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“Prêmio Camillo Francesco Cesare Canella”

No dia 19/05/2022 foi realizado o III Encontro em Diagnóstico em Medicina 
Veterinária, promovido pelo Mestrado Profissional em Diagnóstico em Medicina 
Veterinária com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade de Vassouras. No evento foram premiados os três melhores trabalhos 
nas categorias Trabalho Completo e Resumo com o “Prêmio Camillo Francesco 
Cesare Canella”.

Camillo Francesco Cesare Canella nasceu em Verona, Itália, em 31 de dezembro 
de 1929, de pai italiano e mãe brasileira, e chegou ao Brasil ainda criança. 
Graduou-se em Medicina Veterinária na Escola Superior de Agronomia e Medicina 
Veterinária, hoje Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 
1954. Foi Veterinário do Ministério da Agricultura (1955-1983), responsável pelo 
Laboratório de Diagnóstico da Inspetoria Regional da Defesa Sanitária Animal, em 
Fortaleza, CE, e do laboratório de produção de vacinas. Nesse ofício atuou com 
grande competência em outras regiões (Piauí, Maranhão, Fernando de Noronha e 
Rio de Janeiro). Foi um grande parceiro e colaborador do Professor Tokarnia nos 
trabalhos de campo, inclusive no combate à peste suína africana. Foi pesquisador 
bolsista do CNPq e colaborou nas pesquisas de químicos, patologistas e botânicos 
e foi coautor de 34 publicações. Como Médico Veterinário autônomo tinha larga 
experiência em doenças infecciosas, parasitárias e da esfera reprodutiva, clínica 
médica e cirurgia de ruminantes. Foi de grande valor a sua contribuição nas 
pesquisas e elucidação de doenças causadas por plantas tóxicas e deficiências 
minerais. Faleceu em Vassouras – RJ, em 30 de dezembro de 2014.
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Autores: Jônathan David Ribas Chagas; Isadora dos Santos Dias; Rubens Fabiano 
Soares Prado; Aline Nascimento Furtado de Freitas; Matheus Dias Cordeiro; Bruna 
de Azevedo Baêta
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Resumo: Fístulas se caracterizam por comunicações por meio de canais para que 

ocorra drenagem de conteúdo séptico ou asséptico. Em decorrência de aderências, 

o aparecimento de fístulas é relativamente comum, e aparecem concomitante ou 

após a formação de abscesso ou hematoma rompido. O objetivo deste estudo 

é relatar um caso de uma fístula abdominal secundária a processo infl amatório 

ou possível rompimento de um hematoma esplênico. Foi atendido em uma 

clínica veterinária particular, um canino, SRD, macho, de 3 anos, com histórico 

de aumento de volume e abscesso em parede abdominal. O animal apresentava 

histórico de tratamento prévio com anti-infl amatórios e antibióticos, mas sem 

sucesso na resposta terapêutica. Foi solicitada ultrassonografi a abdominal, onde foi 

observada esplenomegalia e presença de nódulos compatíveis com neoformações. 

Procedeu-se a avaliação pré- operatória para a indicação da esplenectomia. O 

hemograma apresentou leucocitose. Bioquímica sérica sem alterações. Durante 

o procedimento, foi observado aderência do baço junto à parede abdominal e 

ao estômago. O baço foi enviado para análise histopatológica e o resultado do 

exame foi hiperplasia linfoide folicular atípica com áreas de esplenite. Devido à 

presença de hemossiderina e áreas de fi brose, sugeriu-se também a ocorrência 

de hematoma que antecedeu as alterações encontradas. O animal foi medicado 

e, após acompanhamento, observou-se o fechamento da fístula. Em relação a 

ADERÊNCIA ESPLÊNICA EM CÃO SEGUIDA DE FÍSTULA 
ABDOMINAL – RELATO DE CASO
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leucocitose, pode ocorrer em decorrência de processos infl amatórios e infecciosos, 

causas decorrentes da aderência, bem como resposta infl amatória sistêmica pelo 

processo da neoformação. Ao exame ultrassonográfi co sugeriu-se nódulos no 

parênquima esplênico. Nódulos no baço podem ser por regeneração, hematomas 

e neoplasias, que justifi cam a indicação cirúrgica de esplenectomia, dependendo 

do aspecto e tamanho dos mesmos. O laudo histopatológico determinou causa 

infl amatória e possíveis hematomas sugeridos pela hemossiderose e fi brose, 

justifi cando o processo de aderência e formação de fístula. Acredita-se que a 

causa da fístula possa ter sido o hematoma que rompeu, gerando possível reação 

infl amatória entre o baço e a parede abdominal, culminado com a formação 

da comunicação após aderência destas estruturas. Como o baço apresentou 

hiperplasia nodular e esplenite, sua retirada representou a cessação do processo 

infl amatório, culminando com a resolução da fístula e consequente resolução da 

comunicação abdominal com o meio externo.

Palavras-chaves: esplenectomia; infl amação.
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Resumo: A esporotricose é uma doença infecciosa causada por fungos do 

complexo Sporothrix, sendo a espécie Sporothrix brasiliensis a principal causadora 

da doença no Brasil. Esses fungos estão presentes no ambiente, no solo e em 

matérias vegetais, e os felinos são mais suscetíveis à infecção, ao mesmo tempo 

que seus hábitos e comportamento favorecem a ocorrência da infecção. Também 

pode acometer outros mamíferos, incluindo o ser humano. Há um grande número 

de notifi cações desta zoonose atualmente no Rio de Janeiro. Esse trabalho 

teve como objetivo determinar o perfi l dos gatos acometidos com a doença 

no município de Vassouras, RJ. O estudo aconteceu nos meses de outubro e 

novembro de 2021 no município de Vassouras, com visitas domiciliares a animais 

previamente diagnosticados com esporotricose, e em tratamento monitorado 

pela Secretaria Municipal de Saúde. Durante essas visitas, obteve-se informações 

a respeito dos animais, como sexo (macho ou fêmea), idade (6 meses a 1 ano, 1 

ano a 2 anos, 2 anos a 3 anos), condição reprodutiva (castrado ou não castrado), 

e sobre acesso à rua por esses animais. Foram obtidas respostas sobre 24 animais, 

e destes, 50% (12/24) eram fêmeas e 50% (12/24) machos. Observou-se que 100% 

(12/12) dos machos não eram castrados enquanto 58,3% (7/12) das fêmeas eram 

castradas. Além disso, 100% (24/24) dos animais possuíam acesso à rua. Esses 

dados revelaram um maior número de fêmeas com esporotricose do que em outros 

estudos na literatura, que indicam uma maior prevalência em felinos machos, uma 

vez que eles normalmente frequentam mais o ambiente extradomiciliar, podem se 

envolver em brigas por fêmeas ou por território. Apesar disto, houve concordância 

com o fato de que animais não castrados e com acesso à rua estão mais sujeitos ao 

contato com o fungo. Em relação à faixa etária 16,6% (4/24) dos animais possuíam 

idade entre 6 meses e 1 ano, 54,2% (13/24) entre 1 e 2 anos, e 29,2% (7/24) entre 2 e 

3 anos. Assim como descrito na literatura, neste estudo há uma maior ocorrência 

AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE GATOS 
DIAGNOSTICADOS COM ESPOROTRICOSE NA CIDADE DE 
VASSOURAS, RJ
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da doença em animais jovens não castrados, animais esses que na maioria das 

vezes possuem acesso a áreas abertas ao redor de seus domicílios, favorecendo 

a transmissão e a dispersão de Sporothrix spp. Portanto, neste estudo observa-se 

maior ocorrência de esporotricose felina em animais jovens e não castrados. Com 

isso, concluiu-se que o exercício da posse responsável como castrar os animais e 

mantê-los domiciliados é a melhor maneira de prevenir a transmissão da doença.

Palavras-chaves: fungo; felino; idade
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Resumo: A cisplatina, um agente citotóxico e antineoplásico, vem sendo utilizado 

com frequência para realização de tratamentos quimioterápicos em clínicas 

veterinárias, e, concomitante a isso, evidenciando efeitos indesejáveis, como 

toxicidades em diversos sistemas. Atualmente, observamos um alto índice de 

cardiotoxicidade em animais que são submetidos a tratamentos quimioterápicos. 

Desta forma, o presente relato tem como objetivo descrever o caso de um canino, 

macho, 10 anos, SRD com neoplasia testicular que estava sendo tratado com 

cisplatina, o qual foi encaminhado para avaliação cardiológica. À anamnese, a 

proprietária relatou que o paciente estava alerta, ativo, e não percebera tosse, 

desmaio ou convulsão. Ao realizar o exame físico, o refl exo de tosse não foi 

evidenciado, e o pulso apresentava-se fraco e com baixa plenitude. A ausculta 

cardiorrespiratória revelou sopro sistólico em foco mitral (grau II/VI), além de 

ruído pulmonar com discreto aumento expiratório. A mensuração da pressão 

arterial sistólica resultou em 130 mmHg. Exames laboratoriais encontravam-se 

sem alterações, bem como a dosagem de eletrólitos. O animal foi submetido ao 

exame eletrocardiográfi co onde foi observado ritmo regular com presença de 

bloqueio de ramo de feixe direito, de caráter sustentado. Com isso, criou-se a 

hipótese que o tratamento quimioterápico com a cisplatina resultou no distúrbio 

de condução observado. Foi então recomendado ao oncologista a suspensão do 

protocolo quimioterápico com cisplatina e solicitado retorno em 7 dias para a 

reavaliação. Os exames de ecodopplercardiograma e eletrocardiográfi co realizados 

após a suspensão do protocolo quimioterápico, não apresentaram alterações, 

reforçando a hipótese de que o antineoplásico foi o responsável pela alteração. 

Arritmias decorrentes do tumor primário do paciente poderiam ser possíveis, mas 

seriam esperados ritmos compatíveis com aumento do batmotropismo cardíaco, 

BLOQUEIO DO RAMO DIREITO EM CÃO SUBMETIDO A 
QUIMIOTERAPIA COM CISPLATINA: RELATO DE CASO.
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ao invés bradiarritmias ou bloqueios, pois as citocinas tóxicas decorrentes dos 

fatores de necrose tumoral, possuem mais probabilidade de desenvolvimento da 

síndrome de resposta infl amatória sistêmica, levando a liberação de mediadores 

infl amatórios e catecolaminas que promovem efeitos deletérios multissistêmicos, 

inclusive ao miocárdio. De modo categórico, a suspensão do quimioterápico, 

com posterior acompanhamento do eletrocardiograma, foi o sufi ciente para 

constatação da remissão dos bloqueios evidenciados.

Palavras-chaves: bloqueio; ramo direito; cisplatina
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Resumo: A esporotricose é uma doença que atinge, sobretudo, a população felina, 

mas pode acometer outros animais. É causada pelo fungo saprófi to Sporotrix 

schenckii, presente em solos e vegetações. É, ainda, uma zoonose (doença 

capaz de ser transmitida de animal para o ser humano e vice-versa), por isso está 

relacionada à saúde pública e, mais do que isso, está interligada à saúde única, 

visto que é uma doença causada por um fungo saprófi to envolvendo ser humano, 

animal e meio ambiente. Muito tem-se pesquisado e debatido sobre as formas 

de transmissão e tratamento dessa doença, mas pouco acerca dos cuidados 

fundamentais durante o período de tratamento e em caso de falecimento do 

animal. Diante disso, o objetivo da revisão literária é trazer informações essenciais 

sobre esses processos. É importante que o tutor do animal saiba que o tratamento 

da esporotricose é longo, podendo durar meses ou mais de um ano, e demanda 

tempo e cuidados específi cos. Além disso, para orientar as pessoas que lidam com 

os gatos afetados, é essencial explicar normas de biossegurança: “separação dos 

animais adoentados e saudáveis, precaução ao manipular os animais acometidos, 

cuidado para a não ocorrência de mordidas ou arranhaduras desses animais e 

descontaminação das caixas de transporte dos animais com hipoclorito a 1%. O 

médico-veterinário deve manipular o animal com cuidado e, se for necessário, 

utilizar sedativos para a realização do exame clínico. Depois do exame, a mesa 

deve ser limpa com hipoclorito de sódio a 1% e álcool a 70% por 10 minutos”. 

Apesar das feridas regredirem com o tratamento, é preconizado que o ele perdure 

até 30 dias após a remissão completa da ferida, a fi m de evitar recidiva da doença, 

e a continuação do manejo das medidas de biosseguranças. Outra informação 

necessária é que o gato que faleceu com esporotricose não deve ser enterrado, 

evitando, assim, a proliferação do fungo causador da doença, já que o ambiente 

ESPOROTRICOSE: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA – 
UMA REVISÃO LITERÁRIA.
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natural do fungo é o solo. Logo, a opção viável pós-morte é a cremação do 

animal. Tendo em vista que a falta de informações torna o combate à doença mais 

difícil, as seguintes indagações devem ser feitas: Será que os tutores dos gatos 

sabem todas essas informações? Os veterinários passam todas as informações 

essenciais para os tutores? Questões que precisam ser abordadas para que ações 

mais efi cientes possam ser tomadas: o controle da fonte de infecção, a educação 

da população, da equipe de saúde e o manejo de animais doentes

Palavras-chaves: esporotricose; saúde-pública; felinos.
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Resumo: A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose vetorial causada 

por protozoários do gênero Leishmania spp., e transmitida por fl ebótomos, 

sendo o cão doméstico considerado o principal reservatório no ambiente 

domiciliar e peridomiciliar. O presente trabalho objetivou realizar um inquérito 

soroepidemiológico para Leishmaniose Visceral Canina no bairro Ponte Funda do 

município de Vassouras-RJ. As residências do estudo foram selecionadas em um 

raio de 150 m a partir de onde reside cão alóctone reagente. Durante as visitas 

domiciliares foram contabilizados 46 cães em 12 residências, destes, apenas 34 

realizaram o teste de triagem utilizando o DPP® Leishmaniose Canina - Bio- 

Manguinhos devido à impossibilidade de contenção dos demais. Além disso, os 

tutores preencheram um questionário ambiental sobre a área do estudo. Dos 

34 animais testados, 20 são fêmeas e 14 são machos. Do ponto de vista clínico, 

30 animais não apresentavam sintomas, enquanto 4 animais apresentaram 

sintomatologia clínica compatível com a enfermidade (lesões de pele e alopecia), 

porém apenas 1 destes testou positivo no teste de triagem, a confi rmação do 

diagnóstico foi realizada por meio do teste de ELISA, onde o cão apresentou-

se como não reagente. É sabido que cães infectados por L. chagasi, ainda que 

assintomáticos, são fontes de infecção para os fl ebotomíneos, tendo papel ativo 

no ciclo de Leishmania, demonstrando a importância do inquérito sorológico 

no controle da doença, que inclui animais assintomáticos. A respeito das 

INQUÉRITO SOROEPIDEMIOLÓGICO SOBRE A 
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO BAIRRO PONTE 
FUNDA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS-RJ.
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características ambientais apresentadas pelas residências, todas possuíam além 

de fossa, vegetação no interior do imóvel e no entorno. Do total, 7 residências 

apresentaram ambiente favorável para reprodução vetorial, como canil e árvores 

frutíferas. Além da vasta área de mata, o bairro Ponte Funda possui córrego a 

céu aberto, hortas e alta densidade de animais. A matéria orgânica fornecida 

pelas bananeiras, árvores frutíferas, galinheiros e canis e entulhos são favoráveis 

à proliferação do fl ebotomíneo. Para realizar o controle efetivo da enfermidade 

é de extrema importância conhecer as condições ambientais da área de estudo, 

além dos animais que já tiveram contato com o agente etiológico, inclusive os 

assintomáticos, considerando que este pode se tornar reservatório do protozoário. 

Desta forma, evidenciando a necessidade de realizar inquéritos epidemiológicos a 

fi m de elucidar a situação epidemiológica da enfermidade.

Palavras-chaves: Leishmaniose; epidemiologia; inquérito.
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Resumo: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose, cujo principal agente 

etiológico é o protozoário Leishmania chagasi. O cão é o principal reservatório no 

meio urbano. O cão infectado pode apresentar sintomas ou não, porém, ainda assim 

exercerá o papel de reservatório desta enfermidade. O objetivo deste trabalho é 

relatar o caso de uma cadela acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

de um ano de idade, castrada, sem raça defi nida, pesando 7,5 kg, apresentando 

temperatura de 39.3ºC. Foi observado durante o exame físico, prurido moderado/

intenso na região da face, lesão generalizada com alopecia, eritema, liquenifi cação 

(face), hiperqueratose dos coxins, seborréia seca, onicogrifose e lesão crônica 

em ponta de orelha. No hemograma foram observados anemia normocítica 

normocrômica sem resposta, monócitos ativados e hiperproteinemia. O exame 

ELISA apresentou-se positivo (IgG) para Leishmania spp. Para o tratamento da 

leishmaniose, foi prescrito Miltefosina (Milteforan®) (1 mL, uma vez ao dia, por 28 

dias), domperidona (10mg/kg, uma vez ao dia, por 10 dias), associados ao alopurinol 

(100mg/kg, duas vezes ao dia, por tempo indeterminado). O animal teve uma 

resposta satisfatória ao tratamento, apresentando melhora no estado geral e sinais 

dermatológicos, diminuição da apatia e sem alterações nos linfonodos. Ausência 

de êmese ou diarréia, segue urinando normalmente e apresentou apenas alguns 

episódios de inapetência. Enfermidades de acometimento cutâneo que evoluem 

como dermatite alopécica e doença pustular, a título de exemplo dermatofi tose e 

malasseziose, podem ser diagnósticos diferenciais para LVC ou estar associadas, 

porém tais possibilidades foram descartadas com o resultado negativo para 

cultura fúngica. A anemia sem resposta na LVC se deve a eventos multifatoriais, 

LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA: RELATO DE CASO
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sendo eles sequestro esplênico, destruição de eritrócitos, bloqueio de produção 

na medula, hemorragia, hemólise e mecanismos imunes. Os monócitos ativados 

ocorrem devido ao ciclo da leishmania, que infecta estas células. A Miltefosina tem 

efeito leishmanicida, fazendo com que o tratamento com Miltefosina associada 

ao Alopurinol, proporcione melhora clínica e laboratorial, e diminuição da carga 

parasitária e consequente infectividade do animal para o vetor. A leishmaniose 

visceral canina é uma doença de difícil diagnóstico devido sua inespecifi cidade 

na apresentação de muitos sintomas e até o momento sem um tratamento que 

ofereça cura parasitológica. Apesar disto, a utilização do Milteforan e Alopurinol 

no tratamento de cães infectados por L. chagasi oferece melhora no quadro 

clínico e traz qualidade de vida aos animais.

Palavras-chaves:  alopurinol; milteforan; zoonose
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Resumo:A esporotricose é uma infecção causada por um fungo dimórfi co do 

gênero Sporothrix. No Brasil, é adquirida pelo contato de pele lesionada com as 

leveduras em superfícies ou pela inoculação do fungo

S. braziliensis diretamente na pele. A inoculação acontece na maioria dos casos 

através de arranhaduras e/ou mordeduras por felínos acometidos. Os sinais 

clínicos apresentados na espécie canina são: massas alopécicas, ulceradas, não-

pruriginosas no dorso, cabeça, orelha e no plano nasal. O objetivo deste estudo foi 

relatar um caso de esporotricose canina no município de Vassouras-RJ. Um cão, 

macho, da raça Pastor alemão, 2 anos, pesando 20 kg, com escore corporal baixo, 

apresentando linfonodomegalia mandibular pré escapular e axilar possuía uma 

lesão ulcerada no plano nasal e duas lesões no membro anterior; ambas situadas 

na pata direita, e com aspecto ulcerativo; todas sem presença de pus, alopecicas 

com bordas aumentadas e de difícil cicatrização. Houve suspeita clínica para 

leishmaniose, que foi descartada após a resultado negativo no ELISA. Entre outros 

exames laboratoriais, foi realizada a citologia, que confi rmou o diagnóstico de 

esporotricose. Foi instituído o tratamento com Itraconazol,10mg/kg, uma vez ao 

dia, junto ao alimento associado ao hepatoprotetor Silimarina, 30mg/kg, uma vez 

ao dia, por um período de 60 dias inicialmente. Com 30 dias de tratamento, o 

animal apresentou remissão parcial das lesões, e foi recomendado continuar o 

tratamento por mais 30 dias. Após 60 dias houve remissão total das lesões. Neste 

estudo, houve suspeita clínica para leishmaniose, indicando a semelhança das 

lesões entre as duas doenças. Na maioria das vezes, o diagnóstico diferencial é 

baseado nas evidencias epidemiológicas, no aspecto clínico da lesão e sorologia 

para leishmaniose e cultura fúngica. O exame citopatológico é frequentemente 

utilizado para o diagnóstico de esporotricose, porém em cães há diminuição da 

RELATO DE CASO - ESPOROTRICOSE CANINA
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sensibilidade deste método de diagnóstico devido à baixa carga de leveduras nas 

lesões cutâneas. Neste estudo o emprego da citologia foi efi ciente, embora o 

isolamento e cultura frequentemente sejam utilizados para realizar o diagnóstico 

da doença e a identifi cação das leveduras. O Itraconazol, que é um antifúngico com 

amplo espectro, possui como principal efeito adverso a hepatotoxicidade. Diante 

disto, a silimarina foi utilizada, pois é um nutracêutico fi toterápico hepatoprotetor. 

O diagnóstico citológico e o tratamento instituído neste estudo mostraram-se 

efi cientes para diagnóstico e tratamento esporotricose canina

Palavras-chaves:  esporotricose; hepatoprotetor; cão
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Resumo: A Neurite óptica é uma infl amação do nervo óptico que leva a perda súbita 

de visão. Manifesta-se com sintomas como pupilas fi xas e dilatadas, hiperemia 

e dilatação do disco óptico. Neurite óptica está ligada a doença infl amatória, 

afeta células nervosas. Corticosteroides sistêmicos são amplamente utilizados 

no tratamento por seus efeitos anti-infl amatórios, associados ao tratamento 

específi co da condição desencadeante do processo. A ultrassonografi a ocular é 

um método de diagnóstico capaz de avaliar as estruturas internas, além de ser um 

método simples e rápido, que causa pouco estresse. Suas indicações clínicas são, 

Biometria ocular, opacidade de meios transparentes, tumores, avaliação da lente, 

avaliação de retina e avaliação de nervo óptico e demais estruturas orbitárias 

(Carvalho,2016). Paciente felino, macho,7anos, atendido na clínica veterinária 

da Universidade de Vassouras, apresentando midríase constante bilateral e com 

defi ciência visual, com histórico de maus tratos, recidiva de midríses, erlichiose 

com tratamento de doxiciclina. No atendimento de clínica em oftalmologia 

veterinária foi realizado teste de shirmer com normalidade na produção lacrimal, 

teste de fl uoresceína, negativo para úlceras e teste de Jones, positivo. Foi realizado 

teste de refl exo luminoso, negativo, evidenciando a midríase constante e o teste 

visual, negativo, indicando a perda total da visão. Os exames de diferenciação de 

doenças sistêmicas evidenciaram hiperproteinemia e linfocitose e baixo índice 

de colesterol, FIV/FELV, negativo. Para realização do exame ultrassonográfi co foi 

utilizado o aparelho sonoscape, frequência de 7 e 9 MHz, o paciente em estação 

e administrado colírio analgésico Anestalcon®. A técnica utilizada foi de contato 

direto, transcorneana, para evitar contaminação o transdutor foi protegido com 

plástico fi lme e gel estéril. Foram realizados dois cortes axiais, onde o transdutor, 

UTILIZAÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA OCULAR COMO 
AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE NEURITE ÓPTICA EM 
FELINO: RELATO DE CASO.



25 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

posicionado no centro da córnea para alinhamento dos ecos. O exame demonstrou 

espessamento de córnea bilateral e aumento da ecogenicidade do nervo óptico 

com aumento difuso da espessura do órgão sugestivo de neurite óptica. O 

prescrito foi colírio lubrifi cante e corticoide tópico e sistêmico. Após 5 dias do 

início do tratamento o paciente apresentou regressão da midríase. Foi realizado 

o teste visual, positivo e teste de refl exo palpebral e pupilar, satisfatório dentro da 

normalidade confi rmando a recuperação da acuidade visual do paciente. O uso 

de corticoides foi efi ciente no tratamento da neurite óptica. O uso de técnicas de 

diagnósticos mais acessíveis pode auxiliar no tratamento de afecções oculares.

Palavras-chaves:  ultrassonografi a ocular, neurite óptica, felino.
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Resumo: O exame laboratorial tem uma grande contribuição para um diagnóstico 

mais completo e concludente, sendo utilizado como uma ferramenta de grande 

importância para comprovação e justifi cação de procedimentos adotados pelos 

profi ssionais, tanto para o diagnóstico, quanto para o prognóstico. Os resultados 

de análises laboratoriais são responsáveis por 65% a 75% das informações 

pertinentes à decisão médica. Dentre os exames laboratoriais utilizados na Medicina 

Veterinária, o hemograma é o mais requerido, sendo ele indispensável para o 

diagnóstico e controle evolutivo de doenças infecciosas, parasitárias, doenças 

crônicas em geral, em emergências médicas e cirúrgicas, entre outras. Apesar dos 

avanços tecnológicos em hematologia, o esfregaço sanguíneo continua sendo 

um método essencial para a avaliação qualitativa das células, tendo em vista que 

os aparelhos hematológicos utilizados na atualidade não detectam alterações 

na morfologia celular. No método automatizado várias observações podem 

passar despercebidas, entre elas, as poiquilocitoses, os grânulos grosseiros em 

neutrófi los, policromasia, rouleaux de eritrócitos, como também a quantidade 

precisa e confi ável de células imaturas ou anormais que podem indicar processo 

patológico e que é fundamental para um diagnóstico mais completo. A leitura das 

lâminas é importante para a obtenção de um resultado mais confi ável. Ao analisar 

o esfregaço sanguíneo o profi ssional do laboratório precisa ser bem preciso 

ao apresentar as possíveis alterações morfológicas das células, pois algumas 

alterações estão associadas as determinadas doenças. O presente trabalho 

O ESFREGAÇO SANGUÍNEO E A SUA IMPORTÂNCIA PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS NA 
MEDICINA VETERINÁRIA
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objetivou a análise de lâminas de esfregaço sanguíneo da rotina do Laboratório 

de Análises Clínicas da Clínica Veterinária da Universidade de Vassouras, afi m de 

observar possíveis alterações celulares que não são detectadas pelo aparelho 

hematológico. Os esfregaços sanguíneos foram corados com panótico e 

observados em microscópio óptico em aumento de 1000X, para identifi cação das 

alterações hematológicas. Em seguida foi feito o registro da imagem das células 

selecionadas para criação de um banco de imagens. No período de 4 meses foram 

analisadas 40 lâminas onde identifi cou-se alterações de importância clínica que 

somente com o a leitura do esfregaço sanguíneo podemos encontrar. Dentre as 

alterações observou-se as poiquilocitoses como: os leptócitos que podem estar 

presentes em animais com possível enfermidade hepática e os esquistócitos 

que são comumente encontrados em animais com defi ciência de ferro. Foram 

observados também eritrócitos imaturos nucleados (metarrubrícitos) que indicam 

anemia regenerativa. Outro achado importante que merece uma atenção são os 

agregados plaquetários, que normalmente o aparelho pode contar como uma 

célula gigante e liberar um falso resultado de trombocitopenia. Na série branca 

identifi cou-se células imaturas (bastões) e sinais de toxicidade nos neutrófi los 

acarretando em modifi cações do tamanho e forma. Estas alterações tóxicas nos 

neutrófi los tem sido associadas às infl amações de caráter sistêmico e infecções 

bacterianas. Os avanços tecnológicos dos laboratórios de análises clínicas 

veterinárias têm sido de extrema importância na busca de efi ciência e fi abilidade 

em todos os processos do laboratório, fazendo parte das etapas pré-analítica, 

analítica e pós-analítica. Todavia, algumas desvantagens devem ser avaliadas, 

sendo uma delas a possibilidade de o aparelho automatizado de hematologia 

não notifi car alterações que somente são identifi cadas a olho humano. Dessa 

forma salientamos aqui a importância da leitura do esfregaço sanguíneo para 

uma avaliação morfológica das células sanguíneas e a liberação de um laudo mais 

completo e confi ável

Palavras-chaves:  : hemograma; esfregaço sanguíneo; alterações.
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Resumo: Os Gambás (Didelphis sp.) são marsupiais, esses animais silvestres de 

hábitos noturnos que se alimentam de frutas e pequenos insetos possuem um 

papel fundamental na manutenção da biodiversidade, sendo bioindicadores da 

qualidade de habitats, controlando pragas e animais que oferecem risco a saúde 

pública, mas muitas vezes são vítimas de maus tratos ou ataques de cães sofrendo 

lesões graves. Este relato tem o objetivo de relatar o uso da laserterapia em 

cicatrização de ferida em um fi lhote de gambá, da espécie Didelphis aurita que 

apresentava lesão cutânea após ataque canino. A laserterapia consiste na aplicação 

de laser infravermelho ou vermelho próximo as lesões, onde os efeitos biológicos 

relatados são o aumento do crescimento celular, síntese de prostaglandina, 

aceleração da resposta infl amatória, aumento da taxa de contração do tecido 

de granulação, aumento da produção de proteínas, como colágeno. A terapia 

a laser é uma técnica rápida, indolor e efi caz com baixo índice de estresse, mas 

ainda com pouca utilização na clínica de animais silvestres, a utilização do laser 

de baixa potência, possibilita uma aplicação não térmica que causa alívio da dor e 

auxilia na cicatrização de feridas. Foram atendidos 3 fi lhotes de gambá na Clínica 

veterinária cães e gatos na cidade de Três Rios-RJ, resgatados após um ataque de 

cão com consequente óbito da mãe.

Apresentavam hipotermia e desidratação. Foi feito soro fi siológico por via 

subcutânea e aquecidos em colchão térmico. Após estabilização do quadro clínico, 

foi oferecido leite sem lactose e eles se alimentaram sem a necessidade de ajuda e 

foi realizado o estímulo genitoanal. Um dos fi lhotes apresentava uma lesão cutânea 

perfurante em membro anterior esquerdo, provocada pela mordedura do cão. A 

lesão de aproximadamente 3 cm, foi limpa com uso de clorexidina e utilizado 

aparelho laser da marca DMC therapy ec com laser infravermelho e vermelho, o 

USO DA LASERTERAPIA PARA O TRATAMENTO DE FERIDA 
EM GAMBÁ-DE-ORELHA-PRETA (DIDELPHIS AURITA): 
RELATO DE CASO.
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protocolo foi na dose de 2J, por 20 segundos, por um dia. Após 24 hs da aplicação 

do laser a lesão apresentava diminuição da hiperemia local e adiantado processo 

de cicatrização. A cicatrização total da pele se deu em 48 horas, sem a observação 

de processo infeccioso. Não foi utilizado nenhum medicamento oral ou tópico, 

além da limpeza inicial com clorexidina. Após atingirem a maturidade retornaram 

novamente no ambiente natural. A utilização do laser de baixa potência é uma 

técnica baixo índice de estresse e indolor com resultado benéfi co associada a 

limpeza prévia de ferida e de rápida execução viabilizando seu uso em animais 

silvestres.

Palavras-chaves:  laserterapia; gambá (Didelphis sp); lesão.
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Resumo: Apesar da vaginoscopia de cadelas com o espéculo humano ser um 

procedimento simples, há desvantagens como desconforto, distensão da cavidade 

vestibular insufi ciente e visualização limitada cranial ao cíngulo. É evidente a 

necessidade de um dispositivo que permita uma melhor visualização das estruturas 

promovendo maior agilidade, conforto, segurança e assepsia na realização do 

exame especular e na sondagem de fêmeas. Para o desenvolvimento do protótipo 

foi feito um planejamento composto por uma análise minuciosa do exame 

especular, suas peculiaridades e medição dos diferentes diâmetros das sondas. Esses 

tamanhos foram projetados com base nas medidas da distância entre a comissura 

vulvar ventral e o óstio externo da uretra com a utilização de um paquímetro. 

O procedimento de mensuração foi realizado utilizando-se uma sonda metálica 

para fêmeas, com auxílio de um espéculo vaginal comum até o óstio externo da 

uretra, e o ponto de encontro entre a sonda metálica e a comissura vulvar ventral 

foi marcado para a mensuração. O protótipo foi projetado com diâmetros de 9, 12 

e 15mm para diferentes portes de cadelas. Para a modelagem em 3D foi utilizado 

o software Solid Works ® . E o protótipo foi impresso na impressora 3D (Makerbot 

Replicator ® ) em poliácido láctico (PLA) de 1,7 mm, TPU e PTGE. A partir das 

medidas entre a comissura vulvar ventral e o óstio externo da uretra encontradas 

(com uma média de 4,1cm) foi fi nalizada a confecção do espéculo. A criação do 

espéculo vaginal com fonte de luz, imagem e suporte para celular é uma técnica 

passível de utilização em qualquer momento em diversas localidades a um baixo 

custo de investimento, permitindo melhor visualização do vestíbulo vaginal pela 

tela do aparelho, utilizando sua própria luz, contando ainda com um módulo que 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: CRIAÇÃO DE ESPÉCULO PARA 
VAGINOSCOPIA EM CADELAS
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auxilia na passagem e fi xação da sonda no paciente em caso de necessidade de 

manter a sonda uretral para manutenção do fl uxo urinário. O dispositivo teve seu 

depósito feito sob o processo número BR 10 2021 021215 2. Devido a importância 

do exame especular vaginal nas afecções urogenitais, da necessidade rotineira do 

procedimento de sondagem uretral de fêmeas e as técnicas disponíveis até hoje, 

é evidente a necessidade da criação deste produto técnico que permite maior 

segurança e melhor visualização das estruturas promovendo maior agilidade e 

assepsia na sondagem uretral de fêmeas. A criação de um espéculo vaginal com 

fonte de luz e imagem para sondagem solucionou um problema rotineiro do 

médico veterinário que é sondagem da cadela.

Palavras-chaves:  canino; espéculo vaginal; sondagem uretra.
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Resumo: Implantes dentários são suportes ou estruturas de metal (normalmente 

de titânio) para substituir as raízes dentárias em humanos. Os cães quando 

perdem o primeiro molar difi cilmente conseguem realizar a mastigação de forma 

adequada havendo uma necessidade de criação de um implante próprio para a 

espécie devido as diferenças anatômicas apresentadas. A Plataforma de implante 

em hexágono externo (Plataforma HE) é a mais comum e adaptá-la ao implante 

canino é fundamental para reabilitação oral em animais. Elaborou-se um implante 

dentário de plataforma HE para cães, baseado no desenho e modelo técnico 

utilizado em humanos da marca Neodent ®. Para determinação das dimensões 

referentes à base do implante dentário foram medidas mandíbulas de cadáveres de 

cães de médio porte, entre 10 e 15kg, observando a largura e altura óssea, utilizando 

paquímetro digital. As medidas encontradas foram alturas de e 7mm; sendo os 

diâmetros utilizados 3.3 e 4.1, já determinado para implantes em plataforma HE. 

Após a mensuração, observou-se a altura até o nervo mandibular na porção de 

nervo alveolar inferior, e a espessura da cortical vestibular da mandíbula até a 

cortical lingual no assoalho bucal, ambos em região de primeiro molar inferior. 

Por meio desse estudo, observou-se que as medidas referentes a altura podem 

variar entre 5 e 7mm e o diâmetro pode variar entre Ø4 e Ø5mm, o que defi niu as 

dimensões principais do componente da base do implante dentário. O exemplar 

criado distancia-se dos anteriores pois a sua aplicação é diferenciada, sendo 

adotado em cirurgias de implante de próteses dentárias exclusivas para o primeiro 

molar de cães entre 10 e 15kg. Destaca-se ainda que as dimensões de tamanho, 

DOENÇA PERIODONTAL – IMPLANTE HE PARA 
REABILITAÇÃO MASTIGATÓRIA E ESTÉTICA EM CÃES
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largura e altura seguem fi elmente estudo relativo à anatomia canina em cães de 

diversas raças distintas, desde que esteja dentro dessa faixa de peso em função 

da similaridade de suas respectivas estruturas ósseas. Patente mundial processo: 

BR 10 2021 008864 8. O invento apresenta medidas específi cas de implantes 

dentários na região mandibular posterior de cães de porte médio, podendo ser 

estendido a outros cães de outros portes, devolvendo estabilidade e reabilitação 

da função mastigatória, também com a capacidade de evitar fraturas em ramo de 

mandíbula destes animais.

Palavras-chaves:  odontologia; implante dentário; mandíbula.
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Resumo:  A ocorrência de Febre Maculosa no Brasil, causada por Rickettsia rickettsii, 

a mais letal rickettsiose do mundo transmitida por carrapatos (Ixodidae), causa 

sérios problemas de saúde pública à população, principalmente aos militares, 

devido à exposição constante por seus treinamentos e operações realizadas a 

campo, fazendo-se necessários estudos específi cos em áreas de treinamento 

militar. Logo, o presente estudo objetivou a detecção molecular de Rickettsia spp. 

em carrapatos, de vida livre, oriundos de 12 áreas no município de Campinas – 

SP, sendo nove pertencentes à 11ª Brigada de Infantaria Leve (11ª Bda Inf L) e 

três à Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), consideradas como 

uma só instituição por serem organizações militares vizinhas com características 

similares. Para a realização da pesquisa molecular, as amostras foram calculadas 

baseadas na prevalência estimada de 50% nas regiões de estudo, alcançando 

um número mínimo de 311 carrapatos, entre eles 35 larvas de Amblyomma spp.; 

12 “pool” de larvas Amblyomma spp.; 235 ninfas de Amblyomma sculptum; 19 

adultos de Amblyomma sculptum; 1 ninfa de Amblyomma dubitatum e 9 adultos 

de Amblyomma dubitatum. O método “HotSHOT” foi utilizado para extração 

do DNA. Em seguida, todas as amostras foram submetidas aos ensaios de PCR 

convencional utilizando “primers” de sequência do gene gltA alvo para Rickettsia 

spp.. Um volume de 10 µL dos produtos fi nais do PCR foram submetidos à técnica 

PESQUISA DE RICKETTSIA SPP. EM ÁREA DE TREINAMENTO 
MILITAR NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP.
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de eletroforese, corados com brometo de etídio e visualizados em transiluminador 

de luz UV para análise dos resultados. As amostras testadas foram consideradas 

negativas por não produzirem “amplicons”. Embora existam estudos analisando a 

detecção de bioagentes acometendo carrapatos em áreas militares, há carência 

no conhecimento sobre tais aspectos nas áreas de treinamento militar em regiões 

brasileiras. Ademais, é importante citar, que a não detecção molecular de Rickettsia 

spp. em carrapatos da área pesquisada, de forma alguma exclui a possibilidade da 

ocorrência deste agente na região. Por se tratar de um estudo transversal, há uma 

maior limitação da pesquisa na detecção da circulação deste bioagente. Além 

disso,a prevalência de infecção por R. rickettsii em carrapatos de vida livre ocorre 

em taxas muito baixas, em função de seu efeito nocivo nos vetores, o que também 

torna difícil sua detecção. Conclui-se por meio desta pesquisa a importância das 

classifi cações das áreas, pois colaboram para uma adequada gestão do risco 

sanitário existente em cada localidade

Palavras-chaves:  área militar; carrapatos; Rickettsia spp
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Resumo:  Os carrapatos (Ixodidae) são importantes vetores de doenças zoonóticas 

ocupacionais, e as rickettsioses têm se evidenciado como doenças em ascensão, 

representando um sério problema de saúde pública a militares, que estão sob 

maior risco de adoecimento, em virtude da sua exposição trabalhista. A ocorrência 

de Febre Maculosa no Brasil, causada por Rickettsia rickettsii, tem sido acarretada 

pelas espécies R. rickettsii e R. parkeri “cepa Mata Atlântica”, em diferentes 

cenários epidemiológicos envolvendo, principalmente, carrapatos A. sculptum, 

A. aureolatum e A. ovale. O presente estudo objetivou a detecção molecular de 

Rickettsia spp. em carrapatos, de vida livre, oriundos da área de treinamento militar 

do município de Juiz de Fora - MG, pertencentes ao campo de instrução e centro de 

educação ambiental e cultural de Juiz de Fora (CIJF/CEAC). A pesquisa foi realizada 

através da coleta de carrapatos na área de treinamento militar. Para a realização 

da pesquisa molecular, as amostras foram calculadas baseadas na prevalência 

estimada de 50% nas regiões de estudo, alcançando um número mínimo de 290 

carrapatos. A análise molecular foi realizada por meio da extração de DNA pelo 

método “HotSHOT”. Como controle da qualidade da técnica de extração de DNA, 

todas as amostras foram submetidas a uma amplifi cação prévia de sequência 

OCORRÊNCIA DE RICKETTSIA SPP. EM ÁREA DE 
TREINAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/
MG
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parcial do gene 16S rRNA. Os ensaios de PCR foram realizados tendo o gltA como 

gene alvo para Rickettsia spp.. A eletroforese foi a técnica utilizada para análise dos 

resultados. Ao total, 10 amostras oriundas do CIJF e CEAC, produziram “amplicons” 

dos tamanhos esperados. O estudo em questão comprovou sua veracidade 

através da detecção molecular de “amplicons” compatíveis com Rickettsia spp. 

em carrapatos A. sculptum e A. dubitatum. Ademais o município destaca-se por 

conter indicadores de vulnerabilidade para Febre Maculosa Brasileira (FMB). Deste 

modo, as evidências moleculares da presença de Rickettsia spp. em carrapatos 

A. sculptum e A. dubitatum originários de áreas de treinamento militar situadas 

em Juiz de Fora, confi rmam as observações de estudos anteriores no município. 

Conclui-se que os resultados moleculares para Rickettsia spp. em carrapatos A. 

sculptum e A. dubitatum alertam para o risco que militares correm ao treinar em 

ambientes com carrapatos infectados, existindo a chance de ocorrência de casos 

de FMB.

Palavras-chaves:  área militar; carrapatos; Rickettsia spp
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Resumo:  A Rickettsia rickettsii é uma bactéria de grande importância em 

saúde pública por ser o agente causador da Febre Maculosa. No Brasil, seus 

principais vetores são os carrapatos do gênero Amblyomma spp., em especial, as 

espécies Amblyomma aureolatum e Amblyomma sculptum que são comumente 

encontrados em animais silvestres. Dessa forma, militares estão constantemente 

expostos ao risco de infecção por Rickettsia spp. durante seus treinamentos em 

áreas de mata onde se infestam por carrapatos. O presente estudo teve como 

objetivo a pesquisa molecular de Rickettsia spp, em carrapatos coletados de áreas 

de treinamento militar da Escola de Sargento das Armas (ESA) nos municípios 

de Três Corações e São Bento Abade, Minas Gerais. Ao todo foram usados 300 

carrapatos de vida livre para a pesquisa molecular de Rickettsia spp., sendo 32 

larvas de Amblyomma spp., 238 ninfas e 7 adultos de A. sculptum, 3 ninfas de 

A. dubitatum, 2 ninfas de A. aureolatum e 18 larvas de Rhipicephalus spp.. Os 

espécimes foram conservados em álcool isopropílico até o momento da análise 

molecular. A extração de DNA foi realizada utilizando o método “Hot SHOT” e 

o DNA foi submetido à Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando os 

“primers” CS239 F e CS1069 R do gene gltA que amplifi cam um fragmento de 834 

PESQUISA MOLECULAR DE RICKETTSIA SPP. EM 
CARRAPATOS COLETADOS DE ÁREAS DA ESCOLA DE 
SARGENTO DAS ARMAS EM MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS
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pares de base. Os produtos da reação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose e tampão TAE e, posteriormente, corados em brometo de etídio e lidos 

sob transiluminador UV. Nenhuma das amostras produziu “amplicons” e dessa 

forma os resultados foram interpretados como negativos para todas as amostras. 

Em outros países é comum a detecção desse agente em carrapatos coletados de 

áreas militares, no entanto, no Brasil ainda há poucos estudos sobre o tema, mas 

já foi descrito a presença de Rickettsia spp. em carrapatos provenientes de áreas 

militares no Rio de Janeiro O fato de não ter sido detectado o gene de Rickettsia 

spp. nos vetores analisados nesse estudo não signifi ca ausência do agente nas 

áreas da ESA já que os carrapatos coletados eram de vida livre e possivelmente 

ainda não haviam tido contato com hospedeiros infectados. Conclui-se que há 

necessidade de mais pesquisas sobre Rickettsia spp. em áreas de mata utilizadas 

para treinamento militar, objetivando-se a redução do risco de exposição de 

militares à Febre maculosa.

Palavras-chaves: Rickettsia spp., Febre maculosa, militar. 

Apoio fi nanceiro: FAPERJ e CNPq
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Resumo:  A Rickettsia rickettsii é uma bactéria de grande importância em 

saúde pública por ser o agente causador da Febre Maculosa. No Brasil, seus 

principais vetores são os carrapatos do gênero Amblyomma spp., em especial, as 

espécies Amblyomma aureolatum e Amblyomma sculptum que são comumente 

encontrados em animais silvestres. Dessa forma, militares estão constantemente 

expostos ao risco de infecção por Rickettsia spp. durante seus treinamentos em 

áreas de mata onde se infestam por carrapatos. O presente estudo teve como 

objetivo a pesquisa molecular de Rickettsia spp, em carrapatos coletados de áreas 

de treinamento militar da Escola de Sargento das Armas (ESA) nos municípios 

de Três Corações e São Bento Abade, Minas Gerais. Ao todo foram usados 300 

carrapatos de vida livre para a pesquisa molecular de Rickettsia spp., sendo 32 

larvas de Amblyomma spp., 238 ninfas e 7 adultos de A. sculptum, 3 ninfas de 

A. dubitatum, 2 ninfas de A. aureolatum e 18 larvas de Rhipicephalus spp.. Os 

espécimes foram conservados em álcool isopropílico até o momento da análise 

molecular. A extração de DNA foi realizada utilizando o método “Hot SHOT” e 

o DNA foi submetido à Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando os 

“primers” CS239 F e CS1069 R do gene gltA que amplifi cam um fragmento de 834 

PESQUISA MOLECULAR DE RICKETTSIA SPP. EM 
CARRAPATOS COLETADOS DE ÁREAS DA ESCOLA DE 
SARGENTO DAS ARMAS EM MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS
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pares de base. Os produtos da reação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose e tampão TAE e, posteriormente, corados em brometo de etídio e lidos 

sob transiluminador UV. Nenhuma das amostras produziu “amplicons” e dessa 

forma os resultados foram interpretados como negativos para todas as amostras. 

