 
Foi atendida uma cadela sem raça definida, com seis anos de idade, castrada, demonstrando claudicação no membro 
pélvico. Com base no exame físico foi possível detectar dor na articulação do joelho com estalo ao movimento, edema 
e testes positivos para gaveta cranial e compressão tibial. A modificação da técnica consiste na utilização de fios de 
náilon e do ponto quase-isométrico na tíbia para estabilização da articulação. A intervenção cirúrgica demonstrou 
boa eficácia e o animal se recuperou bem, com apoio precoce do membro afetado.

Palavras-chave: Articulação; Claudicação; Joelho; Pontos quase-isométricos.

INTRODUÇÃO
A ruptura do ligamento cruzado cranial (LCCr) é uma das afecções ortopédicas mais diagnosticadas em cães e 
resulta de causas traumáticas ou degenerativas (1,2). Afeta comumente cães adultos e ativos, pertencentes a raças de 
grande porte (2,3). Fatores como idade, excesso de peso, anormalidades anatômicas e artropatias imunomediadas 
contribuem para a ruptura do ligamento (1). Os sintomas irão depender da gravidade da lesão e da progressão da 
doença articular degenerativa. O diagnóstico é baseado no histórico e nos testes ortopédicos como gaveta cranial e 
compressão tibial. No tratamento, as técnicas cirúrgicas são divididas em métodos extracapsulares, intracapsulares e 
osteotomias tíbiais (2). Nos últimos anos, foi desenvolvida uma nova técnica extracapsular denominada TightRope, 
baseada na fixação entre tíbia e fêmur a partir de pontos quase-isométricos utilizando um fio sintético inabsorvível 
(Fiberware®) (4). 

O objetivo deste estudo foi relatar um caso de tratamento cirúrgico para ruptura do LCCr utilizando-se uma 
modificação da técnica TightRope.

MATERIAL E MÉTODOS 
Foi atendida uma cadela sem raça definida, com seis anos de idade, castrada, apresentando excesso de peso 
(25kg) e claudicação intensa no membro pélvico direito. Ao exame ortopédico observou-se dor na articulação do 
joelho, edema, estalo “click” meniscal e testes de gaveta cranial e compressão tibial positivos. Como diagnóstico 
complementar, foi realizada radiografia simples sob estresse tibial. A estabilização cirúrgica da articulação foi feita 
por meio da técnica extracapsular de TightRope modificada, utilizando-se fio de náilon poliamida e modificação do 
ponto quase-isométrico da tíbia. O fio de náilon foi colocado em pontos quase-isométricos por meio da confecção de 
túneis ósseos no fêmur e na tíbia. No ponto quase-isométrico da tíbia foi selecionado um local logo cranial ao sulco 
do tendão do extensor digital longo, permitindo assim a estabilização óssea entre a tíbia e o fêmur. Além disso, foi 
realizada a meniscectomia parcial do menisco medial.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ruptura do LCCr está entre as principais enfermidades ortopédicas na espécie canina, podendo ocorrer de forma 
parcial ou total, por causas traumáticas ou degenerativas, com maior ocorrência em cães entre 5 a 7 anos de idade 

(5). Segundo Vasseur (6), as fêmeas apresentam maior incidência e a castração contribui para o aparecimento da 
doença em ambos os sexos. Em um estudo realizado por Bach et al (5) as fêmeas (68,75%) foram mais representativas 
e a obesidade foi citada como um fator predisponente. Tais fatos podem ser constatados no paciente relatado que, 
além de predisposição etária e sexual, era castrada e obesa. O menisco medial pode-se romper gravemente no 
momento da lesão, embora seu rompimento esteja mais relacionado a uma instabilidade crônica da articulação (2). 
O animal em questão possuía lesões no menisco medial, comprovando a afirmação. O tratamento preconizado é o 
cirúrgico e embora existam inúmeras técnicas, nenhuma é considerada de eleição. A TightRope é uma técnica que 
permite a inserção de um fio cirúrgico extracapsular para estabilização do joelho (4). Cook et al (7) demostraram que 
a TightRope é menos invasiva, de menor dificuldade técnica, resultando em menor tempo de anestesia e cirurgia, 
com menor taxa de complicações pós-operatórias quando comparada a outras duas técnicas. Além disso, promove o 
retorno do paciente à locomoção em torno de 6 a 8 semanas. Sakamoto et al (8)  e Kemper et al (9),  consideraram que 
modificações na técnica de TightRope são efetivas para a estabilização da articulação, pois são capazes de anular o 
movimento de gaveta cranial. No atual relato, o uso do fio de náilon e a alteração do ponto quase-isométrico na tíbia 
apresentaram bons resultados. O animal demonstrou ausência do movimento de gaveta cranial no pós-operatório 
imediato e recuperação cirúrgica sem complicações. Houve apoio precoce do membro operado e melhora gradativa 
da claudicação, que se resolveu em 12 semanas. 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que a técnica de Tightrope modificada se mostrou viável para tratamento da ruptura do LCCr, pois 
permitiu a estabilização da articulação do joelho e possibilitou a recuperação da função do membro. A técnica 
modificada também preservou as principais características da Tightrope original, tais como recuperação rápida e 
ausência de complicações pós-operatórias.
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RESUMO
As feridas são soluções de continuidade da pele ou mucosas, de profundidade variável, podendo atingir o 
subcutâneo. Dentre as causas do aparecimento de feridas, as mordeduras são frequentes promovendo perda de 
tecido cutâneo. Foi encaminhado para atendimento um canino, fêmea, SRD, com seis anos de idade em estado crítico 
após mordeduras por outro canino. O paciente foi estabilizado e, após apresentar melhora do quadro foi submetido a 
diversos procedimentos para tratamento da ferida, dentre eles a utilização de Soluto de Dakin e metil 2- cianocrilato 
até o fechamento da lesão. 

Palavras-chave: pele; avulsão; adesivo; cicatrização. 

INTRODUÇÃO 
As feridas são soluções de continuidade da pele ou mucosas, de profundidade variável, podendo atingir o subcutâneo. 
As causas do aparecimento de feridas são mordeduras, quedas, queimaduras, agressões e atropelamentos, onde se 
tem grande perda de tecido cutâneo. Tais lesões podem gerar até mesmo infecções sistêmicas e comprometimento da 
vida do animal, pois a pele apresenta importantes funções de proteção, termorregulação, excreção, dentre outras (1).  

O conhecimento da classificação das lesões, tipos de cicatrização e os fatores que contribuem ou interferem na 
cicatrização, a limpeza, o desbridamento e a troca periódica da bandagem são importantes para o sucesso no 
tratamento (1). 

O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um canino com avulsão de pele devido a mordedura por outro 
canino, o qual foi submetido ao desbridamento de ferida e posterior, utilização da associação de Soluto de Dakin e 
adesivo de metil 2- cianocrilato. 

MATERIAIS E MÉTODOS  
Foi encaminhado para atendimento um canino, fêmea, sem raça definida (SRD), com seis anos de idade em estado 
crítico após mordeduras por outro canino. O paciente foi estabilizado e, após apresentar melhora do quadro foi 
submetido a diversos procedimentos para correção da ferida. Inicialmente, realizou-se a tricotomia das regiões 
acometidas, limpeza das feridas com solução fisiológica e remoção de sujidades.  

Realizou-se o desbridamento cirúrgico para remoção do tecido desvitalizado e necrosado, e algumas lesões puderam 
ser fechadas sendo tratadas como cicatrização por primeira intenção. No entanto, outras feridas se apresentavam 
contaminadas, e para isso, optou-se pela utilização de Soluto de Dakin durante uma semana a fim de auxiliar na 
proliferação de tecido de granulação devido à grande extensão da lesão que impossibilitava o fechamento cirúrgico 
e, posteriormente, iniciou-se a utilização dos adesivos de metil 2cianocrilato. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A cicatrização de feridas é influenciada por fatores do paciente, características da ferida e outros fatores externos. 
Dentre os fatores relacionados ao paciente, os principais são a idade, sendo mais lenta a cicatrização em animais 
idosos, devido às doenças concomitantes ou debilidade orgânica. Animais desnutridos e aqueles com baixas 
concentrações séricas de proteína podem ter cicatrização retardada e resistência menor de ferida (1).  

As características das feridas que influem na cicatrização são a presença de materiais estranhos, como sujeira, resíduos, 
fios de sutura e implantes cirúrgicos podendo causar reações inflamatórias que irão interferir na cicatrização normal, 
como a paciente citada por tratar-se de um caso de mordedura. 

As feridas promovidas por mordedura de animais geralmente acarretam em lesão por esmagamento, dilaceração e 
avulsão, sendo mais graves para o tecido subjacente do que podem aparentar pelo aspecto, em geral, insignificante, 
da laceração ou perfuração da pele. Os locais mais comumente acometidos são o pescoço, os membros, a cabeça, o 
peito, os ombros, o abdome e as regiões perineais (1). 

A mortalidade associada a mordeduras é inferior a 10% e normalmente ocorre nos casos de mordeduras torácicas, 
no entanto, a mortalidade ocorre devido a infecções ou traumatismos concomitantes. É comum a ocorrência de 
múltiplas feridas e sua contaminação é devido ao elevado número de bactérias presentes na boca do agressor, pelos 
e outros resíduos da pele e do ambiente. 