Em outros países é comum a detecção desse agente em carrapatos coletados de 

áreas militares, no entanto, no Brasil ainda há poucos estudos sobre o tema, mas 

já foi descrito a presença de Rickettsia spp. em carrapatos provenientes de áreas 

militares no Rio de Janeiro O fato de não ter sido detectado o gene de Rickettsia 

spp. nos vetores analisados nesse estudo não signifi ca ausência do agente nas 

áreas da ESA já que os carrapatos coletados eram de vida livre e possivelmente 

ainda não haviam tido contato com hospedeiros infectados. Conclui-se que há 

necessidade de mais pesquisas sobre Rickettsia spp. em áreas de mata utilizadas 

para treinamento militar, objetivando-se a redução do risco de exposição de 

militares à Febre maculosa.

Palavras-chaves: Rickettsia spp., Febre maculosa, militar. 
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Resumo:  A exposição das tropas militares às doenças transmitidas por vetores 

como os carrapatos, podem ser potencializadas pelas atividades militares, 

favorecendo o surgimento e a transmissão de doenças infecciosas. As rickettsias 

transmitidas por carrapatos estão amplamente distribuídas, sendo transmitidas 

principalmente por diferentes espécies de Ixodídeos. Assim, as rickettsioses têm 

representado um sério problema de saúde pública a militares ao redor do mundo. 

No Brasil, o constante treinamento e operações realizadas pelas Forças Armadas, 

favorece maior exposição dos militares aos vetores, fazendo-se necessários 

estudos em áreas de treinamento militar. Sendo assim, este estudo objetivou 

avaliar molecularmente Rickettsia spp. em carrapatos, coletados no ambiente, 

oriundos de sete áreas do Depósito Central de Munição (DCMUN) – Paracambi/

RJ. Para realização da pesquisa molecular, foi calculado o número de amostras 

a serem utilizadas no presente estudo baseado na prevalência estimada de 50%, 

obtendo um número mínimo de 271 carrapatos. No presente estudo, foram 

utilizados 270 ninfas e 2 adultos de carrapatos da espécie Amblyomma sculptum 

e 2 “pools” de larvas do gênero Amblyomma. Após a extração de DNA pelo 

método “HotSHOT”, as amostras foram submetidas a PCR convencional utilizando 

“primers” de sequência do gene gltA. Além disso, utilizou- se DNA de Rickettsia 

PESQUISA MOLECULAR DE RICKETTSIA SPP. EM 
CARRAPATOS DO AMBIENTE DO DEPÓSITO CENTRAL DE 
MUNIÇÃO – PARACAMBI/RJ.
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parkeri como controle positivo e água ultrapura como controle negativo. Um 

volume de 10 µL dos produtos de PCR foram aplicados em gel de agarose a 1,5%, 

separados por eletroforese, corados com brometo de etídio e visualizados em 

transiluminador de luz UV. Todas as amostras testadas não produziram amplicons, 

sendo consideradas negativas. A detecção de bioagentes infectando carrapatos 

em áreas militares de outros países são comuns, entretanto poucos estudos 

foram realizados no Brasil. Cabe ressaltar, que a ausência de detecção molecular 

de Rickettsia spp. em carrapatos da área pesquisada, não descarta a possibilidade 

deste fato estar ocorrendo ou atesta tais áreas como livre de rickettsias. Além 

disso, o efeito deletério ocasionado por R. rickettsii nos vetores, contribuem para 

que a prevalência de infecção em carrapatos de vida livre ocorra em taxas muito 

baixas, tornando difi cultoso sua detecção. Conclui-se que não houve amplifi cação 

de DNA para o gênero Rickettsia em carrapatos Amblyomma sculptum nas áreas 

estudadas do Depósito Central de Munição.

Palavras-chaves: biologia molecular; rickettsias; carrapatos 
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Resumo:  No Brasil, a Febre Maculosa causada por Rickettsia rickettsii, é a doença 

transmitida por carrapatos (Ixodidae) mais incidente em humanos, destacando-se 

a região sudeste responsável pela grande quantidade de notifi cações de casos, 

onde os militares são os mais afetados por residirem e trabalharem em locais 

endêmicos, havendo a necessidade da investigação em áreas de treinamento 

militar. Portanto, esse estudo tem como objetivo verifi car a prevalência de 

infecção rickettsial nos carrapatos coletados em vida livre, por meio da detecção 

molecular de Rickettsia spp. vindos de 24 áreas no município de Resende – RJ, 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Para que fosse feita a pesquisa 

molecular, foi calculada a prevalência estimada de 50% a partir das amostras 

coletadas, possuindo um número mínimo de 319 carrapatos, desta forma, 

o estudo contou com o total de 44 larvas individualizadas e 6 “pool” de larvas 

de Amblyomma spp; 187 ninfas e 7 adultos de Amblyomma sculptum; 3 ninfas 

e 3 adultos de Amblyomma dubitatum; 42 ninfas e 1 adulto de Amblyomma 

brasiliense; 2 ninfas de Amblyomma longirostre; 7 larvas e 17 “pool” de larvas de 

Dermacentor spp. Na extração do DNA foi utilizado o método “HotSHOT”. Na 

sequência, as amostras foram submetidas aos ensaios de PCR (reação em cadeia 

PESQUISA DE RICKETTSIA SPP. EM CARRAPATOS DE ÁREAS 
DE TREINAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIO DE RESENDE – 
RJ
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da polimerase) convencional, com “primers” de sequência do gene gltA para 

detectar a presença de DNA de Rickettsia spp. Por fi m, os produtos de PCR em 

gel de agarose foram separados por eletroforese, corados com brometo de etídio 

para serem visualizados em transiluminador de luz UV, estimando-se o tamanho 

dos fragmentos amplifi cados. As amostras testadas foram consideradas negativas 

por não produzirem “amplicons”. Contudo, poucos estudos foram conduzidos 

no Brasil registrando a presença de carrapatos infectados em áreas de instrução 

militar, demonstrando a escassez de pesquisas voltadas a essa área. Além disso, 

se tratando de um estudo transversal, há uma maior limitação da pesquisa na 

detecção da circulação do bioagente, ressaltando que com a ausência de 

detecção molecular de Rickettsia spp. nos carrapatos, não é possível descartar 

a possibilidade de estar ocorrendo ou atesta as 24 áreas como livre, pois ainda 

assim, a prevalência de infecção por R. rickettsii em carrapatos de vida livre ocorre 

em taxas muito baixas, por ter um efeito deletério nesses vetores, o que também 

difi culta sua detecção. Em suma, destaca-se a importância de pesquisas como 

esta, para conhecer, dimensionar e defi nir os riscos para a classifi cação das áreas 

militares, visando uma apropriada administração do risco sanitário existente em 

cada região.

Palavras-chaves: militar; carrapatos; Rickettsia spp
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ESTUDO RETROSPECTIVO DEMOGRÁFICO E NOSOLÓGICO 
DOS CASOS DE DOENÇA VALVAR MITRAL ENTRE O 
PERÍODO DE 2017 A 2022

Resumo. A doença valvar degenerativa crônica de mitral (DVDCM) é a cardiopatia 

adquirida mais comum e principal causa de Insufi ciência Cardíaca Congestiva (ICC) 

em cães de meia idade a idosos, sendo mais frequente em raças de pequeno porte 

e miniaturas. Essa doença é caracterizada pela deformidade nodular dos folículos 

valvulares, assim como espessamento e, em alguns casos, distensão das cordas 

tendíneas. Os achados ecocardiográfi cos incluem cardiomegalia, espessamento 

das válvulas atrioventriculares e disfunção miocárdica que, por sua vez, tornam-

se mais comuns com a progressão da doença. De acordo com o consenso do 

American College of Veterinary Internal Medicine, a endocardiose pode ser 

classifi cada em categorias, de acordo com a sua evolução clínica. O objetivo 

deste estudo foi analisar o quantitativo de cães que apresentaram alterações 

eletrocardiográfi cas relacionadas às doenças respiratórias, associando-as com a 

exacerbação do tônus vagal, no período de março de 2017 a março de 2021. Os 

animais selecionados foram aqueles cujos diagnósticos envolveram uma alteração 

valvar com associação a avaliação ecocardiográfi ca. Os dados obtidos serão 

compilados em planilhas do programa Microsoft Excel® e avaliados por meio de 

estatística descritiva e correlação de Pearson   utilizando o software BioEstat®. 

Por meio das observações prévias e resultados preliminares, observou-se que a 

hipótese da correlação entre gravidade dos sinais clínicos com a exacerbação da 

alteração estrutural das valvas.

Palavras-chave: achados ecocardiográfi cos, cães, coração, endocardiose da valva 

mitral

ETHNOVETERINARY: HERBAL MEDICINE AS AN 
ALTERNATIVE TO COMBAT CTENOCEPHALIDES FELIS 
FELIS IN COMPANION ANIMALS - LITERATURE REVIEW
Abstract. Chronic degenerative mitral valve disease (CMVD) is the most common 

acquired heart disease and the main cause of Congestive Heart Failure (CHF) 

in middle-aged to elderly dogs, being more frequent in small and miniature 

breeds. This disease is characterized by nodular deformity of the valve follicles, 
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as well as thickening and, in some cases, distension of the chordae tendinae. 

Echocardiographic fi ndings include cardiomegaly, thickening of the atrioventricular 

valves and myocardial dysfunction, which in turn , become more common with the 

progression of the disease. According to the consensus of the American College 

of Veterinary Internal Medicine, endocardiosis can be classifi ed into categories, 

according to its clinical evolution. The objective of this study was to analyze 

the quantity of dogs that presented electrocardiographic alterations related to 

respiratory diseases, associating them with the exacerbation of vagal tone, in the 

period from March 2017 to March 2021. The selected animals were those whose 

diagnoses involved an alteration valve with association with echocardiographic 

evaluation. The data obtained will be compiled into Microsoft Excel® spreadsheets 

and evaluated using descriptive statistics and Pearson’s correlation using the 

BioEstat® software. Through previous observations and preliminary results, it was 

observed that the hypothesis of a correlation between the severity of clinical signs 

and the exacerbation of structural change in the valves.

Keywords: echocardiographic fi ndings, dogs, hearts, mitral valve endocardiosis

Introdução

Ao exame cardiovascular aplicado em rotina ou em acompanhamento, a 

anamnese e exame físico realizado no paciente têm grande valia quanto a revelar 

informações importantes para complemento do diagnóstico (Nelson et al.,2001).

Sendo assim,  tendo em vista a fi nalidade da válvula mitral  que é responsável 

pela passagem de sangue oxigenado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, 

por meio do movimento de abertura na diástole e fechamento na sístole, considera-

se importante a avaliação de sua funcionalidade através de alguns sinais clínicos 

rotineiros. Por isso as   características de doença valvar mitral evidentes em um 

exame completo e minucioso.

Até o presente momento, mesmo sem comprovações científi cas, 

alguns estudos sugerem que   exista correspondência entre fatores genéticos 

na fi siopatologia da DVDCM, principalmente na fase   de transição endotelial 

mesenquimal no embrião para a fase adulta,para que, assim, ocorra desordem 

nos folhetos valvares e desgaste de fi bras colágenas. Para que a válvula tenha uma 

boa atuação é fundamental que esteja em equilíbrio entre suas  partes anatômicas 

(Kovacic, et.al., 2019).
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 O mau funcionamento da válvula, além de prejudicar a circulação 

sanguínea, pode levar por consequência o desenvolvimento da insufi ciência 

cardíaca congestiva (ICC).Podendo levar o paciente a óbito, no caso de progressão 

sem os devidos tratamentos preconizados a fi m de retardar essa progressão   

(Almeida, 2021). Para que seja identifi cado os sinais clínicos por meio da avaliação 

clínica, o histórico de tosse , perda de apetite, dispneia, taquipneia, ortopneia e 

letargia são frequentemente relacionados (Muzzi et al.,2009). 

Ao se fazer ausculta cardíaca, verifi ca-se presença de sons transitórios 

entre S1 e S2, considerados como sopro. Esses sons audíveis possuem relevância 

quanto ao grau de regurgitação e progressão da doença, embora não se tenham 

evidências de indicação de tratamento e grau de classifi cação da enfermidade 

por conta de sua gravidade.

Segundo o consenso, o estadiamento clínico é baseado nos achados clínicos 

e o grau de remodelamento cardíaco e congestão que o paciente se encontra, 

sendo estágio A, animais predispostos (raças como, Cocker spaniel, cavalier king 

charles spaniel, entre outras), a afecção sem presença de ruídos; estágio B1, 

animais com ruídos típicos de regurgitação valvar sem sinais clínicos; estágio B2 

quando o paciente apresenta alterações graves sufi cientes para remodelamento 

cardíaco estágio C para cães que manifestam ICC atual ou pregressa, já com 

necessidade de uso de diuréticos por conta da congestão pulmonar e estágio 

D, para os quais expressarem insufi ciência cardíaca congestiva por DMVM em 

estágio fi nal, irresponsiva à terapêutica padrão protocolar (Keene, et. al., 2019).  

Quanto à ausculta pulmonar pode haver alteração ou não (Muzzi et. al.,2009).

Na clínica de pequenos animais é comum a incidência de enfermidades 

cardiovasculares, cujo diagnóstico defi nitivo só ocorre através de exame 

complementar por imagens como: radiológia; eletrocardiográfi a e ecográfi a 

permitindo um diagnóstico seguro e não-invasivo, sendo possível avaliar a função 

ventricular esquerda e a dimensões de átrio esquerdo (Sydney & Fox, 1999). 

Todas as disfunções relacionadas à válvula mitral geralmente são mais 

encontradas nos cães, principalmente de pequeno e médio porte. Estudos 

comprovam que machos, idosos, também apresentam índices de prevalência 

nos casos. Porém não se descarta a possibilidade de ser diagnosticada em outros 

animais (Chamas, 2011). O presente trabalho consiste em um estudo retrospectivo, 

no qual será realizada análise quantitativa de cães que apresentam alterações 

clínicas e ecocardiográfi cas relacionadas à doença valvar crônica de mitral. 
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Material e métodos

Para o presente trabalho, será realizado o levantamento dos pacientes 

que possuem exames ecocardiográfi cos, e que foram atendidos em um serviço 

particular de Cardiologia e Doenças Respiratórias, no período compreendido 

entre março de 2017 a março de 2022, com o objetivo de identifi car aqueles que 

apresentaram sinais clínicos e suas complicações, frente à doença valvar.

Os animais selecionados serão aqueles cujos diagnósticos envolverem, ao 

exame físico, sopro à ausculta cardíaca e remodelamento cardíaco, em radiografi a 

torácica, confi rmado por meio do ecocardiograma. Os animais portadores de 

sopro mas sem alterações hemodinâmicas também serão incluídos, para descrição 

dos principais achados nesta fase da doença (estágio B1, segundo Keene, et al., - 

consenso ACVIM, 2019).

Os dados serão obtidos por meio do livro ata e das fi chas de atendimento do 

serviço referido, sendo compilados em planilhas do programa Microsoft Excel®.  

Os dados da resenha do animal, assim como diagnóstico da doença valvar e a 

alteração ecocardiográfi ca correspondente, serão compilados no software acima 

referido para determinação da frequência de alterações ecocardiográfi cas em 

animais com sopro à ausculta, e será avaliados por meio de estatística descritiva 

utilizando o software BioEstat®. Os achados clínicos serão correlacionados entre 

si, considerando a análise estatística analítica da correlação de Pearson, com valor 

probabilístico de 0,05.

Resultados e discussão 

Após a triagem inicial das fi chas clínicas e observados os critérios de 

inclusão, foram selecionados 122 cães para compor a amostra do estudo. A média 

de idade dos animais atendidos foi de 100±10 meses, sendo 60,5% fêmeas e 39,5% 

machos. Estes dados podem ser responsáveis pelo fato de que a maioria dos 

atendimentos em questão, se trata de cadelas em pré operatório para realização 

de mastectomia sendo hoje uma das principais afecções desta faixa etária, que 

motivam a avaliação pelo serviço de cardiologia para fi ns de uso cirúrgico (Martin, 

M. et. al. 2007). 

Aproximadamente 15% dos animais (n=18,3 animais), eram cães sem raça 

defi nida, seguidos de Poodle (n = 15,86 animais) e Shih-tzu (n = 13,54  animais). 

Yorkshire, Maltês e Pug vieram em seguida, com os mesmos valores absolutos 

(n = 11,224 animais cada). Quanto ao peso, a média dos animais foi de 8,2±6,1 
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kg. Quanto ao peso, a média dos animais foi de 8,2±6,1 kg, sendo evidentes que 

cada vez mais a população busca por pets de menor espaço físico e que são “mais 

práticos” para com o manejo, principalmente pela demanda de maior trabalho, 

quanto a verticalização dos grandes centros, fomentando a busca por animais de 

estimação que possam se adaptar com esta rotina. 

Os dados da população estudada estão apresentados resumidamente, na 

tabela abaixo (Tabela 1).

Tabela 1: Dados demográfi cos dos cães atendidos pelo serviço particular de 

cardiologia e doenças respiratórias.

o exame clínico, 42 animais apresentaram grau de sopro à ausculta, contudo, 

sem alteração hemodinâmica descartada pelo exame ecodopplercardiográfi co. A 

média dos valores de pressão arterial foi de 129±19 mmHg. Houve correlação 

positiva forte entre a idade do paciente com a pressão arterial (0,752, p=0,041, 

0,05%). Entretanto, quando comparados peso com pressão arterial (0,120, p=0,021, 

0,05%) e peso com a idade (0,115, p=0,089, 0,05%), a correlação foi desprezível. 

Esses dados vão de encontro ao sugerido na literatura que relaciona as doenças 

degenerativas renais, tendo a idade como um fator predisponente para a ocorrência 

de doença renal crônica e endocrinopatias, fatores desencadeantes da hipertensão 

arterial sistêmica nos pequenos animais. Entretanto, não esperados nos pacientes 

em estágios avançados de DVDCM, uma vez que nestes é comumente reportado 

a diminuição dos valores de pressão arterial sistólica sistêmica.

A idade dos pacientes teve correlação moderada com o grau de sopro 

(0,678, p=0,034, 0,05%). Entretanto, se comparadas as idades médias mais jovens 

Total de animais (n) n amostral = 122

Média de idade 100±10 meses

Raças
Sem raça definida (SRD) – /122 (15,0%)
Poodle - /122 (13,0%)
Shih-tzu – /122 (11,1%)
Yorkshire Terrier – /122 (9,2%)
Maltês – /122 (9,2%)
Pug – /122 (9,2%)
Outras* – /122 (33,3%)

* - Bichon Frise, Boston Terrier, Boxer, Buldogue inglês, Buldogue Francês, Chihuahua, Chow chow, Cocker Spaniel, chihahua,
Fox Paulistinha, Fox Terrier, Galgo Italiano, Golden Retriever, Jack Russel Terrier, Labrador, Lhasa Apso, Lulu da Pomerânia,
Maltês, Pastor de Shetland, Pinscher, Schnauzer, Scottish Terrier, Staffordshire, West Highland White Terrier e Whippet.

Sexo Fêmeas – /122 (60,5%)
Machos – /122 (39,5%)
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e o grau de sopro, não existe correlação.   Isso pode se relacionar nos casos 

reportados isoladamente, em que paciente mais idosos com grau de sopro baixo, 

podem ter curso da doença mais lento, do que se comparado nos animais mais 

“jovens” dentro da faixa senil, aonde sopros audíveis nestes pacientes denotam 

prognóstico e avanço mais progressivo e rápido da doença. Aspectos já descritos 

por Atkins (1995) e Pedersen (2000) mostraram que a ocorrência da DVDCM, 

acomete principalmente os cães de raças de pequeno porte e machos e de idade 

avançada,correlacionando e reforçando os dados demonstrados acima.

80 animais possuíam algum grau de sopro, com repercussões 

hemodinâmicas. Destes, 20 animais possuíam sopro de grau leve (I-II/VI), também 

descritos por Häggström et al. (1995), Bright & Mears (1997) e Morais & Pereira 

(2001). 32 possuíam sopro de grau moderado (III-IV/VI), Pedersen et al. (1999), 

Pedersen (2000) e Soares et al. (2005) relataram que, com a progressão do quadro, 

o sopro aumenta de intensidade. E 28 possuíam sopro de grau importante (V-

VI/VI). Discriminando, ainda, sinais como: tosse, cianose, e cansaço fácil, dentre 

os grupos acima, Os pacientes descritos com sopro moderado a importante, 

representam 85% dos achados destas manifestações, perfazendo grau de 

associação nosológica marcante para o prognóstico e piora da doença nos casos 

de maior intensidade. Pedersen et al. (1999), Pedersen (2000) e Soares et al. (2005) 

relataram que, com a progressão do sopro, ocorre aumento das chances de maior 

refl uxo sanguíneo e consequente maior quadro congestivo das manifestações 

clínicas, como os acima citados.

A correlação dos graus de sopro com a pressão arterial se deu de forma 

gradual, de acordo com a intensidade do sopro, onde foi observada correlação 

negativa forte de pressão vs sopro leve (-0,752, p=0,045, 0,05%), correlação 

moderada com sopro moderado vs pressão (0,655, p=0,034, 0,05%) e correlação 

positiva forte de pressão vs sopor importante (0,812, p=0,065, 0,05%). Esses 

dados reforçam informações antes citadas, no contexto da pressão vs idade, já 

que o que pode ser observado, neste caso, é que com a evolução do quadro 

congestivo, pela intensidade de sopro se mostrando mais grave, maior será a 

queda da pressão arterial, decorrente da perda dos mecanismos compensatórios, 

que neste contexto começam a se tornar deletérios.   

O achado à ausculta respiratória mais prevalente foi o ruído expiratório 

aumentado com 53,7% (n = ), seguido do ruído expiratório aumentado associado 

ao ruído descontínuo fi no 20,3% (n=     ), ruído contínuo inspiratorio 16% (n= e 
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descontínuo fi no 10% (n= ). A tosse se apresentou em 85% dos pacientes, após 

realização do teste de refl exo, sendo classifi cada quanto a intensidade de 1 a 

4. Os achados são condizentes com quadros de possíveis comorbidades para 

bronquite crônica e síndrome braquicefálica. Entretanto, nota-se evidente e 

marcante percentual da manifestação da tosse nos pacientes relacionados, 

sendo necessário estudos mais detalhados, com exclusão de causas pulmonares, 

para esta manifestação e, assim, perfazer valores mais próximos do percentual 

esperado para cães cardiopatas, mesmo sabendo-se que a tosse é o principal e 

mais relacionado achado pelos tutores. (Montoya, J.A.) 

Desta forma, para fi ns de correlação quantitativa, os ruídos pulmonares 

foram transformados em valores numéricos quanto aos achados e intensidade, de 

0 a 4, e sua comparação paralelamente a intensidade de tosse, perfazendo uma 

correlação positiva moderada com a tosse (0,565, p=0,028, 0,05%). Ainda que, os 

ruídos podem ser normais ou revelar crepitações difusas, dependendo da fase da 

doença (Bright e Mears, 1997; Kittleson, 1998; Pedersen et al., 1999; Sisson et al., 

1999; Morais e Pereira, 2001). Foi constatado que, quanto mais grave os padrões 

pulmonares evidenciados na ausculta, mais intensa e frequente foi a manifestação 

de tosse, ressaltando o fato de que nenhum dos pacientes incluídos, faziam uso 

de antitussígenos, o que poderia, de certa forma, mascarar os valores quanto a 

apresentação deste sinal clínico.  

O padrão pulmonar obtido nas análises dos laudos das imagens radiográfi cas 

foram: padrão bronquial e intersticial 43,5% (n= 47 animais), padrão brônquico, 

alveolar e intersticial 23,1% (n= 25 animais), padrão bronquial e vascular 11,1% (n= 

12 animais), padrão intersticial 7,4% (n= 8 animais) e sem alteração ou compatível 

com senilidade 14,9% (n= 16 animais). De maneira comparativa, observou-se que 

os padrões possuíram maior incidência e maior gravidade comparado aos animais 

com maiores alterações clínicas como a intensidade da tosse e ruído pulmonar, 

perfazendo correlação positiva moderada (0,614, p= 0,034, 0,05% e 0,514, p= 

0,037, 0,05%). Bright e Mears (1997) relataram que podem ocorrer variações no 

grau do edema pulmonar de acordo com o estágio da doença, levando à dispneia 

e à ortopneia. Em estágios avançados da DCVM, o aumento da pressão no AE 

pode desencadear complicações como a congestão pulmonar, sendo possível 

observar sinais de ICC esquerda, como edema pulmonar intersticial e alveolar 

(Ettinger & Feldman, 2010). Além disso, pode ocorrer tamponamento cardíaco 

devido à possibilidade do aumento da pressão provocar a ruptura da parede atrial 
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esquerda (Hãggström, et al., 2005)

Quanto aos achados eletrocardiográfi cos, a taquicardia sinusal, foi o 

achado mais frequente com 24,8% (n=  animais), seguido do ritmo sinusal 21,2% 

(n=  animais),  arritmia sinusal  0,0% (n=  animais), CAP`s  (n=  animais) e taquicardia 

atrial (n= animais). Corroborando com resultados obtidos em um estudo realizado 

por Muzzi et al., (2009) que observou uma predominância da arritmia sinusal e de 

taquicardia sinusal e atrial em cães com DVDCM. Isso pode ser evidenciado nos 

casos dos mecanismos compensatórios na diminuição do débito cardíaco, onde 

muita das vezes a frequeência cardíaca tende a se elevar, na tentativa de manter 

o volume por minuto.  

Desta forma, 78% dos animais avaliados (Tabela 2), apresentaram distúrbios 

do ritmo associado a taquiarritmias, tendo um percentual de 22% dos animais sem 

alterações, denotando forte correlação positiva (0,789, p=0,0101, 0,05%), entre 

doença valvar e alterações eletrocardiográfi cas.

Tabela 2. Relação entre o número de animais que apresentaram alteração de 

exacerbação vagal associada a doença respiratória.

A doença valvar mais prevalente foi a de mitral 61,9% (n=   animais), da 

associação de doença valvar de mitral e tricúspide com 20,1%   (n-= animais) 

e, somente doença valvar de tricúspide com 18% (n= animais). Segundo Tilley 

(2002) é uma enfermidade adquirida, degenerativa da valva mitral, que leva a 

insufi ciência cardíaca, caracterizada por um espessamento das extremidades da 

valva. E sob o ponto de vista estatístico de Rush (2002), 60% dos casos acomete 

a valva mitral, em 30% as duas valva atrioventriculares (mitral e tricúspide) e em 

10% dos casos somente a valva tricúspide.Sendo observados valores próximos 

dos dados levantados por vários estudos epidemiológicos da área.

Alteração Eletrocardiográfica Animais com Doença Valvar FR(%)

TS* 4,8%

RS 17 20,0%

ASR 13 15,2%

Total 80 100%
*Arritmia sinusal respiratória; **Bloqueio átrio ventricular; FR= Frequência Relativa.doença valvar e alterações 
eletrocardiográfi cas.
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Considerações fi nais

Por meio desse estudo ressalta-se a importância da avaliação cardiológica 

periódica de cães machos idosos de raças pequenas, buscando-se o diagnóstico 

precoce dessa prevalente doença. O curso da doença em geral é lento e insidioso, 

tendo como prognóstico reservado.

As alterações de insufi ciência cardíaca estão frequentemente associadas 

a afecções de origem mitral, sendo a doença valvar crônica a principal doença 

relacionada e os achados de pressão arterial sistólica sistêmica, tosse, cianose 

e cansaço fácil relacionados como as principais manifestações envolvidas no 

presente estudo.

Esses dados reforçam ideia de que o clínico de pequenos animais deve estar 

atento aos possíveis achados do exame físico, histórico e anamnese para embasar 

a sua conduta medicamentosa, de forma individual mas, ainda assim, seguindo as 

diretrizes dos consensos estabelecidos pelas entidades. 

A ASR esteve presente em 95% dos animais que foram diagnosticados com 

bronquite, sugerindo que esta arritmia pode estar fortemente associada a esta 

doença e, ainda, à afecções de ocorrência crônica.

Com base nas pesquisas e nos resultados obtidos, pode-se supor que houve 

associação entre a evolução da doença valvar com a evolução dos achados clínicos 

reportados, nos casos de maiores intensidades de sopro, padrões pulmonares e 

grau de insufi ciência congestiva, estando essas, de alguma forma, contribuindo 

sob o histórico pregresso dos denotados em literatura, o que não impede que 

estudos clínicos e controlados sejam recomendados para melhor elucidação 

destas ocorrências, tendo em vista a população estudada refl etir apenas um grupo 

de animais.
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COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J 3 FR URETERAL 
UNILATERAL EM FELINO – RELATO DE CASO

Resumo. Obstruções do trato urinário de felinos compõe, por diversas causas, 

um grupo de doenças de casuística crescente na clínica médica de pequenos 

animais. Dentre as causas da doença, a presença de litíases, principalmente as 

ureterais, destacam-se como sendo de grande importância em gatos, tendo em 

vista a difi culdade em se estabelecer uma terapia clínica adequada. Para tais fi ns, 

a resolução cirúrgica pode apresentar resultados mais satisfatórios e imediatos, 

muitos dos quais resolutivos, tornando-se necessária a escolha do procedimento 

menos invasivo e que apresente menores complicações. Dentre os procedimentos 

cirúrgicos, a colocação de stent ureteral e de by-pass subcutâneo ureteral devem 

ser, juntamente com a microcirurgia, considerados como primeira opção de 

tratamento cirúrgico. Diante deste fato, o presente estudo tem por objetivo 

relatar o caso de um felino diagnosticado com obstrução ureteral unilateral 

por urólito que foi submetido a cirurgia para colocação de cateter duplo J 3 Fr 

unilateral com transposição de ureter, sendo possível discutir a técnica utilizada e 

suas particularidades, de modo a compará-la com as demais. O cateter duplo J é, 

atualmente, uma das principais técnicas aplicáveis para a resolução cirúrgica de 

obstruções ureterais em felinos. Dentre as características da técnica se destacam 

a prevenção de estenoses de ureter e de extravasamento de urina. Concluiu-se 

com este estudo que o aumento da casuística da doença resulta na necessidade de 

métodos cirúrgicos seguros e efetivos para o tratamento de obstruções ureterais. 

A colocação do duplo J apresentou bons resultados no processo de desobstrução 

e prevenção de recidivas em felinos com urólitos em ureteres, necessitando a 

confi rmação da efi cácia através de estudos com maior amostragem.

Palavras-chave: cateter duplo J ureteral, cirurgia, ureterolitíase

UNILATERAL DOUBLE PIGTAIL 3 FR URETERAL CATHETER 
PLACEMENT ON FELINE - CASE REPORT
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Abstract. Obstructions of the feline urinary tract compose, for several causes, a 

group of diseases of increasing casuistry in small animal medicine. Among the 

causes of the disease, the presence of lithiasis, especially ureteral, stands out as 

being of great importance in cats, considering the di�  culty in establishing an 

adequate clinical therapy. For such purposes, surgical resolution may present 

more satisfactory and immediate results, many of which are resolutive, making it 

necessary to choose the less invasive procedure that presents fewer complications. 

Among the surgical procedures, the placement of ureteral stent and subcutaneous 

ureteral bypass should be, along with microsurgery, considered as the fi rst option 

for surgical treatment. In view of this fact, the present study aims at reporting 

the case of a feline diagnosed with unilateral ureteral obstruction caused by a 

urolyte that underwent surgery for placement of a unilateral Double J 3 Fr 

catheter with ureteral transposition, being possible to discuss the technique used 

and its particularities, in order to compare it with others. The double J catheter 

is currently one of the main techniques applicable for the surgical resolution of 

ureteral obstructions in felines. Among the characteristics of the technique are 

the prevention of ureteral stenosis and urine leakage. It was concluded with this 

study that the increase in the casuistry of the disease results in the need for safe 

and e� ective surgical methods for the treatment of ureteral obstructions. The 

placement of double-J showed good results in the process of clearance and 

prevention of recurrences in cats with uroliths in ureters, requiring confi rmation 

of e�  cacy through studies with a larger sample size.

Keywords: double pigtail stent, surgery, ureterolithiasis

Introdução

A obstrução ureteral em felinos é uma afecção de casuística crescente 

na clínica médica veterinária, especialmente quando na presença de cálculos 

(Almeida et al, 2018). A obstrução pode ter causas diversas, como ureterólitos, 

coágulos sanguíneos, estenoses, edemas e traumas (Fages et al., 2018). Segundo 

Palm & Westropp (2011), a incidência de cálculos compostos por oxalato de 

cálcio, mineral não solúvel pelo tratamento clínico, aumentou consideravelmente 

quando comparado há 30 anos atrás, o que justifi ca o aumento no número de 

cirurgias de remoção de urolitíases, bem como a necessidade de métodos mais 

efi ciente para minimizar complicações no pós-operatório.

Segundo Lulich et al., 2016, dentre os procedimentos cirúrgicos, a colocação 



59 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

de stent ureteral e de by-pass subcutâneo ureteral devem ser considerados como 

primeira opção de tratamento cirúrgico. O autor ainda afi rma a grande necessidade 

de profi ssionais capacitados e experientes para o sucesso do tratamento. A cirurgia 

de colocação de cateter duplo J é atualmente considerada um dos procedimentos 

mais seguros quando se refere ao tratamento da obstrução ureteral. Segundo 

Berent et al (2011), a colocação do stent em questão, pode ser utilizada para evitar 

estenoses e obstruções, no trans e pós-operatório, garantindo melhor prognóstico 

e expectativa de vida ao paciente. 

O presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de um felino 

diagnosticado com obstrução ureteral unilateral que foi submetido a cirurgia para 

colocação de cateter duplo J 3 Fr unilateral com transposição de ureter, discutindo-

se a técnica utilizada e suas particularidades, tendo em vista a comparar à outras 

técnicas usuais.

Relato de caso clínico

Foi atendido, em uma clínica veterinária de São Paulo - SP, uma paciente, 

felina, 3 anos, de aproximadamente 4 kgs. Durante a anamnese, foi relatada apatia, 

inapetência e hematúria há aproximadamente 3 dias. A paciente apresentava ao 

exame físico hipertermia de (41,2°C, ref.: 38,1 a 39,2), prostração, dor à palpação 

abdominal e mucosas hipocoradas. Foram requisitados hemograma e perfi l 

bioquímico renal (dosagem de ureia e creatinina).

 Ao hemograma, o paciente apresentou leucocitose (20.100/mm³, ref.: 

5.500 a 19.500/mm³), com aumento de bastonetes (1.336/mm³, ref.: 0 a 300/

mm³) e segmentados (17.481mm³, ref.: 2.500 a 13.000/mm³), e linfopenia (568/

mm³, ref.: 1.100 a 9.000/mm³). Ao perfi l bioquímico renal, foi observado uremia 

(187,5mg/dL, ref.:14 a 32mg/dL) e aumento de creatinina (11,32mg/dL, ref.: 0,8 a 

1,8mg/dL), caracterizando um quadro de azotemia e indicando disfunção renal. 

Diante disto, foi requisitado exame ultrassonográfi co.

À ultrassonografi a, a paciente apresentou aumento das dimensões do rim 

esquerdo (3,9cm de comprimento X 2,4cm de largura), com moderada dilatação 

da pelve renal. Imagem compatível com hidronefrose importante. Foi observada 

presença de cálculo medindo cerca de 0,60cm de diâmetro, somando-se à perda 

da defi nição corticomedular e do parênquima renal. Em ureter esquerdo médio 

e proximal, evidenciou-se duas estruturas, uma de 0,37cm de diâmetro e outra 

de 0,41cm de diâmetro. Foi também evidenciado aumento no rim direito, com 
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espessamento da região cortical e distensão da pelve renal. Após o diagnóstico, 

por se tratar de uma doença de caráter agudo com repercussões clínicas e 

laboratoriais importantes, a paciente foi encaminhada para o procedimento 

cirúrgico de urgência.

A medicação de escolha para o pré-anestésico foi a meperidina 3mg/

kg. Para a indução anestésica, foi utilizado propofol 6 mg/kg. Em sequência, foi 

realizada a intubação endotraqueal, possibilitando a manutenção com isofl urano, 

por via inalatória.

A paciente foi posicionada em decúbito dorsal, realizando-se em seguida 

a tricotomia e antissepsia da região abdominal. O procedimento teve início com 

uma incisão na linha média, cranial a cicatriz umbilical, estendendo-se até a púbis. 

Em seguida, foi feita a divulsão do subcutâneo com uma tesoura Mayo curva, até 

a visualização da linha alba. Foi realizado o pinçamento da musculatura com duas 

pinças Allis, e elevação da mesma, possibilitando uma incisão segura em estocada 

com o bisturi. A incisão foi estendida com uma tesoura Mayo curva. Identifi cou-

se o ureter esquerdo e o local exato do cálculo, realizando uma incisão tal qual 

pudesse remover o urólito por completo. Introduziu-se o cateter duplo J através 

da incisão, em direção à pelve renal. Pôde-se identifi ca a resolução da obstrução 

através da presença de urina no stent.

Em seguida, foi inserido o fi o guia no sentido da vesícula urinária. Contudo, 

uma obstrução presente na porção distal do ureter esquerdo, próximo ao óstio do 

ureter, impediu a passagem do fi o guia, fazendo-se necessária a transposição do 

ureter na vesícula urinária. Para tal, foi feita uma ligadura dupla do ureter esquerdo, 

no ponto de resistência da passagem do fi o guia, com fi o não-absorvível, seguida 

da secção do órgão afetado. A vesícula urinária foi isolada com compressas 

umedecidas, seguida da colocação de dois reparos na face ventral para facilitar a 

manipulação do órgão. Após a devida drenagem do conteúdo, foi realizada incisão 

entre os dois reparos, expondo a luz da vesícula urinária. Foi feita uma incisão 

através da parte dorsal na mucosa do órgão, próxima ao óstio do ureter, seguida 

da separação das camadas mucosa e sero-muscular, formando um túnel. Em 

seguida, o ureter foi seccionado em bisel e posicionado dentro da luz da vesícula 

urinária através do túnel, sendo fi xado à mucosa por meio de uma sutura, padrão 

simples interrompido, com fi o monofi lamentar absorvível 6-0. Na parte externa 

a fi xação do ureter à sero-muscular da bexiga foi realizada com padrão de sutura 

simples contínua, com fi o monofi lamentar absorvível 6-0.
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Após a transposição do ureter, o fi o guia foi inserido por meio da incisão no 

ureter até alcançar a vesícula urinária. Neste momento, pôde-se visualizar o fi o 

dentro da bexiga, confi rmando a desobstrução. Inseriu-se o cateter duplo J em 

direção à vesícula urinária por meio do fi o guia, posicionando-se na luz do órgão. 

O fi o guia pode ser inserido na uretra, auxiliando no posicionamento da sonda 

uretral. Foi realizada a sutura da vesícula urinária com um padrão Schimieden, 

utilizando fi o monofi lamentar absorvível 4-0, seguida de uma sutura em padrão 

Cushing com uso de fi o monofi lamentar absorvível 4-0, invaginando o local da 

incisão. Realizou-se a sutura da musculatura abdominal e do subcutâneo com um 

padrão de sutura simples contínuo em dois planos com fi o vicryl 2-0, seguido da 

rafi a da pele com padrão de sutura em X com Nylon 4-0. A paciente apresentou 

prognóstico favorável, além de não apresentar complicações no pós-cirúrgico.

A paciente voltou à clínica após 1 ano e 6 meses da alta cirúrgica, apresentando 

sinais de reação ao material do cateter duplo J. Foram requisitados hemograma e 

bioquímica renal. Os valores se apresentaram dentro da normalidade, indicando 

prognóstico positivo e sendo indicada a retirada do cateter. Desta forma, foi 

realizado o procedimento de retirada do stent do interior do ureter. Para tal, após a 

identifi cação e isolamento da vesícula urinária, foi realizada uma incisão no órgão, 

de modo que pudesse ser visualizado o cateter duplo J. Em seguida, o duplo J foi 

tracionado para fora da bexiga e do rim com o auxílio de uma pinça hemostática. 

Durante a retirada do stent, este não apresentou resistência ou aderência.

Discussão

A obstrução ureteral em felinos, principalmente envolvendo urólitos, é 

uma doença de casuística crescente na medicina veterinária (Almeida et al, 2018) 

Figura 1: Retirada do cateter duplo J por meio de uma incisão na vesícula urinária. Fonte: Arquivo pessoal, com 
autorização do Prof. Andrei Nicolau da Costa Ferreira, 2020.
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e raramente ligada a sexo, raça idade, status reprodutivo (Palm & Westropp, 2011) 

e fatores congênitos. A maior predisposição de gatos a obstruções de ureter se dá 

pelo pequeno tamanho do lúmen do órgão (Shipov & Segev, 2013).  

Segundo Palm & Westropp (2011), pacientes portadores de obstruções 

agudas apresentam rápida distensão da capsula renal, causando dor e sinais 

inespecífi cos, muitas vezes correlacionados a azotemia, como apetite reduzido, 

perda de peso, e letargia, confi rmando o observado no caso relatado. O autor 

afi rma ainda que a presença de hematúria sem sinais de obstrução do trato urinário 

inferior, como estranguria e disúria, é geralmente associada a casos de obstrução 

do trato urinário superior. Outro fator comum em obstruções ureterais em gatos 

é a presença de palidez das mucosas, presente no caso relatado,  e anemia, além 

de sopro cardíaco à auscultação (Berent, 2011).

 Segundo estudos realizados por Kyles et al (2005), a presença de 

azotemia é comum em pacientes portadores de obstrução unilateral de ureter, 

estando presente em 76% dos pacientes, como observado no relato. Quadros 

de infecção, por outro lado, são menos comuns, não aparecendo no caso em 

questão, e estudos apontam valores imprecisos, variando de 8% (Kyles et al, 2005) 

a 33% (Berent, 2011) dos pacientes felinos acometidos por obstruções ureterais, 

muito provavelmente pela lesão da parede vesical em contato com urólito, de 

maneira constante, favorecendo a proliferação de bactérias por via ascendente.

 O diagnóstico conclusivo de obstruções por cálculos pode ser feito 

por meio de radiografi a, com uma sensibilidade de 81%. Compostos de oxalato 

de cálcio são radiopacos, podendo ser visualizados na radiografi a abdominal. 

Contudo, o exame radiográfi co pode não apontar com clareza o local específi co 

da obstrução, ou não apresentar todas as áreas de obstrução, além de não 

identifi car cálculos menores ou sobrepostos por conteúdo do cólon (Palm & 

Westropp, 2011). Estes autores ainda afi rmam a importância e relevância do exame 

ultrassonográfi co que, com sensibilidade de diagnóstico de 77%, pode identifi car 

qual o ureter acometido, bem como a presença de hidronefrose e hidroureter. 

Contudo, a paciente do presente caso realizou, como método de diagnóstico por 

imagem, apenas a ultrassonografi a, a qual evidenciou corretamente os cálculos e 

suas localizações.

 O tratamento a ser utilizado para a doença depende da composição 

do urólito presente, visto que compostos passiveis de dissolução podem ter 

resolução por meio do tratamento clínico, enquanto compostos não dissolúveis, 
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como o oxalato de cálcio, devem ser resolvidos por meio do tratamento cirúrgico 

(Syme, 2012). A terapia clínica se baseia na dissolução ou redução dos cálculos 

por meio de dieta específi ca, seguido, em casos mais graves, da excreção dos 

mesmos através da administração de diuréticos, como furosemida e manitol, 

associada a fl uidoterapia endovenosa e relaxadores da musculatura lisa ureteral 

(Culp et al., 2016). Tal tratamento medicamentoso não foi realizado n paciente 

do caso relatado, tendo em vista que, segundo Defarges et al (2013), a resolução 

medicamentosa é contraindicada independente da composição do ureterólito, 

visto que o tempo necessário para a total dissolução do cálculo pode resultar 

em danos excessivos ao rim. O autor ainda destaca a necessidade de antibiotico 

terapia concomitante, uma vez que 10% a 30% dos felinos acometidos pela doença 

apresentam quadros de infecção do trato urinário, apesar de tal complicação não 

ter sido detectada neste relato.

 Em pacientes portadores de quadros agudos, como a obstrução total 

de ureter, presente na paciente do relato, ou em casos de cálculos compostos de 

substâncias insolúveis, o tratamento cirúrgico é indicado, promovendo resultados 

imediatos e, em certos casos, menores efeitos adversos resultantes da obstrução 

prolongada (Bartges; Callens, 2015). As técnicas mais indicadas para o tratamento 

cirúrgico de obstruções ureterais em felinos são a ureterotomia microcirúrgica, 

a colocação de um stent ureteral e a colocação de by-pass subcutâneo ureteral 

(SUB). (Scheff er et al, 2018).

 Segundo Clarke (2018), a maior difi culdade em cirurgias de ureter em 

gatos é o diâmetro do órgão, apresentando um lúmen de, aproximadamente, 

até 0,4 milímetros, o que torna necessário o uso de equipamentos específi cos 

de microcirurgia, como microscópio cirúrgico, instrumentação para cirurgia 

microvascular e fi os 6-0 a 10-0, apesar de tal técnica não ter sido utilizada no caso 

do relato. As complicações mais comuns envolvem a infl amação do local da incisão, 

extravasamento de urina e azotemia (Clarke, 2018). Segundo um estudo realizado 

por Scheff er (2018), a utilização de microcirurgia reduz consideravelmente a 

incidência de estenose, recidiva de obstrução e extravasamento de urina. Contudo, 

embora a microscopia possibilite redução na ocorrência de extravasamento de 

urina, esta não garante total segurança e, desta forma oferece margem para 

escolhas de técnicas utilizadas em conjunto, como o stent do presente caso (Culp 

et al, 2016).
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 Ainda, a implementação de um by-pass subcutâneo ureteral (SUB) 

é considerada um dos procedimentos de escolha para o tratamento cirúrgico 

de obstruções ureterais em felinos (Lulich et al, 2016). O SUB consiste em uma 

estrutura composta por um tubo de nefrostomia e um tudo de cistotomia, 

conectados aos respectivos órgãos e ligados a uma porta de injeção subcutânea, 

ligada ao subcutâneo do paciente. O sistema funciona desviando toda a urina 

que seria drenada do rim pelo ureter, criando um ureter artifi cial que forma um 

caminho direto até vesícula urinária (Berent & Weisse, 2011). Segundo os autores, 

o sistema porta de injeção subcutânea pode ser utilizado para coleta de material, 

caso necessário, diferentemente do cateter ureteral do relato. As complicações da 

técnica envolvem extravasamento de urina (principalmente na junção dos tubos 

de cistostomia e nefrostomia ao sistema porta de injeção subcutânea), hemorragia 

no local da incisão do tubo de nefrostomia na pelve renal, oclusão do sistema e 

torção do cateter antes ou após o procedimento. No presente relato, ao utilizar 

o cateter duplo J, não foram observados tais complicações. Segundo Berent & 

Weisse (2011), os stents ureterais são considerados menos invasivos, apresentando 

grande efetividade no tratamento. Os autores afi rmam que o SUB é o método de 

tratamento ideal para pacientes que apresentem reações aos materiais dos stents 

ureterais.