Dentre os tratamentos, pode-se citar a utilização do Soluto de Dakin ou hipoclorito de sódio a 0,5%. Em situações 
de curta duração em feridas agudas e altamente colonizadas pode ser eficaz (2) tendo como objetivo auxiliar na 
produção de tecido de granulação e consequentemente promover o fechamento da lesão. O adesivo de metil 
2-cianocrilato é outro método de grande importância no tratamento de feridas, pois esse adesivo, em contato com 
o tecido, é convertido do estado líquido para o sólido por polimerização e catalisado por baixa umidade. O tempo 
de assentamento varia entre dois e sessenta segundos, dependendo da presença e quantidade de fluidos corporais, 
da espessura da película e do comprimento da molécula do radical alquil (3). A utilização do adesivo traz como 
vantagens a fácil aplicação, a diminuição do tempo de cirurgia e, consequentemente, do tempo de anestesia. Além 
disso, possuem ações antibacterianas, sendo comprovada a sua eficácia ao serem utilizadas na superfície de pele ou 
mucosa, em substituição à sutura convencional e, por isso, foi uma das formas terapêuticas adotadas neste caso. 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que o tratamento de feridas é eficaz com a aplicação de Soluto de Dakin associado ao uso de adesivos de 
metil 2-cianocrilato. Afinal, esse tratamento se apresenta eficiente, auxiliando na recuperação do paciente com menor 
tempo de cicatrização. 
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RESUMO
O arrancamento de penas é um problema frequente na clínica aviária, sendo os da família Psittacidae os mais 
acometidos. Entretanto devido às diversas causas, físicas e comportamentais, o tratamento eficaz é ainda um desafio. 
O objetivo é relatar um caso arrancamento de penas Brotogeris chiriri e a utilização do tratamento homeopático. 
O paciente apresentava arrancamento das penas na região torácica e abdominal há seis meses. Foi administrado 
como tratamento homeopático os medicamentos Belladona 2LM e Aconitum 2LM, ambos por via oral, oferecidos 
alternadamente a cada 24 horas. O uso da terapêutica homeopática auxiliou na redução do sintoma apresentado, 
sendo satisfatório o tratamento de arrancamento de penas da ave. 

Palavras-chaves: automutilação; psitacídeo; comportamento; aves; homeopatia.

INTRODUÇÃO
O arrancamento de penas é um problema comumente encontrado em psitacídeos cativos. É caracterizado pelo 
arrancamento ou destruição das próprias penas ou de outras aves que habitam o mesmo ambiente. Este transtorno 
obsessivo-compulsivo é multifatorial (1,2). O tratamento consiste na modificação comportamental com a implantação 
de programas de enriquecimento ambiental e alimentar, associado à utilização de drogas psicotrópicas, esta última, 
porém, apresenta efeitos indesejados (3). A terapêutica homeopática é uma opção de tratamento que visa o retorno às 
funções comportamentais normais do animal e evitar os efeitos colaterais desagradáveis (4). O objetivo do trabalho é 
de relatar um caso de arrancamento de penas em um periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) e a utilização 
do tratamento homeopático. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Hospital Veterinário de Uberaba, um periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri), sem sexo 
definido, dois anos de idade, peso 66 gramas, origem desconhecida, que vive em ambiente doméstico isoladamente 
dentro de uma gaiola. Alimenta-se de frutas e ração comercial para a espécie. Não há enriquecimento ambiental de 
qualquer natureza. A ave apresentava arrancamento diário das penas de contorno na região torácica e abdominal há 
seis meses (Figura 1). Nenhum tratamento havia sido realizado na ave até a consulta. Exame de coproparasitológico 
e ectoparasita negativo. Iniciou-se o tratamento homeopático com o uso dos medicamentos Bellabonna 2LM, por 
via oral, três gotas, a cada 48 horas e Chamomilla 2LM, por via oral, três gotas, também a cada 48 horas, sendo 
ambos oferecidos alternadamente, ou seja, a cada 24 horas apenas um medicamento era oferecido. Foi solicitado o 
enriquecimento ambiental por meio de brinquedos para a espécie. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Decorrido 15 dias da primeira consulta de tratamento homeopático a ave (Figura B) foi reavaliada e o proprietário 
relatou melhora do arrancamento das penas. No exame clínico já se notava o crescimento de plumas e penas de 
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contorno nas regiões afetadas. A prescrição continuou a mesma até o próximo retorno. No intervalo de 30 dias 
novamente a ave foi reavaliada e o crescimento de penas permaneceu constante. A prescrição permaneceu a mesma 
até o próximo retorno. Após 60 dias de tratamento a ave (Figura C) apresentava a ausência do arrancamento das 
penas. Áreas aptéricas permaneciam na região torácica e abdominal devido o arrancamento completo do folículo da 
pena. A conduta da prescrição continuou a mesma até o presente momento. As drogas psicoativas têm sido utilizadas 
frequentemente em aves para o arrancamento de penas, sendo o haloperidol o fármaco psicoativo mais comumente 
utilizado, entretanto as aves da mesma espécie, tratadas com tal medicamento, apresentaram hipotensão, sedação, 
confusão mental, incoordenação motora e tremores (3). A terapia homeopática apresenta como vantagem a ausência 
de efeitos colaterais, a facilidade de administração (4). A etiologia do comportamento de arrancamento de penas 
tem como causa provável o isolamento permanente da ave em gaiola, haja vista que esta espécie vive em bandos 
entre 50 e 100 indivíduos em ambiente silvestre (5). O medicamento Belladona é extraída da planta Atropa belladonna 
utilizado quando o animal apresenta os sintomas de automutilação, ansiedade e manias agudas (6). Já o medicamento 
Chamomilla é extraído da planta Matricaria chamomilla sendo indicado nos casos de agitação e ansiedade (6). Mesmo 
sendo solicitado, não houve a introdução de enriquecimento ambiental pelo tutor da ave. O manejo alimentar não foi 
alterado durante o período já que a ave alimentava-se de ração comercial balanceada (1-3). 

                     

Figura A. Imagem do periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) no momento da primeira consulta. Figura B. Imagem do periquito-
de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) após 15 dias de tratamento homeopático. Figura C. Imagem do periquito-de-encontro-amarelo 
(Brotogeris chiriri) após 60 dias de tratamento homeopático. Nota-se que as penas de contorno e plumas já cobrem a região torácica e 
abdominal da ave.

CONCLUSÕES
O tratamento homeopático dos medicamentos prescritos se mostra eficaz na remissão do arrancamento de penas e 
possibilita a recuperação total da ave.
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RESUMO 
Relata-se um tumor de células da granulosa (TCG) em uma cadela castrada com dificuldade à defecação e massa 
na região abdominal caudal. Após exame laboratorial e de diagnóstico por imagem, a cadela foi submetida 
a uma celiotomia exploratória onde se observou um tumor no “coto ovariano”, o qual foi encaminhado para 
imunohistoquímica diagnosticando-se TCG. A cadela veio a óbito durante a recuperação anestésica. 

Palavras-chave: canino; castração; neoplasia; ovário.  

INTRODUÇÃO 
A ovário-histerectomia quando realizada incorretamente pode contribuir para o desenvolvimento de neoplasias 
ovarianas (1), com o TCG representando a maioria dos casos, derivando do cordão estromal (2). O objetivo deste 
relato é descrever um caso de TCG em uma cadela castrada diagnosticado por imunohistoquímica.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Uma cadela, SRD, castrada, de 14 anos foi atendida com histórico de dificuldade de defecação. Ao exame clínico 
observou-se uma massa, de consistência firme, não dolorosa, de superfície regular, arredondada e móvel em 
localização abdominal e pélvica. Realizou-se radiografia torácica e abdominal, hemograma e perfil bioquímico sérico.  

RESULTADOS 
A radiografia abdominal demonstrou uma massa abdominal, porém os órgãos estavam pouco evidenciados (Figura 
1), solicitando-se uma imagem contrastada da bexiga. Nesta ficou evidente, além do tumor ocupando abdome e 
região inguinal, o deslocamento ventral de colón, reto e vesícula urinária (Figura 2). O animal foi encaminhado para 
celiotomia exploratória, onde se observou duas massas dorsais à bexiga, sendo encaminhadas para imunohistoquímica. 
Os dois nódulos apresentaram-se encapsulados, com superfície irregular avermelhada e ao corte fluía conteúdo 
avermelhado; havia cavitações e conteúdo friável (Figuras 3 e 4). 

Figura 1. Radiografia do abdome em projeção látero-lateral em cadela com TCG. Observam-se massa abdominal e órgãos pouco 
evidenciados. Figura 2. Radiografia contrastada da bexiga, em projeção látero-lateral (A) e ventro-lateral (B). Observa-se um deslocamento 
ventral de cólon, reto e bexiga, além da massa abdominal. 
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Figuras 3 e 4. Nódulos encapsulados, com superfícies irregulares e ao corte conteúdos avermelhados e material friável. 

Na imunohistoquímica (Figura 5) foram positivos: anticorpo CK, marcador de citoqueratina de baixo peso molecular 
presente em epitélios escamoso, basal e ductal; e pan citoqueratina, marcador de filamentos intermediários de células 
epiteliais. Foi estabelecido um diagnóstico definitivo de TCG. 

Figura 6. Imunohistoquímica de nódulos encontrados em coto uterino com marcação positiva para anticorpo CK (A) e pan citoqueratina (B). 

DISCUSSÃO 
O TCG tem sido relatado em cadelas castradas ou inteiras (1,3). A apresentação não funcional deste tumor determina 
quadro clínico inespecífico (4), conforme observado no paciente em questão, em que a queixa principal estava ligada 
ao sistema digestivo. A idade de apresentação do TCG é variável, apresentando-se em animais de meia idade a 
idosos (2) como no presente relato.  

As imagens radiográficas são condizentes com relatos anteriores (2); a projeção ventro-dorsal revelou um desvio 
látero-ventral do cólon descendente e reto, o qual justificou a dificuldade de defecação.  

A literatura descreve o TCG como uma massa palpável, firme, não dolorosa, em localização abdominal e/ou inguinal, 
em geral de volume considerável (3). Na imunohistoquímica, uma positividade para citoqueratinas é um indicativo 
de carcinoma (5), porém a maioria dos TCG em cadelas é benigna e o tratamento de escolha é a remoção cirúrgica, 
quando não há metástase, como no presente relato.  

CONCLUSÃO  
O TCG tem características benignas na maioria das vezes, sendo o tratamento cirúrgico o de escolha, porém nesse 
caso a cadela veio a óbito durante a recuperação anestésica devido a uma parada cardiorrespiratória. O longo tempo 
para o desenvolvimento do TCG associado a quadros atípicos pode dificultar o diagnóstico e retardar o tratamento. 
A partir da imunohistoquímica é possível estabelecer o diagnóstico definitivo, estadiamento e prognóstico do TCG. 

Tumor de Células da Granulosa em Cadela Castrada – Relato de Caso
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RESUMO 
O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de células redondas, contagiosa, localizada principalmente 
na membrana mucosa da genitália externa de cães de ambos os sexos. A avaliação citológica das lesões é uma 
ferramenta extremamente útil que pode ser realizada com rapidez e facilidade, baixo custo e com risco mínimo ao 
paciente. O presente trabalho relata o caso de um canino, sem raça definida, macho, de 3 anos de idade, atendido no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria (HVUUFSM),  onde foi constatado através da citologia 
aspirativa por agulha fina (CAAF)  TVT com localização genital, conjuntival e mamária. Houve a completa remissão 
das lesões com o quimioterápico Sulfato de Vincristina, permitindo assim a conclusão de TVT como lesão primária 
genital e conjuntival e com metástase mamária.  

Palavras-chave: Punção aspirativa por agulha fina; células redondas; neoplasia. 

INTRODUÇÃO 
O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia contagiosa, sexualmente transmissível que, em condições 
naturais, afeta somente caninos (1). A transmissão ocorre pela implantação de células tumorais viáveis nas mucosas 
(2). Geralmente se desenvolve na genitália externa, mas pode ocorrer nas mucosas nasal, oral e conjuntival. Metástases 
não são frequentes, mas podem acometer a cavidade bucal, seios nasais, bolsa escrotal, baço, globo ocular, tecido 
subcutâneo, cérebro e adenohipófise (3). 

A citologia é um excelente meio para o diagnóstico, pois trata-se de uma técnica simples e minimamente invasiva 
(4). As amostras citológicas de TVT são, em geral, muito celulares e compostas por células redondas, com citoplasma 
bem delimitado e, frequentemente, contém múltiplos vacúolos pontilhados (4).  

O tratamento inclui quimioterapia, particularmente com vincristina, radioterapia e excisão cirúrgica. O prognóstico 
é bom quando se utiliza a quimioterapia.  A recorrência é alta quando se realiza intervenção cirúrgica (4).   

Por se tratar de uma patologia muito frequente na clínica veterinária, devido a sua fácil transmissão, objetiva-se 
relatar a ocorrência de TVT genital, conjuntival e mamário em uma cadela e os resultados obtidos com o tratamento 
quimioterápico.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Uma fêmea canina sem raça definida, com três anos de idade foi atendida no HVUUFSM, apresentando anorexia, 
massa avermelhada que se projetava para fora do globo ocular direito e vários nódulos mamários em ambas as 
cadeias mamárias. O tutor refere que as massas tanto no olho quanto os nódulos nas mamas surgiram há três 
semanas. Além disso, informa que o animal vivia preso no pátio juntamente com outros cães que não apresentavam 
lesões semelhantes e que possuíam acesso à rua. Ao exame físico constatou-se a presença de uma massa vaginal. A 
partir destes achados, foi solicitada a citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) dos tumores. 
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RESULTADOS 
As amostras da CAAF provenientes dos três locais eram altamente celulares e compostas por uma população 
monomórfica de células redondas dispostas individualmente, com citoplasma discretamente basofílico e, por vezes, 
com pequenos vacúolos puntiformes. O núcleo era excêntrico. Foram observadas, binucleação e figuras de mitose, 
caracterizando TVT do tipo plasmocitóide. 

A partir destes resultados, foram procedidas seis sessões de quimioterapia com Sulfato de Vincristina na dose de 0,75 
mg/m²  com  intervalos de sete dias, havendo total remissão do TVT genital, conjuntival e mamário. 

DISCUSSÃO 
O contágio do TVT genital está relacionado com o coito (1). Considerando que o animal não era castrado, a ação dos 
hormônios durante o período fértil promove um intumescimento vulvar, garantindo maior suprimento sanguíneo 
para a genitália, favorecendo a implantação de células tumorais (5). Outro fator predisponente foi o convívio com 
outros cães do sexo oposto que possuíam acesso à rua, uma vez que os cães com maior risco de contágio são aqueles 
que se encontram constantemente nas ruas (1).  

O TVT conjuntival provavelmente foi transmitido pela implantação de células neoplásicas devido aos hábitos sociais 
de farejar e lamber que os cães apresentam (2). No entanto, a autoinfecção por lambedura do tumor genital não pode 
ser descartada (6).   

Apesar de a autoinfecção e do transplante mecânico após lesão da pele ser descrito, o grande número de nódulos 
encontrados em ambas as cadeias mamárias do animal estudado necessitaria de várias lesões para implantação para 
serem considerados neoplasia primária, o que sugere tratar-se de metástases (3). 

A CAAF correspondeu a uma adequada forma de diagnóstico tanto para as apresentações primárias de TVT (genital e 
conjuntival) quanto para a forma metastática (TVT mamário) (4). O TVT com aspecto plasmocitóide é aparentemente 
mais maligno, podendo apresentar menor resposta ao agente quimioterápico (7). No entanto, o tratamento com o 
Sulfato de Vincristina mostrou-se completamente eficaz. 

CONCLUSÃO 
Conclui-se com este relato, a importância da avaliação citológica como ferramenta de auxílio ao diagnóstico, pois se 
não tivesse sido realizada a punção da massa ocular e dos nódulos mamário, provavelmente teria sido realizado os 
procedimentos de enucleação de globo ocular e de mastectomia, respectivamente. Além disso, também se destaca a 
importância do tratamento quimioterápico, pois através dele, que se definiu que a localização do TVT era conjuntival 
e não ocular.  
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RESUMO 
Neste relato de caso é apresentada uma forma extragenital e plasmocitóide do tumor venéreo transmissível (TVT), 
com acometimento retrobulbar, cavidade nasal, palpebral e em palato de um canino. O diagnóstico foi realizado 
por meio de citologia e histologia das lesões em pálpebra e palato. Tomografia computadorizada foi realizada 
demonstrando acometimento retrobulbar e em seios nasais. Sulfato de vincristina na dose 0,75mg/m² de superfície 
corpórea, foi administrada semanalmente, demonstrando regressão macroscópica de 100% das lesões após sessões 
de quimioterapia. 

Palavras-chave: plasmocitóide; extragenital; tomografia; quimioterapia; canino. 

INTRODUÇÃO  
O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de células redondas de ocorrência natural em cães e 
ocasionalmente observada em outros canídeos (1). Transmitida principalmente pelo coito, o TVT pode também ser 
transplantável pelo contato direto, como por exemplo, pelo hábito de cheirar ou lamber a animais susceptíveis. 
Imunossupressão e a presença de lesões em mucosa genital ou extragenital facilitam a transmissão (2).  

Os órgãos genitais externos são o local mais comum da neoplasia (3). Metástases são raras, ocorrendo em 
aproximadamente de 1 a 6% dos cães infectados (3,4). Lesões em locais extragenitais como ânus, tecidos subcutâneo 
e cutâneo, baço, fígado, globo ocular, cavidade nasal e oral são descritos, podendo estar acompanhados ou não da 
forma genital (5).  

A quimioterapia citotóxica mostra ser a terapia mais eficaz sendo o tratamento de eleição. A monoterapia com o 
agente sulfato de vincristina tem demonstrado ser relativamente seguro e barato, onde 90% a 95% dos cães tratados 
respondem à quimioterapia após duas a seis semanas de tratamento (4). 

Com este relato, objetiva-se descrever o caso de TVT com lesões extragenitais localizadas em cavidade oral e 
retrobulbar. 