Figura 2: Demonstração das dimensões de um ureter felino (seta preta), reforçando a indicação de microcirurgia. 
Fonte: Clarke, 2018.



65 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

Figura 3: Imagem ilustrativa demonstrando a estrutura do Bypass ureteral subcutâneo. Fonte: Berent & Weisse, 
2011.

O stent ureteral duplo J ou duplo cauda de porco (double-pigtail) consiste 

em uma estrutura de poliuretrano, silicone ou polímeros, multifenestrada, com 

curvaturas de 360° em ambas as extremidades, responsáveis pela fi xação do 

stent na vesícula urinária e na pelve renal (Santos & Ramos., 2019; Batista et al., 

2021). Devido às diversas complicações possíveis em cirurgias ureterais em gatos, 

técnicas alternativas para a desobstrução devem ser consideradas (Clarke, 2018). 

Segundo Adin & Scansen (2011), a presença do stent proporciona um aumento na 

luz do ureter, proporcionando a passagem de cálculos até a vesícula urinária e, 

consequentemente, reduzindo a dilatação da pelve renal. Berent et al (2011) afi rma 

a necessidade de colocação de cateter uretral juntamente ao stent ureteral em 

alguns pacientes, resultando na resolução da obstrução. No paciente do relato, 

não foi necessária a implantação de um cateter na uretra. 

Figura 4: Imagem ilustrativa demonstrando a estrutura do cateter duplo J utilizado para a desobstrução ureteral. 
Fonte: MAZILI, 2015
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Dentre as técnicas de colocação do cateter duplo J, se destacam a retrógrada 

e a anterógrada. A técnica retrógrada, utilizada em cães e gatas fêmeas, (Berent, 

2011). Esta não pôde ser aplicada no presente relato, tendo em vista o pequeno 

diâmetro do óstio ureteral de gatas fêmeas, impossibilitando a passagem do 

cateter. A técnica anterógrada necessita de pielocentese percutânea ou cirúrgica, 

sendo geralmente utilizada em conjunto com ultrassonografi a, fl uoroscopia ou 

palpação cirúrgica. Este é o procedimento de escolha para cães machos muito 

pequenos e gatos, como do paciente do relato em questão, visto que o acesso 

através do óstio ureteral para a técnica retrógrada não é possível. O cateter duplo 

J é inserido diretamente no ureter, ascendendo à pelve renal. Em seguida, um 

fi o guia é inserido, seguindo em direção à bexiga. O stent duplo J é posicionado 

no ureter, acompanhando o fi o guia até a vesícula urinária, onde fi cará fi xado 

(Berent, 2011). No presente relato, foi utilizada a técnica anterógrada por cirurgia, 

tendo em vista o tamanho do paciente. 

 Em um estudo recente realizado por Wormser et al (2016) foram 

avaliadas as complicações presentes no pós-cirúrgico de pacientes que passaram 

por procedimentos de colocação de cateter duplo J. O autor afi rma que doenças 

crônicas do trato urinário inferior e infecções crônicas do trato unrinário foram 

signifi cativamente mais comuns em pacientes que passaram por colocação do 

stent, embora nenhum destes sintomas estar presente no pós-cirúrgico do caso 

relatado. A taxa de reincidência de obstrução foi de 22%, independente da técnica 

usada. Outro estudo realizado por Berent (2011) afi rma que a incidência de 

extravasamento de urina em pacientes com o stent duplo J é rara e, quando ocorre, 

tende a cessar em até 24 horas. De duas semanas a um mês após o tratamento 

cirúrgico, pacientes apresentaram disúria. Das complicações presentes até um 

mês após a cirurgia, se destacam poliúria (17%), oclusão do stent (5%), ureterite 

(3%), hematúria crônica (10%) e infecções do trato urinário (20%). O autor ainda 

destaca que gatos são mais propensos a desenvolver quadros de disúria do que 

cães, possuindo resposta satisfatória com o tratamento a base de glicocorticóides, 

caso necessário. Contudo, a paciente não apresentou as complicações citadas.

 A transposição do ureter (ou ureteroneocistostomia) é comumente 

utilizada em quadros de obstruções distais em ureter de felinos. Nesta espécie, 

o diâmetro pequeno do lúmen somado a alta capacidade estenosante de 

anastomoses ureterais fazem da ureteroneocistostomia a técnica ideal, apesar 
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do risco de estenose do órgão ainda estar presente (Shipov & Segev, 2013). A 

transposição da porção distal do ureter foi necessária para o caso em questão, 

tendo em vista que o cateter não pôde alcançar a vesícula urinária devido ao 

estreitamento do lúmen nessa porção.

 Segundo Clarke (2018), uma das grandes vantagens do duplo J é a 

possibilidade de ser removido a qualquer momento em casos de infecção ou 

reação do organismo, além de manter uma dilatação passiva do ureter. Contudo, 

Berent (2011) afi rma que gatos podem manter o cateter duplo J sem apresentar 

reações por, em média, dois anos, evitando estenose a longo prazo, condizente 

com o ocorrido no caso relatado. A reação ao cateter ureteral pode ser identifi cada 

através de um quadro de dor abdominal, relatado por pacientes da medicina 

humana (HAO et al, 2008), sinal pelo qual foi identifi cada a reação ao cateter no 

presente relato. 

Palm & Westropp (2011) afi rmam que até 1993, a incidência de obstruções 

causadas por cálculos de estruvita era de 47%. Após esse período, o grande 

número de casos de cálculos de estruvita levou as grandes empresas formuladoras 

de ração a restringir os níveis de magnésio nas dietas de felinos, resultando em 

dietas com maior potencial de acidifi cação da urina. Contudo, apesar da urina 

ácida auxiliar na dissolução de compostos de estruvita, esse processo levou a um 

aumento na casuística de cálculos compostos de oxalato de cálcio, devido a um 

aumento na liberação de carbonato de cálcio dos ossos, resultando em quadros 

de hipercalcemia. Apesar disso, a paciente do relato não apresentou recidivas 

dentro do período de 1 ano e 6 meses, durante os quais fi cou com o cateter.

Conclusão

 O composto mais comum presente em cálculos ureterais em felinos 

é o oxalato de cálcio, mineral não solúvel pelo tratamento clínico, resultando na 

necessidade de métodos cirúrgicos seguros e efetivos. A colocação de um cateter 

duplo J ureteral apresentou resultados positivos na desobstrução do ureter, sendo 

também efetivo no impedimento de recidiva da obstrução tanto por cálculos 

quanto por estenose. Em casos nos quais o diâmetro do cateter seja maior que 

o lúmen do ureter, pode ser realizada a transposição do órgão, viabilizando a 

técnica. A manutenção do cateter duplo J no organismo da paciente deste relato 

foi de 1 ano e 6 meses, mas a literatura afi rma que pode se estender por até 2 anos, 

evidenciando segurança durante considerável período de tempo. A colocação 

do cateter duplo J apresentou bons resultados no processo de desobstrução 
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e prevenção de recidivas. Contudo, devem ser realizados novos estudos, com 

amostragem mais abrangente, para avaliar os possíveis resultados.
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EVOLUÇÃO DA CATARATA JUVENIL EM CÃO PORTADOR DA 
DIABETES TIPO I - RELATO DE CASO

Resumo. A Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças endócrinas que mais acomete 

os cães no Brasil e no mundo. É caracterizada por um distúrbio metabólico 

crônico, onde a capacidade de responder ou produzir a insulina é prejudicada, 

resultando em atividade anormal do metabolismo de carboidratos, cursando 

com hiperglicemia e glicosúria. Os sinais dos 4P’s (poliúria, polifagia, polidipsia e 

perda de peso) são clássicos nesta doença. À medida que o DM progride, podem 

ocorrer complicações como catarata, retinopatia e cetoacidose metabólica. A 

catarata é uma das complicações mais frequentes em cães diabéticos e cursa 

com início precoce. Possui rápido desenvolvimento, pois o cristalino possui alta 

permeabilidade à glicose, convertendo-a em frutose e sorbitol que, por serem 

açúcares com potencial osmótico, podem atrair água, causando edema do 

cristalino, justifi cando a opacifi cação desta câmara, característica desta afecção. 

O tratamento defi nitivo da catarata é cirúrgico, sendo a facoemulsifi cação a 

técnica mais utilizada. Tendo em vista a evolução atípica em um paciente ainda 

fi lhote, o presente trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de um cão 

diagnosticado com DM tipo I, com manifestação de catarata juvenil, após seis 

meses do diagnóstico de diabetes. Um paciente canino macho, Shih-tzu, pesando 

5 kg, 6 meses de idade, não castrado e foi atendido na clínica veterinária particular 

da cidade de Nilópolis. O Paciente apresentava poliúria, polidipsia, polifagia, 

emagrecimento e encontrava-se prostrado a maior parte do tempo. O diagnóstico 

de DM foi confi rmado e foi iniciado protocolo com uso de Insulina NPH para uso 

humano. Além disso, foi realizado manejo dietético com o consumo de alimentos 

para controle de peso, glicemia e tratamento medicamentoso específi co. Após 

seis meses de tratamento da DM, o cão apresentou opacidade de cristalino 

bilateral, confi rmando o diagnóstico de catarata secundária ao diabetes, sendo 

então submetido à cirurgia de facoemulsifi cação.

Palavras-chave: Endocrinopatia, Facoemulsifi cação, Insulina, Lente intraocular e 

Opacidade
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EVOLUTION OF JUVENILE CATARACT IN A DOG WITH 
TYPE I DIABETES- CASE REPORT 

Abstract. Diabetes Mellitus (DM) is one of the endocrine diseases that most a� ect 

dogs in Brazil and worldwide. It is characterized by a chronic metabolic disorder, 

where the ability to respond or produce insulin is impaired, resulting in abnormal 

activity of carbohydrate metabolism, coursing with hyperglycemia and glucosuria. 

The signs of the 4P’s (polyuria, polyphagia, polydipsia and weight loss) are classic 

in this disease. As DM progresses, complications such as cataracts, retinopathy 

and metabolic ketoacidosis can occur. Cataract is one of the most frequent 

complications in diabetic dogs and has an early onset. It has rapid development, as 

the lens has high permeability to glucose, converting it into fructose and sorbitol, 

which, as they are sugars with osmotic potential, can attract water, causing edema 

of the lens, justifying the opacifi cation of this chamber, characteristic of this 

condition. The defi nitive treatment of cataract is surgical, with phacoemulsifi cation 

being the most used technique. In view of the atypical evolution in a patient 

who was still a puppy, the present work aims to report the clinical case of a dog 

diagnosed with type I DM, with manifestation of juvenile cataract, six months 

after the diagnosis of diabetes. A male canine patient, Shih-tzu, weighing 5 kg, 6 

months old, not neutered and treated at a private veterinary clinic in the city of 

Nilópolis. The patient had polyuria, polydipsia, polyphagia, weight loss and was 

prostrate most of the time. The diagnosis of DM was confi rmed and a protocol 

was initiated using NPH Insulin for human use. In addition, dietary management 

was performed with the consumption of food for weight control, blood glucose 

and specifi c drug treatment. After six months of DM treatment, the dog presented 

bilateral lens opacity, confi rming the diagnosis of cataract secondary to diabetes, 

and was then submitted to phacoemulsifi cation surgery.

Keywords: Endocrinopathy, Intraocular lens, Insulin, Opacity and 

Phacoemulsifi cation 
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Introdução

A Diabetes mellitus (DM) é a endocrinopatia que mais acomete cães no Brasil 

e no mundo (Amato, 2020). Caracteriza-se por distúrbios do metabolismo dos 

carboidratos, e tem como fator primário, desencadeador de suas complicações, 

a hiperglicemia persistente e crônica. Isso ocorre porque a secreção de insulina 

e/ou a ação da insulina podem estar prejudicadas (Kerner, 2014). A DM tipo I, 

(insulinodependente) é a mais frequente encontrada em cães, sendo caracterizada 

pela perda ou disfunção da secreção de insulina nas células-beta do pâncreas, 

impossibilitando o controle glicêmico e a entrada de glicose nas células (Gilor, 

2016).

De acordo com Miller (2018), a catarata é uma das complicações mais 

frequentes em cães diabéticos, tendo seu início precoce. Ela se desenvolve de 

maneira rápida, devido à alta permeabilidade do cristalino à glicose, convertendo-a 

em frutose e sorbitol, o que desencadeia acúmulo osmótico de água, intumescência 

e agregado de proteínas no cristalino, cursando com opacidade. É importante 

realizar exame oftalmológico completo, com a avaliação da resposta ao refl exo 

pupilar à luz, refl exo de ameaça, teste lacrimal de Schirmer, mensuração da 

pressão intraocular (PIO), exame da câmera anterior por lâmpada de fenda e 

oftalmoscopia direta ou indireta, após instilação de colírios midriáticos, devendo 

estes exames serem realizados em todos os pacientes diabéticos (Gomes, 2017).

A ecografi a ocular é um exame seguro, de baixo custo, não invasivo, e 

de fácil realização, sendo importante para complementar o exame oftálmico 

e avaliar o corpo ciliar. O tratamento indicado para a catarata é cirúrgico, e o 

procedimento de eleição é a facoemulsifi cação. Esta técnica vem demonstrando 

efi cácia, redução no tempo cirúrgico, além de melhor cicatrização e recuperação 

do paciente (Guimarães, 2015). O objetivo do trabalho foi relatar o caso clínico de 

um cão com alterações endócrinas e com suspeita de associação com catarata, 

de forma precoce, com 1 ano de idade.

Materiais e Métodos

O presente estudo foi desenvolvido em uma clínica veterinária particular 

do Município de Nilópolis, com autorização do tutor do paciente para utilização 

da descrição do caso para fi ns acadêmicos e científi cos, com assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Por meio do fenômeno observado, baseou-se a metodologia do estudo 
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na evolução e resultados de exames para a descrição do relato do caso clínico 

analítico e descritivo (Pereira, 2011), sendo reportado em sua ordem cronológica 

de ocorrência de evolução dos eventos. Seus detalhes, bem como a evolução 

do mesmo têm como objetivo servir de base para os colegas frente a casos 

clínicos e fenômenos semelhantes, facilitando sua resolução a partir do reporte 

de experiências prévias.

Deste modo, a importância da descrição dos relatos representam evidências 

científi cas particulares, uma vez que a condução do caso envolve a pessoalidade 

do profi ssional que o acompanha e o descreve, levando-se em conta os fatores e 

condução ética do caso (Kienle & Kiene, 2011).

Relato de Caso - Descrição do caso clínico

Foi atendido, em uma clínica veterinária particular do município de Nilópolis, 

um paciente canino (Figura 1), macho, Shih-tzu, com peso de 5 kg, 06 meses, não 

castrado, com queixa de poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e prostrado, 

na maior parte do tempo. Segundo o tutor, eram observadas formigas ao redor 

do local onde o animal urinava. O animal possuía vacinação e vermifugação em 

dia, e se alimentava de ração seca Royal Canin® (Shih-Tzu – Filhote). De acordo 

com o relato do tutor, o animal não fazia uso de medicações periódicas para 

comorbidades.

      Ao exame físico, o paciente apresentou-se com visível apatia e cansaço. 

A temperatura corpórea, aferida por meio retal, foi de 38,2°C, com mucosas 

normocoradas e tempo de preenchimento capilar de 2 segundos, estando estes, 

Figura 1: Canino, Shih-Tzu, 6 meses, apresentando poliúria,  polidipsia, polifagia, perda de peso e prostração.
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 Fonte: Valores de referência: LAB&VET.

EXAMES VALORES REFERÊNCIAS

Proteínas Totais Plasmáticas 7,0 g/dL 5,8 – 8,0 g/dL

Ureia 37,7 mg/dL 20 – 50 mg/dL

Creatinina 0,6 mg/dL <1a: até 1.05 mg/dL

ALT (TGP) 156 U/L 10 – 88 U/L

AST (TGO) 67.1 U/L 10 – 88 U/L

Fosfatase Alcalina 43 U/L 20 – 156 U/L

GGT 9,3 U/L Até 10 U/L

Glicose 428 mg/DL 70 – 110 mg/dL

dentro dos parâmetros de normalidade para a espécie e faixa etária. 

      Ainda durante o exame físico, a frequência cardíaca apresentava-se em 

110 bpm e respiratória de 30 mpm, também se apresentam dentro dos parâmetros 

de normalidade. A ausculta cardíaca e respiratória apresentava-se sem alterações 

dignas de nota. 

      Na palpação não foram encontradas alterações. Verifi cou-se a glicemia 

do animal por meio do glicosímetro portátil, E o valor encontrado foi 380 mg/

dl, caracterizando a hiperglicemia. Vale ressaltar que o paciente estava em jejum 

no momento da avaliação. Por meio destes achados, a suspeita inicial era de 

uma possível alteração endócrina (diabetes) devido hiperglicemia e pelos sinais 

reportados pelo tutor, que são condizentes da doença.

      Após os dados obtidos por meio do exame clínico, procedeu-se a coleta 

de sangue, com avaliação do hemograma, bioquímica sérica renal e hepática, 

dosagem de glicose e urinálise. 

            Os exames laboratoriais apresentaram algumas alterações, os quais 

as mais relevantes: glicose (428 mg/dL) (tabela 1) e urinálise (fi gura 2) com 

características físico-químicas de urina em coloração amarelo-claro, com aspecto 

límpido, odor levemente adocicado, corpos cetônicos traços, proteína traços e 

glicosúria. Demais achados sem alterações.

            Na dosagem da bioquímica sérica hepática (Tabela 1), o paciente 

apresentou alteração na ALT (156 U/L), sem demais alterações em bioquímicas.

Tabela 1: Valores encontrados na avaliação laboratorial do paciente, seguido 

dos valores de referência para espécie.



75 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

Figura 2: Exame EAS do referente cão com características físico-químicas de urina em coloração amarelo-claro, 
com aspecto límpido, odor levemente adocicado, corpos cetônicos traços, proteína traços e glicosúria.

Como forma de complementar a avaliação clínica, realizou-se a curva 

glicêmica no paciente para avaliar, durante 24 horas, a “fl utuação” da glicemia de 

acordo com o manejo insulínico instituído (Gráfi co 1).

Gráfi co 1: Gráfi co da curva glicêmica do cão, apresentando hiperglicemia 

em período de avaliação de 12 horas. Alimentação sempre realizada antes do uso 

da insulina, evitando hipoglicemia.  

      Após análise dos exames, foi confi rmada a suspeita de DM. 

          Diante do exposto, iniciou-se protocolo com a utilização da Insulina 

NPH de uso humano, com dosagem de três unidades internacionais (UI), a cada 

12 horas, por via subcutânea e de uso contínuo (de acordo com a resposta da 

aferição da curva glicêmica). Além disso, foi realizada dieta com o consumo de 

60g, fracionada em 2 porções ao dia da ração terapêutica (Hills® Prescription 

Diet W/D Controle do Peso e Glicêmico Para Cães Filhotes Diabéticos®).

Fonte: Arquivo Pessoal, 2016.
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Figura 3: Paciente canino do relato, shih-Tzu, 6 meses e apresentando opacidade  bilateral em lentes (catarata).

     Tratamento medicamentoso de suporte, onde foram instituídos: SAMe 

140mg - uso manipulado (S-Adenosil-Metionina), por via oral, 1 capsula entérica 

a cada 24 horas , por tempo indeterminado, Ursacol (Ácido Ursodesoxicólico), 

como agentes hepatoprotetores e antioxidantes  para controle e redução das 

lesões em hepatócitos, verifi cadas por meio do aumento das enzimas hepáticas, 

por via oral, 1/2 comprimido 1 vez ao dia, por 30 dias. 

            Foi prescrito também, Chromo Dog Tabs (DL-metionina, picolinato 

de cromo, estearato de magnésio, parede celular de levedura, Saccharomyces 

cerevisiae, maltodextrina, celulose microcristalina, dióxido de silício e água), 

Suplemento Alimentar, que fora recomendado por causa da perda de peso do cão, 

tendo este medicamento importância no metabolismo da glicose intracelular, por 

via oral, 1 tablete uma vez ao dia , uso contínuo, Hepvet® (Cisteína - precursora 

direta da glutationa, Piridoxina - vitamina B6, Glutamina, Glicina, Ribofl avina - 

vitamina B2, Colina e inositol), Suplemento Alimentar, que fora usado para apoiar 

as funções desempenhadas pelo fígado auxiliando no metabolismo de gorduras 

e proteínas, por via oral, 1 comprimido ao dia, uso contínuo e Além disso, Gaviz 

10mg – Omeprazol, que foi prescrito como protetor gástrico, por conta do uso 

das medicações citadas, 1/2 comprimido, uma vez ao dia e em jejum, por 10 dias.

           Após seis meses de controle e manejo adequado sobre a DM, o cão 

apresentou opacidade bilateral em lentes (cristalino) (Figura 3), sendo encaminhado 

ao médico veterinário oftalmologista para melhor avaliação. 
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 No exame oftalmológico realizado, foram avaliados os refl exos de ameaça, 

avaliação da resposta ao refl exo pupilar à luz, refl exo corneano e palpebral. Ainda 

foi realizado o teste lacrimal de Schirmer e fora avaliada a integridade da córnea, 

com a utilização da fl uoresceína. Foi examinada a câmara anterior, foi realizada a 

tonometria através do Tonopen® (caneta para mensurar a pressão intraocular) e 

não foi possível a visualização da retina através da fundoscopia, devido à opacidade 

bilateral. 

Após avaliação, foi constatado que o animal tinha refl exo de ameaça em 

ambos os olhos. No exame com fonte luminosa e lupa de aumento combinado 

com oftalmoscopia direta, foi observada opacidade radial abrangendo 60% do 

núcleo de lente bilateral. No Teste de Schirmer verifi cou normalidade na produção 

da lágrima, com 17mm/min em olho direito e 18mm/min em olho esquerdo, (Ref.: 

15 e 25mm/min) (Gelatt, 2014). Na tonometria também não houve alteração na 

avaliação da pressão intraocular, apresentando resultados de 16mmHg no olho 

direito e 17mmHg no olho esquerdo. Considerou-se valor dentro da normalidade 

entre (Ref.:15 e 25 mmHg) (Oriá et al. 2013). 

Após realizar os exames clínicos oftalmológicos completos, através 

dos métodos semiológicos para a avaliação do sistema visual do animal, foi 

diagnosticada catarata juvenil bilateral por decorrência da DM, tendo indicação 

cirúrgica.

Com a fi nalidade de instituir o tratamento cirúrgico para catarata por 

meio da técnica de facoemulsifi cação, foram solicitados exames pré-operatórios 

(hemograma, bioquímica renal, hepática e glicose).   Também foram solicitados 

exames complementares como: eletrocardiograma, ecografi a ocular e 

eletrorretinograma.

Os  exames  laboratoriais  não  apresentaram  alterações. No eletrorretinograma 

e na ecografi a ocular, não foram evidenciadas alterações. O eletrocardiograma do 

animal apresentou ritmo regularmente irregular e arritmia sinusal com marcapasso 

migratório, não impossibilitando o procedimento cirúrgico.

Após a realização de todas as etapas pré-cirúrgicas, foi realizado apenas 

a cirurgia por facoemusifi cação no olho esquerdo do animal (fi gura 4) e sem 

o implante da lente intraocular, por questões fi nanceiras do tutor. Para o 

tratamento pós-cirúrgico da catarata, foi instituído um protocolo medicamentoso 

sendo prescritos os medicamentos de uso tópico: colírios à base de Acetato de 
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Prednisolona - indicado no tratamento de infl amações oculares, Anti-Infl amatórios 

não Esteroidais (AINEs) no tratamento da dor e infl amação associados à cirurgia 

de catarata e a Fluorquinolonas - Antibacteriano utilizado para tratamento e 

doenças infecciosas nos olhos. Além disso, associou-se midriático e cicloplégico, 

para controle da dor e relaxamento do corpo ciliar, todos 01 gota, 4 vezes ao dia.

  Para tratamento sistêmico, foi receitado Prednisona - Anti-Infl amatórios 

Esteroidais (AIEs), indicado em doenças oftálmicas, ½ comprimido 1 vez ao dia 

e Amoxicilina 250mg/5ml- Antibacteriano de amplo espectro no combate de 

infecções, 2 ml, 2 vezes ao dia. Durante esse período o animal utilizou o colar 

elizabetano. O animal retornou 7 dias depois para revisão, apresentando refl exos 

oculares e com uma opacidade na córnea, que foi melhorando ao longo do tempo 

com o uso de Tacrolimus, imunossupressor utilizado no tratamento de doenças 

oculares infl amatórias, pomada 2 vezes ao dia e uso indeterminado.

            O animal apresentou melhoras signifi cativas, após realizar todo 

tratamento instituído (fi gura 5). Referente à sua visão, o animal foi se adaptando, 

tendo em vista que o mesmo não fez uso do implante da lente intraocular (afacia). 

Aos poucos o cão foi voltando a sua normalidade mesmo hipermetrope e com 

a realização da cirurgia de catarata em apenas em um dos olhos. O mesmo não 

apresentou alterações oculares reincidentes ao decorrer dos anos.

 Figura 4: Olho esquerdo do paciente canino após a cirurgia de catarata por facoemulsifi cação.
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Figura 5: Paciente canino do relato após 6 meses de cirurgia, apresentando melhoras ocular após tratamento 
instituído.

 Discussão

Os sinais clínicos clássicos de cães diabéticos incluem a polidipsia, poliúria, 

polifagia e perda de peso (Gilor, 2016). Esses sinais foram observados pelo tutor 

e relatados durante a anamnese no presente caso, sendo preponderantes na 

suspeita clínica para diabetes mellitus.

A DM juvenil é bastante rara e diagnosticada em cães, representando apenas 

1% de todos os casos caninos (Jouvion et al., 2006). Sendo assim, a DM acaba 

sendo menos comum em cães muito jovens. No caso em questão, o cruzamento 

consanguíneo pode ter infl uenciado, tendo em vista o histórico de parentes com 

diabetes. Alterações como aplasia das ilhotas pancreáticas, pancreatite aguda e 

atrofi a idiopática do pâncreas, são possíveis causas (Mcgavin; Zachary, 2009).

Ocorrendo a persistência da hiperglicemia, esta pode cursar com lesão 

em órgãos, como os olhos, onde ocorre difusão de glicose para dentro da 

lente, característico da catarata (Kerner, 2014). Foi constatada durante o exame 

físico com médico veterinário oftalmologista, a evidência de catarata bilateral, 

que provavelmente ocorreu pelo edema e precipitação proteica decorrente da 

presença do sorbitol, remetendo-se na opacifi cação de lente. Embora o tratamento 

da DM tenha sido o mais precoce possível, o fato do paciente ser um animal jovem, 

tendo toda sua porção do cristalino ainda em formação, poderá ter contribuído 
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para que a catarata se instalasse 6 meses após  diagnóstico e tratamento da DM  

(Freitas, 2008).

 Na urinálise, por meio do EAS, foi evidenciada cetonúria e glicosúria neste 

paciente, fatores de extrema importância para o diagnóstico da DM tipo 1. Ainda, 

a cetonúria possui valor prognóstico que remete a um estágio de complicação 

da DM, a cetoacidose diabética, uma vez que já denota a formação de corpos 

cetônicos decorrente do distúrbio do metabolismo dos carboidratos, por via 

gliconeogênica, sendo fundamental esta interpretação neste caso, para o 

estabelecimento da conduta médica (Kerner, 2014).

A cetoacidose diabética é uma doença de altíssima gravidade e considerada 

uma emergência médica, podendo levar a óbito o animal. Ela é defi nida pelas 

alterações metabólicas agudas e extremas, como por exemplo: a acidose metabólica, 

desidratação e hiperglicemia (Nelson & Couto, 2015). No caso em questão, pelo 

fato do animal ainda estar em fase inicial da doença, não diagnosticado e tratado, 

com uma quantidade insufi ciente de insulina, o que acabou levando-o ao quadro 

de cetoacidose (Ettinger & Feldman, 2004).

A principal função da insulina é promover a entrada de glicose para as 

células, e assim, ser utilizada em inúmeras atividades do organismo (Kerner, 2014). 

A DM tipo I, (insulinodependente) é a mais frequente encontrada em cães, sendo 

caracterizado pela perda ou disfunção da secreção de insulina nas células-beta do 

pâncreas, impossibilitando o controle glicêmico e também a entrada de glicose 

nas células (Gilor, 2016), o que justifi ca todas as informações obtidas do animal 

durante a anamnese. Erros no tratamento da DM pode fazer com que os pacientes 

desenvolvam, como por exemplo, a cetoacidose diabética, a retinopatia e a piora 

no quadro da catarata. A importância no tratamento e o manejo adequado são 

essenciais para controle da doença (Miller, 2018).

Foi observado, ao exame bioquímico, hiperglicemia de 428 mg/dL, 

alteração comum encontrada em avaliações bioquímicas de cães com diabetes, 

não descartando a necessidade de urinálise, que neste paciente cetonúrico, 

corroboram valores que indicam gravidade da doença e prognóstico reservado 

(Feldman et al., 2014). Ainda, a ALT, isoladamente, sugere ligação com o DM neste 

caso, pois existe uma sobrecarga metabólica que leva ao extravasamento de 

enzimas (Kerner, 2014).

Mesmo o animal em questão não realizando, a urocultura nesses casos é de 

extrema importância, devido ao número elevado de cães com infecção urinária, 
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pois cães acometidos por DM, com presença de glicosúria, progredindo a uma 

baixa atuação leucocitária e uma perfusão tecidual, colabora para que infecções no 

trato urinário aconteçam com mais frequência (Boag, 2012).      

De acordo com Miller (2018), a catarata é uma das complicações mais 

frequentes em cães diabéticos e com início precoce. Esse sinal clínico foi relatado 

pelo tutor durante a anamnese, informando que mesmo depois de todo controle 

necessário sobre a DM, o animal teria fi cado com opacidade ocular bilateral, sendo 

evidente que o tempo para formação do precipitado osmótico na lente poderá 

ocorrer mesmo após controle da causa de base.

A catarata tem maior incidência em cães do que em gatos, com destaque 

para as raças mais predispostas como: Poodle Toy, Cocker Spaniel, Schnauzer, 

Pequinês, Shih-Tzu e Dachshund (Freitas, 2008). Estas informações condizem 

com o caso em questão, o qual temos um paciente da raça Shih-tzu, macho e 

que foi diagnosticado com catarata com 1 ano de idade.

Para que a cirurgia de catarata tenha êxito, todo o globo ocular deve ser 

examinado e estar em condições, com exceção da lente. Com a opacifi cação 

da lente, a verifi cação da retina pela fundoscopia fi ca difi cultada, sendo assim, o 

eletrorretinograma é um teste eletrônico que permite verifi car a retina, antes da 

realização da cirurgia (Maggs et al., 2017). Nesse exame posicionam-se, ao redor 

do olho, eletrodos identifi cando diferenças de potencial por meio de luz.

É de grande valia à identifi cação de quaisquer alterações oculares que 

contraindicam a cirurgia por facoemulsifi cação ou que possam prejudicar o 

resultado visual do paciente (Squarzoni, 2007). A ultrassonografi a ocular é 

solicitada no pré-operatório, pois auxilia no diagnostico de alterações oculares, 

por exemplo: deslocamento de retina, hemorragias, tumores intraoculares, 

degeneração e deslocamento do vítreo, luxação de lente, entre outros (Mirshahi 

et al., 2014). É possível também avaliar o estágio de desenvolvimento da catarata.

 Das diversas técnicas utilizadas na remoção da catarata, a facoemulsifi cação 

é a técnica mais utilizada nos dias atuais, pois ela se dispõe a uma incisão pequena 

na córnea, com um risco menor de deiscência de sutura, tempo reduzido na 

cirurgia, trazendo benefícios com melhores resultados, menos complicações 

no pós-operatório e porcentagem positiva na recuperação da visão do paciente 

(Guimarães, 2015). Com a boa evolução pós-cirúrgica do animal, as doses das 

medicações prescritas no tratamento foram gradativamente diminuídas até o 

animal se recuperar, evitando uso contínuo de fármacos que poderiam contribuir 
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por sobrecarregar outros órgãos. 

Outro ponto a ser considerado é o implante da lente da lente intraocular. 

Após a retirada da lente, o paciente se torna afácico e hipermetrope, pela perda 

da refração da lente retirada. A solução pode ser através do implante de uma 

lente intraocular artifi cial.  A utilização da lente intraocular melhora a visão dos 

pacientes, melhorando o seu poder óptico de forma considerável (Slatter 2005). 

No caso do cão do relato, ele não fez uso de lente intraocular, fi cou hipermetrope, 

mas conseguiu se adaptar e viver dentro das suas possibilidades (não esbarrando 

nos objetos).

Conclusão

      O diagnóstico da DM foi possível após o entendimento dos sinais clínicos 

apresentados, realização e interpretação de exames laboratoriais, juntamente 

com apoio de exames complementares, que devem ser preconizados mesmo em 

pacientes jovens.  

      A rapidez no controle da doença foi primordial para que o animal tivesse 

melhor expectativa de vida, pois casos não controlados podem levar o animal ao 

óbito, principalmente após a manifestação de cetoacidose. 

      O tratamento defi nitivo para a catarata é cirúrgico e o quanto mais precoce 

for realizado, maiores são as chances de resultado favorável e a possibilidade 

do implante da lente intraocular no paciente para sua posterior recuperação da 

acuidade visual. 
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ESTUDO DOS CASOS E SUSPEIÇÕES DE LEISHMANIOSE 
VISCERAL CANINA ATENDIDOS NA UNIVERSIDADE DE 
VASSOURAS

Resumo. A leishmaniose visceral canina é uma antropozoonose causada pelo 

protozoário Leishmania infantum, que é transmitido através da picada de 

fl ebótomos fêmeas de Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi. O protozoário 

possui como reservatórios silvestres os marsupiais e as raposas e o cão como 

reservatório doméstico. Em virtude do processo de urbanização e desmatamento, 

o vetor sofreu uma adaptação, e a doença se expandiu para o meio urbano. Este 

estudo teve como objetivo realizar um levantamento de casos confi rmados e 

suspeitos de leishmaniose visceral canina atendidos no Hospital Veterinário da 

Universidade de Vassouras no período de 2015 a 2022 e aplicar um questionário 

aos tutores desses animais visando analisar o seu nível de conhecimento a 

respeito da doença. Durante o estudo foram registrados 18 casos, sendo 6 deles 

positivos. Com análise dos dados coletados das fi chas dos animais foi possível 

observar que não houve relação signifi cativa entre sexo e positividade dos animais, 

porém em relação à idade, foi observado maior prevalência de casos em animais 

de 2 a 5 anos. Os sinais clínicos mais frequentes entre suspeições e animais 

positivos foram as alterações cutâneas, o emagrecimento, a hiperqueratose e a 

onicogrifose. Entretanto, apenas 6 dos 18 cães com suspeita apresentavam de 

fato a doença. Com isso foi possível observar que a inespecifi cidade dos sintomas 

prejudica o diagnóstico correto da LVC. Através da aplicação do questionário 

aos tutores pôde-se identifi car que a maioria não suspeitou da doença antes da 

primeira consulta do animal com médico veterinário e que seu conhecimento 

acerca da enfermidade bem como a adoção de medidas preventivas sofreu uma 

mudança positiva após a confi rmação do diagnóstico. Todos os tutores sabiam o 

que eram zoonoses e o que era LVC e em relação aos sintomas em cães, apenas 1 
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(1/9) não soube responder.  A respeito dos sintomas em humanos, 7 (7/9) sabiam 

quais eram, e em relação as medidas de prevenção, todos souberam responder. 

Sobre a transmissão da LVC, apenas 1 (1/9) tutor não soube responder e dos 6 

animais positivos, apenas 1 (1/6) não recebeu tratamento e somente 1 (1/6) deste 

grupo foi eutanasiado. Diante disso, é fundamental que sejam realizadas ações de 

educação em saúde pública, para auxiliar na difusão de informações a respeito da 

leishmaniose visceral canina, contribuindo assim para melhorar o conhecimento 

e entendimento da população e principalmente dos tutores de animais sobre a 

importância de seu controle e prevenção. 

Palavras-chave: antropozoonose, estudo retrospectivo, leishmaniose 

STUDY OF CASES AND SUSPICIONS OF CANINE VISCERAL 
LEISHMANIASIS TREATED AT UNIVERSIDADE DE 
VASSOURAS
Abstract. Canine visceral leishmaniasis is an anthropozoonosis caused by the 

protozoan Leishmania infantum, which is transmitted through the bite of female 

sandfl ies of Lutzomyia longipalpis and Lutzomyia cruzi. The protozoan has 

marsupials and foxes as wild reservoirs and the dog as a domestic reservoir. 

Due to the process of urbanization and deforestation, the vector underwent an 

adaptation, and the disease expanded to urban areas. This study aimed to carry 

out a survey of confi rmed and suspected cases of canine visceral leishmaniasis 

treated at the Veterinary Hospital of the University of Vassouras from 2015 to 2022 

and to apply a questionnaire to the tutors of these animals in order to analyze their 

level of knowledge about the disease. During the study, 18 cases were recorded, 

6 of which were positive. With the analysis of the data collected from the records 

of the animals, it was possible to observe that there was no signifi cant relationship 

between sex and positivity of the animals, but in relation to age, a higher prevalence 

of cases was observed in animals aged 2 to 5 years. The most frequent clinical 

signs among suspects and positive animals were skin changes, weight loss, 

hyperkeratosis and onychogryphosis. However, only 6 of the 18 suspected dogs 

actually had the disease. Thus, it was possible to observe that the non-specifi city 

of the symptoms impairs the correct diagnosis of CVL. Through the application 

of the questionnaire to the tutors, it was possible to identify that the majority did 

not suspect the disease before the animal’s fi rst consultation with a veterinarian 
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and that their knowledge about the disease as well as the adoption of preventive 

measures underwent a positive change after confi rmation of the diagnosis. . All 

tutors knew what zoonoses and CVL were and regarding symptoms in dogs, only 

1 (1/9) could not answer. Regarding the symptoms in humans, 7 (7/9) knew what 

they were, and regarding the prevention measures, all of them knew the answer. 

Regarding the transmission of CVL, only 1 (1/9) tutor could not respond and of the 6 

positive animals, only 1 (1/6) did not receive treatment and only 1 (1/6) of this group 

was euthanized. In view of this, it is essential that public health education actions 

are carried out to assist in the dissemination of information about canine visceral 

leishmaniasis, thus contributing to improve the knowledge and understanding of 

the population and especially of animal tutors about the importance of its control. 

and prevention.

Keywords: anthropozoonosis, retrospective study, leishmaniasis 

Introdução

A leishmaniose visceral canina (LVC) é considerada uma antropozoonose 

popularmente conhecida como calazar, e devido a sua alta incidência e distribuição 

mundial, possui grande importância dentro da saúde única. Além disso, vem 

atingindo maiores proporções devido à urbanização e ao desmatamento (Silva & 

Winck, 2018). Na América Latina, o Brasil destaca-se como o país que possui alta 

casuística e dispersão geográfi ca da LVC, tornando-a uma doença de notifi cação 

obrigatória em caso de suspeita (WHO, 2021). 

Seu agente etiológico é o protozoário Leishmania infantum (syn chagasi), 

pertencente à família Trypanosomatidae, transmitido através da picada de fêmeas 

do gênero Lutzomyia, especialmente a espécie L. longipalpis (Silva, 2007). Estes 

fl ebótomos são conhecidos como mosquito-palha, e tem como hospedeiros 

vertebrados raposas e marsupiais em ambientes silvestres, e os cães em ambientes 

domésticos. O cão, reservatório doméstico da LVC, desempenha papel importante 

dentro da epidemiologia da doença pois a alta casuística em cães precede a 

infecção em humanos (CDC, 2020). Outro ponto importante a ser destacado em 

relação à doença corresponde a mudança na epidemiologia do vetor. Outrora a 

leishmaniose visceral canina era considerada uma doença de ocorrência restrita ao 

meio rural, diferentemente dos tempos atuais, onde possui caráter reemergente e 

alta casuística em áreas urbanas (Gontijo & Melo, 2004). 
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Cães infectados frequentemente apresentam sinais clínicos inespecífi cos, 

porém quando presentes correspondem a linfadenomegalia, dermatopatias, 

emagrecimento e atrofi a muscular. A sintomatologia inespecífi ca difi culta o 

diagnóstico, aumentando sua morbidade e mortalidade (Galvão et al., 2019). 

Desse modo, em função de seu alto poder zoonótico e aumento constante no 

território brasileiro, o presente estudo tem como principal objetivo realizar uma 

análise retrospectiva das fi chas clínicas dos casos e suspeições de LVC atendidos 

no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras.

Material e métodos

Foi realizada uma análise retrospectiva dos casos e suspeições de 

leishmaniose visceral canina atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 

de Vassouras, localizado no bairro Barreiro, do município de Vassouras, no Estado 

do Rio de Janeiro. Através da coleta das fi chas de atendimentos realizados na 

rotina do hospital no período dos anos de 2015 a 2022, foram selecionadas as 

fi chas de animais que apresentaram sintomatologia suspeita ou diagnóstico 

positivo para leishmaniose visceral canina. As informações coletadas formaram 

uma base de dados com informações dos animais como idade, sexo, sinais clínicos 

apresentados, método de diagnóstico dos animais positivos e o histórico anterior 

do animal.  

Após a coleta e seleção dos dados, foi aplicado um questionário aos 

tutores de animais suspeitos e confi rmados, com o objetivo de avaliar seu nível 

de conhecimento sobre o controle e profi laxia da leishmaniose visceral canina e 

verifi car qual o destino dos animais após diagnóstico positivo para a enfermidade 

bem como sua condição atual em caso de animais em tratamento. Os resultados 

obtidos foram tabelados, analisados, e comparados através do programa Excel 

por meio de estatística básica descritiva. 

Resultados e discussão 

Após análise das fi chas de atendimento clínico do Hospital Veterinário da 

Universidade de Vassouras, foram encontrados 18 casos suspeitos de leishmaniose 

visceral canina, sendo 6 casos destes com diagnóstico positivo para a doença. Na 

vigente análise foram considerados positivos somente os animais que possuíam 

resultado positivo (reagente) no teste sorológico ELISA e na histopatologia. Os 

animais positivos somente no DPP (dual path platform, realizado pelo Instituto 
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de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), não foram considerados 

como positivos para LVC devido ao fato de que o DPP corresponde a um teste 

de triagem que possui baixa especifi cidade quando comparado a outros testes 

sorológicos, favorecendo a ocorrência de reações cruzadas com agentes como 

Babesia canis, Ehrlichia canis e Anaplasma spp, e ocasionalmente resultando em 

um falso positivo para a doença (Lima et al., 2010; Maia & Campino, 2008). 

Em relação à variável sexo, dentre os animais com suspeita de leishmaniose 

visceral canina, 61,11% (11/18) dos animais eram machos, enquanto 38,89% (7/18) 

eram fêmeas, e dentre os animais positivos 100% (5/5) eram machos. Segundo 

Bezerra (2012) em um estudo realizado na microrregião de Itaguaí, não foi 

observada relação signifi cativa entre sexo e soropositividade canina. No presente 

estudo, embora o percentual de machos entre suspeitos e positivos seja maior, 

não há informação na literatura que suporte a diferença na distribuição da doença 

entre os sexos. Outros estudos relacionados à epidemiologia da leishmaniose 

visceral canina e sua soropositividade em cães descrevem que a variável sexo não 

apresenta importância signifi cativa para a positividade dos animais (Barbosa et al., 

2010; Oliveira et al., 2010; Almeida et al., 2009). 

Ao analisar a variável idade, foi observado que dentre os animais com 

suspeita de LVC 16,67% (3/18) possuíam de 6 meses a 2 anos, 50,00% (9/18) de 2 a 

5 anos, 11,11% (2/18) mais que 5 anos e 22,22% (4/18) foram considerados apenas 

adultos considerando suas características, somado à incerteza quanto ao tempo 

do nascimento do animal. Dentre os animais positivos 66,67% (4/6) possuíam de 2 

a 5 anos, 16,67% (1/6) mais que 5 anos e 16,67% (1/6) foram considerados adultos, 

conforme indicado nos gráfi cos 1 e 2, respectivamente. França-Silva et al. (2003) 

e Barbosa et al. (2010) observaram em seus estudos que não há predisposição 

para a infecção inerente à idade, e que cães de diferentes faixas etárias possuem 

a mesma probabilidade de contrair leishmaniose visceral canina. Porém, Gállego 

(2004) atribui a maior prevalência de leishmaniose visceral canina em animais 

adultos jovens ao período de incubação longo do protozoário, que pode variar 

entre 2 e 7 meses. Matos et al. (2006), em um estudo que avaliou a ocorrência da 

leishmaniose visceral canina, em Mossoró, Rio Grande do Norte, observou que 

os animais considerados adultos jovens foram os mais acometidos pela doença, 

em função do fato de que animais nessa faixa de idade passam mais tempo em 

ambientes extradomiciliares quando comparados a fi lhotes, característica que 

pode contribuir para o aumento da possibilidade de contato com o vetor da 
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doença. Bezerra (2012) e Zivincjak et al. (2005), relataram maior prevalência da 

doença entre animais da faixa etária de 3 a 7 anos. Os resultados encontrados no 

presente estudo corroboram com as observações feitas por Matos et al. (2006), 

Bezerra (2012) e Zivincjak et al. (2005), uma vez que dentre os animais positivos 

(subgrupo oriundo do grupo de animais com suspeita da doença), a faixa etária de 

maior ocorrência da enfermidade foi de animais de 2 a 5 anos, resultado também 

encontrado entre os animais com suspeita da doença.  

Figura 1. Gráfi co indicando a variação da idade dentre animais com suspeita de LVC. 

Figura 2. Gráfi co indicando a variação da idade dentre animais com diagnóstico positivo para LVC.

Considerando a sintomatologia que ocorre em infecções por Leishmania 

chagasi, cães infectados podem manifestar sinais clínicos variados dependendo 

do sistema atingido, porém os mais comuns correspondem a apatia, anorexia, 

emagrecimento, lesões cutâneas especialmente em região de focinho e 
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Figura 3. Gráfi co indicando os sinais clínicos apresentados por casos suspeitos de LVC.

Figura 4. Gráfi co indicando os sinais clínicos apresentados por animais positivos para LVC.

orelhas, onicogrifose, linfadenomegalia e febre (Contreras et al., 2019). Além 

disso, outros sinais clínicos podem ser manifestados como hepatite, epistaxe, 

anemia arregenerativa, diarreia, hepatoesplenomegalia, problemas articulares, 

conjuntivite, lesões oculares e lesões dermatológicas (Dantas-Torres et al., 2006; 

Feitosa et al., 2000). Neste estudo, dos 18 animais com suspeita da doença, 

83% (15/18) apresentaram alterações cutâneas, 33% (6/18) emagrecimento, 17% 

(3/18) anorexia, 17% (3/18) hiperqueratose de coxins, 11% (2/18) onicogrifose, 

11% (2/18) prostração e 6% (1/18) linfadenomegalia. Dentre os 6 animais com 

diagnóstico positivo para LVC, 100% (6/6) apresentaram alterações cutâneas, 

50% (3/6) emagrecimento, 33,3% (2/6) onicogrifose, 33,3% (2/6) hiperqueratose 

de coxins e 16,7% (1/6) linfadenomegalia, conforme indicado nos gráfi cos 3 e 4, 

respectivamente. 
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No presente estudo, os animais considerados como casos suspeitos de LVC 

foram atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras e todos 

deste grupo apresentavam sinais clínicos, que contribuíram para que fossem 

considerados casos suspeitos para a doença. No entanto, em levantamentos 

epidemiológicos é possível detectar positividade para leishmaniose visceral canina 

em animais assintomáticos ou oligossintomáticos (Contreras et al., 2019; Azevedo 

et al., 2008; Silva, 2007). Tanto em animais positivos quanto em animais com suspeita 

da doença os sinais clínicos mais comumente observados neste estudo foram 

lesões cutâneas, concordando com os achados descritos pelos autores Almeida 

et al. (2009) e Azevedo (2008). Ambos descreveram que as alterações cutâneas 

como alopecia, descamação e presença de úlceras, foram os sinais clínicos mais 

frequentemente encontrados em animais com diagnóstico positivo para LVC. Além 

disso, no presente estudo também foram descritos emagrecimento, onicrogrifose 

e hiperqueratose de coxins como sintomas frequentes, corroborando com o que 

é descrito na literatura (Oliveira C.S., 2018; Almeida et al.,2009). A onicogrifose 

foi um sinal clínico encontrado apenas em animais que posteriormente à suspeita 

apresentaram resultado positivo para a doença. Embora os 18 animais com 

suspeita da doença apresentassem sinais clínicos compatíveis com a LVC como 

alterações cutâneas e emagrecimento, apenas 6 destes 18 cães de fato possuíam 

a doença. Isto demonstra como a inespecifi cidade dos sintomas apresentados 

por um cão infectado pode difi cultar a conclusão do diagnóstico em função da 

similaridade com outras doenças infecciosas. Em vista disso, deve-se considerar 

os diagnósticos diferenciais da leishmaniose visceral canina. Doenças como a 

babesiose, ehrlichiose, toxoplasmose e doenças dermatológicas como a dermatite 

atópica, pênfi go foliáceo e linfoma cutâneo possuem sinais clínicos que podem se 

confundir com os sintomas da LVC (Galvão et al., 2019). Doenças como a dermatite 

atópica que provoca sinais como descamação, alopecia e hiperqueratose, o linfoma 

cutâneo que provoca úlceras, alopecia e linfadenomegalia e a ehrlichiose que 

causa febre, emagrecimento, linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia e anorexia 

correspondem a doenças que podem apresentar quadros clínicos similares ao da 

LVC, exigindo uma investigação mais apurada (Galvão et al., 2019). Portanto, é 

importante que o médico veterinário conheça a diversidade dos sinais clínicos 

e a interpretação correta dos métodos de diagnóstico, pois eventualmente um 

animal pode ser diagnosticado com outras doenças como ehrlichiose ao invés 
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de leishmaniose visceral canina em função da semelhança da sintomatologia de 

ambas as doenças (Almeida, et al., 2019). 

Em relação ao questionário aplicado aos tutores dos animais, de 18 

tutores, 9 responderam à entrevista. Ao responder as questões, todos os tutores 

afi rmaram saber o que eram zoonoses e o que era leishmaniose visceral canina. 

Dos 9 entrevistados, 8 (8/9) sabiam como a LVC era transmitida. Em relação aos 

sintomas, 8 (8/9) sabiam quais eram os sintomas da doença em cães, enquanto 

1 (1/9) não soube responder.   Dos entrevistados 7 (7/9) afi rmaram saber quais 

eram os sintomas em humanos, enquanto 2 (2/9) afi rmaram não saber. No que diz 

respeito a medidas de prevenção contra leishmaniose visceral canina, todos os 

tutores afi rmaram saber quais eram (Tabela 1), onde 3 (3/9) assinalaram vacinação, 

8 (8/9) o uso de coleiras repelentes em cães, 4 (4/9) o uso de repelentes em 

humanos e 8 (8/9) o uso de telas mosquiteiras. Segundo o Manual de Vigilância e 

Controle da Leishmaniose Visceral, é importante que a população adote medidas 

de proteção individual como telagem de portas e janelas, uso de repelentes, não 

se expor em horários de atividade do vetor (crepúsculo e noite) além disso, a 

adoção de medidas dirigidas ao vetor, como a limpeza urbana, eliminação de 

resíduos sólidos orgânicos com destinação correta dos mesmos e limpezas de 

quintais. Tais medidas têm como objetivo alterar as condições do meio, fazendo 

com que ele não seja mais propício ao estabelecimento de formas imaturas do 

vetor, controlando assim sua multiplicação. Em relação à população canina, 

devem ser utilizadas coleiras impregnadas com deltametrina a 4% como medida 

de proteção individual em cães contra picadas de fl ebotomíneo, uso de telas em 

canis individuais e coletivos, utilizando telas do tipo malha fi na, que têm como 

objetivo evitar a entrada de fl ebotomíneos e consequentemente diminuir o 

contato do vetor com os cães. Ainda em relação à população canina, há uma vacina 

registrada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) contra 

a leishmaniose visceral canina, porém não há constatação do custo-benefício e 

efetividade para o controle da infecção nos cães, que atuam como reservatórios de 

LVC. No presente estudo, todos os tutores afi rmaram saber quais eram as medidas 

de prevenção, e quando questionados sobre quais eram tais medidas, a maioria 

respondeu ser a utilização de coleiras repelentes em cães e a utilização de telas 

mosquiteiras. Embora a maioria dos tutores tenham afi rmado que a prevenção 

é realizada através da utilização de colheitas repelentes em cães, essa opção de 

prevenção pode representar um desafi o dentro da realidade de muitos tutores. 
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O custo de aquisição das coleiras impregnadas com deltametrina a 4% pode 

difi cultar a adoção de medidas de prevenção contra a LVC, principalmente em 

casos de vários animais vivendo no mesmo domicílio e para a população de baixa 

renda (Alves, et al., 2018). Em relação a avaliação do nível de conhecimento dos 

tutores em relação a prevenção, resultado semelhante ao encontrado no presente 

estudo foi descrito por Anversa et al. (2016), em um estudo que teve como objetivo 

avaliar o nível de conhecimento da população sobre leishmaniose visceral no 

município de Bauru (SP). Os autores observaram, através de um questionário, que 

o conhecimento geral da população a respeito da LVC era bom, e em relação as 

medidas de prevenção, a maior parte das pessoas entrevistadas consideraram a 

utilização de telas mosquiteiras e enfatizaram a limpeza urbana e de quintais. 

Dentre os tutores que responderam ao questionário, 5 tiveram diagnóstico 

positivo para a doença em seus animais. A estes tutores foi perguntado se 

suspeitaram da doença em função dos sinais clínicos apresentados pelo animal 

antes da primeira consulta com o médico veterinário, 5 responderam que não 

suspeitaram, enquanto 2 responderam que suspeitaram. Quando questionados 

sobre a melhora no entendimento em relação à doença e às medidas de prevenção 

após a confi rmação do diagnóstico do animal, 83,3% (5/7) responderam que houve 

melhora no entendimento, enquanto 16,7% (1/7) respondeu que não houve melhora. 

Através da realização das entrevistas foi possível observar que os entrevistados 

em sua maioria foram expostos a informações sobre leishmaniose visceral canina 

principalmente após um de seus animais se tornar um caso suspeito. No trabalho 

realizado por Teixeira et al., (2020), que avaliou a percepção da população acerca 

da leishmaniose visceral no município de Vassouras, notou-se que a maioria das 

pessoas não sabia responder ou apresentava respostas confl itantes a respeito 

do que são zoonoses e informações gerais sobre a leishmaniose visceral canina, 

sobre como é transmitida, quais sintomas um animal infectado apresenta e suas 

principais medidas de prevenção. Resultado semelhante foi descrito por Silva, 

Franzini e Scherma (2016) em um estudo realizado em diversos municípios do 

eixo Campinas – Ribeirão Preto, avaliando a percepção da população sobre 

o risco de enfermidades zoonóticas, e foi observado que a maior parte da 

população desconhece principalmente medidas de profi laxia e prevenção de 

diversas zoonoses, incluindo a leishmaniose visceral. Considerando a percepção 

da população em geral a respeito da LVC relatado na literatura e sua diferença em 

relação ao nível de conhecimento em comparação com os tutores de animais que 
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estiveram ao menos em uma situação de possível diagnóstico de LVC, observa-

se a necessidade da implementação de medidas de educação em saúde que 

abordem temas como principais enfermidades zoonóticas, como reconhecê-

las e suas principais medidas de prevenção e em especial sobre a leishmaniose 

visceral canina, visto que as medidas de prevenção são empregadas para se 

evitar a doença. De acordo com Menezes (2016) o nível baixo de conhecimento e 

compreensão da população a respeito da leishmaniose de um modo geral causa 

um impacto negativo no controle da doença, uma vez que um dos fatores de 

extrema importância para o controle da disseminação da enfermidade é a adoção 

de medidas de prevenção corretas e efi cazes por parte da população. 

Dos animais positivos para LVC, 4 (4/5) não foram eutanasiados, enquanto 

1 (1/5) foi eutanasiado após receber o diagnóstico da doença. Dentre os não 

eutanasiados, 4 (4/4) receberam tratamento para a doença, enquanto 1 (1/4) 

não recebeu tratamento. Um dos tutores optou pela não realização nem do 

tratamento, nem da eutanásia do animal positivo. Tal situação representa uma 

problemática do controle da LVC, uma vez que o animal não tratado representa 

um reservatório da doença, contribuindo para sua disseminação. O tratamento de 

cães para LVC é uma medida recomendada, porém o animal infectado continua 

sendo um reservatório do parasito (Oliveira 2018). Não representa uma medida de 

saúde pública devido a fatores como alto custo do tratamento, duração da terapia 

por toda a vida do animal infectado e necessidade de acompanhamento clínico 

e laboratorial (Oliveira, 2018). Além disso, em função da falta de quimioterápicos 

que levem a cura parasitária, o tratamento de cães infectados deve ser baseado 

no controle dos sinais clínicos e diminuição da carga parasitária no organismo 

do animal (Troy, 2009). Devem ser administrados fármacos parasiticidas como 

a miltefosina (milteforan) em combinação com parasitostáticos, como o 

alopurinol. A miltefosina não é capaz de levar a cura parasitológica, e por isso 

deve ser administrada em associação com o alopurinol, que estabiliza a baixa 

carga parasitária na circulação sanguínea do animal infectado (Troy, 2009). É 

importante que seja instituído o monitoramento do animal em tratamento através 

da realização de hemograma, bioquímica e PCR quantitativa para acompanhar a 

parasitemia (Oliveira 2018). Além disso, o uso de drogas destinadas ao tratamento 

de casos humanos como anfotericina B, cetoconazol e fl uconazol é proibido, 

sendo indicado somente o uso do milteforan, como descrito na Nota Técnica 

Conjunta n° 001/2016 MAPA/MS, assinada pelo Ministério da Agricultura Pecuária 



96 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

e Abastecimento e pelo Ministério da Saúde. A eutanásia é recomendada a todos 

os cães sororreagentes e/ou parasitológico/positivos, e deve ser instituída em 

animais não submetidos ao tratamento, uma vez que o animal positivo passa a ser 

um reservatório da doença, contribuindo para disseminação da LVC (Ministério da 

Saúde, 2019).                                 

Tabela 1. Questionário aplicado aos tutores de animais suspeitos e positivos.

Conclusão 

Através do presente estudo, foi possível concluir que não há relação 

entre leishmaniose visceral canina e sexo, porém há uma predominância da 

soropositividade em animais a partir de 2 anos de idade, fato que provavelmente 

está relacionado ao ambiente extradomiciliar que esta faixa etária está exposta. 

Em relação aos sinais clínicos, observou-se que o mais predominante em animais 

infectados são as alterações cutâneas, porém os sinais clínicos apresentados por 

um cão infectado são em sua maioria inespecífi cos, o que pode levar a falha no 

diagnóstico correto, em função da semelhança com os sinais clínicos apresentados 

por outras doenças. Além disso, a partir da realização do questionário foi observado 

que a maior parte dos tutores soube responder às perguntas gerais. 



97 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

Referências bibliográfi cas

Almeida, A. B. P. F; Faria, R. P; Pimentel, M. F. A.; Dahroug, M. A. A; Turbino, 

N. C. M. R; Souza, V. R. F. (2009). Inquérito soroepidemiológico de leishmaniose 

canina em áreas endêmicas de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 42, 156-159.

Almeida, A. C. S.; Macente, B. I.; Marques, B. A. S.; Poletto, B. C. S.; Fantin, 

M. C. C.; Dias, R. F.; Latorre, R. R. (2019). Desafi os do diagnóstico da leishmaniose 

visceral canina: relato de caso Revista de Educação Continuada em Medicina 

Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP. São Paulo: Conselho Regional de Medicina 

Veterinária, 17, 54-59. 

Azevedo, M. A. A.; Dias, A. K. K.; de Paula, H. B.; Perri, S. H. V.; Nunes, C. M. 

(2008). Avaliação da leishmaniose visceral canina em Poxoréo, estado do mato 

grosso, Brasil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. 17, .123-127. 

Armando de, Maria de Fátima et al. (2004). Identifi cation of Leishmania 

(Leishmania) chagasi Isolated from Healthy Skin of Symptomatic and Asymptomatic 

Dogs Seropositive for Leishmaniasis in the Municipality of Rio de Janeiro, Brazil. 

Anversa L, Montanholi RJD, Sabino DL. (2016). Avaliação do conhecimento 

da população sobre leishmaniose visceral. Rev Inst Adolfo Lutz, 75, 25-31. 

Brasil. (2016). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nota 

técnica n°112016/CPV/DFIP/SDA/GM/MAPA. Brasília: Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

Brasil, Ministério da Saúde. (2017). Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2, 705. 

Brasil. Ministério da Saúde. (2014). Manual de Vigilância e Controle da 

Leishmaniose Visceral. 1ª ED. - Brasília: Ministério da Saúde, 122. 

Bezerra da silva, Claudia. (2012). Diagnóstico sorológico e aspectos 

epidemiológico da leishmaniose canina na microrregião de Itaguaí, Rio de Janeiro. 

Barbosa, D. S.; Rocha, A. L.; Santana, A. A.; Souza, C. S. F.; Dias, R. A.; Costa-

júnior, L. M.; Abreu-silva, A. L. (2010). Soroprevalência e variáveis epidemiológicas 

associadas à leishmaniose visceral canina em área endêmica no município do 

Maranhão, Brasil. Ciência Animal Brasileira, 11, 653-659.

CDC – Centers of Disease Control and Prevention. Leishmaniasis – Biology. 

Page last reviewed: February 18, 2020. Disponível em: <https://www.cdc.gov/



98 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

parasites/leishmaniasis/biology.html> Acesso em 25 de abril de 2022.

Contreras, I.K.; Machado, M.A.; Rocha, C.O.J.M; De Oliveira, G.R.; De 

Carvalho, F.C.G. (2019). Sinais clínicos apresentados por cães positivos para 

leishmaniose visceral no município de vassouras, rio de janeiro. Pubvet. 13, 1-6. 

Doi https://doi.org/10.31533/pubvet.v13n4a302.1-6. 

Dantas-torres, F.; Brandão-fi lho, S.P. (2006). Visceral leishmaniasis in brazil: 

revisiting paradigms of epidemiology and control. Revista do Instituto de Medicina 

Tropical, 48, 151-156. 

Feitosa, M. M., Ikeda, F. A., Luvizotto, M. C. R. & Pirre, S. H. V. (2000). Clinical 

aspects of dogs with visceral leishmaniasis from Araçatuba-São Paulo State (Brazil). 

Clínica Veterinária, 5, 36-44. 

França-silva, J.C. Costa, R.T.; Siqueira, A. M.; Machado-Coelho, G.L.L.; 

Costa, C.A.; Mayrink, W.; Vieira, E.P.; Costa, J.S.; Gennaro, O., Nascimento. (2003). 

Epidemiology of canine visceral leishmaniosis in the endemic area of Montes 

Claros Municipality, Minas Gerais State, Brazil. Veterinary Parasitology. 111, 161-

173.

Gállego, M. Zoonosis emergentes por patógenos parasitos: las leishmaniosis. 

(2004). Revue Scientifi que et Technique the Offi  ce International des Epizooties. 

23, 661-676.

Gontijo, C. M. F. & Melo M.N. (2004). Leishmaniose visceral no Brasil: quadro 

atual, desafi os e perspectivas. Revista Brasileira de Epidemiologia, 7, 338-349. 

Galvão, A. L. B.; Ferranti, C. C.; Cavallini, I. B. G.; Mataroli, A. M.i; Bueno, 

M. M. G.; Souza, M. C. Dan de Nardo, C. D. (2019) Diagnósticos diferenciais da 

leishmaniose visceral canina – Revisão de Literatura. Nucleus Animalium, 11, 1-12. 

Doi 10.3738/21751463.3547

Lima, V.M.F, Fattori, K.R., Michelin, A.F., Net, L.S., Vasconcelos, R. (2010) 

Comparison between Elisa using total antigen and immunochromatography 

with antigen rk39 in the diagnossis of canine visceral leishmaniasis. Veterinary 

parasitology, 4, 330-333.

Menezes, Júlia Alves. (2016). Fatores de risco peridomiciliares e conhecimento 

sobre leishmaniose visceral da população de Formiga, Minas Gerais. Revista 

Brasileira de Epidemiologia, 19, 362-374. Doi. 10.1590/1980-5497201600020013. 

Matos, M. M.; Filgueira, K. D.; Amora, S. S. A.; Suassuna, A. C. D.; AHID, S. M. 

M.; Alves, N. D. (2006). Ocorrência da leishmaniose visceral em cães em Mossoró, 

Rio Grande do Norte. Ciência Animal. 16, 51-54.



99 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

Maia, C & Campino, L. (2008). Methods for diagnosis of canine leishmaniasis 

and immune response to infection. Veterinary parasitology, 158, 274-87. 

Oliveira, L. C. P; Araújo, R. R; Alves, C. R; Mouta-confort, E.; López, J. A; Lima, 

F. W. M. (2010). Seroprevalence and risk factory for canine visceral leishmaniasis 

in the endemic area of Dias D’Ávila, Estado da Bahia, Brasil. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical, 43, 400-404.

Oliveira, Carolina Sbaraini. (2018). Leishmaniose visceral canina: Revisão de 

literatura – Porto Alegre, 1-47. 

Silva, Tarcísio Macedo et al. (2016). Percepção da população sobre zoonoses 

e seu controle na área urbana em diversos municípios do eixo campinas - Ribeirão 

Preto, 10, 116-122. 

Silva, C. M. H. S. & Winck, C. A. (2018). Leishmaniose visceral canina: revisão 

de literatura. Revista da Universidade do Vale do Rio Verde, 16, 1-12. Doi  http://

dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v16i1.3383

Silva, Francinaldo S. (2007). Patologia e patogênese da leishmaniose visceral 

canina. Revista Tropica – Ciências Agrárias e Biológicas, 1, 20. 

Teixeira da Silva, Paolla Oliveira. (2020). Estudo epidemiológico sobre 

a percepção da população acerca da Leishmaniose Visceral no município de 

Vassouras – RJ. 

Troy, G. C. American Leishmaniasis. (2009) In: BONAGURA; TWEDT. Kirk’s 

Current Veterinary Therapy XIV. St. Louis: Saunders Elsevier. 

WHO (World Health Organization). Leishmaniasis: factsheet. Geneva, 2021. 

(WHO – Media Centre). Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/leishmaniasis. Acesso em 18 de abril de 2022. 

Zivincjak, T.; Martinkovic, F.; Marinculic, A.; Mrljak, V.; Kucer, N.; Matijatko, 

V.; Mihaljevic, Z.; Baric-rafaj, R. (2005). A seroepidemiologic survey of canine 

leishmaniosis among apparently healthy dogs of Crotia. Veterinary Parasitology. 

131, 35-43.



100 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

HIDRONEFROSE UNILATERAL POR OBSTRUÇÃO DE URETER 
PÓS OVARIOHISTERECTOMIA EM FELINO – RELATO DE 
CASO
Isabelle Medeiros Rodrigues¹*, Caio Felício da Costa¹, João Francisco Bianchini de Toledo¹, 

Sofia Marques Rocha¹, Thiago Abreu Saman¹, Mário dos Santos Filho²
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Resumo. A hidronefrose é caracterizada como a distensão da pelve e dos cálices 

renais em decorrência da obstrução total ou parcial do fl uxo urinário. As lesões 

podem se apresentar de modo agudo ou crônico, uni ou bilateral, afetando 

parte do segmento do trato urinário. As injúrias ureterais são complicações 

reconhecidas das cirurgias abdominais, principalmente de histerectomia, dada a 

frequência que são realizadas em cães e gatos, juntamente com a proximidade 

entre ureter e o coto uterino. Sendo assim, o diagnóstico precoce é de extrema 

importância, pois facilita o manejo imediato e pode resultar em um melhor 

prognóstico, especialmente quando o curso da doença é interrompido ou sua 

progressão é retardada. Baseado nisso, o presente estudo tem por objetivo relatar 

e discutir os achados laboratoriais, de imagem e o estado clínico de um paciente 

com hidronefrose unilateral, com evolução assintomática de origem iatrogênica 

devido à obstrução de ureter pós ovariohisterectomia (OVH). A suspeita partiu 

de um achado incidental por meio da USG, onde foi observada a dilatação da 

pelve renal esquerda. As principais alterações laboratoriais presentes foram 

uremia, hiperpotassemia, hipofosfatemia e aumento de creatinina urinária. Além 

disso, a importância de realizar exames periódicos, mesmo que não haja sintomas 

evidentes em pacientes felinos. Também é fundamental afi rmar a importância da 

tomografi a computadorizada como método de diagnóstico, já que algumas causas 

de obstrução, como coágulos sanguíneos, podem não ser evidenciadas por meio 

de ultrassonografi a. A tomografi a computadorizada também é necessária para 

diferenciar a hidronefrose das demais lesões que podem afetar os rins e ureteres, 

como ureter ectópico, a obstrução por cálculos e a ligadura cirúrgica. Desta 

forma, pode-se concluir que os métodos de diagnósticos para doenças ureterais 

consistem em uma abordagem multimodal, além do mais, deve-se especial 

atenção a paciente com histórico de ovariohisterectomia, mesmo que sem sinais 

clínicos aparentes, os exames pós-operatórios são necessários para a certifi cação 

do sucesso da cirurgia e avaliação da integridade dos órgãos. 
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UNILATERAL HYDRONEPHROSIS DUE TO URETER 
OBSTRUCTION AFTER OVARIOHYSTERECTOMY IN A 
FELINE - CASE REPORT
Abstract. Hydronephrosis is characterized by the renal pelvis and calyces 

distension resulting from total or partial urinary outfl ow obstruction. The lesions 

may present themselves acutely or chronically, uni or bilaterally, a� ecting the 

urinary tract segment parts. Ureteral injuries are recognized complications in 

abdominal surgeries, especially sterilization, duo to the frequency which they 

are performed in dogs and cats, and the proximity between the ureter and the 

uterine stump. Therefore, early diagnosis is extremely important, since it makes 

immediate management easier and may result in a better prognosis, especially 

when the disease course gets interrupted or its progression gets slowed. Based on 

this, the present study has the objetive of reporting and discussing the laboratory, 

imaging fi ndings and clinical state of a patient with unilateral hydronephrosis, 

with asymptomatic evolution of iatrogenic origin due to ureter obstruction after 

ovariohysterectomy (OVH). The suspicion came from an incidental fi nding by using 

USG, in which dilatation of the left renal pelvis was observed. The main laboratory 

fi ndings were uremia, hyperpotassemia, hypophosphatemia, and increased urine 

creatinine. Also, the importance of periodic examinations, even if no symptoms 

are evident in feline patients. It is also crucial to state the importance of computed 

tomography for the diagnostic method, since some obstruction causes, such as 

blood clots, may not be shown in the ultrasound. Computed Tomagraphy is also 

necessary to di� erentiate hydronephrosis from many injuries that may a� ect the 

kidneys and ureters, like ectopic ureter, obstruction calculi, and surgical ligature. 

Thus, it can be concluded that the diagnostic methods for ureteral diseases 

consist of a multimodal approach, in addition, special attention should be given 

to patients with a history of ovariohysterectomy, even without apparent clinical 

signs, postoperative exams are necessary to certify the success of the surgery and 

evaluate the integrity of the organs.

Keywords: castration, multimodal diagnosis, iatrogenic, nephrectomy, uremia

Palavras-chave:castração, diagnóstico multimodal, iatrogênico, nefrectomia, 
uremia
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Introdução

As injúrias ureterais podem ter origem congênita, de baixa incidência, ou 

adquirida. Afecções de ureter caracterizadas como adquiridas são, geralmente, 

secundárias a enfermidades (Litlle, 2015; Ioannidi et al, 2019) ou de origem 

iatrogênica, comumente resultante de procedimentos cirúrgicos, como a 

ovariohisterectomia (OVH)   (Adin, 2011), frequentemente realizada na rotina e 

incentivada aos responsáveis (Santos et al, 2009; Adin, 2011; Plater & Lipscomb, 

2020). Embora as incidências de complicações sejam relativamente baixas, 

dada a frequência de realização desses procedimentos, são descritas diversas 

complicações (Santos et al., 2009; Adin, 2011).

A hidronefrose é originada pela obstrução total ou parcial do fl uxo de saída 

urinário, resultando na dilatação da pelve e dos cálices renais, por consequência, 

provocam o aumento da pressão hidrostática intraluminal e atrofi a do parênquima 

(Little, 2015; Wajczyk et al, 2020). A obstrução pode cursar de modo agudo ou 

crônico, acometendo qualquer porção do segmento do ureter, podendo ocorrer 

de forma uni ou bilateral (Crivellenti, 2015). Quando acometido unilateralmente, 

os sinais clínicos tendem a se apresentar de modo gradual ou até mesmo não 

serem evidenciados, uma vez que o rim contralateral supre a função fi siológica do 

rim afetado (Little, 2015).

Os métodos de diagnóstico consistem em uma abordagem multimodal, 

visto que, pela complexidade da doença, um só método pode não revelar a 

etiologia. Faz-se importante o diagnóstico precoce, pois auxilia no manejo 

imediato e melhora o prognóstico do paciente. 

Considerando as diversas apresentações das injúrias ureterais, 

principalmente, as de curso compensatório, tendo por consequência a difícil 

percepção dos sinais clínicos, objetivamos relatar o caso clínico de um felino com 

hidronefrose unilateral iatrogênica, com evolução assintomática, decorrente de 

obstrução de ureter pós ovariohisterectomia (OVH).

Relato do Caso Clínico

Os dados apresentados neste relato foram autorizados pela tutora do 

paciente, para fi ns de divulgação científi ca e acadêmica, que os disponibilizou 

por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foi atendido na Clínica Veterinária da Universidade de Vassouras, um 

paciente felino, fêmea, sem raça defi nida, de 3 anos, castrado, com peso de 

3,400 kg. O animal foi levado com o intuito de participar de uma aula prática de 
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diagnóstico por imagem.

Durante a anamnese prévia, realizada pela professora, foi relatado 

que o paciente já havia passado por OVH e, posterior a esterilização, já havia 

realizado exame ultrassonográfi co (USG), não apresentando sinais de alterações 

ultrassonográfi cas. Entretanto, durante a USG da referida aula foi observada 

dilatação da pelve renal sendo sugestivo de hidronefrose em rim esquerdo (Figura 

1).

O rim direto apresentava-se tópico e com tamanho habitual, com defi nição 

cortico medular medindo 0,42cm de largura x 0,57cm comprimento. Não foram 

evidenciadas outras alterações dignas de nota nas vísceras e estruturas abdominais.

Procedeu-se, então, a coleta de sangue, sendo analisados: hemograma, 

bioquímica sérica para a avaliação de função hepática e renal, dosagem de fósforo 

e potássio. Dentre esses, foram apresentadas as seguintes alterações: ureia 72 

mg/dl (ref.: 30-60 mg/dl), proteínas plasmáticas totais 8,8 g/dl (ref.: 5,8-8,0 g/dl) 

e ALT 89,0 UI/l (ref.: 10-88 UI/l). 

Com o objetivo de elucidar o quadro, o animal foi encaminhado ao 

nefrologista onde foram solicitados os seguintes exames: hemograma, bioquímica 

sérica renal e hepática, dosagem de fósforo e potássio, EAS, urocultura com 

antibiograma e USG abdominal. 

 Os achados laboratoriais alterados foram hiperpotassemia (4,9 mEq/L, 

ref.:4,0-4,5); hipofosfatemia (4,1 mg/dl, ref.:4,5-8,1); proteína urinária (46,00 mg/

dL, ref.: 0,0 – 0,0) e creatinina urinária (387,2 mg/dL, ref.: 0,0 a 0,0). O leucograma 

apresentou linfopenia (1.140 cels/µl, ref.: 2.500 a 10.000), eosinopenia (60 cels/µl, 

ref.: 100 a 1.500) e hiperproteinemia (8,6 g/dl, ref.: 5,0 a 8,0). 

Figura 1: Exame ultrassonográfi ca do rim esquerdo do felino atendido com conteúdo anecoico, sem defi nição de 
contorno e arquitetura, com ureter esquerdo apresentando área de dilatação próxima a região de trígono vesical. 

Fonte: Arquivo Pessoal, com autorização da Prof.a Me. Bianca Aff onso dos Santos Paiva, 2020.
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 Os demais exames, incluindo os valores creatinina sérica (1,3 mg/dL, ref.: 

0,8 – 1,8) e a ureia (67,0 mg/dL, ref.: 10,0 – 74,0) permaneceram dentro das faixas 

de normalidade. 

Diante dos achados, foram prescritos os seguintes medicamentos: 

prazosina 0,25mg, a cada 12 horas por 6 dias, e cloridrato de tramadol solução 

oral 10mg/gato, a cada 12 horas, por 6 dias. Para o diagnóstico conclusivo foi 

solicitada a tomografi a computadorizada (TC) de trato urinário. 

Na tomografi a computadorizada (Figura 3) foram evidenciados rins 

assimétricos, de densidade e contorno normais. O rim esquerdo apresentava-

se alterado, sendo observado redução de volume, dilatação pélvica de 

aproximadamente 1,2 cm de diâmetro, ainda, apresentando retardo acentuado/

ausência na excreção do meio de contraste durante o tempo do exame. 

Observou-se ureter proximal levemente distendido (medindo 0,4 cm de 

diâmetro), apresentando trajeto tortuoso, sem sinais de processos obstrutivos 

evidentes até a porção terminal, onde tangencia o coto uterino (imediatamente 

antes desta região medindo cerca de 0,2 cm). O rim direito apresentava-se com 

volume habitual, concentrando e excretando o meio de contraste, sem distensão 

de pelves ou ureteres.

Figura 2: Segundo exame ultrassonográfi co do rim esquerdo do paciente atendido com sugestivo de 
hidronefrose. Medindo 3,58 cm de diâmetro, sem defi nição de contornos e arquitetura com dilatação em pelve, 

aprox. 2,99 cm e ureter de 0,25cm. Fonte: Arquivo Pessoal, 2020.

Na urinálise evidenciou-se hematúria, proteinúria e bacteriúria. A relação 

proteína:creatinina urinária foi 0,12 (ref.: <0,5). À nova USG, observou-se rim 

esquerdo medindo 3,58cm de diâmetro, apresentando perda de defi nição de 

contorno e arquitetura, e dilatação em pelve de aproximadamente 2,99cm de 

diâmetro e ureter de 0,25cm de diâmetro, sugerindo hidronefrose (Figura 2).
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Figura 3: Tomografi a computadorizada de abdome com enfoque em sistema urinário, com injeção de meio de 
contraste por via intravenosa. Rins assimétricos, em topografi a usual, de densidade e contorno normais. Fonte: 

Arquivo Pessoal, 2020. 

 Após a análise dos exames realizados, foi concluído que o paciente apresenta 

hidronefrose, associada à dilatação ureteral, sugerindo obstrução mecânica ao 

nível de região de coto uterino, trazendo como diagnóstico presuntivo da causa, 

a ligadura de ureter em porção distal. Foram orientadas duas opções de correção 

para o caso: colocação do cateter SUB (Bypass) ou a nefrectomia do rim afetado, 

uma vez que o risco de agravamento para um processo infl amatório/infeccioso é 

eminente nestes casos.

O método de escolha foi a nefrectomia do rim afetado, dado que a tutora 

não apresentava condições fi nanceiras para custear a colação do cateter Bypass 

ureteral subcutâneo (SUB), além do mais o quadro clínico do paciente tinha 

indicação para a realização da remoção completa do rim esquerdo. O paciente 

não apresentou nenhuma intercorrência do trans e no pós operatório. Passados 

seis meses da cirurgia, foram repetidos os exames como: hemograma, bioquímica 

sérica renal e hepática, e ultrassonografi a. Os resultados não apresentaram 

alterações, indicando que o rim contralateral supriu perfeitamente as funções 

fi siológicas do rim retirado. A principal recomendação para o paciente foi 

aumentar de ingestão hídrica e evitar drogas com potencial nefrotóxico a fi m de 

preservar a função adequada do rim direito.

Discussão

A esterilização cirúrgica é um procedimento frequentemente realizado e 

um dos primeiros aprendidos em meio acadêmico. Acredita-se que os recém-
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formados sejam capazes de desempenhar no início da carreira (Burrow, 2005). 

Com isso, a correlação entre essas duas informações faz com que, na maioria 

das vezes, o procedimento seja subestimado, visto que possui um nível médio 

de complexidades e os cuidados do pré, intra e pós-operatório que devem ser 

seguidos de maneira minuciosa. 

A ovariohisterectomia (OVH) pode apresentar as mesmas complicações 

que qualquer procedimento cirúrgico envolvendo a celiotomia, porém somadas 

às complicações específi cas a ela. A hemorragia está entre as causas mais comuns, 

incluindo também, ligadura ou trauma de ureter provocando hidronefrose ou 

hidroureter; síndrome do ovário remanescente; piometra de coto; incontinência 

urinária, dentre outras (Burrow, 2005; Santos et al, 2009; Adin, 2011), justifi cando 

a importância de eventos como o descrito não serem necessariamente pontuais, 

e sim até com uma casuística que pode estar subestimada na literatura. 

Nas fêmeas a ocorrência de imperícias médicas com banalização da OVH, 

têm se tornado rotineiras. Aliado a isto, a necessidade de entrar na cavidade 

abdominal, juntamente com a anatomia particularmente sintópica dos órgãos 

reprodutivos com as veias e artérias renais, e ureteres, são pontos que favorecem 

a ligadura destas estruturas, obstruindo, assim, o fl uxo da fi ltração glomerular ou a 

drenagem do fi ltrado até a urina, respectivamente (Adin, 2011; Plater & Lipscomb, 

2020). Ambos podem evoluir com a hidronefrose e possível afuncionalidade do 

órgão, caso não detectado e tratado de maneira adequada (Ioannidi et al., 2019). 

Entretanto, ressalta-se a necessidade de diagnóstico em momento precoce, 

muitos dos quais incidentais, sabendo-se que os rins podem ter compensação 

contralateral, nos casos de ligadura e/ou obstrução apenas um dos mesmos. 

As manifestações clínicas em animais com obstruções ureterais podem 

variar desde imperceptíveis até aquelas sugestivas de doença renal avançada, o 

que irá determinar a intensidade da lesão renal serão: a duração e a extensão da 

mesma (Little, 2015; Ioannidi et al., 2019). Segundo Plater & Lipscomb (2020), é 

importante notar que os sinais clínicos podem se desenvolver de forma gradual 

ou imediata a castração, portanto o aparecimento de um ou mais sinais clínicos 

devem levantar suspeitas de complicação cirúrgicas, assim, conduzindo para uma 

anamnese, exames clínicos, laboratoriais e de imagens detalhados e específi cos, 

que podem evidenciar achados antes mesmo da instalação do processo crônico 

da afecção.

Doenças de curso compensatório, como o descrito neste caso, são insidiosas 
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e de difícil percepção de sinais clínicos específi cos. O fato do paciente passar 

pela ultrassonografi a (USG) com os achados incidentais, reforça a importância da 

realização de exames periódicos, mesmo sem histórico pregresso, para pacientes 

felinos, uma vez que é notória a natureza da espécie em ocultar sinais clínicos 

(Meric, 1997).

De acordo com Adin (2011), o diagnóstico das injúrias ureterais consiste em 

uma combinação de métodos de diagnóstico por imagem, uma vez que apenas 

um não supre o diagnóstico completo da doença. Alguns autores avaliam o uso 

da ultrassonografi a abdominal como efi ciente na confi rmação de nefropatias 

obstrutivas (Clarke, 2018; Ioannidi et al, 2019). Em contrapartida, Lemieux 

(2021), afi rma que diagnóstico por meio de USG, apesar de muito utilizado, não 

é considerado padrão ouro para visualização de obstruções de ureter, visto que 

determinadas estruturas, como coágulos, podem ser difíceis de serem localizadas. 

O autor afi rma que o melhor método para o diagnóstico de obstruções ureterais é 

a pielografi a, muito embora o uso de possíveis contrastes iodados possam causar 

sobrecargas na depuração renal. 

No relato presente, em decorrência dos achados incidentais por meio da 

USG, a dilatação da pelve renal esquerda com diminuição de tamanho ipsilateral 

deste órgão, caracterizam a hidronefrose de caráter crônico, uma vez que a 

diminuição do órgão ocorre após o período compensatório de dilatação, com 

posterior processo de fi brose. Isso ocorre principalmente após a perda da ativação 

de regulação glomerular, pelo mecanismo contracorrente observado nas estenoses 

ou ligaduras de ureter (Meric, 1997), ressaltando que não necessariamente serão 

observadas alterações clínicas ou laboratoriais de injúria renal, uma vez que o rim 

contralateral compensa as funções do órgão afetado.

Segundo um estudo realizado por D’anjou, Bédard & Dunn (2011), 

normalmente, a mensuração da pelve renal com o auxílio da USG tem sido associada 

com à obstrução de saída urinário, neoplasia, ureter ectópico ou pielonefrite. No 

entanto, nesse mesmo estudo, onde foram avaliadas a dilatação pélvica renal de 

pacientes caninos e felinos clinicamente saudáveis em comparação com pacientes 

portadores de afecções renais (obstrutivas e não obstrutivas), foi determinada a 

existência de uma dilatação fi siológica da pelve renal em pacientes saudáveis. 

Indivíduos saudáveis apresentaram determinada dilatação da pelve renal quando 

submetidos à fl uidoterapia endovenosa ou administração de diuréticos. O autor 

afi rma que, apesar dessa dilatação fi siológica não ser visualizada por USG na 
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maioria dos casos, esta não deve ser utilizada como parâmetro de diagnóstico, 

para tal também ponderada no presente caso descrito.

No caso em questão, a primeira suspeita de nefropatia foi a partir de achado 

ultrassonográfi co, onde foi notada dilatação anormal da pelve renal. Apesar deste 

achado não ter sido utilizado como ferramenta de diagnóstico conclusivo, foi 

interpretado como sugestivo de hidronefrose, exigindo um exame mais específi co: 

a tomografi a computadorizada (TC) contrastada. Diferentemente da USG que 

permite somente a visualização e a mensuração das estruturas (D’anjou, Bédard & 

Dunn, 2011), a TC permite uma avaliação mais detalhada e nítida, pois possibilita 

a visualização espacial, uma vez que não há sobreposição de outras estruturas 

anatômicas, além de distinguir densidade e tipo de tecido de diferentes órgãos 

(Samii et al, 2004; Huynh et al, 2020).

Segundo Samii et al (2004), a TC por contraste e a urografi a excretora 

apresentaram seus diagnósticos fi dedignos quando confi rmados por cirurgia ou 

necrópsia. A TC vem sendo relatada como modalidade de diagnóstico de escolha 

em várias espécies, não só como diagnóstico de injúrias ureterais, como em 

todo trato urinário, pois permite uma avaliação precisa e não invasiva (Beccati 

et al, 2016; Kopp et al, 2020; Samii et al, 2020). Portanto a escolha do método 

apropriado para o diagnóstico de doenças renais é de extrema importância, 

principalmente, quando feito precocemente, pois torna-se fundamental para o 

manejo imediato do paciente e, especialmente, para o estadiamento do mesmo 

com defi nição de prognóstico, possibilitando delimitar o curso da doença, e o 

manejo apropriado para que se possa interromper ou retardar a evolução para 

estágios mais avançados (Bastos, 2011; Freitas, 2014).

A infecção urinária bacteriana recorrente em trato urinário inferior é a 

manifestação clínica mais frequentemente descrita, principalmente nas fêmeas, 

e está associada à ausência de peristaltismo ureteral. Esta por sua vez, pode levar 

a instabilidade do músculo detrusor e consequente incontinência. Porém, isso 

não se aplicava a paciente do presente relato já que a mesma não apresentava 

infecção, e sim respostas inespecífi cas do hemograma, mas já evidente aumento 

de ureia e proteínas plasmáticas, bem como de potássio, remetendo um quadro 

de possível desidratação, embora sem alterações físicas durante o exame clínico 

(McLoughlin, 2008).

As alterações laboratoriais tendem a ser mais brandas em injúrias renais 

unilaterais uma vez que o rim contralateral compensa as funções do órgão 
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afetado. Os resultados da bioquímica sérica e da urinálise indicarão o estado 

do paciente, se houve o acometimento unilateral ou bilateral, a duração e se 

há infecção concomitante (Litlle, 2015).   Em um estudo retrospectivo, animais 

com lesão de ureter unilateral apresentaram a média dos valores de creatinina e 

potássio bem mais baixos, quando se comparado em animais com lesão bilateral 

(Plater & Lipscomb, 2020). Esse aumento da creatinina sérica, principalmente em 

lesões bilaterais, é utilizado como marcador de lesão renal, indicando a gravidade 

ou a urgência do problema (Adin, 2011). Isso em função dos valores de creatinina 

que só se apresentarão elevados, no caso de comprometimento mínimo entre 

66%-75% dos néfrons acometidos (Crivellenti, 2015). 

O tratamento consiste em descobrir as causas de base, controlar a uremia e 

os distúrbios eletrolíticos, bem como estabelecer a terapia de reposição hídrica de 

suporte, visando o alívio da obstrução e restabelecendo o fl uxo urinário, mantendo-

se o débito. Nos casos graves, faz-se necessário intervenções cirúrgicas, para 

correção ou até mesmo a retirada do órgão afetado (Little, 2015). No presente 

estudo foram dadas duas possíveis opções para resolução do caso, a colocação 

do cateter Bypass ureteral subcutâneo (SUB) e a nefrectomia do órgão afetado. O 

SUB é uma técnica mais recente e com o alto custo, que permite a “resolução” de 

obstruções ureterais. Basicamente, consiste na a colocação de dois cateteres, um 

saindo da vesícula urinária e outro do rim, ambos de encontram em uma estrutura 

no subcutâneo (porta de injeção subcutânea) (Guimarães, 2016). Essa técnica 

exige manutenções periódicas, com lavagens a cada 3-6 meses, com o intuito 

de evitar a obstrução do sistema, sendo estas preconizadas até o fi m da vida do 

paciente (Johnson, 2015; Guimarães 2016).

A correção cirúrgica por meio da nefrectomia e ureteronefrectomia 

consiste na remoção completa do rim e a remoção completa do rim e do ureter, 

respectivamente. São indicadas em pacientes com lesão unilateral, o que ocorre 

mais frequentemente em hidronefrose secundária a obstrução ureteral ou da 

pelve renal (Guimarães, 2016). Contudo, pacientes com hidronefrose grave, deve-

se atenção redobrada, pois pode haver um extravasamento de urina na cavidade 

abdominal, agravando o quadro dos mesmos (Guimarães, 2016). Segundo Plater & 

Lipscomb (2020), animais com lesões unilaterais do ureter tinham apresentações 

clínicas tardias e excelentes resultados após a correção cirúrgica, mesmo com a 

função renal do rim afetado prejudicada.

A escolha do tratamento foi o cirúrgico para a retirada do órgão afetado, 
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pois o rim do paciente já se apresentava diminuído, caracterizando a hidronefrose 

de caráter crônico, além disso, o rim contralateral apresentava-se em perfeitas 

condições, compensando o rim afetado. A escolha foi baseada, principalmente, 

na condição fi nanceira, além do quadro clínico e as indicações de cada método, a 

fi m de evitar riscos de agravamento para um processo infl amatório/infeccioso e/

ou complicações secundárias como infecção urinária. Entretanto a indicação do 

procedimento está mais associada a menores taxas de morbidade e complicações 

do que a manutenção do órgão (Berent et al., 2012). 