RELATO DE CASO 
Um cão macho com sete anos de idade, sem raça definida, pesando 17,6 Kg, foi atendido no serviço da oftalmologia 
veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Estadual Paulista de Botucatu, com queixa de aumento de 
volume em região periorbitária do olho direito.  

No exame clínico pode-se observar neoformação em cavidade oral e em pálpebra inferior do olho direito. Medindo 
aproximadamente 2,0x2,5 cm e encontrava-se próximo aos dentes molares direitos em região de palato e nódulo 
em região palpebral media aproximadamente 4,0x3,0 cm de diâmetro, ambos era macio, aderido e não ulcerado. 
Exoftalmia do bulbo ocular direito também foi observado, sugerindo a presença de neoplasia retrobulbar. Sem outras 
alterações em exame clínico, os resultados dos exames hematológicos apresentavam-se dentro dos limites normais.  

Inicialmente foi efetuada uma radiografia simples de face e tórax. Na radiografia de tórax não foi notado nada digno 
de nota e na de face pode-se observar opacificação de cavidade nasal direita e seio frontal, com perda de definição 
dos ossos etmoturbinados e zigomático com alteração de trabeculado e presença de áreas de lise óssea. Sinais 
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clínicos estes que culminavam com um padrão neoplásico. Para fins de avaliações mais profundas, a tomografia 
computadorizada verificou neoformação retrobulbar que se projetava para os tecidos moles adjacentes, adentrando 
a cavidade nasal direita e resultando em intensa osteólise adjacente. 

O TVT foi diagnosticado por meio da citologia aspirativa por agulha fina. A microscópia do esfregaço da citologia 
transpalpebral e oral demonstrou alta celularidade de células redondas dispostas isoladamente e de pleomorfismo 
moderado. Grande parte das células exibiam citoplasma amplo, claro e com vacúolos, núcleo redondo por vezes com 
uma cromatina grosseira e com nucléolos evidentes, excêntrico ao citoplasma. Também foram observadas figuras de 
mitose e eritrócitos e células inflamatórias. 

A quimioterapia com sulfato de vincristina foi optada como tratamento de escolha, sendo administrado na dose 
0,75mg/m² de superfície corpórea, pela via intravenosa a cada sete dias. Interrupções da quimioterapia foram 
necessárias durante o tratamento devido a alterações hematológicas do paciente. Após duas sessões consecutivas de 
quimioterapia, o animal demonstrou regressão macroscópica de 100% das lesões, entretanto apresentava leucopenia 
(WBC 3,3x10³/µL, segmentados 33%) impossibilitando a continuidade da quimioterapia até que seu estado 
melhorasse. Ao todo, quatro sessões de quimioterapia foram realizadas dentro de oito semanas de tratamento. Uma 
segunda tomografia computadorizada foi realizada indicando evolução favorável da neoformação retrobulbar.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Embora o TVT apresente alta contagiosidade entre os cães, em geral sua presença não acarreta grandes danos à saúde 
(3). Os quimioterápicos como a vincristina, possuem mielotoxicidade resultando em leucopenia. Quando a contagem 
de leucócitos for inferior a 4.000 mm³ e a de neutrófilos inferior a 2.500/mm³, deve-se adiar a administração até que 
a produção de leucócitos normalize (1), condizendo com a conduta tomada neste caso.  

Fatores como superlotação, má nutrição e doenças concomitantes, comum em animais de vida livre, predispõe a 
ocorrência de metastases devido as maiores chances de imunossupressão  (3).  Metástases em linfonodos regionais, 
pele, lábios, mucosa oral e nasal são registrados mais frequentementes enquanto que aqueles encontrados em 
passagens nasais, fígado, pâncreas, baço, cérebro, pulmões, rim e olho são menos frequentes (4,5). Casos de TVT 
envolvendo o bulbo ocular, mucosa oral e nasal podem ser oriundos tanto de metástases quanto por implantação 
através dos atos comportamentais de lamber e cheirar (5,6). Desta forma, supõe-se que o TVT neste caso tenha se 
originado pela transplantação, por não conter sinais genitais e linfonodos livres de alterações macroscópicas. Além 
do mais, o animal era desnutrido e tinha livre acesso à rua. O fato de este TVT ser de aspecto plasmocitóide também 
reforça essa ideia.   

CONCLUSÃO 
Embora o comportamento biológico do TVT de aspecto plasmocitóide ser mais agressivo, após duas sessões de 
quimioterapia com o sulfato de vincristina, foi observado regressão macroscópica de 100% das lesões tumorais. 
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RESUMO
A uretrostomia é uma técnica cirúrgica realizada em cães e gatos machos, de qualquer idade, que apresentem obstrução 
uretral parcial ou completa. Atendeu-se no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade 
Federal de Lavras, um cão sem padrão racial definido, de três anos de idade, não castrado, apresentando histórico 
de urinar em gotejamento e com hematúria há quatro dias. O paciente já havia sido levado a uma clínica veterinária, 
sendo diagnosticado com urolitíase. Ao exame físico do paciente, não foi possível a passagem da sonda uretral, 
havendo resistência e sugerindo uma obstrução uretral por urólitos. Ao exame radiográfico, a vesícula urinária 
continha estruturas radiopacas circulares e na uretra peniana, adjacente à porção caudal do osso peniano, também 
havia esse tipo de formação. O tratamento instituído foi a uretrostomia escrotal a fim de se retirar os urólitos, seguida 
de cistotomia, para remoção dos cistólitos.

Palavras chaves: canino; urólitos; uretra; cistólitos; cistotomia.

INTRODUÇÃO
Urolitíase em cães consiste na presença de concentrações policristalinas de substâncias da urina e, consequente, 
formação de cálculos no sistema urinário. Urólitos geralmente se encontram na bexiga e na uretra e podem ter 
diferentes causas, desde alimentares até bacterianas. (1).

Os sinais clínicos variam de acordo com tipo, tamanho e localização do urólito, sendo polaquiúria, disúria e 
estrangúria os mais comuns (2), oligúria ou anúria em casos mais graves, além de hematúria e cistite. O diagnóstico 
é feito pela anamnese, sinais clínicos e exames complementares (3).

Os urólitos podem obstruir o trato urinário, principalmente em cães, devido às características anatômicas de sua 
uretra (longa, estreita e sinuosa) (4). O tratamento da urolitíase obstrutiva consiste na realização da uretrostomia 
escrotal, sendo esta mais vantajosa que a uretrostomia perineal ou a pré-púbica, já que a uretra é mais larga, superficial 
e circundada por menos tecido cavernoso do que nos demais locais (5).

Este trabalho tem como objetivo descrever um caso de urolitíase em um cão sem padrão racial definido, de três anos 
de idade, submetido aos tratamentos cirúrgicos de uretrostomia escrotal e cistotomia.

MATERIAIS E MÉTODOS
Atendeu-se no Setor de Cirurgia Veterinária do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras um cão sem 
raça definida, de três anos de idade, não castrado, com histórico de urinar em gotejamento e com hematúria há quatro 
dias. O paciente já havia sido levado a uma clínica veterinária, sendo diagnosticado com urolitíase e cálculos vesicais. 
Não foi possível a passagem da sonda uretral, havendo resistência e sugerindo obstrução uretral por urólitos. Ao 
exame radiográfico, a vesícula urinária apresentava estruturas radiopacas circulares e na uretra peniana, adjacente 
à porção caudal do osso peniano, também havia esse tipo de formação. Optou-se pela uretrostomia escrotal para 
retirar os urólitos, e cistotomia, para remoção dos cistólitos.

Realizou-se incisão elíptica com o bisturi ao redor do escroto e divulsão romba do subcutâneo para individualizar os 
testículos. Realizou-se a orquiectomia fechada. Após individualizar e tracionar o músculo retrator do pênis, realizou-
se punço-incisão da linha média uretral, prolongando-se essa abertura com tesoura romba. Passou-se uma sonda 
uretral calibrosa em direção à bexiga e realizou-se a sutura da uretra em aposição à pele com fio náilon 4.0. Em 
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seguida realizou-se a cistotomia. Encaminhou-se urólitos e cistólitos para análise mineral qualitativa e quantitativa. 
No pós-operatório, realizou-se analgesia e antibioticoterapia sistêmica, mantendo-se a sonda uretral por cinco 
dias. Retiraram-se os pontos com 10 dias. Os cálculos eram mistos de estruvita e oxalato de cálcio, necessitando de 
correções na dieta do paciente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O paciente em questão apresentava polaquiúria, disúria e estrangúria, e urinava gotejando com hematúria, que 
conforme as descrições de (6) e (1), são indicativos de urolitíase. As radiografias simples confirmaram a presença 
de cistourólitos, como indicado por (7). Ao exame radiográfico do paciente, a vesícula urinária apresentava três 
estruturas radiopacas e circulares (cistólitos). Na uretra peniana, adjacente a porção caudal do osso peniano, havia a 
presença de três estruturas radiopacas e circulares de diâmetros aproximados de 0,55 cm X 0,53 cm cada.

O tratamento da urolitíase pode ser médico e/ou cirúrgico, baseando-se em alguns princípios que incluem o alívio 
de qualquer obstrução uretral e a descompressão da vesícula urinária, pela passagem de um cateter, pela cistocentese 
ou o deslocamento do cálculo por hidropulsão (8). Neste animal a sonda uretral não progredia. O tratamento para 
urolitíase obstrutiva consiste na realização da uretrostomia escrotal, sendo esta mais vantajosa que a uretrostomia 
perineal ou a pré-púbica, já que a uretra é mais larga, superficial e circundada por menos tecido cavernoso do que 
nos demais locais. Devido a isso, a hemorragia pós-operatória é quase sempre menor do que no caso de outras 
técnicas e as estenoses se tornam menos prováveis (5). No animal em questão realizou-se uretrostomia escrotal, 
seguida de cistotomia, para remoção de urólitos e cistólitos.

CONCLUSÕES
A urolitíase é uma das doenças mais comuns em cães, e cada vez mais vem aumentando sua incidência. Isso pode 
ser explicado devido ao fato de os animais estarem vivendo em ambientes fechados, em que petiscos são oferecidos 
à vontade e onde são submetidos a restrições urinárias. O diagnóstico precoce é extremamente importante para que 
se possa realizar o tratamento mais apropriado e a correção dietética necessária.
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RESUMO
As técnicas cirúrgicas reconstrutivas, são de grande importância para correção de defeitos faciais após cirurgias 
oncológicas. As opções de técnicas de reconstrução facial são variadas, porém o retalho de avanço proporciona uma 
cobertura imediata da região receptora, possui a capacidade de manter o suprimento sanguíneo local, e devido a 
sua simplicidade, tornou-se a técnica de eleição. Objetiva-se com este relato descrever um caso de dermoplastia 
cutânea facial em um cão macho, de 9 anos de idade, com histórico de realização de exérese tumoral na região 
maxilar esquerda, resultando em um defeito cutâneo sem marginalização para síntese primária. A utilização do 
retalho cutâneo de avanço lateral, demonstrou-se eficaz para cobertura e preservação das estruturas moles da face, 
respeitando os contornos e anatomia facial, garantindo bom resultado estético. 

Palavras-chave: cirurgia reconstrutiva; retalho facial; dermoplastia; plexo subdérmico.

INTRODUÇÃO
As técnicas cirúrgicas reconstrutivas, favorecem a correção de falhas cutâneas traumáticas, quando há um aumento 
da tensão sobre os tecidos, impossibilitando seu fechamento primário (1, 2). A escolha de qual técnica a ser 
utilizada, deve-se destacar a localização da ferida, a elasticidade do tecido adjacente, além da irrigação sanguínea, 
e a viabilidade do leito da laceração, com a finalidade de evitar a presença de fatores que induzam a deiscência, e 
necrose, desencadeando a falha no enxerto (1, 3).

O retalho de avanço baseia-se na utilização de um fragmento de pele elástica e divulsionada, com qual possa ser 
tracionada sobre a ferida. Esse tipo de retalho favorece o aproveitando do plexo subdérmico, padrões de pedículo 
único, bipediculado, H plastia, V ou Z-plastia (1, 3). O objetivo deste relato é descrever um caso cirúrgico de 
reconstrução cutânea facial através da utilização do retalho unipediculado de avanço, de um cão submetido a exérese 
tumoral, com qual obteve-se a cobertura total do defeito resultante da extração da massa. 

RELATO DE CASO
Um cão macho, SRD, de 9 anos de idade, porte médio, foi encaminhado ao serviço de cirurgia oncológica do Hospital 
Pronto Socorro Veterinário (PSV), para a realização de exérese de tumor na região maxilar esquerda. 

Após preparação do paciente, prosseguiu-se com a indução anestésica com propofol endovenoso, e manutenção 
através de anestesia geral inalatória com isoflurano, em circuito anestésico fechado. Então, seguiu-se com a ressecção 
da região tumoral, que se apresentava com proliferação de tecido heterogêneo e exuberante, contaminada com 
conteúdo exsudativo, acometendo cerca de 3,5 cm da região maxilar.

Posteriormente a ressecção tumoral e debridação do tecido resultante, realizou-se duas incisões em pele, no sentido 
do pescoço proximal, perpendicularmente ao defeito, em direção ao sentido de menor tensão cutânea. Foi realizado 
a seguir, a divulsão da região subcutânea, por dissecção romba de forma cautelosa, com a finalidade de preservar o 
plexo subdérmico.
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Logo após a criação do enxerto, realizou a tração da pele doadora sob a região receptora, de forma que houvesse 
a total cobertura da porção acometida, sem a presença de forças de tensão. A síntese foi realizada com pontos de 
ancoragem, com auxílio do fio de náilon 3.0, com pontos simples, e após fixação, seguiu-se para a finalização da 
síntese da ferida com o mesmo padrão.

Figura 1 - [A] Defeito resultante da ressecção tumoral. [B] Resultado final da dermoplastia. Fonte: arquivo pessoal.

Com 15 dias de pós-operatório o paciente retornou a clínica para retirada dos pontos, e não foi observada nenhuma 
alteração morfológica tecidual que denotasse falha do retalho.

DISCUSSÃO
As cirurgias reconstrutivas permitem a extração de tumores com vasta margem de segurança, porém a escolha 
da técnica apropriada varia de acordo com o tipo e grau do tumor, localização anatômica, e extensão tecidual (4). 
A escolha do padrão por adiantamento, baseou-se na sua versatilidade, da disposição tecidual da região doadora 
localizada na região do pescoço proximal, e cobertura completa de estruturas nobres, como vasos e nervos.

De acordo com Fossum (2008), a viabilidade destes retalhos é mantida através dos plexos subdérmicos, através deste 
caso observou-se a importância da preservação dos mesmos durante a divulsão para o alívio de tensão, tornando-
se imprescindível para o resultado final. De baixo custo, e de rápida recuperação, a técnica empregada também 
promoveu, o relaxamento imediato das linhas de tensão, e auxiliou no deslocamento cranial da região doadora sobre 
a ferida.

CONCLUSÃO
A utilização do retalho unipediculado de avanço, demonstra-se eficaz em casos de reconstrução cutânea da face 
lateral, em virtude da oportunidade de doação tecidual pelas regiões adjacentes, capaz de gerar um bom resultado 
estético.
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RESUMO 
Tumores de mama são as mais frequentes neoplasias que acometem cadelas, sendo relevante buscar meios diagnósticos, 
prognósticos e tratamentos mais eficazes visando a qualidade de vida dos animais. Os linfonodos sentinelas são definidos 
como os primeiros linfonodos de uma rede linfática regional a drenar a linfa do sítio neoplásico. A possibilidade de 
identificação do linfonodo axilar sentinela com o corante azul patente 2,5% tem auxiliado na determinação de metástase 
regional, definindo prognóstico, sobrevida e terapias adjuvantes necessárias. Objetivou-se realizar uma revisão de 
literatura e levantamento de casos de metástase em linfonodos axilares em cadelas com tumor de mama submetidas à 
mastectomia, cuja identificação do linfonodo foi possível com o uso intradérmico do corante azul patente 2,5%. 

Palavras-Chave: prognóstico; oncologia veterinária; linfonodo axilar; mastectomia. 

INTRODUÇÃO 
Os tumores de mama são frequentes em cadelas, representando de 50 a 70% das neoplasias na espécie (1,2), sendo 
ocasionado por mutação ou ativação anormal dos genes que controlam o crescimento celular (3).  

O estadiamento dos tumores mamários em cadelas é baseado no sistema TNM: tamanho do tumor primário (T), 
comprometimento dos linfonodos regionais (N) e presença de metástases a distância (M) (4).  

O linfonodo sentinela é considerado o primeiro linfonodo de uma rede linfática regional a drenar um sitio neoplásico (5). 
A análise histopatológica desses linfonodos reflete o estágio da doença de modo sistêmico, sendo considerado um fator 
prognóstico, auxiliando no tratamento adjuvante e sobrevida (6,7). O uso do corante azul patente 2,5% intradérmico em 
cadelas com neoplasias mamárias é considerado uma técnica de localização transoperatória do linfonodo sentinela (8).  

Objetivou-se a utilização do corante azul patente 2,5% na identificação do linfonodo axilar e presença de metástases 
em linfonodos axilares sentinelas no período de novembro de 2015 à agosto de 2016 no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal de Minas Gerais (HV UFMG).

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi realizado um estudo das cadelas submetidas à mastectomia regional ou radical unilateral e exérese do linfonodo 
axilar com uso do corante azul patente 2,5% para localização transoperatória. As cadelas foram atendidas e operadas 
no HV UFMG entre novembro de 2015 a agosto de 2016.  

As cadelas foram submetidas aos exames de hemograma, perfil bioquímico; radiografia de tórax (projeções LLD, LLE 
e VD) e ultrassonografia abdominal; além dos exames de eletrocardiograma e ecocardiograma quando necessário.

Cadelas com menos de 10kg foram aplicados 0,5ml do corante azul patente 2,5% intradérmico próximo à mama 
torácica cranial, enquanto cadelas acima de 10kg foram aplicados 1mL do corante em mesmo local.  