A média anual de esterilização de pacientes felinas é de aproximadamente 

20 a 30 mil indivíduos (IBGE, 2020). Isso reforça que, embora seja o procedimento 

mais amplamente difundido e realizado, requer especial atenção quanto aos 

cuidados transoperatórios, principalmente considerando o quantitativo de 

indivíduos expostos ao risco que o próprio procedimento origina (Espada et al, 

2006). Diante disto, nota-se que a orientação de exames periódicos, mesmo nos 

pacientes assintomáticos, é um fator importante fator a ser repassado aos tutores 

que venham a castrar seus animais, uma vez que os procedimentos não são isentos 

de possíveis imperícias e/ou complicações que possam fi car despercebidas, 

perpetuando o problema. 

Conclusão

 Por meio dos achados presentes e a evolução assintomática do 

paciente, pode-se concluir que a TC foi primordial para o diagnóstico defi nitivo 

quando comparado à USG, pois além da hidronefrose possuir diversos 

diagnósticos diferenciais, como a ectopia ureteral, obstrução intraluminal ou 

ligadura, temos que considerar a limitação de cada método de diagnóstico. Além 

disto, a nefrectomia unilateral foi efi ciente para a restauração do quadro clínico 

do paciente. Tendo em vista a presente evolução do caso, recomenda-se especial 

atenção para os profi ssionais veterinários, no caso de sinais clínicos relevantes e 

similares, enriquecendo e trazendo à tona pontos dos cuidados nos protocolos 

de OVH nos pacientes felinos. 
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Resumo. Estudos de imagem abrangentes têm sido amplamente utilizados na 

medicina veterinária e se tornaram úteis no auxílio ao diagnóstico de diversas 

doenças em uma clínica veterinária, permitindo ao médico veterinário estabelecer 

um tratamento e previsibilidade de possíveis casos. O presente estudo tem 

como objetivo analisar e classifi car as alterações e achados ultrassonográfi co 

em exames realizados em pacientes do Hospital Veterinário da Universidade de 

Vassouras entre 2019 e 2021. A ultrassonografi a é uma técnica de diagnóstico 

por imagem que permite amplo uso em diversos campos da medicina veterinária, 

principalmente por sua característica não invasiva e indolor. No entanto, o 

primeiro uso do procedimento foi para fi ns industriais e foi somente na década 

de 1940 que o ultrassom foi introduzido como método diagnóstico. O primeiro 

diagnóstico em medicina veterinária ocorreu em 1966 para descobrir a gravidez 

de ovelhas. Desde então, melhorias na qualidade dos equipamentos aliadas a uma 

maior conscientização sobre os benefícios do ultrassom como meio de fotografi a 

levaram ao seu uso em diversos campos da medicina veterinária. O presente 

estudo tem como objetivo registrar a utilização do exame ultrassonográfi co como 

auxiliar ao diagnóstico no atendimento clínico geral de diversas patologias. 
Palavras-chave:alteração, diagnóstico, exame ultrassonográfi co

RETROSPECTIVE STUDY OF THE MAIN CHANGES AND 
ULTRASOUND FINDINGS IN EXAMS PERFORMED AT 
THE VETERINARY HOSPITAL OF THE UNIVERSITY OF 
VASSOURAS FROM 2019 TO 2021
Abstract. Comprehensive imaging studies have been widely used in veterinary 

medicine and have become useful in aiding the diagnosis of various diseases 

in a veterinary clinic, allowing the veterinarian to establish a treatment and 

predictability of possible cases. The present study aims to measure and evaluate 

ultrasound exams performed on animal patients at the Hospital Veterinário 
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Universitário Vassouras between 2019 and 2021. Ultrasonography is an imaging 

diagnostic technique that allows wide use in various fi elds of veterinary medicine. 

However, the fi rst use of the procedure was for industrial purposes and it was not 

until the 1940s that ultrasound was introduced as a diagnostic method. The fi rst 

application for veterinary medicine took place in 1966 to discover pregnancy in 

sheep. Since then, improvements in the quality of equipment combined with a 

greater awareness of the benefi ts of ultrasound as a photography medium have led 

to its use in various fi elds of veterinary medicine. The present study aims to record 

the use of ultrasound examination in the general care of various pathologies.

Keywords:  Exam. Ultrasound. Diagnosis. Alteration.

Introdução

A ultrassonografi a é uma das técnicas diagnósticas mais utilizadas na área 

médica de pequenos animais, principalmente porque fornece informações em 

tempo real sobre o tamanho, forma, vasculatura e contorno de diversos órgãos. É 

uma avaliação dinâmica, não invasiva, que não utiliza radiação ionizante e é muito 

importante na análise de órgãos, também existem outras aplicações do ultrassom 

na medicina veterinária (SANTOS, 2012).

 Segundo Kanayama (2014), as intervenções que utilizam o ultrassom 

como guia em tempo real têm demonstrado realizar biópsias, punções e drenar 

fl uidos dos órgãos e tecidos da cavidade. Também foi descrita a importância do 

ultrassom no auxílio à abordagem de pacientes críticos segundo o protocolo FAST 

(Extended Sonography for Trauma) (SANTOS, 2012). 

 Os benefícios do ultrassom como ferramenta de imagem na medicina 

animal são muitos, estudos regulares mostraram que o ultrassom não tem efeitos 

biológicos prejudiciais; é um processo seguro tanto para o paciente quanto para 

o usuário. O método pode ser realizado em qualquer lugar sem a necessidade de 

segurança especial (Preston e Shaw, 2001). É um método não invasivo e, portanto, 

bem tolerado pelos animais, permitindo a detecção de doenças e, portanto, 

melhor orientação para escolha do tratamento (Nyland e Matton, 2002). 

 Outras técnicas de imagem também são utilizadas em intervenções, 

como tomografi a computadorizada e ressonância magnética. No entanto, Winter 

(2008) relata que a ultrassonografi a é o método preferido para aplicação cotidiana 

na medicina humana devido à ampla disponibilidade de equipamentos, baixo 

custo, características práticas e permitir correções rápidas em pequena escala 

durante o processo.  
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 O exame ultrassonográfi co é muito importante no estudo clínico de 

um paciente em busca de um diagnóstico, tais métodos por imagem melhoram 

muito a análise, mas, em alguns casos, não são sufi cientes para confi rmá-lo. 

Biópsias ou citologia são frequentemente necessárias para confi rmar, apoiar ou 

eliminar possibilidades diagnósticas. 

 Segundo Mannion (2006), o diagnóstico geralmente é confi rmado por 

um conjunto de imagens ultrassonográfi cas e pelo resultado de biópsias. Nesses 

casos, o papel do ultrassom também é muito importante no auxílio das técnicas 

utilizadas. Tais procedimentos, quando guiados por ultrassom, têm maior chance 

de sucesso, pois uma agulha específi ca será direcionada diretamente no órgão 

modifi cado e precisamente na lesão, o que evita acesso à áreas saudáveis e de 

grandes vasos. (PRADO et al., 2014; KANAYAMA, 2014).

Material e métodos

Foi realizado um levantamento de dados nos arquivos de ultrassonografi a 

realizados durantes os anos de 2019, 2020 e 2021, no Hospital Veterinário da 

Universidade de Vassouras. 

 Os dados obtidos foram compilados em três planilhas do Microsoft 

Offi  ce Excel, correspondentes a cada ano de análise. As informações presentes 

foram divididas nas seguintes categorias: nome, idade, espécie, raça, sexo, o 

médico veterinário que solicitou os exames, bem como a clínica em que este 

atua, a data da realização destes exames e por fi m o laudo. Após a análise dos 

dados os parâmetros de maior interesse foram destacados e confrontados com 

dados fornecidos pela literatura

 O exame ultrassonográfi co foi realizado com aparelho sonoscape 

A5V, a frequência utilizada para o exame foi selecionada de acordo com o 

tamanho do paciente e o preparo pré-exame indicado para cada tipo de avaliação 

ultrassonográfi ca. Antes da realização do procedimento, os animais foram 

posicionados de lado ou em decúbito dorsal, de acordo com a necessidade, 

em seguida foi realizada a tricotomia do local, e por fi m, se utilizou um gel de 

ultrassom à base de água, que funciona como um agente de comunicação para o 

transdutor.  

Objetivo 

O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento de dados a fi m de 

investigar quais são os achados ultrassonográfi cos de maior prevalência nos 

animais atendidos e, para isso, se realizou uma análise retrospectiva destes exames 
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feitos no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras dentre os anos de 

2019 a 2021.

Resultados e discussão

 Durante os anos de 2019-2021, foram selecionadas algumas 

características de cães e gatos que foram atendidos no Hospital Veterinário de 

Vassouras, foram avaliados um total de 132 animais ao longo dos três anos, 108 

cães e 24 gatos, sendo um total de 91 fêmeas e 41 machos com idades variadas, 

em sua maioria com idade entre três (03) meses e dezessete (17) anos. Dos exames 

realizados, 117 corresponderam a avaliação abdominal total e 10 a exames 

gestacionais. 

As tabelas a seguir demonstram alguns dos dados obtidos:

Idade Espécie Sexo Diagnóstico
9 meses canina Fêmea Útero com presença aproximadamente 4 fetos vivos, apresentando movimentação, ritmo 

cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 30 a 35 dias 
gestacionais.

1 ano e 6 meses canina fêmea -
12 anos canina fêmea -
4 anos canina macho -
7 anos canina macho -
10 anos canina macho Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima grosseiro com pontos 

hiperecogênicos. Vesícula Biliar sem visualização.Baço com tamanho aumentado, com 
parênquima homogêneo e isoecogênico.

11 anos canina fêmea -
8 anos canina fêmea -
10 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado com ligeira diminuição da ecogenicidade com 

parênquima homogêneo e isoecogênico. Útero com presença de líquido anecóico sugestivo 
de infecção uterina- Piometra. Hérnia Umbilical com presença de peritônio.

2 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho habitual, apresentando parênquima homogêneo e 
isoecogênico em lobo esquerdo e quadrado e aumento da ecogenicidade em lobo lateral 
direito e caudado indicativa de processo inflamório. Alças intestinais apresentando áreas 
de espessamento da submucosa ( cólon descendente 3,9 mm) sugestivo de inflamação do 
tecido.

13 anos canina fêmea Útero com presença de 5 a 6 fetos com movimentação , freguência cardíaca e 
desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 30 a 35 dias gestacionais.

10 anos canina fêmea Rim Esquerdo com ecogenicidade aumentada. Rim Direito apresenta-se com tamanho 
aumentado (54,4 mm x 32 mm) moderada definição cortico medular (9,37mm x 7,22mm) 
com contornos preservados e ecogenicidade aumentada. Fígado apresentando tamanho 
aumentado , hepatomegalia, com parênquima homogêneo e isoecogenico. Baço com 
tamanho aumentado, esplenomegalia, apresentando nódulo heterogêneo com bordas bem 
definidas em porção caudal medial (24,9mm x 22,5 mm). Tireóide direita sem visualização 
devido a edema. Nódulo heterogêneo em porção lateral esquerda da região cervical 
(44,3mm x 42mm).

10 anos canina fêmea Rim Direito sem avaliação devido a presença de conteúdo intestinal. Fígado apresentando 
tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. Vesícula Biliar repleta com 
presença de lama , paredes lisas e regulares (2,04 mm). Estômago sem presença de 
conteúdo, aumento da motilidade em região de piloro com parede lisa e regular (2,46mm), 
diminuição da motilidade em região inferior com espessamento de parede (4,04mm) e 
presença de região irregular espessada (5,94 mm) com aumento da região submucosa .

13 anos canina macho Rim Direito apresenta-se com tamanho habitual (56,9 mm x 39,3 mm) boa definição 
cortico medular (5,21 x 7,68 mm)com contornos preservado e ecogenicidade ligeiramente 
aumentada. 
Fígado apresentando moderadamente aumentado, parênquima homogêneo e 
Isoecogênico.Vesícula Biliar repleta com paredes lisas e regulares (0,67mm).
Baço com ligeiramente aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. Estômago 
sem presença de conteúdo, com espessamento de parede (5,94mm).Sugestivo de Gastrite

40 dias felina macho Presença de hérnia inguinal bilateral com presença de alças intestinais e vesícula urinária.
5 anos canina macho Vesícula urinária pouco repleta impedindo a avaliação. Rim Esquerdo apresenta-se com 

aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com aumento da ecogenicidade. 
Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima de lobo esquerdo apresentando 
inúmeros sítios hiperecoicos e lobo direito e quadrado homogêneo e Isoecogênico. 
Vesícula Biliar pouco repleta com parede espessada.

2 anos e 5 meses canina fêmea Útero com presença de aproximadamente 2 fetos vivos, apresentando movimentação, 
ritmo cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 20 a 25 dias 
gestacionais.

6 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico.
1 ano e 6 meses canina fêmea Alças intestinais presença de conteúdo gasoso e ligeiro aumento da peristalse. 

Estômago presença de conteúdo e gás e presença de espessamento da parede (4,79 mm). 
Visualização de corpo uterino (12mm) parede 3,76mm pequena quantidade de conteúdo 
hipoecóico.

2 anos canina fêmea Utero presença de aproximadamente 5 fetos vivos, apresentando movimentação, ritmo 
cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 25 a 30 dias 
gestacionais.

11 anos canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (62,6 mm x 38,9 mm ) pouca 
definição cortico medular (5,37 mm x 7,99 mm) com contornos preservados . Rim Direito 
apresenta-se com tamanho aumentado (67,7 mm x 13,7 mm ) pouca definição cortico
medular impedindo a mensuração . Fígado apresentando tamanho aumentado, 
parênquima homogêneo e isoecogênico. Vesícula Biliar repleta com presença de lama , 
paredes lisas e regulares (1,98 mm).Baço com tamanho aumentado, parênquima com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .

- canina macho Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (57,3 mm x 38,4 mm) 
boa definição cortico medular (6,31mm x 8,51mm) com contornos preservadose ligeiro 
aumento de ecogenidade . Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente 
aumentado (64,4 mm x 41,8 mm) boa definição cortico medular (7,95 x 7,06 mm)com 
contornos preservado e ecogenicidade preservada. Fígado apresentando moderadamente 
aumentado, parênquima homogêneo e ecogenicidade ligeiramente diminuida.Vesícula 
Biliar repleta com paredes lisas e regulares (1,2mm). Baço com tamanho habitual, 
parênquima pequenos ponto hiperecoico em região ventral. Estômago sem presença de 
conteúdo, com muco ,gás e espessamento de parede(3,75mm), sugestivo de Gastrite.

8 anos canina macho Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (68,3 mm x 34,7 mm) moderada 
definição cortico medular (65,8 mm x 38,7mm) com contornos preservados e presença de 
sinal de medular indicando IRC. Presença de micro cistos em rim esquerdo dois em região 
de pólo caudal (2,82 x2,28mm) e (4,24 x 2,56 mm) e em região lateral (4,24 x2,84 mm). 
Rim Direito apresenta-se com tamanho aumentado (43,6 mm x 28,1 mm) moderada 
definição cortico medular (12,4mm x6,8mm)com contornos preservados. Fígado 
apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico.Vesícula Biliar 
semi repleta (1,98 mm) e presença de lama.

15 anos canina macho Urina apresentando ecogenicidade aumentada com presença de microcálculos. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (67,3 mm x 36,4 mm) pobre definição 
cortico medular (8,5 mm x 13,7mm) com contornos preservados e apresentando sinal de 
medular e aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com tamanho aumentado 
(72,2 mm x 29,4 mm) pouca definição cortico medular (9,95mm x 10,8mm)com contornos 
preservados. Fígado apresentando tamanho aumentado, hepatomegalia, parênquima 
homogêneo e isoecogênico.Vesícula Biliar repleta (1,69 mm).Baço com tamanho 
aumentado, parênquima com parênquima homogêneo e isoecogênico.

5 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, hepatomegalia, estômago com presença de 
conteúdo, muco e gás, parede ligeiramente espessada 3,71 mm.

7 anos felina fêmea Urina Apresentando ecogenicidade aumentada. Com presença de celularidade. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (55,2mm x23,1 mm) boa definição 
cortico medular (5,7 mm x 4,31mm) com contornos preservados e ligeira dilatação de 
pelve. Vesícula Biliar extremamente repleta com parede regulares (1,6mm) com conteúdo 
anecóico e presença de corpo hiperecóico (2,88mm).

13 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, Olho direito heterogêneo com deslocamento 
de retina.Sem presença de metástase em órgãos abdominais.

7 anos canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho reduzido (52,5 mm x 36,5 mm), aumento de 
ecogenicidade, pobre definição cortico medular impedindo a avaliação da relação cortico-
medular. Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando parênquima 
homogêneo e Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de Esteatose 
Hepática. Vesícula Biliar sem visualização. Baço com tamanho aumentado, com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .Estômago apresentando espessamento de parede 
(3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo de gastrite.

7 anos canina fêmea Vesícula urinária pouco repleta, impedindo a mensuração da espessura da parede vesical e 
avaliação da urina. Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando 
parênquima homogêneo e Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de 
Esteatose Hepática. Vesícula Biliar sem visualização. Estômago apresentando 
espessamento de parede (3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo de gastrite.
Baço com tamanho aumentado, com parênquima homogêneo e isoecogênico Estômago 
apresentando espessamento de parede (3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo 
de gastrite.

1 ano e 6 meses canina fêmea -
10 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. 

Vesícula Biliar repleta com presença de lama , paredes lisas e regulares (1,44mm). 
Baço com tamanho aumentado, parênquima com parênquima heterogêneo.

14 anos canina fêmea Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando parênquima homogêneo 
e Estômago apresentando espessamento de parede (5,09 mm) com presença de gás e 
muco sugestivo de gastrite. Ovário esquerdo presença de ovário remanescente (16,8mm 
x16,3mm) com presença de folículo (9,69 mm). Pâncreas presença de abscesso pancreático 
com celularidade.Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de Esteatose
Hepática. Vesícula Biliar com presença de lama (3,96 mm).

1 ano canina fêmea -
5 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. 

Vesícula Biliar repleta com presença de lama , paredes lisas e regulares (1,16 
mm).Baço com tamanho aumentado, parênquima com parênquima homogêneo e 
isoecogênico .

15 anos canina fêmea Útero apresentando espessamento de endométrio e imagem sugestiva de hemometra. 
Nódulo inguinal parênguima homogêneo, imagem sugestiva de rescidiva herniária.

13 anos canina fêmea Vesícula urinária pouco repleta impedindo a avaliação. Fígado apresentando ligeiramente 
aumentado, Nódulo em MPD –parênquima heterogênio(51,1mm x 22mm).

1 ano canina fêmea Útero com presença de conteúdo hiperecoico compatível com endométrio e involução 
uterina compatível com o período pós parto. Sem presença de fetos vivos ou mortos.

4 anos canina fêmea Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de poucos microcalculos. 
Rim Esquerdo apresenta-se com aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com 
moderada definição cortico medular, posicionamento impedindo a mensuração cortico-
medular. Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo 
apresentando diminuição de ecogenicidade sugestivo de hepatite. Alças intestinais 
apresentando áreas de espessamento da submucosa ( duodeno proximal 5,15mm, 
duodeno descendente 4,18mm )sugestivo de inflamação do tecido, jejuno e porção final 
sem alteração .Estômago presença de conteúdo líquido,muco e gás apresentando parede 
(3,54 mm) levemente espessada.

12 anos canina fêmea Vesícula urinária repleta, com paredes regulares , apresentando projeção para hérnia 
inguinal. Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (36,9 mm x 20,7 
mm) boa definição cortico medular (4,11 x 3,82 mm)com contornos preservados. 
Fígado apresentando ligeiramente aumentado, parênquima homogêneo e 
isoecogênico.Vesícula Biliar repleta com paredes lisas e regulares (1,3mm).Hérnia Inguinal 
apresentando como conteúdo herniário vesícula urinário, alça intestinal e útero.

5 anos felina macho Vesícula urinária repleta, com paredes regulares (1,39 mm) Urina apresentando 
ecogenicidade aumentada com presença de celularidade e micro cálculos. Sem observação 
de obstruçãoBaço com tamanho aumentado, esplenomegalia parênquima com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .

2 anos canina macho Urina sem possibilidade de avaliação.
1 ano canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado. Rim Direito apresenta-

se com tamanho ligeiramente aumentado. Ovário esquerdo com presença de cistos 
ovarianos bem desenvolvidos (6,62 x6,16 mm).
Ovário direito com presença de cistos ovarianos bem desenvolvidos (12,3 x10,7 mm)

2019
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Idade Espécie Sexo Diagnóstico
9 meses canina Fêmea Útero com presença aproximadamente 4 fetos vivos, apresentando movimentação, ritmo 

cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 30 a 35 dias 
gestacionais.

1 ano e 6 meses canina fêmea -
12 anos canina fêmea -
4 anos canina macho -
7 anos canina macho -
10 anos canina macho Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima grosseiro com pontos 

hiperecogênicos. Vesícula Biliar sem visualização.Baço com tamanho aumentado, com 
parênquima homogêneo e isoecogênico.

11 anos canina fêmea -
8 anos canina fêmea -
10 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado com ligeira diminuição da ecogenicidade com 

parênquima homogêneo e isoecogênico. Útero com presença de líquido anecóico sugestivo 
de infecção uterina- Piometra. Hérnia Umbilical com presença de peritônio.

2 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho habitual, apresentando parênquima homogêneo e 
isoecogênico em lobo esquerdo e quadrado e aumento da ecogenicidade em lobo lateral 
direito e caudado indicativa de processo inflamório. Alças intestinais apresentando áreas 
de espessamento da submucosa ( cólon descendente 3,9 mm) sugestivo de inflamação do 
tecido.

13 anos canina fêmea Útero com presença de 5 a 6 fetos com movimentação , freguência cardíaca e 
desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 30 a 35 dias gestacionais.

10 anos canina fêmea Rim Esquerdo com ecogenicidade aumentada. Rim Direito apresenta-se com tamanho 
aumentado (54,4 mm x 32 mm) moderada definição cortico medular (9,37mm x 7,22mm) 
com contornos preservados e ecogenicidade aumentada. Fígado apresentando tamanho 
aumentado , hepatomegalia, com parênquima homogêneo e isoecogenico. Baço com 
tamanho aumentado, esplenomegalia, apresentando nódulo heterogêneo com bordas bem 
definidas em porção caudal medial (24,9mm x 22,5 mm). Tireóide direita sem visualização 
devido a edema. Nódulo heterogêneo em porção lateral esquerda da região cervical 
(44,3mm x 42mm).

10 anos canina fêmea Rim Direito sem avaliação devido a presença de conteúdo intestinal. Fígado apresentando 
tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. Vesícula Biliar repleta com 
presença de lama , paredes lisas e regulares (2,04 mm). Estômago sem presença de 
conteúdo, aumento da motilidade em região de piloro com parede lisa e regular (2,46mm), 
diminuição da motilidade em região inferior com espessamento de parede (4,04mm) e 
presença de região irregular espessada (5,94 mm) com aumento da região submucosa .

13 anos canina macho Rim Direito apresenta-se com tamanho habitual (56,9 mm x 39,3 mm) boa definição 
cortico medular (5,21 x 7,68 mm)com contornos preservado e ecogenicidade ligeiramente 
aumentada. 
Fígado apresentando moderadamente aumentado, parênquima homogêneo e 
Isoecogênico.Vesícula Biliar repleta com paredes lisas e regulares (0,67mm).
Baço com ligeiramente aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. Estômago 
sem presença de conteúdo, com espessamento de parede (5,94mm).Sugestivo de Gastrite

40 dias felina macho Presença de hérnia inguinal bilateral com presença de alças intestinais e vesícula urinária.
5 anos canina macho Vesícula urinária pouco repleta impedindo a avaliação. Rim Esquerdo apresenta-se com 

aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com aumento da ecogenicidade. 
Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima de lobo esquerdo apresentando 
inúmeros sítios hiperecoicos e lobo direito e quadrado homogêneo e Isoecogênico. 
Vesícula Biliar pouco repleta com parede espessada.

2 anos e 5 meses canina fêmea Útero com presença de aproximadamente 2 fetos vivos, apresentando movimentação, 
ritmo cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 20 a 25 dias 
gestacionais.

6 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico.
1 ano e 6 meses canina fêmea Alças intestinais presença de conteúdo gasoso e ligeiro aumento da peristalse. 

Estômago presença de conteúdo e gás e presença de espessamento da parede (4,79 mm). 
Visualização de corpo uterino (12mm) parede 3,76mm pequena quantidade de conteúdo 
hipoecóico.

2 anos canina fêmea Utero presença de aproximadamente 5 fetos vivos, apresentando movimentação, ritmo 
cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 25 a 30 dias 
gestacionais.

11 anos canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (62,6 mm x 38,9 mm ) pouca 
definição cortico medular (5,37 mm x 7,99 mm) com contornos preservados . Rim Direito 
apresenta-se com tamanho aumentado (67,7 mm x 13,7 mm ) pouca definição cortico
medular impedindo a mensuração . Fígado apresentando tamanho aumentado, 
parênquima homogêneo e isoecogênico. Vesícula Biliar repleta com presença de lama , 
paredes lisas e regulares (1,98 mm).Baço com tamanho aumentado, parênquima com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .

- canina macho Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (57,3 mm x 38,4 mm) 
boa definição cortico medular (6,31mm x 8,51mm) com contornos preservadose ligeiro 
aumento de ecogenidade . Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente 
aumentado (64,4 mm x 41,8 mm) boa definição cortico medular (7,95 x 7,06 mm)com 
contornos preservado e ecogenicidade preservada. Fígado apresentando moderadamente 
aumentado, parênquima homogêneo e ecogenicidade ligeiramente diminuida.Vesícula 
Biliar repleta com paredes lisas e regulares (1,2mm). Baço com tamanho habitual, 
parênquima pequenos ponto hiperecoico em região ventral. Estômago sem presença de 
conteúdo, com muco ,gás e espessamento de parede(3,75mm), sugestivo de Gastrite.

8 anos canina macho Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (68,3 mm x 34,7 mm) moderada 
definição cortico medular (65,8 mm x 38,7mm) com contornos preservados e presença de 
sinal de medular indicando IRC. Presença de micro cistos em rim esquerdo dois em região 
de pólo caudal (2,82 x2,28mm) e (4,24 x 2,56 mm) e em região lateral (4,24 x2,84 mm). 
Rim Direito apresenta-se com tamanho aumentado (43,6 mm x 28,1 mm) moderada 
definição cortico medular (12,4mm x6,8mm)com contornos preservados. Fígado 
apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico.Vesícula Biliar 
semi repleta (1,98 mm) e presença de lama.

15 anos canina macho Urina apresentando ecogenicidade aumentada com presença de microcálculos. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (67,3 mm x 36,4 mm) pobre definição 
cortico medular (8,5 mm x 13,7mm) com contornos preservados e apresentando sinal de 
medular e aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com tamanho aumentado 
(72,2 mm x 29,4 mm) pouca definição cortico medular (9,95mm x 10,8mm)com contornos 
preservados. Fígado apresentando tamanho aumentado, hepatomegalia, parênquima 
homogêneo e isoecogênico.Vesícula Biliar repleta (1,69 mm).Baço com tamanho 
aumentado, parênquima com parênquima homogêneo e isoecogênico.

5 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, hepatomegalia, estômago com presença de 
conteúdo, muco e gás, parede ligeiramente espessada 3,71 mm.

7 anos felina fêmea Urina Apresentando ecogenicidade aumentada. Com presença de celularidade. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (55,2mm x23,1 mm) boa definição 
cortico medular (5,7 mm x 4,31mm) com contornos preservados e ligeira dilatação de 
pelve. Vesícula Biliar extremamente repleta com parede regulares (1,6mm) com conteúdo 
anecóico e presença de corpo hiperecóico (2,88mm).

13 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, Olho direito heterogêneo com deslocamento 
de retina.Sem presença de metástase em órgãos abdominais.

7 anos canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho reduzido (52,5 mm x 36,5 mm), aumento de 
ecogenicidade, pobre definição cortico medular impedindo a avaliação da relação cortico-
medular. Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando parênquima 
homogêneo e Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de Esteatose 
Hepática. Vesícula Biliar sem visualização. Baço com tamanho aumentado, com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .Estômago apresentando espessamento de parede 
(3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo de gastrite.

7 anos canina fêmea Vesícula urinária pouco repleta, impedindo a mensuração da espessura da parede vesical e 
avaliação da urina. Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando 
parênquima homogêneo e Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de 
Esteatose Hepática. Vesícula Biliar sem visualização. Estômago apresentando 
espessamento de parede (3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo de gastrite.
Baço com tamanho aumentado, com parênquima homogêneo e isoecogênico Estômago 
apresentando espessamento de parede (3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo 
de gastrite.

1 ano e 6 meses canina fêmea -
10 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. 

Vesícula Biliar repleta com presença de lama , paredes lisas e regulares (1,44mm). 
Baço com tamanho aumentado, parênquima com parênquima heterogêneo.

14 anos canina fêmea Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando parênquima homogêneo 
e Estômago apresentando espessamento de parede (5,09 mm) com presença de gás e 
muco sugestivo de gastrite. Ovário esquerdo presença de ovário remanescente (16,8mm 
x16,3mm) com presença de folículo (9,69 mm). Pâncreas presença de abscesso pancreático 
com celularidade.Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de Esteatose
Hepática. Vesícula Biliar com presença de lama (3,96 mm).

1 ano canina fêmea -
5 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. 

Vesícula Biliar repleta com presença de lama , paredes lisas e regulares (1,16 
mm).Baço com tamanho aumentado, parênquima com parênquima homogêneo e 
isoecogênico .

15 anos canina fêmea Útero apresentando espessamento de endométrio e imagem sugestiva de hemometra. 
Nódulo inguinal parênguima homogêneo, imagem sugestiva de rescidiva herniária.

13 anos canina fêmea Vesícula urinária pouco repleta impedindo a avaliação. Fígado apresentando ligeiramente 
aumentado, Nódulo em MPD –parênquima heterogênio(51,1mm x 22mm).

1 ano canina fêmea Útero com presença de conteúdo hiperecoico compatível com endométrio e involução 
uterina compatível com o período pós parto. Sem presença de fetos vivos ou mortos.

4 anos canina fêmea Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de poucos microcalculos. 
Rim Esquerdo apresenta-se com aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com 
moderada definição cortico medular, posicionamento impedindo a mensuração cortico-
medular. Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo 
apresentando diminuição de ecogenicidade sugestivo de hepatite. Alças intestinais 
apresentando áreas de espessamento da submucosa ( duodeno proximal 5,15mm, 
duodeno descendente 4,18mm )sugestivo de inflamação do tecido, jejuno e porção final 
sem alteração .Estômago presença de conteúdo líquido,muco e gás apresentando parede 
(3,54 mm) levemente espessada.

12 anos canina fêmea Vesícula urinária repleta, com paredes regulares , apresentando projeção para hérnia 
inguinal. Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (36,9 mm x 20,7 
mm) boa definição cortico medular (4,11 x 3,82 mm)com contornos preservados. 
Fígado apresentando ligeiramente aumentado, parênquima homogêneo e 
isoecogênico.Vesícula Biliar repleta com paredes lisas e regulares (1,3mm).Hérnia Inguinal 
apresentando como conteúdo herniário vesícula urinário, alça intestinal e útero.

5 anos felina macho Vesícula urinária repleta, com paredes regulares (1,39 mm) Urina apresentando 
ecogenicidade aumentada com presença de celularidade e micro cálculos. Sem observação 
de obstruçãoBaço com tamanho aumentado, esplenomegalia parênquima com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .

2 anos canina macho Urina sem possibilidade de avaliação.
1 ano canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado. Rim Direito apresenta-

se com tamanho ligeiramente aumentado. Ovário esquerdo com presença de cistos 
ovarianos bem desenvolvidos (6,62 x6,16 mm).
Ovário direito com presença de cistos ovarianos bem desenvolvidos (12,3 x10,7 mm)
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Idade Espécie Sexo Diagnóstico
9 meses canina Fêmea Útero com presença aproximadamente 4 fetos vivos, apresentando movimentação, ritmo 

cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 30 a 35 dias 
gestacionais.

1 ano e 6 meses canina fêmea -
12 anos canina fêmea -
4 anos canina macho -
7 anos canina macho -
10 anos canina macho Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima grosseiro com pontos 

hiperecogênicos. Vesícula Biliar sem visualização.Baço com tamanho aumentado, com 
parênquima homogêneo e isoecogênico.

11 anos canina fêmea -
8 anos canina fêmea -
10 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado com ligeira diminuição da ecogenicidade com 

parênquima homogêneo e isoecogênico. Útero com presença de líquido anecóico sugestivo 
de infecção uterina- Piometra. Hérnia Umbilical com presença de peritônio.

2 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho habitual, apresentando parênquima homogêneo e 
isoecogênico em lobo esquerdo e quadrado e aumento da ecogenicidade em lobo lateral 
direito e caudado indicativa de processo inflamório. Alças intestinais apresentando áreas 
de espessamento da submucosa ( cólon descendente 3,9 mm) sugestivo de inflamação do 
tecido.

13 anos canina fêmea Útero com presença de 5 a 6 fetos com movimentação , freguência cardíaca e 
desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 30 a 35 dias gestacionais.

10 anos canina fêmea Rim Esquerdo com ecogenicidade aumentada. Rim Direito apresenta-se com tamanho 
aumentado (54,4 mm x 32 mm) moderada definição cortico medular (9,37mm x 7,22mm) 
com contornos preservados e ecogenicidade aumentada. Fígado apresentando tamanho 
aumentado , hepatomegalia, com parênquima homogêneo e isoecogenico. Baço com 
tamanho aumentado, esplenomegalia, apresentando nódulo heterogêneo com bordas bem 
definidas em porção caudal medial (24,9mm x 22,5 mm). Tireóide direita sem visualização 
devido a edema. Nódulo heterogêneo em porção lateral esquerda da região cervical 
(44,3mm x 42mm).

10 anos canina fêmea Rim Direito sem avaliação devido a presença de conteúdo intestinal. Fígado apresentando 
tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. Vesícula Biliar repleta com 
presença de lama , paredes lisas e regulares (2,04 mm). Estômago sem presença de 
conteúdo, aumento da motilidade em região de piloro com parede lisa e regular (2,46mm), 
diminuição da motilidade em região inferior com espessamento de parede (4,04mm) e 
presença de região irregular espessada (5,94 mm) com aumento da região submucosa .

13 anos canina macho Rim Direito apresenta-se com tamanho habitual (56,9 mm x 39,3 mm) boa definição 
cortico medular (5,21 x 7,68 mm)com contornos preservado e ecogenicidade ligeiramente 
aumentada. 
Fígado apresentando moderadamente aumentado, parênquima homogêneo e 
Isoecogênico.Vesícula Biliar repleta com paredes lisas e regulares (0,67mm).
Baço com ligeiramente aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. Estômago 
sem presença de conteúdo, com espessamento de parede (5,94mm).Sugestivo de Gastrite

40 dias felina macho Presença de hérnia inguinal bilateral com presença de alças intestinais e vesícula urinária.
5 anos canina macho Vesícula urinária pouco repleta impedindo a avaliação. Rim Esquerdo apresenta-se com 

aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com aumento da ecogenicidade. 
Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima de lobo esquerdo apresentando 
inúmeros sítios hiperecoicos e lobo direito e quadrado homogêneo e Isoecogênico. 
Vesícula Biliar pouco repleta com parede espessada.

2 anos e 5 meses canina fêmea Útero com presença de aproximadamente 2 fetos vivos, apresentando movimentação, 
ritmo cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 20 a 25 dias 
gestacionais.

6 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico.
1 ano e 6 meses canina fêmea Alças intestinais presença de conteúdo gasoso e ligeiro aumento da peristalse. 

Estômago presença de conteúdo e gás e presença de espessamento da parede (4,79 mm). 
Visualização de corpo uterino (12mm) parede 3,76mm pequena quantidade de conteúdo 
hipoecóico.

2 anos canina fêmea Utero presença de aproximadamente 5 fetos vivos, apresentando movimentação, ritmo 
cardíaco e desenvolvimento de órgãos abdominais compatíveis com 25 a 30 dias 
gestacionais.

11 anos canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (62,6 mm x 38,9 mm ) pouca 
definição cortico medular (5,37 mm x 7,99 mm) com contornos preservados . Rim Direito 
apresenta-se com tamanho aumentado (67,7 mm x 13,7 mm ) pouca definição cortico
medular impedindo a mensuração . Fígado apresentando tamanho aumentado, 
parênquima homogêneo e isoecogênico. Vesícula Biliar repleta com presença de lama , 
paredes lisas e regulares (1,98 mm).Baço com tamanho aumentado, parênquima com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .

- canina macho Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (57,3 mm x 38,4 mm) 
boa definição cortico medular (6,31mm x 8,51mm) com contornos preservadose ligeiro 
aumento de ecogenidade . Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente 
aumentado (64,4 mm x 41,8 mm) boa definição cortico medular (7,95 x 7,06 mm)com 
contornos preservado e ecogenicidade preservada. Fígado apresentando moderadamente 
aumentado, parênquima homogêneo e ecogenicidade ligeiramente diminuida.Vesícula 
Biliar repleta com paredes lisas e regulares (1,2mm). Baço com tamanho habitual, 
parênquima pequenos ponto hiperecoico em região ventral. Estômago sem presença de 
conteúdo, com muco ,gás e espessamento de parede(3,75mm), sugestivo de Gastrite.

8 anos canina macho Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (68,3 mm x 34,7 mm) moderada 
definição cortico medular (65,8 mm x 38,7mm) com contornos preservados e presença de 
sinal de medular indicando IRC. Presença de micro cistos em rim esquerdo dois em região 
de pólo caudal (2,82 x2,28mm) e (4,24 x 2,56 mm) e em região lateral (4,24 x2,84 mm). 
Rim Direito apresenta-se com tamanho aumentado (43,6 mm x 28,1 mm) moderada 
definição cortico medular (12,4mm x6,8mm)com contornos preservados. Fígado 
apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico.Vesícula Biliar 
semi repleta (1,98 mm) e presença de lama.

15 anos canina macho Urina apresentando ecogenicidade aumentada com presença de microcálculos. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (67,3 mm x 36,4 mm) pobre definição 
cortico medular (8,5 mm x 13,7mm) com contornos preservados e apresentando sinal de 
medular e aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com tamanho aumentado 
(72,2 mm x 29,4 mm) pouca definição cortico medular (9,95mm x 10,8mm)com contornos 
preservados. Fígado apresentando tamanho aumentado, hepatomegalia, parênquima 
homogêneo e isoecogênico.Vesícula Biliar repleta (1,69 mm).Baço com tamanho 
aumentado, parênquima com parênquima homogêneo e isoecogênico.

5 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, hepatomegalia, estômago com presença de 
conteúdo, muco e gás, parede ligeiramente espessada 3,71 mm.

7 anos felina fêmea Urina Apresentando ecogenicidade aumentada. Com presença de celularidade. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho aumentado (55,2mm x23,1 mm) boa definição 
cortico medular (5,7 mm x 4,31mm) com contornos preservados e ligeira dilatação de 
pelve. Vesícula Biliar extremamente repleta com parede regulares (1,6mm) com conteúdo 
anecóico e presença de corpo hiperecóico (2,88mm).

13 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, Olho direito heterogêneo com deslocamento 
de retina.Sem presença de metástase em órgãos abdominais.

7 anos canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho reduzido (52,5 mm x 36,5 mm), aumento de 
ecogenicidade, pobre definição cortico medular impedindo a avaliação da relação cortico-
medular. Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando parênquima 
homogêneo e Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de Esteatose 
Hepática. Vesícula Biliar sem visualização. Baço com tamanho aumentado, com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .Estômago apresentando espessamento de parede 
(3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo de gastrite.

7 anos canina fêmea Vesícula urinária pouco repleta, impedindo a mensuração da espessura da parede vesical e 
avaliação da urina. Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando 
parênquima homogêneo e Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de 
Esteatose Hepática. Vesícula Biliar sem visualização. Estômago apresentando 
espessamento de parede (3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo de gastrite.
Baço com tamanho aumentado, com parênquima homogêneo e isoecogênico Estômago 
apresentando espessamento de parede (3,72 mm) com presença de gás e muco sugestivo 
de gastrite.

1 ano e 6 meses canina fêmea -
10 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. 

Vesícula Biliar repleta com presença de lama , paredes lisas e regulares (1,44mm). 
Baço com tamanho aumentado, parênquima com parênquima heterogêneo.

14 anos canina fêmea Fígado com tamanho aumentado, hepatomegalia, apresentando parênquima homogêneo 
e Estômago apresentando espessamento de parede (5,09 mm) com presença de gás e 
muco sugestivo de gastrite. Ovário esquerdo presença de ovário remanescente (16,8mm 
x16,3mm) com presença de folículo (9,69 mm). Pâncreas presença de abscesso pancreático 
com celularidade.Isoecogênico com perda da definição ecogênica sugestivo de Esteatose
Hepática. Vesícula Biliar com presença de lama (3,96 mm).

1 ano canina fêmea -
5 anos canina fêmea Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo e isoecogênico. 

Vesícula Biliar repleta com presença de lama , paredes lisas e regulares (1,16 
mm).Baço com tamanho aumentado, parênquima com parênquima homogêneo e 
isoecogênico .

15 anos canina fêmea Útero apresentando espessamento de endométrio e imagem sugestiva de hemometra. 
Nódulo inguinal parênguima homogêneo, imagem sugestiva de rescidiva herniária.

13 anos canina fêmea Vesícula urinária pouco repleta impedindo a avaliação. Fígado apresentando ligeiramente 
aumentado, Nódulo em MPD –parênquima heterogênio(51,1mm x 22mm).

1 ano canina fêmea Útero com presença de conteúdo hiperecoico compatível com endométrio e involução 
uterina compatível com o período pós parto. Sem presença de fetos vivos ou mortos.

4 anos canina fêmea Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de poucos microcalculos. 
Rim Esquerdo apresenta-se com aumento da ecogenicidade. Rim Direito apresenta-se com 
moderada definição cortico medular, posicionamento impedindo a mensuração cortico-
medular. Fígado apresentando tamanho aumentado, parênquima homogêneo 
apresentando diminuição de ecogenicidade sugestivo de hepatite. Alças intestinais 
apresentando áreas de espessamento da submucosa ( duodeno proximal 5,15mm, 
duodeno descendente 4,18mm )sugestivo de inflamação do tecido, jejuno e porção final 
sem alteração .Estômago presença de conteúdo líquido,muco e gás apresentando parede 
(3,54 mm) levemente espessada.

12 anos canina fêmea Vesícula urinária repleta, com paredes regulares , apresentando projeção para hérnia 
inguinal. Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (36,9 mm x 20,7 
mm) boa definição cortico medular (4,11 x 3,82 mm)com contornos preservados. 
Fígado apresentando ligeiramente aumentado, parênquima homogêneo e 
isoecogênico.Vesícula Biliar repleta com paredes lisas e regulares (1,3mm).Hérnia Inguinal 
apresentando como conteúdo herniário vesícula urinário, alça intestinal e útero.

5 anos felina macho Vesícula urinária repleta, com paredes regulares (1,39 mm) Urina apresentando 
ecogenicidade aumentada com presença de celularidade e micro cálculos. Sem observação 
de obstruçãoBaço com tamanho aumentado, esplenomegalia parênquima com 
parênquima homogêneo e isoecogênico .

2 anos canina macho Urina sem possibilidade de avaliação.
1 ano canina fêmea Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado. Rim Direito apresenta-

se com tamanho ligeiramente aumentado. Ovário esquerdo com presença de cistos 
ovarianos bem desenvolvidos (6,62 x6,16 mm).
Ovário direito com presença de cistos ovarianos bem desenvolvidos (12,3 x10,7 mm)

 No ano de 2019 foram atendidos um total de 43 animais, nos gráfi cos 

1 ao 4 a seguir é possível observar mais detalhes.

Gráfi co 1 – Distribuição do número absoluto da Espécie dos animais no 

ano de 2019
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Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022. 

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022. 

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022. 

Gráfi co 3 – Distribuição do número absoluto do sexo dos animais no ano de 2019

A idade dos animais é bem diversa, no gráfi co 4 é possível observar que o 
mais novo apresenta 40 dias enquanto o mais velho apresenta 15 anos.

Gráfi co 4 – Distribuição do número absoluto da idade dos animais no ano 
de 2019

Gráfi co 2 – Distribuição do número absoluto da raça dos animais no ano de 2019
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Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022.

Complementando os dados anteriores, na tabela a seguir segue dados do 
ano de 2020:

Idade Espécie Sexo Diagnóstico

12 anos canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (58,9mm x 31,9mm) boa 
definição cortico medular (4,8 mm x 5,21 mm) com contornos preservados e aumento da 
ecogenicidade cortical. Rim Direito apresenta-se com tamanho habitual (50,1mm x 34,7mm) 
boa definição cortico medular (4,97mm x 5,57mm) com contornos preservadose aumento da 
ecogenicidade cortical. Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima 
homogêneo e Isoecogênico. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes 
regulares 1,69 mm e aumento da ecogenicidade indicando a presença de lama biliar. Útero 
presença de conteúdo hipoecóico em corpo e cornos uterinos, sugestivo de piometra.

7 anos canina fêmea

Fígado com tamanho ligeiramente aumentado, apresentando gordura em parênquima, 
esteatose hepática . Vesícula Biliar repleta, com volume aumentado com paredes regulares 
1,3 mm e ecogenicidade biliar aumentada indicando presença de grande quantidade de Lama 
Biliar.

7 anos canina fêmea
Fígado com tamanho aumentado, parênquima homogêneo com ecogenicidade diminuída 

indicando congestão .

11 anos canina fêmea
Nódulo inguinal firme e não aderido homogêneo e pouco vascularizado. Nódulo mama 
torácica esquerdahomogêneo firme ,levemente aderido e pouco vascularizado.

11 anos canina fêmea
Vesícula Biliar sem visualização. Útero apresentando espessamento do endométrio e 
conteúdo hipoecóico sugestivo de Endometrite/piometra.

10 anos canina fêmea

Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico em 
lobos quadrado e esquerdo, em lobo direito com ecogenidade grosseira e sítios 
hiperecogênicos. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes regulares 1,23 
mm e presença de lama biliar. Baço com tamanho habitual, com parênquima homogêneo e 
com ecogenicidade diminuida .

5 anos canina fêmea Hérnia Inguinal - Presença de líquido livre , vesícula urinária e alças intestinais.