Os materiais coletados (mamas e linfonodo axilar) foram enviados para o Laboratório de Patologia Comparada do 
Instituto de Ciências Biológicas da UFMG (LPC - ICB) para análise histopatológica.    
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostragem foi baseada na rotina do setor de oncologia do HV UFMG, não havendo um n amostral pré-
determinado. No presente estudo 15 cadelas foram submetidas ao uso do corante azul patente 2,5% intradérmico em 
mama torácica cranial na identificação do linfonodo axilar, cujo resultado histopatológico foi disponibilizado. Foram 
identificados 13 linfonodos axilares (86,7%).  

Três (20%) linfonodos axilares analisados foram positivos para a presença de células neoplásicas, sendo estas cadelas estadiadas 
anteriormente à mastectomia e linfadenectomia: duas em estágio II (T2, N0, M0 e T2, N0, M0) e uma em estágio III (T3, N0, M0). 

Cadelas em estágio II apresentaram o seguinte resultado histopatológico: carcinoma em tumor misto com áreas 
micropapilares in situ e linfonodo com presença de formação neoplásica de arranjo micropapilar e áreas de 
proliferação de células mioepiteliais; carcinoma sólido com áreas tubulares e linfonodo apresentando substituição 
de parênquima linfóide por proliferação epitelial maligna em arranjo sólido. A cadela em estágio III apresentou 
carcinoma sólido e linfonodo metastático com áreas multifocais de proliferação carcinomatosa de arranjo sólido e em 
algumas áreas com formações tubulares.     

O uso do corante azul patente 2,5% intradérmico de mama torácica cranial foi de fácil aplicação e eficaz na identificação 
do linfonodo axilar. A urina com coloração esverdeada foi evidenciada em 100% dos animais, resultado similar de 
demais estudos (5,7,9). O corante difundiu-se pelos vasos linfáticos superficiais, corando a região axilar em 100% dos 
casos, similar à literatura (5,7). Foi possível a identificação do linfonodo axilar em 86,7% das cadelas, sendo inferior 
a outros estudos (5,9). Êmbolos tumorais podem criar uma barreira mecânica, impedindo o corante de percorrer os 
vasos linfáticos, logo, alterar a dose aplicada do corante azul patente 2,5% não seria eficaz (5,8).   

Três cadelas (23%) apresentaram linfonodo sentinela positivo, superior à literatura referente à 16,3% (5). Após o 
resultado histopatológico, as cadelas foram então consideradas em estágio IV de acordo com o estadiamento TNM 
(4). O envolvimento dos linfonodos regionais é considerado um fator prognóstico desfavorável (2,4, 6). 

CONCLUSÃO 
Ao utilizar o corante azul patente 2,5% permitiu fácil identificação do linfonodo axilar e a análise do mesmo tornou 
possível maior precisão no estadiamento TNM do animal, auxiliando na definição do prognóstico.  
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RESUMO
As feridas cutâneas correspondem a grande parte dos atendimentos dermatológicos rotina clínica veterinária, e 
podem apresentar diversas origens, incluindo acidentes com animais peçonhentos. A fitoterapia tem sido amplamente 
estudada nos últimos anos, devido a existência de plantas medicinais utilizadas empiricamente que podem auxiliar 
e ampliar as opções de tratamento na rotina clínica veterinária, sendo uma opção de menor custo e toxicidade. O 
presente trabalho tem por objetivo relatar o tratamento de lesões cutâneas, causadas por peçonha de serpente, em 
um canino, utilizando um fitoterápico tópico experimental (LCEO302). Foi atendido um canino, fêmea de três meses 
de idade, da raça Collie, apresentando na face e na região cervical, lesões hemorrágicas, necróticas e com edema. 
Como medida terapêutica das lesões, foi utilizado um produto teste (LCEO302), o qual trata-se de um extrato vegetal 
oleoso.  Com o acompanhamento da evolução cicatricial das lesões, foi possível concluir que o LCEO302 tem papel 
benéfico frente ao reparo tecidual, acelerando o processo cicatricial das lesões cutâneas do paciente.

Palavras-chave: cicatrização; collie; extrato vegetal; feridas. 

INTRODUÇÃO
As lesões de pele são rotineiras na clínica veterinária e requerem cautela para um adequado tratamento (1). O acidente 
com animais peçonhentos está entre as causas e o gênero Bothrops sp. representa os casos mais frequentes de ataques, 
especialmente em regiões de focinho e pescoço (2).

A cicatrização é um processo complexo, composto por diversos eventos divididos didaticamente em três fases: 
inicialmente a fase inflamatória, seguindo pela fase de proliferação tecidual, e por fim, a fase de remodelação. A 
identificação dessas fases do processo cicatricial é de extrema importância, pois permite ao clínico veterinário a 
escolha do tratamento mais adequado (3).

No mercado podem ser encontradas uma ampla variabilidade de produtos tópicos que visam acelerar o processo 
cicatricial. Porém, a ação desses inúmeros produtos tem apresentado contradições (4). Afim de encontrar novas 
opções de tratamento, a fitoterapia tem sido alvo de investigação de muitos pesquisadores (5).

Nesse contexto, objetivo-se relatar o tratamento à base de um fitoterápico teste (LCEO302), em lesões cutâneas de um 
canino causado por serpente peçonhenta.

MATERIAL E MÉTODOS
Um canino fêmea de três meses de idade, da raça Collie foi levado ao Hospital de Clinicas Veterinárias da Universidade 
Federal de Pelotas apresentando lesões faciais e cervicais. Na anamnese, o tutor relatou que o paciente vivia em 
ambiente rural e, há uma semana, teria sofrido um ataque acidental por uma serpente, identificada como sendo 
um exemplar de jararaca (Bothrops sp.). Ao exame físico, o cão apresentava adequado estado de condição corporal, 
discreta desidratação, alerta, mucosas normocoradas e sem alteração em parâmetros vitais. As lesões cutâneas 
observadas apresentavam-se hemorrágicas, necrosadas e com edema, uma no focinho e outra no pescoço. 

A paciente foi hospitalizada para a condução terapêutica adequada. Colheu-se amostras de sangue para os exames 
hematológicos, que identificaram um discreto processo anêmico. Iniciou-se reposição hidroeletrolítica com solução 
de ringer com lactato, via intravenosa e medicações anti-inflamatórias, anti-histamínicas e antibióticoterapia. Para 
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as feridas, os curativos eram realizados duas vezes ao dia, com limpeza local (NaCl 0,9%) e após, aplicação tópica 
de LCEO302 (codificado para fins de proteção de patente) e bandagem. Semanalmente, as lesões eram avaliadas 
clínicamente quanto a presença/ausência de exsudato, crosta e epitelização. Além disso, era efetuado registro 
fotográfico das lesões e as imagens obtidas tratadas no software GIMP 2® e software Image J® para determinação da 
área da lesão em cm².

RESULTADOS
Nas análises clínicas das feridas verificou-se a presença de exsudato, crosta e epitelização dentro dos parâmetros 
esperados na cicatrização. No primeiro registro (antes do início do tratamento), as duas lesões apresentavam exsudato 
e por volta do décimo dia de tratamento, era ausente. A presença de epitelização era evidente em ambas as lesões a 
partir do sétimo dia de tratamento, mantendo-se até o final do estudo. A presença de crosta foi observada em ambos 
ferimentos, apenas na terceira semana de tratamento.

Na planimetria digital foi constatado nas duas lesões, a aproximação dos bordos do ferimento. Na primeira semana 
verificou-se na lesão facial, uma redução de 22% da lesão inicial, enquanto na ferida cervical, houve uma redução de 
19,4%. Na segunda semana de tratamento, a lesão do focinho teve uma diminuição de 42,1% de área ao comparar-se 
à lesão inicial, já a lesão cervical, reduziu sua área inicial em 40,6%. Na terceira semana de tratamento, a lesão facial 
estava 90,5% menor e, a ferida cervical havia reduzido 82,3%.

Após vinte e dois dias a paciente recebeu alta hospitalar seguindo em tratamento domiciliar. Em consulta de 
retorno, na quarta semana de tratamento, a lesão do focinho e a lesão do pescoço haviam reduzido 99,3% e 84% 
respectivamente. Na quinta semana de tratamento, a área da lesão do focinho apresentava uma redução de 99,5% e 
a lesão da região cervical havia reduzido 89,5% da área da lesão inicial.

DISCUSSÃO
As lesões cutâneas observadas no paciente apresentavam principalmente características de necrose e hemorragia. 
Estas lesões são características de peçonhas de serpentes do gênero Bothrops as quais provocam edema, hemorragia 
e necrose (6). Da mesma forma o quadro de discreta anemia apresentado neste caso é descrito na literatura pela ação 
da peçonha no organismo (7).

A epitelização observada na primeira semana de tratamento corroboram com outros estudos com fitoterápicos, que 
também demonstram uma aceleração na reepitelização (8). Na análise de retração cicatricial observou-se uma maior 
aceleração na cicatrização das lesões nas primeiras semanas após o início do tratamento, corroborando com achados 
na literatura, onde se observou até os quatorze primeiros dias de tratamento, que o extrato de barbatimão promoveu 
uma aceleração no processo cicatricial das lesões (9).