6 anos canina fêmea
Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes regulares 1,23 mm e 
ecogenicidade normal.

1 ano canina fêmea
Útero apresentando de 3 a 4 vesículas embrionárias com desenvolvimento compatível com 
20 a 25 dias gestacionais e frequência cardíaca normal.

10 anos canina fêmea

Rim Direito em posição dorsal impedindo avaliação. Fígado com tamanho habitual, 
apresentando parênquima heterogêneo e com ecogenicidade diminuída em lobo lateral e 
medial esquerdo e parênquima homogêneo com ecogenicidade diminuída em lobo caudado 
e lateral e medial direito. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes 
regulares 0,12 cm e ecogenicidade normal. Baço com tamanho ligeiramente aumentado, 
com parênquima homogêneo e isoecogênico.

16 anos canina macho

Testículo Direito apresentando alteração em tamanho e em parênquima com ecogenicidade 
difusa e heterogêneo. Testículo esquerdo dentro da normalidade. Próstata hipoecóica com 
tamanho normal (2,43 cm x 2,53 cm).

17 anos canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (63,6mm x 34,8mm) boa definição 
cortico medular (8,02 mm x 6,45mm) com contornos preservados e aumento da 
ecogenicidade indicando insuficiência renal. Rim Direito apresenta-se com tamanho alterado 
(64,2mm x 43,8mm) má definição cortico medular (9,78mm x 9,4 mm) com contornos 
preservadosaumento da ecogenicidade e imagem sugestiva a colônia de bactérias em pólo 
caudal. Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e 
Isoecogênico. Vesícula Biliar repleta, aumentada, com paredes regulares 1,89 mm e 
ecogenicidade aumentada pela presença de lama biliar. Baço com tamanho habitual, com 
parênquima apresentando ecogenicidade diminuída e marcação de vasos.

9 anos canina macho

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (4,70 cm x 3,40 cm) moderada definição 
cortico medular (0,71 cm x 0,54 cm) com contornos preservados e aumento da 
ecogenicidade cortical. Rim Direito apresenta-se com tamanho habitual (4,64 cm x 3,22cm) 
moderada definição cortico medular (0,57 cmx 0,52 cm) com contornos preservados e 
aumento da ecogenicidade cortical. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com 
paredes regulares 0,14 cm e aumento da ecogenicidade indicando a presença de lama biliar. 
Baço com tamanho aumentado, esplenomegalia, com parênquima homogêneo e presença 
de nódulo hiperecóico em região caudal (1,36 x 1,20 cm).

9 anos canina macho

Vesícula Biliar repleta, com paredes regulares 0,14 cm e aumento da ecogenicidade 
indicando a presença de lama biliar. Alças intestinais apresentando áreas de espessamento 
de submucosa indicando inflamação do parênquima.
Estômago apresentando muco e gás com paredes dentro da normalidade (0,26 cm).

16 anos felina fêmea
Fígado com tamanho aumentado, apresentando alteração em parênquima de lobo 

quadrado, aumento da ecogenicidade e heterogenio sugestivo de neoplasia.

5 anos felina macho

Rim Direito sem visualização devido ao aumento hepático. Fígado com tamanho aumentado, 
apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico. Vesícula Biliar repleta , com paredes 
regulares 1,81 mm e ecogenicidade preservada. Baço com tamanho habitual, com 
parênquima apresentando ecogenicidade diminuída e marcação de vasos . Estômago com 
presença de muco , gás e espessamento de parede (4,09 mm) sugestivo de gastrite. Presença 
de linfonodos de tamanho aumentado por todo mesentério.

- felina fêmea -

6 anos canina fêmea

Útero apresentando conteúdo hipoecogênico compatível com involução uterina pós parto. 
Corno Uterino esquerdo 17,7 mm, corno uterino direito 18,9 mm. Sem presença de feto vivo 
ou morto.
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Idade Espécie Sexo Diagnóstico

12 anos canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (58,9mm x 31,9mm) boa 
definição cortico medular (4,8 mm x 5,21 mm) com contornos preservados e aumento da 
ecogenicidade cortical. Rim Direito apresenta-se com tamanho habitual (50,1mm x 34,7mm) 
boa definição cortico medular (4,97mm x 5,57mm) com contornos preservadose aumento da 
ecogenicidade cortical. Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima 
homogêneo e Isoecogênico. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes 
regulares 1,69 mm e aumento da ecogenicidade indicando a presença de lama biliar. Útero 
presença de conteúdo hipoecóico em corpo e cornos uterinos, sugestivo de piometra.

7 anos canina fêmea

Fígado com tamanho ligeiramente aumentado, apresentando gordura em parênquima, 
esteatose hepática . Vesícula Biliar repleta, com volume aumentado com paredes regulares 
1,3 mm e ecogenicidade biliar aumentada indicando presença de grande quantidade de Lama 
Biliar.

7 anos canina fêmea
Fígado com tamanho aumentado, parênquima homogêneo com ecogenicidade diminuída 

indicando congestão .

11 anos canina fêmea
Nódulo inguinal firme e não aderido homogêneo e pouco vascularizado. Nódulo mama 
torácica esquerdahomogêneo firme ,levemente aderido e pouco vascularizado.

11 anos canina fêmea
Vesícula Biliar sem visualização. Útero apresentando espessamento do endométrio e 
conteúdo hipoecóico sugestivo de Endometrite/piometra.

10 anos canina fêmea

Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico em 
lobos quadrado e esquerdo, em lobo direito com ecogenidade grosseira e sítios 
hiperecogênicos. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes regulares 1,23 
mm e presença de lama biliar. Baço com tamanho habitual, com parênquima homogêneo e 
com ecogenicidade diminuida .

5 anos canina fêmea Hérnia Inguinal - Presença de líquido livre , vesícula urinária e alças intestinais.

6 anos canina fêmea
Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes regulares 1,23 mm e 
ecogenicidade normal.

1 ano canina fêmea
Útero apresentando de 3 a 4 vesículas embrionárias com desenvolvimento compatível com 
20 a 25 dias gestacionais e frequência cardíaca normal.

10 anos canina fêmea

Rim Direito em posição dorsal impedindo avaliação. Fígado com tamanho habitual, 
apresentando parênquima heterogêneo e com ecogenicidade diminuída em lobo lateral e 
medial esquerdo e parênquima homogêneo com ecogenicidade diminuída em lobo caudado 
e lateral e medial direito. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com paredes 
regulares 0,12 cm e ecogenicidade normal. Baço com tamanho ligeiramente aumentado, 
com parênquima homogêneo e isoecogênico.

16 anos canina macho

Testículo Direito apresentando alteração em tamanho e em parênquima com ecogenicidade 
difusa e heterogêneo. Testículo esquerdo dentro da normalidade. Próstata hipoecóica com 
tamanho normal (2,43 cm x 2,53 cm).

17 anos canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (63,6mm x 34,8mm) boa definição 
cortico medular (8,02 mm x 6,45mm) com contornos preservados e aumento da 
ecogenicidade indicando insuficiência renal. Rim Direito apresenta-se com tamanho alterado 
(64,2mm x 43,8mm) má definição cortico medular (9,78mm x 9,4 mm) com contornos 
preservadosaumento da ecogenicidade e imagem sugestiva a colônia de bactérias em pólo 
caudal. Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e 
Isoecogênico. Vesícula Biliar repleta, aumentada, com paredes regulares 1,89 mm e 
ecogenicidade aumentada pela presença de lama biliar. Baço com tamanho habitual, com 
parênquima apresentando ecogenicidade diminuída e marcação de vasos.

9 anos canina macho

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (4,70 cm x 3,40 cm) moderada definição 
cortico medular (0,71 cm x 0,54 cm) com contornos preservados e aumento da 
ecogenicidade cortical. Rim Direito apresenta-se com tamanho habitual (4,64 cm x 3,22cm) 
moderada definição cortico medular (0,57 cmx 0,52 cm) com contornos preservados e 
aumento da ecogenicidade cortical. Vesícula Biliar repleta, ligeiramente aumentada, com 
paredes regulares 0,14 cm e aumento da ecogenicidade indicando a presença de lama biliar. 
Baço com tamanho aumentado, esplenomegalia, com parênquima homogêneo e presença 
de nódulo hiperecóico em região caudal (1,36 x 1,20 cm).

9 anos canina macho

Vesícula Biliar repleta, com paredes regulares 0,14 cm e aumento da ecogenicidade 
indicando a presença de lama biliar. Alças intestinais apresentando áreas de espessamento 
de submucosa indicando inflamação do parênquima.
Estômago apresentando muco e gás com paredes dentro da normalidade (0,26 cm).

16 anos felina fêmea
Fígado com tamanho aumentado, apresentando alteração em parênquima de lobo 

quadrado, aumento da ecogenicidade e heterogenio sugestivo de neoplasia.

5 anos felina macho

Rim Direito sem visualização devido ao aumento hepático. Fígado com tamanho aumentado, 
apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico. Vesícula Biliar repleta , com paredes 
regulares 1,81 mm e ecogenicidade preservada. Baço com tamanho habitual, com 
parênquima apresentando ecogenicidade diminuída e marcação de vasos . Estômago com 
presença de muco , gás e espessamento de parede (4,09 mm) sugestivo de gastrite. Presença 
de linfonodos de tamanho aumentado por todo mesentério.

- felina fêmea -

6 anos canina fêmea

Útero apresentando conteúdo hipoecogênico compatível com involução uterina pós parto. 
Corno Uterino esquerdo 17,7 mm, corno uterino direito 18,9 mm. Sem presença de feto vivo 
ou morto.

Complementando os dados anteriores, a seguir nos gráfi cos 5 ao 8 segue 
dados do ano de 2020. Um total de 18 animais foram avaliados durante esse 
período. Nos gráfi cos a seguir é possível observar mais detalhadamente esses 
dados.

Gráfi co 5 – Distribuição do número absoluto da Espécie dos animais no 
ano de 2020

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022.
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Gráfi co 7 – Distribuição do número absoluto do sexo dos animais no ano 
de 2020

 Em relação a idade, nota-se que o animal mais novo apresenta 1 ano 
de idade, enquanto que o mais velho apresenta 17 anos. 

Gráfi co 8 – Distribuição do número absoluto da idade dos animais no ano 
de 2020

Complementando os dados anteriores, na tabela a seguir segue dados do 
ano de 2021:

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022.

Idade Espécie Sexo Diagnóstico

2 anos canina fêmea
Avaliação de hérnia Inguinal esquerda – Anel herniário 0,68 cm, presença de alças intestinais 
no saco herniário no momento da avaliação, movimentos peristálticos preservados.

9 meses canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Ligeira alteração em ecogenicidade hepática. 
Espessamento da parede estomacal com presença de muco e gás sugestivo de gastrite. Coleção 
de gases intestinais.
-

10 anos canina fêmea

Fígado com tamanho aumentado,hepatomegalia, apresentando nódulo destacado com áreas 
císticas (4,20 x 4,02 cm) em parênquima de lobo quadrado, lobo lateral direito apresentando 
parênquima de aparência grosseira Sugestivo de metástase . Vesícula Biliar pouco repleta com 
visualização dificultada devido a alteração hepática. Baço com tamanho aumentado, 
esplenomegalia , apresentando parênquima com ecogenicidade complexa e nódulo 
hipoecogênico em região caudal (1,46 x 0,76 cm) , sugestivo de metástase. Alterações em fígado 
e baço sugestiva de metástase.

5 anos canina macho

Adrenal Esquerda Apresenta-se homogênea e isoecogênica ,ligeiramente arredonda (1,59 x 0,47 
x 0,61cm) . Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e 
Isoecogênico . Estômago dentro da normalidade ( 0,35 cm), presença de muco e gás, indicando 
aumento da acidez estomacal. Paciente apresentando alteração em adrenal esquerda, sugere-se 
avaliação endócrina. Aumento hepático compatível com a medicação do paciente.

2 anos canina fêmea Gestação de 4 fetos vivos com 6 semanas e 4 dias gestacionais.

1 ano felino fêmea

Presença de 4 a 5 fetos vivos bem de desenvolvidos com aproximadamente 3,50 cm de 
comprimento (C-L).Em mensuração Biparietal tempo gestacional aproximado de 5 semanas e 6 
dias, compatível com o desenvolvimento de órgãos internos, movimentação e frequencia 
cardíaca. Gestação de avançada de 5 semanas e 6 dias.

3 anos felino macho

Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Vesícula urinária com presença de poucos microcálculos e 
aumento da ecogenicidade urinária. Presença de gás estomacal sugerindo aerofagia.

- canina macho Cicatrização herniária e presença de cistite.

- canina macho

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (5,45 cm x 3,30 cm) boa 
definição cortico medular (1,02 cm x 0,71ccm) com contornos preservados. Baço com tamanho 
habitual, com parênquima homogêneo e isoecogênico, presença de pequeno nódulo 
hipoecogênico em porção caudal (1,65 cm x 1,78 cm). Estômago apresentando ligeiro 
espessamento de parede ( 0,35 cm ). Testículo esquerdo em região inguinal apresentando 
aumento de volume e parênquima heterogêneo , sugestivo de neoplasia. Testículo direito em 
bolsa escrotal apresentando tamanho reduzido com diminuição de ecogenicidade do 
parênquima. Testículo esquerdo ectópico com alteração em parênquima sugestivo de neoplasia.

- canina macho

Presença de hérnia em região inguinal esquerda com conteúdo, no momento do exame ( alças 
intestinais, vesícula urinária e peritônio).

5 anos canina macho

Baço com tamanho extremamente aumentado, com parênquima apresentando ecogenicidadade 
complexa sugestiva de neoplasia. Dificuldade de avaliação completa da cavidade abdominal 
devido a aumento esplênico. Esplenomegalia grave apresentando parênquima com 
ecogenicidade complexa sugestivo de neoplasia.

9 anos canina macho

Vesícula urinária semi repleta, com paredes regulares (0,50 cm) .Urina Apresentando 
ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade e pouco micros cristais. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (6,32cm ) boa definição cortico medular (1,04 x 
0,83 cm) com contornos preservados. Presença de pequena área de mineralização compatível 
com a idade. Adrenal Esquerda Diminuição da ecogenicidade com alteração da forma (1,65 x 
0,66 x 0,59 cm). Nódulo 1 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,99 x 0,62 cm) com 
pequena vascularização periférica; Nódulo 2 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,83 x0,83 
cm) com pequena vascularização periférica. Presença de microcálculos em vesícula urinária. 
Alteração ecogênica de forma e volume em adrenal esquerda. Hepatomegalia leve, presença de 
lama biliar.

- felino fêmea

Ùtero com presença de 3 a 4 fetos desenvolvidos sem presença de frequência cardíaca ou 
movimentação. Feto 1 em posição de mergulho em canal uterino, diâmetro torácico 1,28 cm. 
Feto 2 : BD 2,26 cm compatível com tempo gestacional de 6 semanas e 3 dias. Fetos 
desenvolvidos apresentando morte fetal indicativo de cirurgia.

3 meses felino fêmea

Fígado com tamanho habitual, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico com 
ecogenicidade aumentada . Estômago apresentando muco e gás com parede espessada (0,51 
cm). Presença de aumento significativo da ecogenicidade hepática e espessamento da parede 
estomacal.

14 anos canina fêmea
Presença de neoplasia em tireóide com metástase pulmonar, alteração cardíaca com sobrecarga 
hepática.

9 anos canina fêmea

Vesícula urinária pouco repleta, com paredes regulares espessadas (0,54 cm). Urina 
Apresentando ecogenicidade ligeiramente aumentada com presença de cálculos (0,94 ,0,55 cm). 
Presença de cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária.

13 anos felino fêmea
Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima heterogêneo e grosseiro com 
áreas hiperecogênicas. Alteração em parênquima hepático sugestivo de lipidose hepática.

4 anos felino macho

Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade. Testículo 
direito Parênquima homogênio e com ecogenicidade diminuída, de tamanho reduzido(0,96 x 
0,54 cm)localizado em região inguinal direita.
Testículo esquerdo Parênquima heterogênio, de tamanho reduzido (1,22 x 0,99 cm) localizado 
em região inguinal esquerdada . Paciente criptorquida apresentrando testículo direito com 
ecogenicidade diminuída e tetículo esquerdo eterogêneo.

9 anos canina fêmea

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (7,47 cm ) boa definição cortico 
medular (1,07cm x 1,33cm) com contornos preservados . Fígado com tamanho ligeiramente 
aumentado, apresentando parênquima em lobo esquerdo e direito com diminuição da 
ecogenicidade apresentando padrão inflamatório, lobo quadrado apresentando ecogenicidade 
complexa (hiperplasia infiltrativa). Vesícula Biliar repleta, apesar do paciente ter sido alimentado, 
com paredes regulares 0,30 cm e ecogenicidade aumentada devido a presença de lama. Baço 
com tamanho aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico. Fígado 
apresentando ecogenicidade compatível com padrão inflamatório em lobos direito e esquerdo e 
ecogenicidade complexa de padrão infiltrativo em lobo quadrado.

2 anos canina fêmea
Útero com corpo uterino hiperplásico, sugestivo de proximidade e/ou final de cio. Presença de 
muco e gases em luz estomacal e grande coleção de gases em alças intestinais.

9 anos canina macho -

11 meses canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (5,37 cm ) definição cortico medular 
reduzida devido a diminuição da ecogenicidade (0,52 x 0,75 cm) com contornos preservados. 
Presença de processo inflamatório renal e ligeiro aumento esplênico.

11 anos canina fêmea

Avaliação de Nódulo mamário Inguinal esquerda – Nódulo heterogêneo não aderido 
apresentando vascularização periférica.(2,36, x 1,37 cm)Endometrite cístitica e nódulo mamário 
não aderido em inguinal esquerda.

11 anos canina fêmea

Presença de massa heterogênea em região hipogástrica provocando compressão em alças 
intestinais e vesícula urinária. Não foi identificada a origem da massa. Linfonodos inguinais 
aumentados apresentando parênquima heterogêneo e reativo a avaliação Doppler.

2 anos canina fêmea
Presença de lama e micro cálculos em vesícula biliar e alteração vascular hepática sugestiva de 
shunt.

1 ano e 6 meses canina fêmea Presença de líquido livre em região de coto uterino, pontuação 1 na escala AFAST.

1 ano e 7 meses canina fêmea

Estômago paredes da normalidade ( 0,26 cm) , presença de muco e gás, sugestivo de aumento 
da acidez estomacal. Glândulas mamárias inguinais bem desenvolvidas e com presença de 
conteúdo líquido.

5 anos canina macho

Próstata parênquima apresentando ecogenicidade aumentada ( cl 2,69 x1,62cm) e em conte 
transverso observação de áreas de ecogenicidade mista (ct 2,71x 2,20 cm). Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (4,60 cm ) boa definição cortico 
medular (0,71 x 0,64 cm) com contornos preservados. Rim Direito apresenta-se com tamanho 
ligeiramente aumentado (5,62 cm ) boa definição cortico medular (0,37cm x 0,42cm) com 
contornos preservados. Baço com tamanho aumentado, esplenomegalia, 
apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico.

10 anos canina fêmea

Presença de de sedimentos e micro cálculos em vesícula urinária. Baço apresentando 
parênquima grosseiro sugestivo de processo neoplásico. Presença de lama em vesícula biliar e 
espessamento de parede estomacal sugestivo de gastrite.

13 anos canina fêmea
Paciente apresentando esplenomegalia e nódulo em região abdominal com ecogenicidade 
complexa .

1 ano e 11 meses canina fêmea Baço com ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico.
1 ano e 2 meses canina fêmea Gestação de 5 semanas e 6 dias, com 4 fetos vivos.

- canina macho

Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico . 
Vesícula Biliar repleta, com paredes regulares e ecogenicidade normal.Paciente apresentando 
retenção urinária , encaminhado para outrs exames de imagem para determinar a causa.

7 anos canina fêmea
Baço com tamanho ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e 
Isoecogênico.

- felino fêmea

Presença de nódulos mamários heterogênios não aderidos de vascularização periférica. 
Linfonodo inguinal esquerdo aumentado apresentando diminuição de ecogenicidade com 
presença de neovascularização sugestiva de metástase. Não foi possível varredura abdominal 
completa devido ao tamanho dos nódulos mamários.

2 anos felino fêmea Avaliação gestacional negativa.

1 ano canina fêmea

Fígado apresentando aumento de ecogenicidade em lobo esquerdo e quadrado com pequena 
coleção de lama em Vesícula Biliar.

1 ano e 11 meses felino fêmea
Vesícula urinária apresentando conteúdo com presença de sedimentos e alguns microcálculos, 
sugestivo de cistite aguda.

14 anos canina fêmea
Esplenomegalia e Hepatomegalia. Presença de micro cálculos em vesícula urinária . Presença de 
lama em vesícula biliar.

14 anos felino fêmea
Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Presença de cisto em rim esquerdo em extremidade caudal.

1 ano e 5 meses canina fêmea
Sem alteração em principais órgãos abdominais. Presença de líquido livre em cavidade 
abdominal em pontuação AFAST.

3 anos canina fêmea Sem presença de líquido livre em cavidade abdominal ou hemorragia ativa.

6 anos canina fêmea
Ligeiro aumento esplênico, com presença de nódulo hipoecogênico circunscrito em região 
dorsal.

7 anos canina fêmea Não foi possível determinar a origem do Nódulo sendo sugestivo de origem esplênica.
2 anos felino macho Espessamento de parede vesical e presença de microcálculos

- canina fêmea

Presença de inúmeros cálculos em vesícula urinária com mensuração superior a 1 cm sendo 
indicativo de cirurgia. Presença de Halo hiperecóico em medular renal Bilateral sugere-se 
acompanhamento.

4 meses canina fêmea
Alteração em glândula parotídea apresentando ecogenicidade complexa podendo indicar 
mucocele ou diferenciação celular errônea.

5 anos canina macho

Aumento esplênico e parênquima de aparência grosseira, sugestivo de hemoparasitose. 
Presença de lama em vesícula biliar com dor a avaliação. Presença de corpos produtores de 
sombreamento acústico posterior em estômago e grande coleção de gases intestinais.

- canina fêmea Hérnia inguinal e hiperplasia mamária.

10 meses canina fêmea

Nódulo mama abdominal caudal esquerda (0,94 cm) firme não aderido não vascularizado. 
Nódulo mama abdominal caudal direita (1,01 cm) firme, aderido e vascularizado. Sem metástase 
em órgãos abdominais.

5 anos canina fêmea
Presença de hematoma em parênquima esplênico compatível com região de trauma, sugere-se 
acompanhamento , pontuação 0 na escala AFAST ( sem presença de líquido livre).

8 anos canina macho

Presença de micro cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária. Nódulo homogêneo 
com área cística bem delimitado apresentando vascularição periférica em avaliação Doppler, sem 
característica de malignidade.

- canina fêmea -

13 anos canina macho

Próstata aumentada, parênquima hipercogênico com áreas cisticas (3,85 x3,92 cm). Baço com 
tamanho aumentado, esplenomegalia. Testículo direito Aumento de volume (2,69 x1,56 cm) 
parênquima heterogêneo com área anecóica (1,35 x1,11cm), sugestivo de neoplasia. Próstata 
aumentada apresentando aumento de ecogenicidade e áreas císticas, alteração em testículo 
direito sugestivo de neoplasia. Linfonodos inguinais esquerdo apresentando padrão neoplásico, 
linfonodos abdominais em geral apresentando padrão inflamatório, alteração de forma e 
ecogenicidade e relação entre diâmetros máximo acima de 0,55. Não foi realizada a avaliação de 
índice de pulsatilidade (IP) e Índice de resistividade (IR) devido ao grande número de linfonodos 
alterados.

5 anos felino macho

Paciente apresentando presença de muco e hemácias em vesícula urinária, rim direito 
apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (3,93 cm ) diminuida definição cortico 
medular com ligeiro aumento da ecogenicidade (0,37cm x 0,42cm) com contornos preservados ( 
avaliação dificultada devido a presença de gases).

10 anos canina fêmea

Baço Ligeiramente aumentado , parênquima homogêneo e isoecogênico.
Estômago Apresentando 3espessamento de parede 0,79 cm com presença de muco e 
gás. Imagem estomacal sugestiva de gastrite.

7 anos canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Presença de lama biliar. Aumento da 
ecogenicidade total em ambos rins com diminuição da definição sugestivo IRC (insuficiência 
Renal Crônica).

3 anos canina macho
Paciente apresentando cistite crônica, prostatite e imagem sugestiva de colônia bacterina em 
pelve renal direita.

16 anos canina fêmea Sem sinais de hemorragia ou lesão em órgãos abdominais.

1 ano e 3 meses canina macho
Paciente criptorquida apresentrando testículo esquerdo levemente diminuído em região inguinal 
esquerda.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo e direito apresentando diminuição da ecogenicidade total sugestivo de processo 
inflamatório. Presença de sedimentos em vesícula urinária. Presença de gases em alças 
intestinais e estômago.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo dentro da normalidade e direito apresentando ligeira diminuição da ecogenicidade 
total com progressão para ecogenicidade normal.

12 anos canina fêmea
Presença de área hipoecogênica circunscrita em região caudal de baço. Suspeita de mancha 
senil.

9 anos felino macho

Paciente apresentando intensa icterícia. Fígado com aumento da ecogenicidade total indicando 
perda funcional. Intestino apresentando motilidade normal e presença de fezes ressecadas em 
porção final intestinal.

7 anos canina macho

Sem alteração vascular sugestiva de mestástase em órgãos alvo (rim,fígado e baço). Alterações 
em vesícula urinária sugestiva de cistite aguda , alterações em próstata sugestiva de prostatite e 
alterações em parênquima esplêmico.

15 anos canina macho

Testículo direito apresentando alteração em parênquima. Rim direito e esquerdo apresentando 
diminuição da definição cortiço medular e aumento da ecogenicidade sugestivo de diminuição 
de funcionalidade (IRC). Fígado com aumento de tamnho e diminuição da ecogenicidade 
indicando processo inflamatório ou sobrecarga.

3 anos canina macho
Sem alteração em órgãos abdominais, visualização renal e adrenal dificultada devido ao 
tamanho do paciente. Paciente reativo ao toque na região lombar.
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2 anos canina fêmea
Avaliação de hérnia Inguinal esquerda – Anel herniário 0,68 cm, presença de alças intestinais 
no saco herniário no momento da avaliação, movimentos peristálticos preservados.

9 meses canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Ligeira alteração em ecogenicidade hepática. 
Espessamento da parede estomacal com presença de muco e gás sugestivo de gastrite. Coleção 
de gases intestinais.
-

10 anos canina fêmea

Fígado com tamanho aumentado,hepatomegalia, apresentando nódulo destacado com áreas 
císticas (4,20 x 4,02 cm) em parênquima de lobo quadrado, lobo lateral direito apresentando 
parênquima de aparência grosseira Sugestivo de metástase . Vesícula Biliar pouco repleta com 
visualização dificultada devido a alteração hepática. Baço com tamanho aumentado, 
esplenomegalia , apresentando parênquima com ecogenicidade complexa e nódulo 
hipoecogênico em região caudal (1,46 x 0,76 cm) , sugestivo de metástase. Alterações em fígado 
e baço sugestiva de metástase.

5 anos canina macho

Adrenal Esquerda Apresenta-se homogênea e isoecogênica ,ligeiramente arredonda (1,59 x 0,47 
x 0,61cm) . Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e 
Isoecogênico . Estômago dentro da normalidade ( 0,35 cm), presença de muco e gás, indicando 
aumento da acidez estomacal. Paciente apresentando alteração em adrenal esquerda, sugere-se 
avaliação endócrina. Aumento hepático compatível com a medicação do paciente.

2 anos canina fêmea Gestação de 4 fetos vivos com 6 semanas e 4 dias gestacionais.

1 ano felino fêmea

Presença de 4 a 5 fetos vivos bem de desenvolvidos com aproximadamente 3,50 cm de 
comprimento (C-L).Em mensuração Biparietal tempo gestacional aproximado de 5 semanas e 6 
dias, compatível com o desenvolvimento de órgãos internos, movimentação e frequencia 
cardíaca. Gestação de avançada de 5 semanas e 6 dias.

3 anos felino macho

Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Vesícula urinária com presença de poucos microcálculos e 
aumento da ecogenicidade urinária. Presença de gás estomacal sugerindo aerofagia.

- canina macho Cicatrização herniária e presença de cistite.

- canina macho

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (5,45 cm x 3,30 cm) boa 
definição cortico medular (1,02 cm x 0,71ccm) com contornos preservados. Baço com tamanho 
habitual, com parênquima homogêneo e isoecogênico, presença de pequeno nódulo 
hipoecogênico em porção caudal (1,65 cm x 1,78 cm). Estômago apresentando ligeiro 
espessamento de parede ( 0,35 cm ). Testículo esquerdo em região inguinal apresentando 
aumento de volume e parênquima heterogêneo , sugestivo de neoplasia. Testículo direito em 
bolsa escrotal apresentando tamanho reduzido com diminuição de ecogenicidade do 
parênquima. Testículo esquerdo ectópico com alteração em parênquima sugestivo de neoplasia.

- canina macho

Presença de hérnia em região inguinal esquerda com conteúdo, no momento do exame ( alças 
intestinais, vesícula urinária e peritônio).

5 anos canina macho

Baço com tamanho extremamente aumentado, com parênquima apresentando ecogenicidadade 
complexa sugestiva de neoplasia. Dificuldade de avaliação completa da cavidade abdominal 
devido a aumento esplênico. Esplenomegalia grave apresentando parênquima com 
ecogenicidade complexa sugestivo de neoplasia.

9 anos canina macho

Vesícula urinária semi repleta, com paredes regulares (0,50 cm) .Urina Apresentando 
ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade e pouco micros cristais. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (6,32cm ) boa definição cortico medular (1,04 x 
0,83 cm) com contornos preservados. Presença de pequena área de mineralização compatível 
com a idade. Adrenal Esquerda Diminuição da ecogenicidade com alteração da forma (1,65 x 
0,66 x 0,59 cm). Nódulo 1 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,99 x 0,62 cm) com 
pequena vascularização periférica; Nódulo 2 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,83 x0,83 
cm) com pequena vascularização periférica. Presença de microcálculos em vesícula urinária. 
Alteração ecogênica de forma e volume em adrenal esquerda. Hepatomegalia leve, presença de 
lama biliar.

- felino fêmea

Ùtero com presença de 3 a 4 fetos desenvolvidos sem presença de frequência cardíaca ou 
movimentação. Feto 1 em posição de mergulho em canal uterino, diâmetro torácico 1,28 cm. 
Feto 2 : BD 2,26 cm compatível com tempo gestacional de 6 semanas e 3 dias. Fetos 
desenvolvidos apresentando morte fetal indicativo de cirurgia.

3 meses felino fêmea

Fígado com tamanho habitual, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico com 
ecogenicidade aumentada . Estômago apresentando muco e gás com parede espessada (0,51 
cm). Presença de aumento significativo da ecogenicidade hepática e espessamento da parede 
estomacal.

14 anos canina fêmea
Presença de neoplasia em tireóide com metástase pulmonar, alteração cardíaca com sobrecarga 
hepática.

9 anos canina fêmea

Vesícula urinária pouco repleta, com paredes regulares espessadas (0,54 cm). Urina 
Apresentando ecogenicidade ligeiramente aumentada com presença de cálculos (0,94 ,0,55 cm). 
Presença de cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária.

13 anos felino fêmea
Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima heterogêneo e grosseiro com 
áreas hiperecogênicas. Alteração em parênquima hepático sugestivo de lipidose hepática.

4 anos felino macho

Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade. Testículo 
direito Parênquima homogênio e com ecogenicidade diminuída, de tamanho reduzido(0,96 x 
0,54 cm)localizado em região inguinal direita.
Testículo esquerdo Parênquima heterogênio, de tamanho reduzido (1,22 x 0,99 cm) localizado 
em região inguinal esquerdada . Paciente criptorquida apresentrando testículo direito com 
ecogenicidade diminuída e tetículo esquerdo eterogêneo.

9 anos canina fêmea

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (7,47 cm ) boa definição cortico 
medular (1,07cm x 1,33cm) com contornos preservados . Fígado com tamanho ligeiramente 
aumentado, apresentando parênquima em lobo esquerdo e direito com diminuição da 
ecogenicidade apresentando padrão inflamatório, lobo quadrado apresentando ecogenicidade 
complexa (hiperplasia infiltrativa). Vesícula Biliar repleta, apesar do paciente ter sido alimentado, 
com paredes regulares 0,30 cm e ecogenicidade aumentada devido a presença de lama. Baço 
com tamanho aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico. Fígado 
apresentando ecogenicidade compatível com padrão inflamatório em lobos direito e esquerdo e 
ecogenicidade complexa de padrão infiltrativo em lobo quadrado.

2 anos canina fêmea
Útero com corpo uterino hiperplásico, sugestivo de proximidade e/ou final de cio. Presença de 
muco e gases em luz estomacal e grande coleção de gases em alças intestinais.

9 anos canina macho -

11 meses canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (5,37 cm ) definição cortico medular 
reduzida devido a diminuição da ecogenicidade (0,52 x 0,75 cm) com contornos preservados. 
Presença de processo inflamatório renal e ligeiro aumento esplênico.

11 anos canina fêmea

Avaliação de Nódulo mamário Inguinal esquerda – Nódulo heterogêneo não aderido 
apresentando vascularização periférica.(2,36, x 1,37 cm)Endometrite cístitica e nódulo mamário 
não aderido em inguinal esquerda.

11 anos canina fêmea

Presença de massa heterogênea em região hipogástrica provocando compressão em alças 
intestinais e vesícula urinária. Não foi identificada a origem da massa. Linfonodos inguinais 
aumentados apresentando parênquima heterogêneo e reativo a avaliação Doppler.

2 anos canina fêmea
Presença de lama e micro cálculos em vesícula biliar e alteração vascular hepática sugestiva de 
shunt.

1 ano e 6 meses canina fêmea Presença de líquido livre em região de coto uterino, pontuação 1 na escala AFAST.

1 ano e 7 meses canina fêmea

Estômago paredes da normalidade ( 0,26 cm) , presença de muco e gás, sugestivo de aumento 
da acidez estomacal. Glândulas mamárias inguinais bem desenvolvidas e com presença de 
conteúdo líquido.

5 anos canina macho

Próstata parênquima apresentando ecogenicidade aumentada ( cl 2,69 x1,62cm) e em conte 
transverso observação de áreas de ecogenicidade mista (ct 2,71x 2,20 cm). Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (4,60 cm ) boa definição cortico 
medular (0,71 x 0,64 cm) com contornos preservados. Rim Direito apresenta-se com tamanho 
ligeiramente aumentado (5,62 cm ) boa definição cortico medular (0,37cm x 0,42cm) com 
contornos preservados. Baço com tamanho aumentado, esplenomegalia, 
apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico.

10 anos canina fêmea

Presença de de sedimentos e micro cálculos em vesícula urinária. Baço apresentando 
parênquima grosseiro sugestivo de processo neoplásico. Presença de lama em vesícula biliar e 
espessamento de parede estomacal sugestivo de gastrite.

13 anos canina fêmea
Paciente apresentando esplenomegalia e nódulo em região abdominal com ecogenicidade 
complexa .

1 ano e 11 meses canina fêmea Baço com ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico.
1 ano e 2 meses canina fêmea Gestação de 5 semanas e 6 dias, com 4 fetos vivos.

- canina macho

Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico . 
Vesícula Biliar repleta, com paredes regulares e ecogenicidade normal.Paciente apresentando 
retenção urinária , encaminhado para outrs exames de imagem para determinar a causa.

7 anos canina fêmea
Baço com tamanho ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e 
Isoecogênico.

- felino fêmea

Presença de nódulos mamários heterogênios não aderidos de vascularização periférica. 
Linfonodo inguinal esquerdo aumentado apresentando diminuição de ecogenicidade com 
presença de neovascularização sugestiva de metástase. Não foi possível varredura abdominal 
completa devido ao tamanho dos nódulos mamários.

2 anos felino fêmea Avaliação gestacional negativa.

1 ano canina fêmea

Fígado apresentando aumento de ecogenicidade em lobo esquerdo e quadrado com pequena 
coleção de lama em Vesícula Biliar.

1 ano e 11 meses felino fêmea
Vesícula urinária apresentando conteúdo com presença de sedimentos e alguns microcálculos, 
sugestivo de cistite aguda.

14 anos canina fêmea
Esplenomegalia e Hepatomegalia. Presença de micro cálculos em vesícula urinária . Presença de 
lama em vesícula biliar.

14 anos felino fêmea
Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Presença de cisto em rim esquerdo em extremidade caudal.

1 ano e 5 meses canina fêmea
Sem alteração em principais órgãos abdominais. Presença de líquido livre em cavidade 
abdominal em pontuação AFAST.

3 anos canina fêmea Sem presença de líquido livre em cavidade abdominal ou hemorragia ativa.

6 anos canina fêmea
Ligeiro aumento esplênico, com presença de nódulo hipoecogênico circunscrito em região 
dorsal.

7 anos canina fêmea Não foi possível determinar a origem do Nódulo sendo sugestivo de origem esplênica.
2 anos felino macho Espessamento de parede vesical e presença de microcálculos

- canina fêmea

Presença de inúmeros cálculos em vesícula urinária com mensuração superior a 1 cm sendo 
indicativo de cirurgia. Presença de Halo hiperecóico em medular renal Bilateral sugere-se 
acompanhamento.

4 meses canina fêmea
Alteração em glândula parotídea apresentando ecogenicidade complexa podendo indicar 
mucocele ou diferenciação celular errônea.

5 anos canina macho

Aumento esplênico e parênquima de aparência grosseira, sugestivo de hemoparasitose. 
Presença de lama em vesícula biliar com dor a avaliação. Presença de corpos produtores de 
sombreamento acústico posterior em estômago e grande coleção de gases intestinais.

- canina fêmea Hérnia inguinal e hiperplasia mamária.

10 meses canina fêmea

Nódulo mama abdominal caudal esquerda (0,94 cm) firme não aderido não vascularizado. 
Nódulo mama abdominal caudal direita (1,01 cm) firme, aderido e vascularizado. Sem metástase 
em órgãos abdominais.

5 anos canina fêmea
Presença de hematoma em parênquima esplênico compatível com região de trauma, sugere-se 
acompanhamento , pontuação 0 na escala AFAST ( sem presença de líquido livre).

8 anos canina macho

Presença de micro cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária. Nódulo homogêneo 
com área cística bem delimitado apresentando vascularição periférica em avaliação Doppler, sem 
característica de malignidade.

- canina fêmea -

13 anos canina macho

Próstata aumentada, parênquima hipercogênico com áreas cisticas (3,85 x3,92 cm). Baço com 
tamanho aumentado, esplenomegalia. Testículo direito Aumento de volume (2,69 x1,56 cm) 
parênquima heterogêneo com área anecóica (1,35 x1,11cm), sugestivo de neoplasia. Próstata 
aumentada apresentando aumento de ecogenicidade e áreas císticas, alteração em testículo 
direito sugestivo de neoplasia. Linfonodos inguinais esquerdo apresentando padrão neoplásico, 
linfonodos abdominais em geral apresentando padrão inflamatório, alteração de forma e 
ecogenicidade e relação entre diâmetros máximo acima de 0,55. Não foi realizada a avaliação de 
índice de pulsatilidade (IP) e Índice de resistividade (IR) devido ao grande número de linfonodos 
alterados.

5 anos felino macho

Paciente apresentando presença de muco e hemácias em vesícula urinária, rim direito 
apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (3,93 cm ) diminuida definição cortico 
medular com ligeiro aumento da ecogenicidade (0,37cm x 0,42cm) com contornos preservados ( 
avaliação dificultada devido a presença de gases).

10 anos canina fêmea

Baço Ligeiramente aumentado , parênquima homogêneo e isoecogênico.
Estômago Apresentando 3espessamento de parede 0,79 cm com presença de muco e 
gás. Imagem estomacal sugestiva de gastrite.

7 anos canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Presença de lama biliar. Aumento da 
ecogenicidade total em ambos rins com diminuição da definição sugestivo IRC (insuficiência 
Renal Crônica).

3 anos canina macho
Paciente apresentando cistite crônica, prostatite e imagem sugestiva de colônia bacterina em 
pelve renal direita.

16 anos canina fêmea Sem sinais de hemorragia ou lesão em órgãos abdominais.

1 ano e 3 meses canina macho
Paciente criptorquida apresentrando testículo esquerdo levemente diminuído em região inguinal 
esquerda.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo e direito apresentando diminuição da ecogenicidade total sugestivo de processo 
inflamatório. Presença de sedimentos em vesícula urinária. Presença de gases em alças 
intestinais e estômago.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo dentro da normalidade e direito apresentando ligeira diminuição da ecogenicidade 
total com progressão para ecogenicidade normal.

12 anos canina fêmea
Presença de área hipoecogênica circunscrita em região caudal de baço. Suspeita de mancha 
senil.

9 anos felino macho

Paciente apresentando intensa icterícia. Fígado com aumento da ecogenicidade total indicando 
perda funcional. Intestino apresentando motilidade normal e presença de fezes ressecadas em 
porção final intestinal.

7 anos canina macho

Sem alteração vascular sugestiva de mestástase em órgãos alvo (rim,fígado e baço). Alterações 
em vesícula urinária sugestiva de cistite aguda , alterações em próstata sugestiva de prostatite e 
alterações em parênquima esplêmico.

15 anos canina macho

Testículo direito apresentando alteração em parênquima. Rim direito e esquerdo apresentando 
diminuição da definição cortiço medular e aumento da ecogenicidade sugestivo de diminuição 
de funcionalidade (IRC). Fígado com aumento de tamnho e diminuição da ecogenicidade 
indicando processo inflamatório ou sobrecarga.

3 anos canina macho
Sem alteração em órgãos abdominais, visualização renal e adrenal dificultada devido ao 
tamanho do paciente. Paciente reativo ao toque na região lombar.
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2 anos canina fêmea
Avaliação de hérnia Inguinal esquerda – Anel herniário 0,68 cm, presença de alças intestinais 
no saco herniário no momento da avaliação, movimentos peristálticos preservados.

9 meses canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Ligeira alteração em ecogenicidade hepática. 
Espessamento da parede estomacal com presença de muco e gás sugestivo de gastrite. Coleção 
de gases intestinais.
-

10 anos canina fêmea

Fígado com tamanho aumentado,hepatomegalia, apresentando nódulo destacado com áreas 
císticas (4,20 x 4,02 cm) em parênquima de lobo quadrado, lobo lateral direito apresentando 
parênquima de aparência grosseira Sugestivo de metástase . Vesícula Biliar pouco repleta com 
visualização dificultada devido a alteração hepática. Baço com tamanho aumentado, 
esplenomegalia , apresentando parênquima com ecogenicidade complexa e nódulo 
hipoecogênico em região caudal (1,46 x 0,76 cm) , sugestivo de metástase. Alterações em fígado 
e baço sugestiva de metástase.

5 anos canina macho

Adrenal Esquerda Apresenta-se homogênea e isoecogênica ,ligeiramente arredonda (1,59 x 0,47 
x 0,61cm) . Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e 
Isoecogênico . Estômago dentro da normalidade ( 0,35 cm), presença de muco e gás, indicando 
aumento da acidez estomacal. Paciente apresentando alteração em adrenal esquerda, sugere-se 
avaliação endócrina. Aumento hepático compatível com a medicação do paciente.

2 anos canina fêmea Gestação de 4 fetos vivos com 6 semanas e 4 dias gestacionais.

1 ano felino fêmea

Presença de 4 a 5 fetos vivos bem de desenvolvidos com aproximadamente 3,50 cm de 
comprimento (C-L).Em mensuração Biparietal tempo gestacional aproximado de 5 semanas e 6 
dias, compatível com o desenvolvimento de órgãos internos, movimentação e frequencia 
cardíaca. Gestação de avançada de 5 semanas e 6 dias.

3 anos felino macho

Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Vesícula urinária com presença de poucos microcálculos e 
aumento da ecogenicidade urinária. Presença de gás estomacal sugerindo aerofagia.

- canina macho Cicatrização herniária e presença de cistite.

- canina macho

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (5,45 cm x 3,30 cm) boa 
definição cortico medular (1,02 cm x 0,71ccm) com contornos preservados. Baço com tamanho 
habitual, com parênquima homogêneo e isoecogênico, presença de pequeno nódulo 
hipoecogênico em porção caudal (1,65 cm x 1,78 cm). Estômago apresentando ligeiro 
espessamento de parede ( 0,35 cm ). Testículo esquerdo em região inguinal apresentando 
aumento de volume e parênquima heterogêneo , sugestivo de neoplasia. Testículo direito em 
bolsa escrotal apresentando tamanho reduzido com diminuição de ecogenicidade do 
parênquima. Testículo esquerdo ectópico com alteração em parênquima sugestivo de neoplasia.

- canina macho

Presença de hérnia em região inguinal esquerda com conteúdo, no momento do exame ( alças 
intestinais, vesícula urinária e peritônio).

5 anos canina macho

Baço com tamanho extremamente aumentado, com parênquima apresentando ecogenicidadade 
complexa sugestiva de neoplasia. Dificuldade de avaliação completa da cavidade abdominal 
devido a aumento esplênico. Esplenomegalia grave apresentando parênquima com 
ecogenicidade complexa sugestivo de neoplasia.

9 anos canina macho

Vesícula urinária semi repleta, com paredes regulares (0,50 cm) .Urina Apresentando 
ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade e pouco micros cristais. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (6,32cm ) boa definição cortico medular (1,04 x 
0,83 cm) com contornos preservados. Presença de pequena área de mineralização compatível 
com a idade. Adrenal Esquerda Diminuição da ecogenicidade com alteração da forma (1,65 x 
0,66 x 0,59 cm). Nódulo 1 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,99 x 0,62 cm) com 
pequena vascularização periférica; Nódulo 2 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,83 x0,83 
cm) com pequena vascularização periférica. Presença de microcálculos em vesícula urinária. 
Alteração ecogênica de forma e volume em adrenal esquerda. Hepatomegalia leve, presença de 
lama biliar.

- felino fêmea

Ùtero com presença de 3 a 4 fetos desenvolvidos sem presença de frequência cardíaca ou 
movimentação. Feto 1 em posição de mergulho em canal uterino, diâmetro torácico 1,28 cm. 
Feto 2 : BD 2,26 cm compatível com tempo gestacional de 6 semanas e 3 dias. Fetos 
desenvolvidos apresentando morte fetal indicativo de cirurgia.

3 meses felino fêmea

Fígado com tamanho habitual, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico com 
ecogenicidade aumentada . Estômago apresentando muco e gás com parede espessada (0,51 
cm). Presença de aumento significativo da ecogenicidade hepática e espessamento da parede 
estomacal.

14 anos canina fêmea
Presença de neoplasia em tireóide com metástase pulmonar, alteração cardíaca com sobrecarga 
hepática.

9 anos canina fêmea

Vesícula urinária pouco repleta, com paredes regulares espessadas (0,54 cm). Urina 
Apresentando ecogenicidade ligeiramente aumentada com presença de cálculos (0,94 ,0,55 cm). 
Presença de cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária.

13 anos felino fêmea
Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima heterogêneo e grosseiro com 
áreas hiperecogênicas. Alteração em parênquima hepático sugestivo de lipidose hepática.

4 anos felino macho

Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade. Testículo 
direito Parênquima homogênio e com ecogenicidade diminuída, de tamanho reduzido(0,96 x 
0,54 cm)localizado em região inguinal direita.
Testículo esquerdo Parênquima heterogênio, de tamanho reduzido (1,22 x 0,99 cm) localizado 
em região inguinal esquerdada . Paciente criptorquida apresentrando testículo direito com 
ecogenicidade diminuída e tetículo esquerdo eterogêneo.

9 anos canina fêmea

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (7,47 cm ) boa definição cortico 
medular (1,07cm x 1,33cm) com contornos preservados . Fígado com tamanho ligeiramente 
aumentado, apresentando parênquima em lobo esquerdo e direito com diminuição da 
ecogenicidade apresentando padrão inflamatório, lobo quadrado apresentando ecogenicidade 
complexa (hiperplasia infiltrativa). Vesícula Biliar repleta, apesar do paciente ter sido alimentado, 
com paredes regulares 0,30 cm e ecogenicidade aumentada devido a presença de lama. Baço 
com tamanho aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico. Fígado 
apresentando ecogenicidade compatível com padrão inflamatório em lobos direito e esquerdo e 
ecogenicidade complexa de padrão infiltrativo em lobo quadrado.

2 anos canina fêmea
Útero com corpo uterino hiperplásico, sugestivo de proximidade e/ou final de cio. Presença de 
muco e gases em luz estomacal e grande coleção de gases em alças intestinais.

9 anos canina macho -

11 meses canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (5,37 cm ) definição cortico medular 
reduzida devido a diminuição da ecogenicidade (0,52 x 0,75 cm) com contornos preservados. 
Presença de processo inflamatório renal e ligeiro aumento esplênico.

11 anos canina fêmea

Avaliação de Nódulo mamário Inguinal esquerda – Nódulo heterogêneo não aderido 
apresentando vascularização periférica.(2,36, x 1,37 cm)Endometrite cístitica e nódulo mamário 
não aderido em inguinal esquerda.

11 anos canina fêmea

Presença de massa heterogênea em região hipogástrica provocando compressão em alças 
intestinais e vesícula urinária. Não foi identificada a origem da massa. Linfonodos inguinais 
aumentados apresentando parênquima heterogêneo e reativo a avaliação Doppler.

2 anos canina fêmea
Presença de lama e micro cálculos em vesícula biliar e alteração vascular hepática sugestiva de 
shunt.

1 ano e 6 meses canina fêmea Presença de líquido livre em região de coto uterino, pontuação 1 na escala AFAST.

1 ano e 7 meses canina fêmea

Estômago paredes da normalidade ( 0,26 cm) , presença de muco e gás, sugestivo de aumento 
da acidez estomacal. Glândulas mamárias inguinais bem desenvolvidas e com presença de 
conteúdo líquido.

5 anos canina macho

Próstata parênquima apresentando ecogenicidade aumentada ( cl 2,69 x1,62cm) e em conte 
transverso observação de áreas de ecogenicidade mista (ct 2,71x 2,20 cm). Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (4,60 cm ) boa definição cortico 
medular (0,71 x 0,64 cm) com contornos preservados. Rim Direito apresenta-se com tamanho 
ligeiramente aumentado (5,62 cm ) boa definição cortico medular (0,37cm x 0,42cm) com 
contornos preservados. Baço com tamanho aumentado, esplenomegalia, 
apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico.

10 anos canina fêmea

Presença de de sedimentos e micro cálculos em vesícula urinária. Baço apresentando 
parênquima grosseiro sugestivo de processo neoplásico. Presença de lama em vesícula biliar e 
espessamento de parede estomacal sugestivo de gastrite.

13 anos canina fêmea
Paciente apresentando esplenomegalia e nódulo em região abdominal com ecogenicidade 
complexa .

1 ano e 11 meses canina fêmea Baço com ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico.
1 ano e 2 meses canina fêmea Gestação de 5 semanas e 6 dias, com 4 fetos vivos.

- canina macho

Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico . 
Vesícula Biliar repleta, com paredes regulares e ecogenicidade normal.Paciente apresentando 
retenção urinária , encaminhado para outrs exames de imagem para determinar a causa.

7 anos canina fêmea
Baço com tamanho ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e 
Isoecogênico.

- felino fêmea

Presença de nódulos mamários heterogênios não aderidos de vascularização periférica. 
Linfonodo inguinal esquerdo aumentado apresentando diminuição de ecogenicidade com 
presença de neovascularização sugestiva de metástase. Não foi possível varredura abdominal 
completa devido ao tamanho dos nódulos mamários.

2 anos felino fêmea Avaliação gestacional negativa.

1 ano canina fêmea

Fígado apresentando aumento de ecogenicidade em lobo esquerdo e quadrado com pequena 
coleção de lama em Vesícula Biliar.

1 ano e 11 meses felino fêmea
Vesícula urinária apresentando conteúdo com presença de sedimentos e alguns microcálculos, 
sugestivo de cistite aguda.

14 anos canina fêmea
Esplenomegalia e Hepatomegalia. Presença de micro cálculos em vesícula urinária . Presença de 
lama em vesícula biliar.

14 anos felino fêmea
Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Presença de cisto em rim esquerdo em extremidade caudal.

1 ano e 5 meses canina fêmea
Sem alteração em principais órgãos abdominais. Presença de líquido livre em cavidade 
abdominal em pontuação AFAST.

3 anos canina fêmea Sem presença de líquido livre em cavidade abdominal ou hemorragia ativa.

6 anos canina fêmea
Ligeiro aumento esplênico, com presença de nódulo hipoecogênico circunscrito em região 
dorsal.

7 anos canina fêmea Não foi possível determinar a origem do Nódulo sendo sugestivo de origem esplênica.
2 anos felino macho Espessamento de parede vesical e presença de microcálculos

- canina fêmea

Presença de inúmeros cálculos em vesícula urinária com mensuração superior a 1 cm sendo 
indicativo de cirurgia. Presença de Halo hiperecóico em medular renal Bilateral sugere-se 
acompanhamento.

4 meses canina fêmea
Alteração em glândula parotídea apresentando ecogenicidade complexa podendo indicar 
mucocele ou diferenciação celular errônea.

5 anos canina macho

Aumento esplênico e parênquima de aparência grosseira, sugestivo de hemoparasitose. 
Presença de lama em vesícula biliar com dor a avaliação. Presença de corpos produtores de 
sombreamento acústico posterior em estômago e grande coleção de gases intestinais.

- canina fêmea Hérnia inguinal e hiperplasia mamária.

10 meses canina fêmea

Nódulo mama abdominal caudal esquerda (0,94 cm) firme não aderido não vascularizado. 
Nódulo mama abdominal caudal direita (1,01 cm) firme, aderido e vascularizado. Sem metástase 
em órgãos abdominais.

5 anos canina fêmea
Presença de hematoma em parênquima esplênico compatível com região de trauma, sugere-se 
acompanhamento , pontuação 0 na escala AFAST ( sem presença de líquido livre).

8 anos canina macho

Presença de micro cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária. Nódulo homogêneo 
com área cística bem delimitado apresentando vascularição periférica em avaliação Doppler, sem 
característica de malignidade.

- canina fêmea -

13 anos canina macho

Próstata aumentada, parênquima hipercogênico com áreas cisticas (3,85 x3,92 cm). Baço com 
tamanho aumentado, esplenomegalia. Testículo direito Aumento de volume (2,69 x1,56 cm) 
parênquima heterogêneo com área anecóica (1,35 x1,11cm), sugestivo de neoplasia. Próstata 
aumentada apresentando aumento de ecogenicidade e áreas císticas, alteração em testículo 
direito sugestivo de neoplasia. Linfonodos inguinais esquerdo apresentando padrão neoplásico, 
linfonodos abdominais em geral apresentando padrão inflamatório, alteração de forma e 
ecogenicidade e relação entre diâmetros máximo acima de 0,55. Não foi realizada a avaliação de 
índice de pulsatilidade (IP) e Índice de resistividade (IR) devido ao grande número de linfonodos 
alterados.

5 anos felino macho

Paciente apresentando presença de muco e hemácias em vesícula urinária, rim direito 
apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (3,93 cm ) diminuida definição cortico 
medular com ligeiro aumento da ecogenicidade (0,37cm x 0,42cm) com contornos preservados ( 
avaliação dificultada devido a presença de gases).

10 anos canina fêmea

Baço Ligeiramente aumentado , parênquima homogêneo e isoecogênico.
Estômago Apresentando 3espessamento de parede 0,79 cm com presença de muco e 
gás. Imagem estomacal sugestiva de gastrite.

7 anos canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Presença de lama biliar. Aumento da 
ecogenicidade total em ambos rins com diminuição da definição sugestivo IRC (insuficiência 
Renal Crônica).

3 anos canina macho
Paciente apresentando cistite crônica, prostatite e imagem sugestiva de colônia bacterina em 
pelve renal direita.

16 anos canina fêmea Sem sinais de hemorragia ou lesão em órgãos abdominais.

1 ano e 3 meses canina macho
Paciente criptorquida apresentrando testículo esquerdo levemente diminuído em região inguinal 
esquerda.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo e direito apresentando diminuição da ecogenicidade total sugestivo de processo 
inflamatório. Presença de sedimentos em vesícula urinária. Presença de gases em alças 
intestinais e estômago.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo dentro da normalidade e direito apresentando ligeira diminuição da ecogenicidade 
total com progressão para ecogenicidade normal.

12 anos canina fêmea
Presença de área hipoecogênica circunscrita em região caudal de baço. Suspeita de mancha 
senil.

9 anos felino macho

Paciente apresentando intensa icterícia. Fígado com aumento da ecogenicidade total indicando 
perda funcional. Intestino apresentando motilidade normal e presença de fezes ressecadas em 
porção final intestinal.

7 anos canina macho

Sem alteração vascular sugestiva de mestástase em órgãos alvo (rim,fígado e baço). Alterações 
em vesícula urinária sugestiva de cistite aguda , alterações em próstata sugestiva de prostatite e 
alterações em parênquima esplêmico.

15 anos canina macho

Testículo direito apresentando alteração em parênquima. Rim direito e esquerdo apresentando 
diminuição da definição cortiço medular e aumento da ecogenicidade sugestivo de diminuição 
de funcionalidade (IRC). Fígado com aumento de tamnho e diminuição da ecogenicidade 
indicando processo inflamatório ou sobrecarga.

3 anos canina macho
Sem alteração em órgãos abdominais, visualização renal e adrenal dificultada devido ao 
tamanho do paciente. Paciente reativo ao toque na região lombar.
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2 anos canina fêmea
Avaliação de hérnia Inguinal esquerda – Anel herniário 0,68 cm, presença de alças intestinais 
no saco herniário no momento da avaliação, movimentos peristálticos preservados.

9 meses canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Ligeira alteração em ecogenicidade hepática. 
Espessamento da parede estomacal com presença de muco e gás sugestivo de gastrite. Coleção 
de gases intestinais.
-

10 anos canina fêmea

Fígado com tamanho aumentado,hepatomegalia, apresentando nódulo destacado com áreas 
císticas (4,20 x 4,02 cm) em parênquima de lobo quadrado, lobo lateral direito apresentando 
parênquima de aparência grosseira Sugestivo de metástase . Vesícula Biliar pouco repleta com 
visualização dificultada devido a alteração hepática. Baço com tamanho aumentado, 
esplenomegalia , apresentando parênquima com ecogenicidade complexa e nódulo 
hipoecogênico em região caudal (1,46 x 0,76 cm) , sugestivo de metástase. Alterações em fígado 
e baço sugestiva de metástase.

5 anos canina macho

Adrenal Esquerda Apresenta-se homogênea e isoecogênica ,ligeiramente arredonda (1,59 x 0,47 
x 0,61cm) . Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e 
Isoecogênico . Estômago dentro da normalidade ( 0,35 cm), presença de muco e gás, indicando 
aumento da acidez estomacal. Paciente apresentando alteração em adrenal esquerda, sugere-se 
avaliação endócrina. Aumento hepático compatível com a medicação do paciente.

2 anos canina fêmea Gestação de 4 fetos vivos com 6 semanas e 4 dias gestacionais.

1 ano felino fêmea

Presença de 4 a 5 fetos vivos bem de desenvolvidos com aproximadamente 3,50 cm de 
comprimento (C-L).Em mensuração Biparietal tempo gestacional aproximado de 5 semanas e 6 
dias, compatível com o desenvolvimento de órgãos internos, movimentação e frequencia 
cardíaca. Gestação de avançada de 5 semanas e 6 dias.

3 anos felino macho

Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Vesícula urinária com presença de poucos microcálculos e 
aumento da ecogenicidade urinária. Presença de gás estomacal sugerindo aerofagia.

- canina macho Cicatrização herniária e presença de cistite.

- canina macho

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (5,45 cm x 3,30 cm) boa 
definição cortico medular (1,02 cm x 0,71ccm) com contornos preservados. Baço com tamanho 
habitual, com parênquima homogêneo e isoecogênico, presença de pequeno nódulo 
hipoecogênico em porção caudal (1,65 cm x 1,78 cm). Estômago apresentando ligeiro 
espessamento de parede ( 0,35 cm ). Testículo esquerdo em região inguinal apresentando 
aumento de volume e parênquima heterogêneo , sugestivo de neoplasia. Testículo direito em 
bolsa escrotal apresentando tamanho reduzido com diminuição de ecogenicidade do 
parênquima. Testículo esquerdo ectópico com alteração em parênquima sugestivo de neoplasia.

- canina macho

Presença de hérnia em região inguinal esquerda com conteúdo, no momento do exame ( alças 
intestinais, vesícula urinária e peritônio).

5 anos canina macho

Baço com tamanho extremamente aumentado, com parênquima apresentando ecogenicidadade 
complexa sugestiva de neoplasia. Dificuldade de avaliação completa da cavidade abdominal 
devido a aumento esplênico. Esplenomegalia grave apresentando parênquima com 
ecogenicidade complexa sugestivo de neoplasia.

9 anos canina macho

Vesícula urinária semi repleta, com paredes regulares (0,50 cm) .Urina Apresentando 
ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade e pouco micros cristais. Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (6,32cm ) boa definição cortico medular (1,04 x 
0,83 cm) com contornos preservados. Presença de pequena área de mineralização compatível 
com a idade. Adrenal Esquerda Diminuição da ecogenicidade com alteração da forma (1,65 x 
0,66 x 0,59 cm). Nódulo 1 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,99 x 0,62 cm) com 
pequena vascularização periférica; Nódulo 2 parênquima homogêneo e isoecogênico (0,83 x0,83 
cm) com pequena vascularização periférica. Presença de microcálculos em vesícula urinária. 
Alteração ecogênica de forma e volume em adrenal esquerda. Hepatomegalia leve, presença de 
lama biliar.

- felino fêmea

Ùtero com presença de 3 a 4 fetos desenvolvidos sem presença de frequência cardíaca ou 
movimentação. Feto 1 em posição de mergulho em canal uterino, diâmetro torácico 1,28 cm. 
Feto 2 : BD 2,26 cm compatível com tempo gestacional de 6 semanas e 3 dias. Fetos 
desenvolvidos apresentando morte fetal indicativo de cirurgia.

3 meses felino fêmea

Fígado com tamanho habitual, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico com 
ecogenicidade aumentada . Estômago apresentando muco e gás com parede espessada (0,51 
cm). Presença de aumento significativo da ecogenicidade hepática e espessamento da parede 
estomacal.

14 anos canina fêmea
Presença de neoplasia em tireóide com metástase pulmonar, alteração cardíaca com sobrecarga 
hepática.

9 anos canina fêmea

Vesícula urinária pouco repleta, com paredes regulares espessadas (0,54 cm). Urina 
Apresentando ecogenicidade ligeiramente aumentada com presença de cálculos (0,94 ,0,55 cm). 
Presença de cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária.

13 anos felino fêmea
Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima heterogêneo e grosseiro com 
áreas hiperecogênicas. Alteração em parênquima hepático sugestivo de lipidose hepática.

4 anos felino macho

Urina apresentando ecogenicidade aumentada devido a presença de celularidade. Testículo 
direito Parênquima homogênio e com ecogenicidade diminuída, de tamanho reduzido(0,96 x 
0,54 cm)localizado em região inguinal direita.
Testículo esquerdo Parênquima heterogênio, de tamanho reduzido (1,22 x 0,99 cm) localizado 
em região inguinal esquerdada . Paciente criptorquida apresentrando testículo direito com 
ecogenicidade diminuída e tetículo esquerdo eterogêneo.

9 anos canina fêmea

Rim Direito apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (7,47 cm ) boa definição cortico 
medular (1,07cm x 1,33cm) com contornos preservados . Fígado com tamanho ligeiramente 
aumentado, apresentando parênquima em lobo esquerdo e direito com diminuição da 
ecogenicidade apresentando padrão inflamatório, lobo quadrado apresentando ecogenicidade 
complexa (hiperplasia infiltrativa). Vesícula Biliar repleta, apesar do paciente ter sido alimentado, 
com paredes regulares 0,30 cm e ecogenicidade aumentada devido a presença de lama. Baço 
com tamanho aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico. Fígado 
apresentando ecogenicidade compatível com padrão inflamatório em lobos direito e esquerdo e 
ecogenicidade complexa de padrão infiltrativo em lobo quadrado.

2 anos canina fêmea
Útero com corpo uterino hiperplásico, sugestivo de proximidade e/ou final de cio. Presença de 
muco e gases em luz estomacal e grande coleção de gases em alças intestinais.

9 anos canina macho -

11 meses canina fêmea

Rim Esquerdo apresenta-se com tamanho habitual (5,37 cm ) definição cortico medular 
reduzida devido a diminuição da ecogenicidade (0,52 x 0,75 cm) com contornos preservados. 
Presença de processo inflamatório renal e ligeiro aumento esplênico.

11 anos canina fêmea

Avaliação de Nódulo mamário Inguinal esquerda – Nódulo heterogêneo não aderido 
apresentando vascularização periférica.(2,36, x 1,37 cm)Endometrite cístitica e nódulo mamário 
não aderido em inguinal esquerda.

11 anos canina fêmea

Presença de massa heterogênea em região hipogástrica provocando compressão em alças 
intestinais e vesícula urinária. Não foi identificada a origem da massa. Linfonodos inguinais 
aumentados apresentando parênquima heterogêneo e reativo a avaliação Doppler.

2 anos canina fêmea
Presença de lama e micro cálculos em vesícula biliar e alteração vascular hepática sugestiva de 
shunt.

1 ano e 6 meses canina fêmea Presença de líquido livre em região de coto uterino, pontuação 1 na escala AFAST.

1 ano e 7 meses canina fêmea

Estômago paredes da normalidade ( 0,26 cm) , presença de muco e gás, sugestivo de aumento 
da acidez estomacal. Glândulas mamárias inguinais bem desenvolvidas e com presença de 
conteúdo líquido.

5 anos canina macho

Próstata parênquima apresentando ecogenicidade aumentada ( cl 2,69 x1,62cm) e em conte 
transverso observação de áreas de ecogenicidade mista (ct 2,71x 2,20 cm). Rim 
Esquerdo apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (4,60 cm ) boa definição cortico 
medular (0,71 x 0,64 cm) com contornos preservados. Rim Direito apresenta-se com tamanho 
ligeiramente aumentado (5,62 cm ) boa definição cortico medular (0,37cm x 0,42cm) com 
contornos preservados. Baço com tamanho aumentado, esplenomegalia, 
apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico.

10 anos canina fêmea

Presença de de sedimentos e micro cálculos em vesícula urinária. Baço apresentando 
parênquima grosseiro sugestivo de processo neoplásico. Presença de lama em vesícula biliar e 
espessamento de parede estomacal sugestivo de gastrite.

13 anos canina fêmea
Paciente apresentando esplenomegalia e nódulo em região abdominal com ecogenicidade 
complexa .

1 ano e 11 meses canina fêmea Baço com ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e Isoecogênico.
1 ano e 2 meses canina fêmea Gestação de 5 semanas e 6 dias, com 4 fetos vivos.

- canina macho

Fígado com tamanho aumentado, apresentando parênquima homogêneo e Isoecogênico . 
Vesícula Biliar repleta, com paredes regulares e ecogenicidade normal.Paciente apresentando 
retenção urinária , encaminhado para outrs exames de imagem para determinar a causa.

7 anos canina fêmea
Baço com tamanho ligeiramente aumentado, apresentando parênquima Homogêneo e 
Isoecogênico.

- felino fêmea

Presença de nódulos mamários heterogênios não aderidos de vascularização periférica. 
Linfonodo inguinal esquerdo aumentado apresentando diminuição de ecogenicidade com 
presença de neovascularização sugestiva de metástase. Não foi possível varredura abdominal 
completa devido ao tamanho dos nódulos mamários.

2 anos felino fêmea Avaliação gestacional negativa.

1 ano canina fêmea

Fígado apresentando aumento de ecogenicidade em lobo esquerdo e quadrado com pequena 
coleção de lama em Vesícula Biliar.

1 ano e 11 meses felino fêmea
Vesícula urinária apresentando conteúdo com presença de sedimentos e alguns microcálculos, 
sugestivo de cistite aguda.

14 anos canina fêmea
Esplenomegalia e Hepatomegalia. Presença de micro cálculos em vesícula urinária . Presença de 
lama em vesícula biliar.

14 anos felino fêmea
Rim direito e esquerdo apresentando aumento da ecogenicidade cortical, sugestivo de 
diminuição da funcionalidade. Presença de cisto em rim esquerdo em extremidade caudal.

1 ano e 5 meses canina fêmea
Sem alteração em principais órgãos abdominais. Presença de líquido livre em cavidade 
abdominal em pontuação AFAST.

3 anos canina fêmea Sem presença de líquido livre em cavidade abdominal ou hemorragia ativa.

6 anos canina fêmea
Ligeiro aumento esplênico, com presença de nódulo hipoecogênico circunscrito em região 
dorsal.

7 anos canina fêmea Não foi possível determinar a origem do Nódulo sendo sugestivo de origem esplênica.
2 anos felino macho Espessamento de parede vesical e presença de microcálculos

- canina fêmea

Presença de inúmeros cálculos em vesícula urinária com mensuração superior a 1 cm sendo 
indicativo de cirurgia. Presença de Halo hiperecóico em medular renal Bilateral sugere-se 
acompanhamento.

4 meses canina fêmea
Alteração em glândula parotídea apresentando ecogenicidade complexa podendo indicar 
mucocele ou diferenciação celular errônea.

5 anos canina macho

Aumento esplênico e parênquima de aparência grosseira, sugestivo de hemoparasitose. 
Presença de lama em vesícula biliar com dor a avaliação. Presença de corpos produtores de 
sombreamento acústico posterior em estômago e grande coleção de gases intestinais.

- canina fêmea Hérnia inguinal e hiperplasia mamária.

10 meses canina fêmea

Nódulo mama abdominal caudal esquerda (0,94 cm) firme não aderido não vascularizado. 
Nódulo mama abdominal caudal direita (1,01 cm) firme, aderido e vascularizado. Sem metástase 
em órgãos abdominais.

5 anos canina fêmea
Presença de hematoma em parênquima esplênico compatível com região de trauma, sugere-se 
acompanhamento , pontuação 0 na escala AFAST ( sem presença de líquido livre).

8 anos canina macho

Presença de micro cálculos e espessamento da parede da vesícula urinária. Nódulo homogêneo 
com área cística bem delimitado apresentando vascularição periférica em avaliação Doppler, sem 
característica de malignidade.

- canina fêmea -

13 anos canina macho

Próstata aumentada, parênquima hipercogênico com áreas cisticas (3,85 x3,92 cm). Baço com 
tamanho aumentado, esplenomegalia. Testículo direito Aumento de volume (2,69 x1,56 cm) 
parênquima heterogêneo com área anecóica (1,35 x1,11cm), sugestivo de neoplasia. Próstata 
aumentada apresentando aumento de ecogenicidade e áreas císticas, alteração em testículo 
direito sugestivo de neoplasia. Linfonodos inguinais esquerdo apresentando padrão neoplásico, 
linfonodos abdominais em geral apresentando padrão inflamatório, alteração de forma e 
ecogenicidade e relação entre diâmetros máximo acima de 0,55. Não foi realizada a avaliação de 
índice de pulsatilidade (IP) e Índice de resistividade (IR) devido ao grande número de linfonodos 
alterados.

5 anos felino macho

Paciente apresentando presença de muco e hemácias em vesícula urinária, rim direito 
apresenta-se com tamanho ligeiramente aumentado (3,93 cm ) diminuida definição cortico 
medular com ligeiro aumento da ecogenicidade (0,37cm x 0,42cm) com contornos preservados ( 
avaliação dificultada devido a presença de gases).

10 anos canina fêmea

Baço Ligeiramente aumentado , parênquima homogêneo e isoecogênico.
Estômago Apresentando 3espessamento de parede 0,79 cm com presença de muco e 
gás. Imagem estomacal sugestiva de gastrite.

7 anos canina fêmea

Alteração esplênica sugestiva de hemoparasitose. Presença de lama biliar. Aumento da 
ecogenicidade total em ambos rins com diminuição da definição sugestivo IRC (insuficiência 
Renal Crônica).

3 anos canina macho
Paciente apresentando cistite crônica, prostatite e imagem sugestiva de colônia bacterina em 
pelve renal direita.

16 anos canina fêmea Sem sinais de hemorragia ou lesão em órgãos abdominais.

1 ano e 3 meses canina macho
Paciente criptorquida apresentrando testículo esquerdo levemente diminuído em região inguinal 
esquerda.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo e direito apresentando diminuição da ecogenicidade total sugestivo de processo 
inflamatório. Presença de sedimentos em vesícula urinária. Presença de gases em alças 
intestinais e estômago.

1 ano e 10 meses
cávia 
porcellus fêmea

Rim esquerdo dentro da normalidade e direito apresentando ligeira diminuição da ecogenicidade 
total com progressão para ecogenicidade normal.

12 anos canina fêmea
Presença de área hipoecogênica circunscrita em região caudal de baço. Suspeita de mancha 
senil.

9 anos felino macho

Paciente apresentando intensa icterícia. Fígado com aumento da ecogenicidade total indicando 
perda funcional. Intestino apresentando motilidade normal e presença de fezes ressecadas em 
porção final intestinal.

7 anos canina macho

Sem alteração vascular sugestiva de mestástase em órgãos alvo (rim,fígado e baço). Alterações 
em vesícula urinária sugestiva de cistite aguda , alterações em próstata sugestiva de prostatite e 
alterações em parênquima esplêmico.

15 anos canina macho

Testículo direito apresentando alteração em parênquima. Rim direito e esquerdo apresentando 
diminuição da definição cortiço medular e aumento da ecogenicidade sugestivo de diminuição 
de funcionalidade (IRC). Fígado com aumento de tamnho e diminuição da ecogenicidade 
indicando processo inflamatório ou sobrecarga.

3 anos canina macho
Sem alteração em órgãos abdominais, visualização renal e adrenal dificultada devido ao 
tamanho do paciente. Paciente reativo ao toque na região lombar.
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E por fi m, nos gráfi cos 9 em diante segue os dados do ano de 2021. 

Gráfi co 9 – Distribuição do número absoluto da Espécie dos animais no 
ano de 2021

Entre as raças descritas, encontram-se Mestiça, PCB, Poodle, Shih Tzu, 
SRD e Teckel, Beagle, Pit Bull, Border Collie, Bulldog, Bulldog Francês, Dálmata, 
Labrador, Pinscher, SRD, Rotweiler, Yorkshire.

Gráfi co 10 – Distribuição do número absoluto da raça dos animais no ano 
de 2021

Gráfi co 11 – Distribuição do número absoluto do sexo dos animais no ano 
de 2021

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022.

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022.

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022.
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 Quanto a idade, é possível observar que o animal mais novo apresenta 
9 meses, enquanto que o mais velho apresenta 16 anos. 

Gráfi co 12 – Distribuição do número absoluto da idade dos animais no ano 
de 2021

 Foi observada uma discrepância entre os números de exames realizados 
em 2020, onde se fi zeram apenas 19 casos na totalidade, diferindo dos números 
de 2019 e 2021, que foram 43 e 70 respectivamente, este fato pode ser atribuído 
ao acontecimento da pandemia mundial de SARS-CoV-2 (Covid-19), que afetou 
indescritivelmente todos aspectos diários do ser humano e consequentemente 
dos animais domésticos.

 O índice de espécies atendidas é maior em caninos, vendo que estes 
representam 108 dos atendimentos totais, dentro destes a predominância era das 
fêmeas. 

 As maiores alterações observadas foram nos exames de abdômen 
total, sendo elas: Fígado, hepatomegalias, alteração de tamanho e parênquima 
e aumento da ecogenicidade; Rins, alterações de tamanho; Baço, aumento 
de tamanho; Trato Urinário, modifi cação de ecogenicidade e presença de 
microcálculos, Hérnias inguinais; Vesícula Biliar, falta de visualização, aumento de 
tamanho e presença de lama; T. Uterino, espessamento de endométrio, presença 
de conteúdo hipoecóico, sugestivos de endometrite e piometra.

 Os exames em sua maioria foram solicitados pela clínica veterinária da 
Universidade de Vassouras, onde os órgãos abdominais que apresentaram maior 
índice de alterações foram o baço e fígado, ambos com alterações de tamanho.

 O exame ultrassonográfi co é realizado em tempo real, sendo possível 
avaliar a movimentação dos órgãos dentro das cavidades, admitindo pequenos e 
rápidos ajustes, se necessário, durante todo o procedimento (KANAYAMA, 2014). 

 No presente estudo, as alterações hepáticas foram as mais encontradas, 
seguidas pelas alterações esplênicas. Esses achados concordam com os de Rocha 
(2012), em seu estudo de modifi cação esplênica assistida por ultrassom, no qual 
foram analisadas 967 amostras, apenas 1,33% com características neoplásicas e o 

Fonte: Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, 2022.
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restante, 98,67%, não as apresentava.
 As informações obtidas demonstram que o maior número de animais 

acometidos por alterações esplênicas e hepáticas foram as fêmeas da espécie 
canina, sendo que em sua maioria estas tinham de dez a treze anos. As mudanças 
também foram comumente acompanhadas de alterações renais e de Vesícula 
Biliar, principalmente a presença de Lama. Este fato parece estar bastante 
associado à senilidade destes animais, pois nos casos onde a presença de lama 
era concomitante com outras alterações, foi notado que estes animais já estavam 
na faixa estaria idosa.

 Campos et al. (2017) e Meireles (2015) também confi rmam esse número, 
apresentando resultados de 57% e 52%, respectivamente. Quando analisados   
apenas os casos de neoformações esplênicas, houve maior taxa em cadelas 
(69,46%) do que em machos (30,54%), equivalente ao estudo retrospectivo de 
Bandinelli et al. (2011), em que as fêmeas foram mais acometidas, com frequência 
de 59,8% de todos os casos.

 No entanto, não concordam com os achados de Campos (2017), que 
em sua análise apresentou maior incidência de cães machos (53,3%) do que fêmeas 
(46,6%). O autor destaca que nas fêmeas esse fato é ainda mais signifi cativo, com 
os machos representando 71,4% e as fêmeas apenas 28,6% dos casos examinados. 
Esses dados também confi rmam o relatado por Sousa (2012), que demonstrou 
a signifi cância estatística das populações globais em seu estudo, em que, dos 
animais afetados, 62% eram machos e 38% eram fêmeas.

 A literatura afi rma que mutações comumente encontradas na 
ultrassonografi a abdominal aumentam o tamanho do baço. Esses achados estão 
de acordo com os dados encontrados por Rocha (2012), nos quais houveram 
maior incidência de esplenopatia em cães e gatos de ambos os sexos, com 31,57% 
(n = 827) e 18,75% (n = 140), respectivamente.

 Campos (2010) realizou um estudo com 109 cães com suspeita de 
distúrbios esplênicos associados à expansão sexual. Ele encontrou estatisticamente 
que as fêmeas (34,86%) foram mais acometidas por essa patologia do que os 
machos (26,61%), no mesmo estudo, as fêmeas caninas representam 61,78%, 
enquanto os machos representam apenas 22,56% do total de amostras analisadas.

 Isso se deve à tendência de as fêmeas desenvolverem câncer de mama 
e, como consequência, o aparecimento de nódulos metastáticos contribui para 
aumentar essa diferença estatística. Embora a incidência de organomegalia em 
cães e gatos seja alta, a causa varia amplamente. O médico deve considerar que 
o aumento do tamanho do baço pode estar associado a infecções bacterianas, 
tumores, neoplasias, entre outros (GAVAZZA et al., 2009).

 Outros achados de importância que também se destacaram no presente 
trabalho foram os números de alterações renais em felinos PCB, as alterações de 
tamanho nos rins de caninos a partir dos 10 anos de idade, bem como a presença 
de hérnia inguinal na mesma espécie, entretanto, esta esteve presente em animais 
de diversas idades. 
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 Mudanças na ecogenicidade da urina, juntamente com a presença de 
microcálculos, também foram bastante recorrentes nos exames realizados, bem 
como a presença de celularidade em alguns casos. Em outros casos, pode-se ver 
o espessamento de parede estomacal de certos animais, muitas vezes simultânea 
a presença de gás e muco, sugestivos de gastrite.

Conclusão
 O uso do exame de ultrassom se demonstra de extrema valia no que diz 

respeito a diagnósticos precoces no campo da veterinária. Ele pode ser utilizado 
de diversas maneiras, servindo no reconhecimento de alterações e afecções 
presentes no sistema digestivo, no sistema reprodutivo, no sistema urinário e em 
diversos outros órgãos. 

 É um método imprescindível na atuação do Médico Veterinário e no 
seu trabalho para melhor diagnosticar as variadas doenças. Como, por exemplo, 
as afecções de cunho esplênico e hepático, que podem levar à sérios problemas 
de saúde, podendo se desenvolver em distúrbios metabólicos, neoplásicos ou até 
mesmo cancerígenos, sendo a sua prevenção ou detecção prematura de extrema 
importância para a melhora de vida dos animais. 
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MEGABACTERIOSE EM GALINHA (GALLUS GALLUS 
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Resumo. A megabacteriose é causada pelo fungo Macrorhabdus ornithogaster, o 

qual é encontrado naturalmente na microbiota estomacal das aves em quantidades 

que não são patogênicas. Esse fungo é oportunista, aguarda a queda do sistema 

imunológico do animal para se multiplicar colonizando a parede do ventrículo, 

afetando as glândulas secretoras de muco e se tornando patogênica.

 A doença está relacionada a má digestão e a absorção de alimentos irregular, 

o que leva a uma redução na conversão alimentar, gerando sintomas como 

emagrecimento, apatia, fezes com presença ou não de sangue, o que pode evoluir 

para óbito. 

Os animais infectados contaminam a água de beber, alimentos, camas e 

recintos com suas fezes, isso torna fácil o índice patogênico entre os galináceos, 

principalmente pelo fato da transmissão oro-fecal ser a mais comum e por serem 

animais que ciscam sempre que houver iluminação, tanto artifi cial quanto natural. 

O tratamento da doença é baseado em no histórico, como os sinais clínicos que 

o animal apresenta, o exame de fl utuação das fezes, a microscopia da mucosa 

do ventrículo ou pro ventrículo. Além disso, é recomendada a limpeza frequente 

com clorexidina do ambiente onde os animais residem, bebedouros, comedouros, 

camas e deve-se evitar correntes de ar no ambiente em que os animais fi cam e 

manter os animais aquecidos. 

A alimentação dos doentes deve contemplar o aumento de proteína bruta, adição 

de probióticos e prebióticos, uso de antifúngicos como a nistatina vira oral, 

essa deve ser associada a antibióticos como a tilosina, solúvel na água de beber, 

pois estes ajudam o enfermo a combater o fungo e outros possíveis agentes 

patogênicos. 

É de grande valia que tal doença seja diagnosticada com agilidade, para que se 

inicie o tratamento correto obtendo bons resultados para as aves afetadas e para 

que não se evolua para óbito.
Palavras-chave: alimentação, fungos, macrorhabdus ornithogaster, megabactéria 
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 GOING-LIGHT SYNDROME
Abstract. Megabacteriosis is caused by the fungus Macrorhabdus ornithogaster, 

which is found naturally in the stomach microbiota of birds in non-pathogenic 

amounts. This fungus is opportunistic, awaits the fall of the animal’s immune system 

to multiply by colonizing the ventricular wall, a� ecting the mucus-secreting glands 

and becoming pathogenic. 

The disease is related to digestion and absorption of food, which leads to a reduction 

in feed conversion, generating symptoms such as weight loss, apathy, feces with 

or without blood, which can lead to death. Infected animals contaminate drinking 

water, food, bedding and enclosures with their feces, this makes the pathogenic 

index among chickens easy, mainly because oro-fecal transmission is the most 

common and because they are animals that scratch whenever there is lighting, 

both artifi cial and natural.

 The treatment of the disease is based on the history, such as the clinical signs that 

the animal presents, the examination of fl uctuation of the feces, the microscopy 

of the mucosa of the ventricle or pro ventricle.

 In addition, frequent cleaning with chlorhexidine of the environment where the 

animals reside, drinkers, feeders, bedding is recommended, and drafts should be 

avoided in the environment where the animals are staying and keeping the animals 

warm.

 The diet of patients must include an increase in crude protein, addition of probiotics 

and prebiotics, use of antifungal agents such as nystatin becomes oral, this must 

be associated with antibiotics such as tylosin, soluble in drinking water, as these 

help the patient to fi ght the fungus and other possible aggressor agents. It is of 

great value that this disease is quickly diagnosed, so that the correct treatment 

can be started, obtaining good results for the a� ected birds and so that it does not 

evolve to death.

Keywords:  food, fungi, macrorhabdus ornithogaster, megabacteria

Introdução
A megabacteriose, causada pelo fungo Macrorhabdus ornithogaster, é 

considerada uma doença emergente em animais mantidos em criatório, que 
alimentam-se de ração. Essa enfermidade é causada por um fungo ascomiceto 
anarmórfi co, que formam leveduriformes (TOMASZEWSKI et al. 2003; Anvisa 
2004), normalmente o fungo é encontrado na biota estomacal (proventrículo e o 
ventrículo) e nas fezes das aves, e é frequentemente mais vista em animais jovens 
ou imunossuprimidos, já que é um agente oportunista que aproveita da queda do 
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sistema imunológico para se alojarem e multiplicarem quebrando a barreira e o 
equilíbrio fungo-hospedeiro (QUEIRÓS et al. 2011). 

Os animais afetados apresentam sinais característicos do peito seco 
ou “síndrome de light going”, colonizando a parede do ventrículo, afetando as 
glândulas secretoras de muco, promovendo infl amação, atrofi a ou necrose 
das mesmas. Por conseguinte, isso gera difi culdade na digestão e absorção de 
nutrientes, o que leva a uma diminuição na taxa de conversão alimentar gerando 
sintomas como perda de peso, apatia, retardo no crescimento, fezes com alimentos 
não digeridos, essas também podem ser escuras com presença ou não de sangue. 
Por conta da fraqueza que o animal apresenta, em casos severos, esse posiciona-
se em decúbito. Eventualmente a enfermidade evolui para o óbito da ave.

As formas de contaminação estão relacionadas as fezes das aves infectadas 
que acabam contaminando a água, os alimentos, as camas e o recinto. A transmissão 
oro-fecal é a mais comum, devido ao fato de as aves ciscarem o solo (CARVALHO, 
2003). A identifi cação do agente patogênico é de grande valia para que se inicie 
o tratamento correto. 

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma avaliação em uma 
coleção de galinhas da raça Brahma com possíveis sintomas de Megabacteriose 
mantidas na cidade de Vassouras. O local que os animais se encontram já tiveram 
casos positivos para megabacteriose anteriormente. 

Relato de caso clínico
Foram adquiridas por um imóvel rural em Vassouras onze (11) recém-

nascidos da raça Brahma, originárias de um criatório amador localizado no 
município de Areal-RJ, onde as matrizes eram mantidas em pequenos galpões, 
e utilizavam comedouros e bebedouros suspensos, além de cama com serragem 
vermelha. No local também havia a criação de outros galináceos, como o faisão e 
o pavão, além disso, também contava com a presença de animais sinantrópicos.
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Figura 1- Recém-nascidos da Raça Brahma em Gaiola Suspensa (arquivo pessoal)
No tempo em que os animais permaneceram de quarentena em Vassouras, foi observada a presença de ração 

com mofo na alimentação, a caquexia de um dos recém-nascidos apresentando peito seco, apatia, isolamento, 
hipotermia (por estar afastado da fonte de aquecimento), apetite oscilante, fezes escuras com presença de 

sangue (posteriormente foi realizado teste de oxidação das fezes).

Figura 2- Ração de Crescimento para Recém-nascidos com Pontos Evidentes de Bolor (arquivo pessoal)

Figura 3 - Fezes com Sangue - Melena (arquivo pessoal)

Após a coletado material fecal para a realização de exame, realizado em 
laboratório onde todas as normas de segurança e higiene são seguidas. 

Um dos animais que estava mais debilitado veio a óbito no mesmo dia em 
que foi coletada as amostras fecais, sendo possível realizar sua necropsia. Em sua 
necrópsia foram observadas alterações ulcerativas no pró ventrículo e distensão 
pela alta ingestão de alimentos, na região do intestino grosso foi observada uma 
dilatação das mucosas em que elas estavam hiper coradas, apresentando presença 
de sangue como sugeriu a necrópsia. 
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Figura 4 - Necropsia onde foi observado edemaciamento do proventrículo com presença de mucosa 
hipercorada, dilatação das alças do intestino grosso (arquivo pessoal)

Figura 5 - Microscopia do Teste de Flutuação com resposta positiva para Macrorhabdus ornithogaster (arquivo 
pessoal).

O exame de fezes foi utilizada a técnica de fl utuação que consiste na 
obtenção das fezes frescas sem muitas sujidades de preferência de forma 
individualizada ou em pools de recintos, diluindo-as em solução salina a 0,85% 
(solução de Sheather) (Cubas et al., 2014) em recipiente limpo, transferindo-as 
para tubo de ensaio limpo ultrapassando a borda sem que transborde, esperando 
quinze minutos até ocorrer a decantação de todos os resíduos indesejáveis, 
encostando assim uma lâmina de vidro limpa nesse líquido superfi cial fl utuante 
(onde é possível identifi car a presença do fungo Macrorhabdus ornithogaster, 
caso haja).
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As fezes do animal que positivou, contaminaram outros indivíduos presentes 
no ambiente. Sendo observada leve apatia, perda muscular leve, maior procura 
pelo alimento, baixa conversão alimentar, fezes atípicas e escuras com sangue 
oculto (teste de oxidação) dos demais indivíduos.

 Para conter o desenvolvimento do fungo e possíveis bactérias oportunistas 
foi iniciado um tratamento. Foi iniciado com os medicamentos alopáticos, nistatina 
suspensão 100.000 UI/mL, dose de 4 mL/L em água fi ltrada (antifúngico utilizado 
para combater o crescimento das leveduras da megabacteriose), tartarato em pó 
100 g/100 g, dose de 1 g/2 L de água fi ltrada (usado para prevenir e/ou combater 
bactérias oportunistas), Glicopan Gold®, dose de 10 mL/L (complexo vitamínico, 
suplementando os níveis diários da mesma), foi feita ainda a adição de vinagre 
de maçã na água fi ltrada na dose de 2,5 mL/L (combatente natural de fungos 
em geral, incluindo bacteriose) e na alimentação foi adotado o uso de ração de 
cachorro baixo teor de proteína triturada misturada na ração inicial de recém 
nascidos, para aumentar os níveis de proteína e carboidratos, na dose de 10% 
de ração de cachorro, para 90% de ração inicial de recém nascidos, tomando 
cuidado no uso prolongado, pois pode acarretar problemas hepáticos e renais e 
Organew® na dose de 2g/Kg da ração misturada (probióticos e prebióticos que 
auxiliam na produção de bactérias positivas do intestino, ajudam no combate de 
fungos e bactérias prejudiciais, além de promover maior absorção dos nutrientes 
e medicamentos no intestino das aves). 

Conforme Filho, Laurien et al. Fazendo os ajustes necessários para o peso 
dos galináceos. Toda medicação utilizada foi diluída em um mesmo recipiente, 
sendo administrada duas vezes ao dia, durante dezesseis dias consecutivos. Sendo 
realizada limpeza do recinto duas vezes ao dia com clorexidina alcoólica ou 
detergente ou Herbalvet® diluído na indicação do fabricante e para os comedouros 
e bebedouros foi feito uso de água sanitária, lavando-os abundantemente com 
água corrente após a desinfecção delas. 

O aquecimento e a proteção contra correntes de ar infl uenciaram 
positivamente contra o estresse, promovendo assim uma manutenção do sistema 
imune. Após o término da terapêutica com a melhora clínica das aves no total 
de 20 dias corridos, foram refeitos os exames de fl utuação e foi constatada a 
ausência das hifas no conteúdo fecal.

Discussão 
Fora observado a evolução da resposta imune dos animais logo nos 

primeiros dias do tratamento, segundo descrito por Almeida, (2019), Filho Laurien 
et al., (2017), Queirós et al., (2011). Houve uma signifi cativa melhora no isolamento 
e distanciamento desses animais, que fez com que esses voltassem para a região 
mais aquecida da gaiola, o que levou a um conforto térmico maior, gerando menos 
stress e a temperatura corporal se elevou, por conseguinte no quinto dia esses 
não se encontravam mais apáticos e voltaram a ser ativos, levando a um ganho 
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de peso nítido a partir do nono dia de tratamento, havendo progresso contínuo.
 Nick Schuran, (2018), Tollissan, (2018) corrobora com o presente trabalho 

quando informa da importância do diagnóstico e do uso da terapêutica iniciada 
junto a observação das fezes com sangue, assim como a melhora do quadro 
clínico manteve-se estável, e com o ganho de peso juntamente com seu escore 
corporal. 