CONCLUSÃO
Conclui-se que o uso do fitoterápico LCEO302 tem papel benéfico frente ao reparo tecidual, acelerando a cicatrização, 
reduzindo-se os riscos de contaminação e proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO
As obstruções de ureter em gatos domésticos são cada vez mais frequentes na prática clínica, estas são causadas 
mais comumente pela presença de ureterólitos e estão associadas à restrição do fluxo urinário, o que pode resultar 
em crise urêmica, alterações na estrutura do rim e ureter e perda da função renal do paciente. O objetivo do trabalho 
é relatar um caso no qual foi administrado o relaxante de musculatura lisa Glucagon mediante ao quadro de 
ureterolitíase em um gato doméstico, evidenciando a boa resposta do animal frente ao tratamento. Foi atendido 
na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um felino doméstico de 02 anos, fêmea, sem raça definida, com 
histórico de hiporexia e perda de peso, apresentando desidratação e renomegalia ao exame físico, sendo solicitado 
hemograma, bioquímicas, ultrassonografia, radiografia e urinálise. A partir da visualização ultrassonográfica de 
um cálculo em ureter esquerdo iniciou-se a terapia com Glucagon e após 6 meses de tratamento o ureterólito foi 
expelido. A terapia com Glucagon foi associado à boa resposta clínica do paciente, sendo necessários mais estudos 
que comprovem a eficácia do fármaco no tratamento desta afecção. 

Palavras-chave: Felino; Obstrução Ureteral; Ureterólitos; Oxalato de Cálcio;

INTRODUÇÃO
As obstruções ureterais em felinos têm emergido como um problema cada vez mais comum na prática clínica, 
havendo um aumento da prevalência nos últimos anos. A ureterolitíase é causa mais comum de obstrução ureteral 
em gatos e mais de 98% dos ureterólitos em felinos são formados por oxalato de cálcio (1,2). Diante da impossibilidade 
de dissolução deste tipo de cálculo, o prognóstico dos animais com litíase ureteral é considerado reservado, devido 
ao risco de lesão progressiva do parênquima renal, seguida de falência do órgão e óbito (3). Animais com obstrução 
parcial de ureter permanecem em muitos casos sem tratamento, devido aos riscos de um procedimento invasivo, 
como a remoção cirúrgica, visto que frequentemente apresentam insuficiência renal (2,4). O Glucagon pode promover 
o relaxamento do músculo liso ureteral, tornando possível a passagem dos ureterólitos pelo trato urinário (4).

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso no qual foi administrado Glucagon em um gato com ureterólito, 
evidenciando a boa resposta do paciente ao tratamento, visando contribuir com informações que possam culminar 
com a adoção de uma nova opção terapêutica para tratar desta afecção. 

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Setor de Clínica Médica de Gatos Domésticos, do Hospital Veterinário de Pequenos Animais, da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um felino doméstico, fêmea, sem raça definida, com 2 anos de idade. 
A queixa principal da tutora do paciente concentrava-se na hiporexia e perda de peso do animal. No exame físico 
verificou-se desidratação moderada e rim esquerdo irregular e levemente aumentado à palpação, sendo solicitado 
exame hematológico, bioquímicas, ultrassonografia, radiografia e urinálise.  
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A partir do diagnóstico de obstrução ureteral devido à litíase em ureter esquerdo, iniciou-se o tratamento terapêutico 
com protocolo Glucagon (GlucaGen ®) conforme esquematizado na tabela 1.  Em todas as aplicações, previamente 
a realização do protocolo, foi mensurada a glicemia do felino, após tal mensuração o paciente era então colocado 
em fluidoterapia intravenosa. Desta forma nos primeiros 4 meses de tratamento considerou-se o intervalo de 07 dias 
entre a realização dos protocolos, aumentando-se o intervalo para 15 dias posteriormente a este período de tempo. 
Ao todo foram realizadas 20 aplicações do protocolo ao longo de 5 meses. 

Tabela 1: Protocolo Glucagon para gatos domésticos.

Momentos Intervalo de tempo Medicação Via de administração Dose

Momento 0 - Cloridrato de Tramadol Intramuscular 1mg/kg

Momento 1 10 minutos após mo-
mento 0

Furosemida Intravenoso 2mg/kg

Momento 2 10 minutos após mo-
mento 1

Glucagon Intravenoso 0,1 mg/gato

Momento 3 30 minutos após mo-
mento 2

Furosemida Intravenoso 2mg/kg

Momento 4 10 minutos após mo-
mento 3

Glucagon Intravenoso 0,1 mg/gato

Durante o tratamento foi recomendado que a tutora administrasse ao gato 100 ml soro Ringer com Lactato, por via 
subcutânea, 1 vez ao dia e prazosina por via oral, na dose de 0,25 mg/gato, 2 vezes ao dia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os aumentos de uréia, creatinina e fósforo, evidenciados pelo exame bioquímico, corroboram com a presença de 
cálculo de ureter esquerdo, verificado no exame ultrassonográfico, onde foi descrito um cálculo em ureter esquerdo 
com dimensão 0,40 x 0,20 cm, a uma distância de 3,10 cm da pelve renal. Já no hemograma observou-se leucocitose com 
desvio nuclear neutrofílico à esquerda, possivelmente relacionada à infecção do trato urinário, associada à presença 
de ureterólitos (4). Os sintomas clínicos de gatos com ureterolitíase comumente são inespecíficos e assemelham-se ao 
que foi evidenciado pela tutora, ocorrendo como consequência da uremia existente (2,4).

As intervenções cirúrgicas de ureter estão usualmente associadas a complicações pós-operatórias e mortalidade, por 
este motivo optou-se por realizar a terapia medicamentosa com um relaxante de músculo liso, visto que a injúria 
renal presente seria um fator complicador para uma abordagem invasiva (1,4). Durante a realização do protocolo 
Glucagon, foram realizados exames para acompanhamento, sendo verificado que o cálculo percorria um trajeto 
descendente em direção ao trígono vesical como visualizado na figura 1. O animal não apresentou efeitos colaterais 
que pudessem ser associados ao tratamento, mantendo a glicemia dentro do intervalo de referência.

Figura 1: Cálculo em ureter esquerdo de um gato doméstico. A - Posição do cálculo ureteral no primeiro mês de tratamento com protocolo 
Glucagon; B- Cálculo em ureter aproximando-se do trígono vesical, 2 meses após o início do tratamento com Glucagon.

CONCLUSÕES
 O tratamento com Glucagon foi associado à boa resposta clínica do felino, carecendo-se de mais estudos 
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que comprovem a eficácia do medicamento, visto que a crescente incidência das obstruções ureterais, combinada 
a invasividade e mortalidade, associadas às técnicas cirúrgicas tradicionais, tornam necessárias novas formas de 
intervenção.
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RESUMO 
Um canino, macho, SRD, foi atendido em uma clínica veterinária com histórico de lesão no focinho e cavidade 
nasal não responsivo a tratamentos anteriores. O paciente chegou a clínica para a realização de uma biópsia. Nos 
exames sanguíneos foi evidenciado anemia, leucocitose e trombocitose. O paciente foi submetido a biópsia e exame 
bacteriológico com antibiograma. No exame histopatológico foi diagnosticado piodermite difusa severa e vasculite 
neutrofílica. Foi instituída terapia medicamentosa, porém depois de um mês o animal apresentou episódios de 
vômito e diarreia, a ferida havia piorado, assim como o quadro de anemia e infecção. Como não houve resposta à 
terapêutica instituída, optou-se pela eutanásia do animal. 

Palavras-chave: Vasculopatia; autoanticorpos; neutrófilos; cão. 

INTRODUÇÃO 
O termo vasculite refere-se à inflamação dos vasos sanguíneos que pode ocorrer sem uma causa aparente ou em 
resposta a algum insulto. A vasculite primária, na maioria das vezes pode estar associada a doença autoimune, 
incluindo anticorpos anti-neutrófilos citoplasmáticos (ANCA). Nesses casos, muitas vezes associada a anemia(1), 
glomerulonefrite e hemorragia pulmonar (2). A manifestação clínica vai depender do órgão afetado, severidade e 
cronicidade da alteração vascular. Já a vasculite secundária pode estar relacionada a infecções, inflamações ou outras 
afecções sistêmicas (1). O objetivo desse trabalho é relatar um caso de vasculite neutrofilica associado a piodermite 
difusa severa atendido numa clínica veterinária. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Um canino, macho, sem raça definida, pesando 17,4 Kg, foi atendido em uma clínica veterinária com histórico de 
lesão no focinho e cavidade nasal que não respondeu a tratamentos anteriores. O paciente tinha como objetivo a 
realização de uma biópsia. Ao exame clínico o animal não apresentou alterações significativas. Para a realização da 
biópsia foram coletados exames sanguíneos de hemograma e perfil bioquímico, cujos resultados evidenciaram uma 
anemia, leucocitose e trombocitose. O paciente foi submetido a anestesia geral para a realização da biópsia e de um 
exame bacteriológico com antibiograma. O último foi feito através de um swab da ferida e evidenciou-se a presença 
de Klebisiella spp, Proteus spp e Staphylococcus spp coagulase negativa. No histopatológico observou-se moderada 
deposição de colônias bacterianas e na derme profunda, áreas de vasculite neutrofílica. O diagnóstico sugerido pelo 
laudo foi de uma piodermite difusa severa e vasculite neutrofílica. A terapêutica instituída foi pentoxifilina (10mg/
Kg, PO BID), predinisona (0,5mg/Kg PO, SID), metronidazol (20mg/Kg PO, BID), rilexine (20mg/Kg PO, BID) e 
dipirona (25mg/Kg PO, TID). Isto levou a melhora da leucocitose, que mostrou-se com desvio a esquerda, porém, 
a anemia piorou, assim como a fosfatase alcalina. Após um mês e nove dias, os tutores relataram melhora da lesão. 
Foram incluídos na terapêutica amoxacilina com clavulanato (22mg/Kg PO, BID); e ciclosporina (5mg/Kg PO, 
SID). Após quase dois meses de terapêutica a lesão apresentava-se em bom estado, com tecido de granulação e sem 
secreções. Sendo assim, foi realizada a cirurgia para debridamento e síntese da ferida. 

Depois de um mês o animal apresentou episódios de vômito e diarreia, a ferida havia piorado, apresentando-se 
edemaciada e com secreção, além da piora no quadro de anemia e infecção. A terapêutica instituída foi pentoxifilina 
(10mg/Kg, PO BID), predinisona (0,5mg/Kg PO, SID), omeprazol (1mg/Kg PO, SID), zelotril (10mg/Kg PO, SID). 
Após 10 dias sem melhora trocou-se o antibiótico para metronidazol (20mg/Kg PO, BID) e clindamicina (5mg/Kg 
PO, BID). 
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O paciente foi internado 10 dias depois para tratamento da ferida e correção da desidratação. Como não houve 
resposta à terapêutica instituída, optou-se pela eutanásia do animal. 

DISCUSSÃO 
Os anticorpos anti citoplasmático de neutrófilos (ANCA) são uma família de autoanticorpos que reagem com proteínas 
predominantemente expressas em grânulos citoplasmáticos de neutrófilos (3). Quando associado a vasculite, 
causa uma afecção multissitêmica que resulta em vasculite autoimune. Ocorre, predominantemente, a formação 
de imunoglobulina G (igG) que reage, principalmente, contra proteinase 3 ou a mieloperoxidase. Os neutrófilos 
possuem papel central na patogenia dessa doença, pois apresentam em sua membrana esses antígenos-alvo para 
ANCA (4). Sua etiologia permanece desconhecida, mas sabe-se haver contribuições de fatores genéticos e ambientais 
(5). Quando ocorre a ativação desse anticorpo, ele se liga aos neutrófilos, desencadeando a liberação de grânulos 
tóxicos. Ocorre então uma adesão dos neutrófilos ao endotélio, causando alterações no citoesqueleto, permitindo 
assim maior permeabilidade microvascular e diapedese neutrofílica. Subsequentemente, esses neutrófilos ativados 
causam lesão das células endoteliais e morte celular, que resultará em vasculite (4).  

Os pacientes afetados podem desenvolver necrose inflamatória de diversos órgãos, mas são a glomerulonefrite, 
hemorragia pulmonar e colite ulcerativa os mais frequentes e são os maiores causadores de mortalidade (2). 
Manifestações cutâneas também são frequentemente observadas. Em decorrência dessa variedade na apresentação 
clínica, o tratamento pode variar baseado em quais sistemas foram acometidos, podendo ser de agentes 
imunossupressores, antibióticos ou simplesmente remover o fármaco causador (3).  

CONCLUSÃO 
Neste trabalho, conclui-se que a vasculite neutrofílica apresenta sinais que variam de acordo com o órgão afetado. 
Os achados histopatológicos, juntamente com a sintomatologia clínica foram essenciais para o fechamento do 
diagnóstico.  
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RESUMO
A velocidade de onda de pulso arterial é a velocidade da onda de pressão gerada durante a ejeção ventricular, que se 
propaga pelas artérias desde o coração até a periferia. Em humanos, a velocidade de onda de pulso carotídea-femoral 
(VOPcf) tem sido associada como uma medida de avaliação do enrijecimento arterial e a ultrassonografia duplex 
Doppler (UDD), tem sido considerada um método bem difundido, de comprovada acurácia, não invasivo e indolor 
para sua obtenção. Em veterinária, a determinação da VOPcf por meio da UDD é pouco estudada, principalmente na 
clínica felina. Desse modo, este trabalho teve por objetivo verificar se a UDD é um método capaz de avaliar e determinar 
a medida da VOPcf em um felino doméstico, com defeito de septo atrial (DSA). Os resultados demonstraram que a 
metodologia utilizada permitiu a determinação da VOPcf por meio da UDD, com boa exequibilidade. Entretanto, 
mais estudos devem ser realizados a fim de avaliar a aplicabilidade da VOPcf na medicina felina.

Palavras-chave: Cardiopatia congênita; cardiovascular; hemodinâmica; fluxo sanguíneo.

INTRODUÇÃO
O estudo sobre a fisiopatologia vascular é realizado por meio da ultrassonografia duplex Doppler (UDD). Esta é 
uma técnica não invasiva, segura e indolor ao paciente, sendo um método utilizado para diagnosticar alterações 
hemodinâmicas nas doenças vasculares periféricas, em humanos (2) e animais (3). Um dos parâmetros determinados 
pela UDD é a velocidade da onda de pulso gerada durante a ejeção ventricular que propaga pelas artérias desde 
o coração até a periferia, sendo obtida a partir do fluxo sanguíneo nas artérias carótida comum e femoral (VOPcf). 
Apesar de ser um parâmetro de fácil obtenção e reprodutibilidade, a determinação da VOPcf por meio da UDD é 
pouco estudada em veterinária, principalmente na clínica felina. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi determinar 
os valores da VOPcf e verificar se a UDD é um método exequível em gatos domésticos, apresentando DSA.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi atendido no Setor de Clínica Médica de Pequenos Animais, DMV/UFLA, um felino, macho castrado, sem raça 
definida, pesando 3,7 kg e com um ano de idade. Ao exame clínico, observou-se à ausculta cardiorrespiratória um 
sopro grau III/VI. Foram solicitados radiografias torácicas e eletrocardiograma, o qual evidenciou ritmo sinusal 
com presença de onda Q, sugerindo hipertrofia septal. Ao exame ecocardiográfico, foram observadas alterações 
compatíveis com DSA. Não foi prescrita nenhuma medicação, indicou-se apenas reavaliação a cada seis meses.

Para obtenção da VOPcf foi utilizado um equipamento de Doppler pulsado bidirecional (MyLab® 40, Esaote) com 
transdutor eletrônico linear de 7-10 MHz. O felino foi mantido em decúbito lateral, direito e esquerdo, e todas as 
mensurações nas artérias carótidas comuns e femorais foram realizadas sem qualquer tipo de sedação ou anestesia 
(Figura 1).
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Figura 1. Avaliação do fluxo sanguíneo na porção proximal (±0,5cm) antes da bifurcação das artérias carótida comum (ACC) e na porção 
distal (±0,5cm) após a bifurcação das artérias ilíacas, nas artérias femorais (AF), direitas e esquerdas.

O cálculo da VOPcf foi realizado utilizando a formula ilustrada na Figura 1. O tempo de trânsito (tt ou Δt), em 
segundos, é calculado como a diferença entre [o tempo entre o pé da onda da AF até a onda R - T2] menos [tempo 
entre o pé da onda da ACC até a onda R - T1] (4), utilizando o cursor do software de medidas (MyLab® Desk, v.6.1, 
Esaote).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os Δt entre os valores médios de tais medidas calculados foram 134,9- 95,2m/s, para lado esquerdo, e 142,5-100,7m/
s, para lado direito, e a distância percorrida (L) pela onda de pulso entre os dois pontos de avaliação foi de 0,35 
metros, resultando em uma VOPcf esquerda de 0,0098±0,0035m/s, e direita de 0,0125±0,0160m/s. Na maioria dos 
casos de DSA, o sangue é desviado do átrio esquerdo para o direito, resultando em uma sobrecarga de volume do 
lado direito, justificando assim, o aumento da VOPcf direita (5).

Nesse estudo, a técnica de UDD permitiu determinar o valor das variáveis que compõem a VOPcf direita e esquerda 
e boa exequibilidade em felinos domésticos, apresentando DSA. A UDD ainda permite o reconhecimento de 
anormalidades estruturais do vaso avaliado e em seu fluxo sanguíneo, detectando mudanças na direção, velocidade 
ou característica (laminar ou turbulento) (2).

Em medicina veterinária, alguns estudos utilizando cães (3,6) relataram que o registro do fluxo sanguíneo periférico 
foi factível, utilizando a técnica de UDD. A determinação de valores da VOPcf para a espécie felina, por meio da 
UDD, ainda é algo inexplorado, porém por se tratar de uma técnica não invasiva, segura e indolor ao paciente, a 
mesma também poderá ser reproduzida em felinos domésticos.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a UDD permitiu a determinação da VOPcf e se mostrou uma técnica factível de ser realizada, servindo 
como modelo para estudos mais aprofundados e amplos sobre as medidas da VOPcf em gatos domésticos.

Velocidade de Onda de Pulso Arterial em Felino com Defeito de Septo 
Atrial (DSA) por meio de Ultrassonografia Duplex Doppler
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