O resultado foi negativo para o fungo Macrorhabdus ornithogaste ao fi m 
do tratamento, interrompendo assim a utilização de todos os medicamentos. As 
aves continuaram a ter ganho de peso, mesmo após a interrupção de suplementos 
e medicamentos, tendo um desenvolvimento saudável na sua juventude e na fase 
adulta, sem sequelas da doença acometida, quando ainda jovens. 

Conforme descrito por Barone, (2007) este trabalho confi rma a importância 
dos resultados a partir do exame de fl utuação, pois foi possível adotar o tratamento 
adequado para a megabacteriose. Ao início do tratamento, foi identifi cado que os 
animais não apresentaram nenhuma difi culdade na ingestão dos medicamentos 
dispensados através da água e da ração mista contendo também os prebióticos e 
probióticos. O que tornou a resposta ao tratamento mais efi ciente. 

Segundo Cubas, (2014); Carpinter, (2012); Queiros, (2011), Tully, (2009) a 
associação dos fármacos e suplementos utilizados, foram essenciais para o sucesso 
do tratamento, os probióticos e probióticos fi zeram com que a fl ora intestinal 
obtivesse um ganho de bactérias prontas para combater o fungo e bactérias 
invasoras, além de serem essenciais na absorção de nutrientes, suplementos e 
medicamentos, que também favoreceu na recuperação de suas vilosidades que 
foram comprometidas pela doença. 

Conforme a Embrapa, (2001). A suplementação com ração rica em 
proteínas e carboidratos, juntamente ao uso de polivitamínicos e aminoácidos, 
fez com que os animais não viessem a óbito por caquexia, promovendo uma hiper 
suplementação e ganho de peso; o vinagre e a nistatina, serviram para controlar 
o crescimento da levedura, dando chances para o sistema imune combater os 
fungos restantes do organismo e o tartarato, serviu de prevenção e/ ou atuaram 
combatendo possíveis bactérias maléfi cas ao organismo dos galináceos.

Conclusão 
Os fatores do ambiente que podem promover esta doença são: baixas 

temperaturas, elevada umidade relativa, maior índice de contaminação por 
fungos e bactérias na alimentação, contaminações oportunistas, além do fator 
psicológico, como o estresse causado pelo frio, causando baixa do sistema imune, 
o que pode se tornar um desafi o para os produtores da região.

  A região serrana está se tornando crescente na produção de aves para 
fi ns ornamentais e para produção comercial, contudo, a região serrana apresenta 
características favoráveis ao desenvolvimento da megabacteriose. Por ser uma 
região com elevada umidade e fria. 

 A megabacteriose é comum na clínica de aves, e a quantidade que vem 
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a óbito é signifi cativa. Apresenta difi culdade no diagnóstico e na sintomatologia 
clínica já que a mesma é muito inespecífi ca. Na clínica avícola, constitui um desafi o 
na conscientização aos responsáveis pelas aves e aos médicos veterinários que 
fazem seu diagnóstico e tratamento. 

O simples procedimento de exame fecal causa agilidade e efi cácia na hora de 
se decidir que terapêutica inicial que deve ser realizada. Conhecer a epidemiologia 
das espécies acometidas e efi ciência de tratamentos da megabacteriose em 
aves são temas restritos e pouco estudados. Com esse estudo foi possível ter 
informações cruciais sobre o fungo, o tratamento, a atenção que devemos ter 
sobre os animais, as circunstâncias sanitárias, os exames complementares e a 
importância da promoção do bem-estar animal.
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Resumo. Durante muito tempo o gato foi tratado como um “cão pequeno”, o 

que pode não satisfazer e contemplar todas as particularidades fi siológicas e 

farmacológicas que essa espécie possui. Atualmente, pela demanda do mercado 

de trabalho, estudantes de graduação e médicos veterinários que trabalham 

com medicina de pequenos animais tem sentido necessidade de estarem bem-

informados a respeito dessas particularidades de importância clínico-terapêutica. 

O grau de conhecimento entre essas classes acerca das particularidades da 

farmacologia de felinos ainda é pouco compreendido, o que difi culta a formulação 

de diretrizes educacionais voltadas para essa questão. O presente estudo teve como 

objetivo avaliar o nível de conhecimento de médicos veterinários e estudantes de 

medicina veterinária a respeito de pontos específi cos da farmacologia de felinos, 

por meio de um questionário. O questionário coletou, de maneira anônima, 

informações demográfi cas e socioculturais, e informações a respeito da formação 

do entrevistado como: graduação em curso ou concluída, e nível de especialização. 

Ele foi composto de 10 perguntas a respeito de particularidades farmacológicas 

dos felinos e 1 pergunta a respeito da difi culdade em responder às questões. Para 

análise dos resultados utilizou-se estatística descritiva simples e foram aplicados 

diferentes testes de hipótese para cada comparação, com nível de signifi cância 

0,05. O questionário obteve 199 respostas de 15 estados do Brasil, sendo 50,7% 

(101/199) de estudantes de graduação em medicina veterinária e 49,2% (98/199) 

de médicos veterinários, dentre eles, 14,2% (14/98) possuem especialização em 

medicina felina e 7,1% (7/98) atuam prestando atendimento exclusivo aos felinos. 

Os percentuais das respostas demonstraram que médicos veterinários possuem 

maior nível de conhecimento que estudantes de veterinária, especialmente 

aqueles com especialização em medicina felina, e tiveram menor difi culdade em 

responder às perguntas do questionário. Pode ocorrer devido ao maior contato 

que os veterinários possuem com a rotina clínica, além do aprofundamento dessas 

questões pelos especializados. Conclui-se que é necessário abordar com mais 
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MYTHS AND TRUTHS IN FELINE PHARMACOLOGY: 
KNOWLEDGE OF VETERINARIANS AND GRADUATE 
STUDENTS
Abstract. For a long time the cat was treated as a “small dog”, which may not satisfy 

and contemplate all the physiological and pharmacological particularities that 

this species has. Currently, due to the demand of the job market, undergraduate 

students and veterinarians who work with small animal medicine have felt the need 

to be well-informed about these particularities of clinical-therapeutic importance. 

The degree of knowledge among these classes about the particularities of feline 

pharmacology is still poorly understood, which makes it di�  cult to formulate 

educational guidelines aimed at this issue. The present study aimed to assess the 

level of knowledge of veterinarians and veterinary medicine students regarding 

specifi c points of feline pharmacology, through a questionnaire. The questionnaire 

collected, anonymously, demographic and sociocultural information, as well as 

information about the interviewee’s education, such as: graduation in progress 

or completed, and level of specialization. It was composed of 10 questions about 

the pharmacological particularities of felines and 1 question about the di�  culty 

in answering the questions. Simple descriptive statistics were used to analyze 

the results and di� erent hypothesis tests were applied for each comparison, 

with a signifi cance level of 0.05. The questionnaire obtained 199 responses from 

15 Brazilian states, 50.7% (101/199) from undergraduate students in veterinary 

medicine and 49.2% (98/199) from veterinarians, among them, 14.2% (14/98) have 

specialization in feline medicine and 7.1% (7/98) provide exclusive care to felines. 

The percentages of responses showed that veterinarians have a higher level of 

knowledge than veterinary students, especially those with a specialization in feline 

medicine, and had less di�  culty in answering the questions of the questionnaire. It 

may occur due to the greater contact that veterinarians have with the clinical routine, 

in addition to the deepening of these issues by specialists. It is concluded that it is 

necessary to address with more intensity the physiological and pharmacological 

particularities of the feline species in undergraduate and continuing education, 

intensidade as particularidades fi siológicas e farmacológicas da espécie felina na 

graduação e na educação continuada, pois ainda há muito desconhecimento e 

dúvidas, tanto entre estudantes quanto entre médicos veterinários.

Palavras-chave: gatos, terapêutica, fármacos, questionário
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as there is still much ignorance and doubts, both among students and among 

veterinarians.

Keywords:  cats, therapy, drugs, questionnarie

Introdução
O aumento do número de felinos domésticos como animais de companhia 

trouxe uma crescente demanda do mercado de trabalho e interesse de médicos 
veterinários em adequar suas condutas clínicas a essa espécie tão rica em 
particularidades fi siológicas e farmacológicas (Anjos & Brito, 2009; Little, 2015).

Apesar disso, ainda existem poucos estudos farmacológicos em felinos, e 
muitas práticas clínicas são baseadas em estudos realizados em cães, demonstrando 
que os conhecimentos existentes ainda não são bem aplicados na clínica médica 
desses animais (Anjos & Brito, 2009). Embora haja similaridade entre as espécies 
e na maioria das vezes a extrapolação de doses seja bem-sucedida, é necessário 
que se atente às variações da farmacocinética e do metabolismo das drogas no 
organismo dos felinos a fi m de evitar que não haja subdosagem ou superdosagem 
de determinados medicamentos (Anjos & Brito, 2009; Little, 2015).

Um exemplo dessa situação está relacionado à defi ciência nas reações de 
biotransformação pela reduzida atividade da glicuroniltransferase na espécie. Em 
virtude disso, alguns fármacos podem intoxicar os felinos (Little, 2015). Outro 
exemplo ocorre na conversão de algumas bases farmacológicas que acabam 
adquirindo maior efi cácia nos felinos, por exemplo o tramadol, que produz um 
metabólito ativo após a conversão conferindo uma efi cácia superior quando 
comparados à espécie canina (Pypendop & Ilkiw, 2007).

Acredita-se que ainda haja um baixo nível de conhecimento acerca das 
particularidades farmacológicas dos felinos por médicos veterinários e estudantes 
de medicina veterinária, o que pode resultar no uso equivocado de alguns 
fármacos nessa espécie. A fi m de investigar essa hipótese, o presente estudo tem 
por objetivo avaliar, por meio de um questionário eletrônico, o conhecimento 
acerca de alguns mitos e verdades sobre a farmacologia de felinos em um grupo 
de médicos veterinários e estudantes de graduação em diversas regiões do Brasil.

Material e métodos
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

de Vassouras, e aprovado sob o parecer de número 5.250.780. Todos os 
participantes responderam a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
antes de participarem da pesquisa.

O projeto consiste em uma pesquisa por meio de um formulário do Google 
Forms®, distribuído por e-mail, sendo estes obtidos por uma de uma listagem de 
alunos e egressos do curso de graduação de medicina veterinária da Universidade 
de Vassouras e por redes sociais como WhatsApp®, Facebook® e Instagram®. 
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O questionário foi distribuído no período de 18 de fevereiro e 31 de março 
de 2022, para estudantes de graduação em medicina veterinária e médicos 
veterinários que atuam com medicina de pequenos animais em diversas regiões 
do Brasil. O estudo não teve um limite máximo de respondentes e os dados foram 
coletados garantindo o anonimato dos mesmos. 

Foram coletadas informações demográfi cas e socioculturais, ano de 
nascimento, gênero, se é graduado em medicina veterinária ou estudante de 
medicina veterinária. Caso o participante fosse médico veterinário, coletou-se: 
ano de conclusão da graduação; estado e cidade de formação e atuação; perfi l 
da instituição de graduação em que se formou (pública ou privada); título de 
especialista ou grau máximo de formação; e, atuação específi ca com a espécie 
felina ou não. Em caso de acadêmicos do curso de medicina veterinária: instituição 
da graduação; período letivo em que se encontra; e, se já cursou a disciplina de 
farmacologia. 

O questionário principal era composto por dez perguntas acerca de 
particularidades farmacológicas na espécie felina, como demonstrado no quadro 
1. O participante pôde responder a cada uma da seguinte forma: “concordo 
totalmente”, “concordo parcialmente”, “discordo totalmente” ou “não sei 
responder”. Ao fi nal do questionário havia uma pergunta a respeito da difi culdade 
encontrada em responder as perguntas que foi quantifi cada numa escala arbitrária 
de 0 a 10, sendo 0 - nenhuma difi culdade e 10 - muita difi culdade.

A contagem de estados, cidades e universidades presentes nas respostas 
foram contadas manualmente, enquanto os demais dados coletados foram 
compilados em um programa de planilhas. Depois foram analisados por estatística 
descritiva simples, correlação de Pearson para a relação de dados demográfi cos 
com as respostas e testes de hipótese (Mann Whitney, para comparação entre as 
respostas de médicos veterinários e estudantes, teste de Fisher para a distribuição 
de gênero de alunos e graduados, Kruskal-Wallis com correção de Bonferroni para 
o grau de difi culdade em responder ao questionário entre graduados e estudantes 
e entre estudantes, graduados e pós-graduados. A estatística foi realizada por 
meio do software GraphPad Prism v9.0® e o nível de signifi cância foi de 0,05, para 
todos os testes de hipótese empregados.

Quadro 1: Questões de 1 a 10 a respeito de particularidades farmacológicas 
dos felinos presentes no formulário enviado aos médicos veterinários e estudantes 
de medicina veterinária.
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Resultados e discussão
Foram obtidas 199 respostas no questionário, sendo os respondentes 

nascidos entre 1952 e 2003, compostos em 19,6% (39/199) por pessoas do 
gênero masculino e 80,4% (160/199) do gênero feminino e,50,7% (101/199) foram 
estudantes de medicina veterinária e 49,2% (98/199) médicos veterinários.

Foram representadas no estudo 76 cidades de 15 estados diferentes. O 
número total de universidades presentes nas respostas, incluindo as que são 
frequentadas pelos estudantes e as que foram frequentadas pelos médicos 
veterinários, foi 66.

O número de respondentes por estado, incluindo dos estudantes e dos 
médicos veterinários que concluíram a graduação naquele estado, foi 107 no RJ; 
29 em PE; 15 em MG e em SP; 6 no DF e em SC; 5 no PR e na BA; 4 no RS; 2 no CE, 
em PB e em SE; E apenas 1 no AC e no ES. A grande representatividade do estado 
do RJ indica um viés da amostra e provavelmente se deve ao fato de o projeto ter 
sido desenvolvido no próprio estado.

Dos estudantes de medicina veterinária, o mais jovem nasceu no ano de 
2003 e o de mais idade em 1957, com média ± DP igual a 1993±9,49 anos. A 
distribuição do ano de nascimento apresentou assimetria de -1,870 e curtose 3,45. 
Essa assimetria negativa foi causada por alguns participantes nascidos há mais 
tempo que deslocaram a média da distribuição para a esquerda e a distribuição 
mais platicúrtica pode ser explicada pela ampla distribuição de faixa etária com 
grande distanciamento em torno da média. 

Dentre os estudantes, 21,7% (22/101) foram do gênero masculino e 78,2% 
(79/101) do gênero feminino. Dos 101 estudantes, 20,7% (21/101) estudavam em 
uma instituição pública e 79,2% (80/101) em uma instituição privada. Destaca-
se aqui outro viés experimental, pois como o projeto foi desenvolvido em uma 
universidade privada, o maior número de respondentes é também da determinada 
universidade. A maioria dos respondentes foi do 9º período, com 25,7% (26/101), 
seguido do 10º período com 18,8% (19/101), depois pelo 7º período com 13,9% 
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(14/101), em seguida 3º período com 12,9% (13/101), o 6º período com 8,9% 
(9/101) de respostas, o 5º período com 6,9% (7/101), o 2º e o 8º períodos com 4% 
(4/101) respostas, o 1º período com 5% (5/101), e nenhuma resposta do 4º período. 
Dentre os que já haviam cursado farmacologia o total foi de 78,2% (79/101), e dos 
que não haviam cursado a disciplina, o total foi de 21,7% (22/101). É possível que 
os estudantes que ainda não haviam cursado farmacologia tenham apresentado 
maior difi culdade em responder ao questionário, isso por ainda não terem tido 
acesso a certas informações que são mais amplamente discutidas nessa disciplina.

Dos médicos veterinários, o mais jovem nasceu no ano de 1999 e o de mais 
idade no ano de 1952, com média ± DP igual a 1986±9,29 anos, com assimetria 
-0,868 e curtose 0,856. Dentre eles, 17,4% (17/98) foram do gênero masculino e 
82,7% (81/98) do gênero feminino. No que diz respeito à graduação, o respondente 
formado há mais tempo concluiu o curso de medicina veterinária em 1983, e o 
formado há menos tempo concluiu em 2022, com média ± DP igual a 2012±9,27, 
com assimetria -1,21 e curtose 0,863 (Figura 1).

Dos 98 médicos veterinários, 46,9% (46/98) concluíram a graduação em 
instituição pública, e 53% (52/98) concluíram em instituição privada. Em relação ao 
grau máximo de formação acadêmica dos médicos veterinários que responderam 
ao questionário, 29,5% (29/98) fi zeram apenas a graduação, 51% (50/98) possuem 
uma pós-graduação, 14,2% (14/98) possuem mestrado, e apenas 5,1% (5/98) 
possuem doutorado. Esses valores mostram um alto número de pós-graduados 
entre os formados, o que demonstra uma busca por complementação do que é 
abordado durante a graduação, devido um interesse em se tornar um profi ssional 
mais competente e mais capacitado.

 Ainda dentre os médicos veterinários, 14,2% (14/98) possuem algum tipo 
de especialização em medicina felina, enquanto 85,7% (84/98) não possuem. E 
apenas 7,1% (7/98) atuam exclusivamente com pacientes felinos. Essa proporção 
considerável de especializados em medicina felina e veterinários que atendem 
somente felinos pode demonstrar um viés de seleção, visto que esses veterinários 
podem ter tido maior interesse em responder ao questionário devido à sua área 
de conhecimento, interesse e atuação.

Em relação às questões de 1 a 10, a respeito de particularidades 

Figura 1: Gráfi co da comparação do ano de conclusão da graduação dos formados com o ano de nascimento 
dos estudantes e dos formados.
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farmacológicas dos felinos, o número de respondentes que marcou cada opção 
de resposta está expresso na Tabela 1.

Tabela 1: Número de respostas de médicos veterinários e estudantes de 
medicina veterinária em cada opção das questões de 1 a 10 do questionário.

*Exceto “Não sei responder”.

A respeito da Questão 1, a opção com maior número de respostas 
foi “concordo parcialmente”, tanto entre médicos veterinários quanto entre 
estudantes, seguido pela opção “concordo totalmente” em ambos os grupos. 
Segundo Lebkowska-Wieruszewska et al. (2017), a dipirona, também chamada de 
metamizol, produz dois metabólitos ativos após sua administração, seja por via 
intravenosa, intramuscular ou via oral, que são o 4-metilaminoantipirina (MAA) 
e o 4-aminoantipirina (AA). Na maioria das espécies esses metabólitos atingem a 
concentração máxima em cerca de 1 a 2 horas após a administração por via oral, 
mas um estudo revelou que em felinos o tempo é de 6 horas, e eles apresentaram 
absorção quase completa do fármaco. A taxa de eliminação da MAA tem meia-vida 
de 6 a 7 horas nos felinos, sendo mais longa que em outras espécies estudadas, 
sugerindo que a conversão de AA em MAA também pode ser mais lenta. E os níveis 
de AA presentes na circulação podem manter a ação analgésica da dipirona por 
mais tempo, corroborando com a ideia de que uma única administração diária pode 
ser sufi ciente para o controle da dor e com menos efeitos colaterais (Lebkowska-
Wieruszewska et al, 2017). Em outro estudo feito por Pereira et al. (2020), a dipirona 
na dose de 25mg/kg foi capaz de inibir a cicloxigenase (COX) 1 e 2 por 24 horas 
e por 30 minutos respectivamente, indicando novamente que a administração 



148 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

única diária pode ser utilizada para ação analgésica e antipirética. No entanto, 
existem estudos que alegam que a administração mais efi caz da dipirona seja duas 
vezes ao dia (Teixeira et al., 2018), e como muitas condutas terapêuticas felinas 
são baseadas nas utilizadas para cães, isso poderia explicar a alta porcentagem 
de respostas “concordo parcialmente” entre os estudantes e médicos veterinários 
não especializados em medicina felina. Entre os especializados em medicina felina, 
apenas 14,2% (2/14) responderam que “discordam totalmente” nessa questão, 
enquanto 23,8% (20/80) dos não especializados marcaram essa opção de resposta. 
Isso demonstra que os especializados têm maior base de conhecimento acerca 
das particularidades farmacológicas que os felinos possuem permitindo adoção 
de melhores condutas para a espécie.

A respeito da Questão 2, a maioria dos médicos veterinários marcou a 
opção “discordo totalmente”, seguida pela opção “concordo parcialmente”. Os 
estudantes tiveram respostas bem divididas entre as quatro opções, mas a maioria 
marcou que não sabia responder. Apenas um veterinário com especialização em 
medicina felina alegou não saber responder a essa questão, em contrapartida, 
15/85 veterinários não especializados marcaram essa opção de resposta. A morfi na 
é biotransformada por glicuronidação e os gatos possuem uma defi ciência na 
enzima que faz essa metabolização, por isso, a sua meia vida é maior nessa 
espécie que nos cães por exemplo, com duração de 3 horas. E sua ação é através 
da ligação da droga com os receptores de opioides no sistema nervoso central 
(SNC), o que pode, se administrada em doses incorretas, causar o efeito maníaco, 
caracterizado por excitação e disforia (Lascelles & Waterman, 1997). No entanto, 
se administrada na dose terapêutica, de 0,1 a 0,2 mg/kg, seja por via intramuscular 
ou subcutânea, produzirá efeitos analgésicos e sedativos por 6 a 8 horas sem 
excitação do SNC, especialmente se o animal estiver apresentando quadro de 
dor (Lascelles & Waterman, 1997; KuKanich & Wiese, 2015). Em estudo a respeito 
da atitude maníaca da morfi na foi constatado que a dose de 2mg/kg, até dez 
vezes a dose clínica recomendada, foi bem tolerada e não causou disforia ou 
excitação dos gatos (KuKanich & Wiese, 2015). O percentual de respostas indica 
que os médicos veterinários, especialmente os especializados em medicina felina, 
possuem maior nível de conhecimento acerca dessa questão que os estudantes, 
possivelmente pelo maior tempo de experiência e maior contato com essas 
situações no cotidiano.

Na Questão 3, a maioria dos médicos veterinários concordou totalmente 
com a afi rmação e a maioria dos estudantes concordou apenas parcialmente. 
Ainda, uma parte de médicos veterinários e estudantes e medicina veterinária 
alegaram não saber responder à questão. Assim como a morfi na, o propofol 
também depende da via da glicuronidação para sua biotransformação. Pela 
defi ciência nessa via, sua eliminação é duas vezes mais lenta que nos cães, 
por exemplo (Andress et al., 1995; Rezende et al., 2021). Além disso, os felinos 
também possuem a hemoglobina mais suscetível à lesão oxidativa pela presença 
de sulfi drilas oxidáveis e que pela ação de alguns compostos podem levar à 
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formação de corpúsculos de Heinz e, menos comumente, de metemoglobina 
(Andress et al., 1995; Bley et al., 2007; Rezende et al., 2021). Isso ocorre pois os 
mecanismos de defesa antioxidantes fi cam sobrecarregados ao serem expostos a 
drogas que produzem reações de oxidação, como o propofol (Andress et al., 1995). 
No entanto, administrações nas doses adequadas e pontuais de propofol em no 
máximo 3 dias consecutivos demonstraram não causar esse tipo de reação (Bley 
et al., 2007), enquanto administração por mais de 7 dias consecutivos, mesmo 
nas doses adequadas, causam acumulação do fármaco levando a alterações 
hematológicas e demora na recuperação anestésica (Andress et al., 1995; Grimm 
et al., 2015). Nessa questão a maioria dos estudantes e dos médicos veterinários 
acertou ou se aproximou da resposta correta, demonstrando maior domínio e 
conhecimento do assunto.

Na Questão 4, a maioria dos médicos veterinários marcou a opção 
“discordo totalmente”, e a maioria dos estudantes marcou a opção “concordo 
totalmente”. Entre os especializados, 13/14 marcaram a opção “discordo 
totalmente” ou “concordo parcialmente”. A doença articular degenerativa (DAD), 
também conhecida como artrite, é uma patologia comum em gatos mais idosos, 
mas pode ocorrer também em gatos jovens, é caracterizada como uma alteração 
musculoesquelética que pode causar dor intensa nos felinos e reduzir atividade 
e mobilidade. O tratamento preconizado na maioria das espécies é com o uso 
de anti-infl amatórios não esteroidais (AINE’s), no entanto, devido ao fato de ser 
comum em animais idosos, muitas vezes a DAD pode estar presente num animal 
que já possui outra enfermidade, a doença renal crônica (DRC). E nesses casos, é 
necessário certo cuidado na administração de AINE’s, pois muitos têm potencial 
nefrotóxico, o que poderia agravar a DRC (Bennet et al., 2012; Gunew et al., 2008) 
No entanto, um dos AINE’s de escolha para o tratamento da DAD é o meloxicam, 
que promove efeito analgésico ao inibir a COX e tem meia-vida de 24 horas, 
e a maior parte dele, correspondente a 79% é eliminada pelas fezes, e apenas 
21% pela urina, o que o torna menos nefrotóxico que outros da mesma classe, 
podendo ser utilizado por mais que 5 dias. Além disso, ele é metabolizado por 
vias oxidativas, logo, a defi ciência da via de glicuronidação que os gatos possuem 
não é um problema nessa questão (Bennet et al., 2012; Gunew et al., 2008). O 
grande número de estudantes que marcou a opção incorreta demonstra que há 
necessidade de um maior aprofundamento do assunto na graduação, pois os 
médicos veterinários, especializados ou não em medicina felina, demonstraram 
possuir um maior conhecimento acerca do assunto.

As respostas da Questão 5 foram em sua maioria a opção “concordo 
totalmente”, tanto entre médicos veterinários quanto entre estudantes. O 
acetaminofeno, mais conhecido como paracetamol, é outro fármaco dependente 
da via de glicuronidação para ser metabolizado, no entanto não existem doses 
terapêuticas seguras para seu uso em felinos, e devido a isso, muitas vezes 
está associado a intoxicações nesses animais (Alipour et al., 2013; Little, 2015). 
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Normalmente o fármaco utilizado para tratamento dessa intoxicação é a 
n-acetilcisteína (NAC), pois ela possui enxofre na composição, o que tem ação 
antioxidante e hepatoprotetora, e fornece cisteína, um precursor da glutationa 
que combate os radicais livres da intoxicação. No entanto, sua ação ainda não 
foi tão bem demonstrada (Alipour et al., 2013; Avizeh et al., 2010). Em um estudo 
realizado por Avizeh et al. (2010), foi constatado que um grupo de gatos tratado 
com NAC 4 horas após administração de paracetamol teve os níveis séricos de 
fosfatase alcalina (FA) e desidrogenase láctica (LDH) reduzidos, assim como a 
metemoglobinemia, mas não reverteu a concentração sérica da bilirrubina aos 
níveis normais. Em um outro estudo, realizado por St. Omer & McKnight (1980) 
foi visto que todos os gatos intoxicados por paracetamol e tratados com NAC 
sobreviveram, no entanto, em relação as análises bioquímicas feitas, apenas o 
retorno dos valores da metemoglobinemia ao normal foi considerado um indicador 
de prognóstico confi ável. As respostas de estudantes e médicos veterinários 
demonstram que eles possuem o conhecimento básico a respeito do assunto, no 
entanto, os resultados dos estudos existentes demonstram que o assunto deve 
ser abordado mais profundamente na graduação e na educação continuada.

Para a afi rmação da Questão 6, a maioria dos médicos veterinários 
respondeu concordar apenas parcialmente, e os estudantes em sua maioria não 
souberam responder ou marcaram a opção “discordo totalmente”. A enrofl oxacina 
é um antibiótico da classe das fl uoroquinolonas, geralmente utilizada para tratar 
infecções do trato urinário nos animais. Mas atualmente muitos veterinários têm 
tido receio de utilizá-la em felinos devido às discussões a respeito de degeneração 
da retina e cegueira estarem associadas ao fármaco nessa espécie. De acordo com 
um estudo realizado por Gellat et al. (2001) envolvendo 17 gatos com diferentes 
enfermidades, que fi zeram uso de enrofl oxacina em diferentes doses e períodos 
cada, foi possível constatar que em alguns deles houve degeneração da retina e 
perda da visão dos animais. Porém, não fi cou evidenciado e esclarecido a total 
associação da enrofl oxacina com a degeneração da retina, exceto que a droga 
tem predileção pelo tecido ocular (Gellat et al., 2001). A maioria dos estudos 
são controversos e não fornecem boas bases de informação para o assunto, 
Abrams-Ogg et al. (2002) descreveu um caso em que um felino com acromegalia 
submetido à criohifi sectomia desenvolveu cegueira após o procedimento, sendo 
esta associada à uma crise convulsiva por hipoglicemia após o procedimento, 
que persistiu com a defi ciência visual por 9 anos até a eutanásia do animal. No 
entanto, em uma revisão do caso, o próprio autor relatou que anteriormente 
não havia descrito que o felino havia passado por tratamento com enrofl oxacina 
devido à uma infecção do trato urinário, e que nos achados histopatológicos 
foi encontrada degeneração da retina. Porém, consta também no relatório que 
as doses utilizadas da enrofl oxacina foram acima da indicada para a espécie, 
sendo a inicial 40mg/kg, e após redução, a última dose foi de 9mg/kg, ainda 
acima da recomendada que é 5mg/kg, SID, por até 30 dias (Abrams-Ogg et al., 
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2002; Wilson, 2002). Em outro estudo, Ford et al. (2007) relatou novamente a 
associação da enrofl oxacina em altas doses (50mg/kg) com degeneração da 
retina, eletrorretinograma anormal e alterações microscópicas na retina. Em vista 
disso foi publicado um estudo avaliando o uso de enrofl oxacina em felinos não 
domésticos, e não houve constatação de degeneração da retina e cegueira em 
nenhum dos animais do estudo (Newkirk et al. 2017). Embora os estudos anteriores 
sejam pouco evidentes da associação da enrofl oxacina com cegueira em felinos, 
começou-se uma busca por outras fl uoroquinolonas que pudessem ser utilizadas 
sem risco na espécie. Assim, Messias et al. (2008) publicou um estudo revelando 
que a utilização da pradofl oxacina não induziu degeneração da retina mesmo 
quando utilizada em doses superiores à recomendada. As respostas de médicos 
veterinários e estudantes demonstram que esse é um assunto que deve ser mais 
discutido na graduação e na educação continuada pois ainda gera muitas dúvidas, 
além de existirem muitas informações divergentes sobre o tema.

Na Questão 7 os médicos veterinários marcaram, em sua maioria, a opção 
“discordo totalmente”, seguido da opção “concordo totalmente”, e os estudantes 
a opção “concordo totalmente”. E entre os especializados, 6/14 concordaram 
que o maropitant é aprovado para o uso em felinos no Brasil, e 38/84 dos não 
especializados também concordaram ou concordaram apenas parcialmente. De 
acordo com a bula do medicamento (Zoetis, 2022), o Cerenia® comprimidos e o 
Cerenia® injetável não são aprovados para o uso em felinos no Brasil, sendo o uso 
restrito apenas para cães. No entanto, nos Estados Unidos o medicamento tem 
seu uso aprovado para ambas as espécies. Em vista das respostas do questionário 
é possível que muitos veterinários façam uso off -label do medicamento, isso é, 
uso sem aprovação devido ao fato dele ser permitido em outro país para a espécie 
felina, ou que muitos desconheçam essa informação da bula e façam uso do 
medicamento por acreditarem que é aprovado para ser usado em cães e gatos.

A Questão 8 teve como maioria de respostas “concordo totalmente”, tanto 
entre veterinários quanto entre estudantes de graduação. Em 2006 foram criadas 
diretrizes de vacinação pela The World Small Animal Veterinarian Association 
(WSAVA) chamadas de Vaccination Guidelines Group (VGG), que signifi ca, Grupo 
de Diretrizes de Vacinação. Essas diretrizes estão expressas num guideline de 
vacinação de cães e gatos, atualizado pela última vez em 2016, e nele constam 
as normas de vacinação que devem ser seguidas para felinos. Essas normas são 
referentes às indicações do local de realização das vacinas, criadas devido aos 
sarcomas de aplicações, que são reações que os felinos desenvolvem no local da 
injeção. Esses sarcomas devem ser removidos cirurgicamente, mas são capazes de 
sofrer metástase e tem alta taxa de recidiva, o que agrava o prognóstico, por isso é 
recomendado que as vacinas sejam aplicadas nos membros, o mais distal possível 
do tronco (Day et al., 2016). A maioria das respostas à afi rmação do questionário 
ser “concordo totalmente” é um ponto positivo, pois signifi ca que veterinários e 
estudantes conhecem as diretrizes, que são importantes ao realizar o protocolo 
vacinal de um felino
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Na Questão 9 a maioria dos médicos veterinários marcou a opção “discordo 
totalmente”, e a maioria dos estudantes de graduação não soube responder à 
questão. O ácido acetilsalicílico (AAS) já foi recomendado, em doses baixas, 
como agente tromboprofi lático em felinos, no entanto, este fármaco depende da 
via da glicuronidação para sua metabolização, e é a causa de diversos casos de 
intoxicação em felinos devido à defi ciência dessa via na espécie, por isso, alguns 
autores não recomendam e não consideram segura a utilização do fármaco com 
esses fi ns (Cathcart et al., 2012; Little, 2015). Além disso, em um estudo realizado 
por Cathcart et al. (2012) com administração de AAS na intenção de diminuir 
agregação plaquetária, diminuir o tromboxano A2 (TXA2) e diminuir a liberação 
de serotonina (5-HT) que recruta e ativa plaquetas em locais de formação de 
coágulos, ele constatou que o AAS a 5mg/kg por via oral a cada 48 horas não é 
capaz de atingir esses resultados esperados. Outro teste também não foi capaz 
de detectar ação de inibição da agregação plaquetária pela utilização do AAS, 
e constatou que existem outros fármacos com efi cácia superior nesse aspecto, 
como o clopidogrel (Ho et al., 2017). Os percentuais de respostas demonstram 
que médicos veterinários possuem conhecimento mais aprofundado à respeito 
do assunto que os estudantes de medicina veterinária, destacando a importância 
de se abordar mais sobre o assunto na graduação, mas também na educação 
continuada por ser um assunto com variáveis importantes nos estudos realizados.

A Questão 10 teve como a maioria das respostas dos médicos veterinários, 
“concordo totalmente”. Já entre os estudantes a maioria das respostas foi na opção 
“não sei responder”, seguida de “concordo totalmente” e “concordo parcialmente”. 
A hipertensão felina é mais comum em animais idosos, especialmente se houver 
outras patologias associadas como DRC ou hipertireoidismo. É uma condição que 
muitas vezes acaba sendo subdiagnosticada devido à falta de prática na aferição 
de pressão arterial em consultas clínicas, no entanto, quando diagnosticada deve 
ser tratada e acompanhada. O fármaco de primeira escolha para tratamento da 
hipertensão arterial sistêmica em felinos é o besilato de amlodipina (Acierno 
et al., 2018; Taylor et al., 2017). Existem guidelines contendo um compilado 
de diretrizes baseadas em vários artigos disponíveis na literatura que falam a 
respeito do manejo da hipertensão, como as da Sociedade Internacional de 
Medicina Felina (ISFM). Eles possuem conteúdos acerca do manejo geral de 
felinos com hipertensão, e a determinação do fármaco de primeira escolha é 
baseada em informações encontradas nas revisões de literatura feitas ao criar o 
compilado. Entre os especializados, 13/14 marcaram que concordam totalmente, 
e entre os não especializados 33/84 marcaram a opção “não sei responder”, isso 
demonstra um desconhecimento dessas diretrizes de manejo da hipertensão 
presentes no guideline, e reforça que os especializados possuem conhecimentos 
mais aprofundados a respeito do manejo adequado da espécie. Além disso, 
a heterogeneidade de respostas entre os estudantes também demonstra um 
desconhecimento por parte da maioria acerca das diretrizes, reforçando a 
necessidade de se aprofundar nessas questões na graduação.
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As questões com maior homogeneidade de resposta entre médicos 
veterinários e estudantes foram a Q5, a respeito do uso da n-acetilcisteina no 
tratamento da intoxicação por paracetamol, tendo a maioria concordado 
totalmente com a afi rmação, a Q8, que fala das diretrizes de aplicação de vacinas 
em felinos, tendo também o maior número dos respondentes concordando com a 
afi rmação e a Q9, sobre o uso do AAS na prevenção de tromboembolismo arterial 
em que a maioria dos respondentes discordou da afi rmação (Figura 2).

Figura 2: Gráfi cos da comparação da porcentagem de respostas de médicos veterinários e estudantes de 
graduação em cada questão. Q1: Atualmente a indicação mais recomendada para administração da dipirona em 
felinos é uma vez por dia (SID). Q2: A morfi na é um analgésico opioide contraindicado em felinos pois mesmo 

nas doses terapêuticas causa a atitude maníaca da morfi na, caracterizada por disforia. Q3: O propofol é um 
anestésico injetável cujo metabolismo depende da glicuronidação e por isso pode acumular com doses repetidas 

na espécie felina. Q4: Felinos com doença articular não podem ser tratados com meloxicam por um longo 
período (mais que cinco dias). Q5: A n-acetilcisteína é um fármaco efi caz no tratamento da intoxicação por 

paracetamol em felinos. Q6: A enrofl oxacina não pode ser administrada para felinos pois pode causar cegueira 
na maioria dos animais desta espécie. Q7: O Maropitant (Cerenia®) é um antiemético aprovado para uso em 
felinos no Brasil. Q8: Os sarcomas de aplicação são reações imunológicas exacerbadas que os felinos fazem 

com a vacinação, por isso existem diretrizes que determinam o local de aplicação de cada vacina. Q9: O ácido 
acetilsalissílico (AAS) é indicado como anticoagulante em felinos na prevenção do tromboembolismo arterial. 

Q10: Em felinos, a amlodipina é o fármaco de primeira escolha no tratamento da hipertensão arterial sistêmica.
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Em relação ao grau de difi culdade (0 a 10) em responder as perguntas do 
questionário, 5% (10/199) classifi caram como grau 10; 9,5% (19/199) como grau 
9; 15,6% (31/199) como grau 8; 14,1% (28/199) como grau 7; 16,6% (33/199) como 
grau 6; 14,6% (29/199) como grau 5; 5% (10/199) como grau 4; 7,5% (15/199) 
como grau 3; 5% (10/199) como graus 2 e 1; e apenas 2% (4/199) classifi caram 
como grau 0. A média e o intervalo de confi ança 95% do grau de difi culdade 
encontrado por cada grupo de respondentes foi de: nível de difi culdade geral 
5,89 (5,54 – 6,24); nível de difi culdade dos estudantes 6,61 (6,17 – 7,05); nível de 
difi culdade dos não especializados em medicina felina 5,13 (4,60 – 5,67) e nível de 
difi culdade dos especializados em medicina felina 5,29 (3,47 – 7,10). Comparando 
entre os grupos, só houve diferenças estatísticas signifi cativas entre estudantes 
e médicos veterinários não especializados (p<0,001; Kruskal-Wallis), assim como 
demonstrado na fi gura 3.

De acordo com as respostas obtidas no questionário pode-se observar que 
os veterinários com especialização em medicina felina demonstraram o maior 
nível de conhecimento, enquanto os médicos veterinários sem especialização 
demonstraram níveis de conhecimento intermediários, e os estudantes 
apresentaram maior difi culdade em responder a maioria das questões. Isso 
pode ter ocorrido pelo maior aprofundamento nos assuntos abordados que os 
veterinários com especialização em medicina felina possuem, visto que se trata 
da sua área de interesse e atuação. Além disso, os médicos veterinários possuem 
maior contato com fármacos devido à rotina das clínicas veterinárias, enquanto 
alguns estudantes podem não possuir esse contato ainda, visto que muitos estão 
nos períodos iniciais da graduação.

Figura 3: Gráfi co da comparação do nível de difi culdade em responder ao questionário apresentado por cada 
grupo.

*** p<0,001.
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Outro ponto importante a ser discutido é que foram coletadas respostas 
apenas de médicos veterinários que trabalham com medicina de pequenos 
animais, com especialização em medicina felina ou não. Enquanto dentre os 
estudantes, não foi feito nenhum tipo de seleção, logo, podem ter respostas 
de estudantes que possuem maior interesse em outras áreas além da medicina 
de pequenos animais, podendo assim, possuir menor conhecimento acerca de 
particularidades farmacológicas de felinos por não ser um assunto em que estes 
alunos se aprofundam.

Conclusão
Concluiu-se que as respostas dos médicos veterinários demonstraram 

níveis variáveis de conhecimento acerca das particularidades farmacológicas do 
felinos, isso porque os médicos veterinários com especialização em medicina 
felina possuem um nível de conhecimento superior o assunto. E porque médicos 
veterinários com menor tempo de formação podem apresentar um nível de 
conhecimento superior ao de médicos veterinários formados há mais tempo 
devido ao contato recente com atualizações a respeito das condutas terapêuticas.

De modo geral, as respostas de veterinários foram mais assertivas que a 
dos estudantes, estes apresentaram maior difi culdade em responder as perguntas 
do questionário, possivelmente devido ao pouco contato com a maioria dos 
fármacos mencionados, principalmente aqueles que não cursaram a disciplina de 
farmacologia. 

Mediante os achados do presente estudo, se faz necessário   abordagem 
mais enfática acerca das particularidades fi siológicas e farmacológicas da espécie 
felina, tanto na graduação quanto na educação continuada, uma vez que há 
muito desconhecimento e dúvidas, tanto entre estudantes quanto entre médicos 
veterinários, acerca de determinadas condutas terapêuticas realizadas na rotina 
clínica.
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Resumo.  A equideocultura no Brasil vem crescendo de forma exponencial e 

possui nos animais de esporte uma importante parcela desse quantitativo. Nestes 

animais e, principalmente naqueles de alto desempenho atlético, as lesões 

osteoarticulares e tendíneas são frequentes, sendo a recuperação destas lesões 

um desafi o para os médicos veterinários. A utilização de tratamentos adjuvantes 

vem crescendo na rotina clínica e o desenvolvimento de metodologias para 

obtenção e utilização destas terapias é de grande importância para a sua efi cácia. 

As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos, anucleados, de forma discoide, que 

se originam dos megacariócitos presentes na medula óssea, sendo importantes 

para hemostasia e, possuem ótimo poder cicatricial. Sendo assim, o Plasma Rico 

em Plaquetas (PRP) tornou-se uma boa opção de uso terapêutico na recuperação 

de doenças, principalmente, do sistema locomotor de equinos. Existem vários 

relatos de protocolos para obtenção de PRP na literatura, entretanto, surge um 

desafi o para medicina equina, pois é importante que esses protocolos obtenham 

uma alta concentração plaquetária, além de reduzir a quantidade de leucócitos 

e hemácias. Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar diferentes 

métodos de preparo do PRP e suas respectivas concentrações plaquetárias, além da 

infl uência de uma pausa entre as centrifugações. Para a realização dos protocolos 

foram colhidos tubos de 4mL com citrato de sódio 3,2%, através de venopunção 

jugular de três equinos sadios previamente avaliados laboratorial e clinicamente, 

reunindo duas metodologias de obtenção com duplas centrifugações e uma 

com tripla. A contagem de plaquetas, hemácias e leucócitos foram realizadas 

manualmente em câmara de Neubauer: PIII (84g, 189g e 336g ambos durante 5 

minutos e Pausa entre Centrifugações - PEC de 15 minutos) foi o protocolo com 
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a maior concentração de plaquetas, seguido de PII (189g e 336g ambos durante 

5 minutos e PEC de 15 minutos) e PI (189g e 336g ambos durante 5 minutos e 

PEC de 15 minutos). Não houve diferença estatística em relação ao número de 

hemácias e leucócitos, porém o PI e PII, foram capazes de reduzir estas células. 

Por fi m, o PII ganhou destaque ao se analisar os números obtidos, sendo este o 

mais recomendável, apesar do PI ter tido bom desempenho.

Palavras-chave: equinos, plasma rico em plaquetas, tratamento adjuvante

Abstract. The horse breeding in Brazil has been growing exponentially and have in 

sport animals an important part of this quantity. In these animals, and especially 

in those with high athletic performance, osteoarticular and tendon injuries are 

frequent, and the recovery of these injuries is a challenge for veterinarians. The 

use of adjuvant treatments has been growing a lot in the clinical routine and the 

development of methodologies for obtaining and using these therapies is of great 

importance for their e�  ciency. Platelets are cytoplasmic fragments, anucleate, 

with a discoid shape, which originate from megakaryocytes present in the bone 

marrow, being important for hemostasis and excellent healing power. Therefore, 

platelet-rich plasma (PRP) has become a good option for therapeutic use in the 

recovery of diseases, mainly of the locomotor system of horses. There are several 

reports of protocols for obtaining PRP in the literature, however, a challenge arises 

for equine medicine, because it’s important that these protocols obtain a high 

platelet concentration, in addition to reducing the amount of leukocytes and red 

blood cells. Therefore, the present study aimed to evaluate di� erent methods of 

preparing platelet-rich plasma and their respective platelet concentrations, in 

addition to the infl uence of a pause between centrifugations. To carry out the 

protocols, 4mL tubes with 3.2% sodium citrate were collected through jugular 

venipuncture from three healthy horses previously evaluated in the laboratory and 

clinically, combining two methods of obtaining with double centrifuges and one 

with triple. Platelet, red blood cell and leukocyte counts were performed manually 

in a Neubauer chamber: PIII (84g, 189g and 336g both for 5 minutes and PEC of 

15 minutes) was the protocol with the highest concentration of platelets, followed 

by PII (189g and 336g both for 5 minutes and PEC of 15 minutes) and PI (189g and 

336g both for 5 minutes and PEC of 15 minutes). There wasn’t statistical di� erence 
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in relation to the number of red blood cells and leukocytes, but PI and PII were 

able to reduce these cells. Finally, the PII gained prominence when analyzing the 

numbers obtained, which is the most recommendable, despite the PI having had 

a good performance.

Keywords: horses, platelet-rich plasma, adjuvant treatment

Introdução
Nas décadas de 80 e 90, estudos com PRP relataram o seu benefício 

na recuperação de pacientes submetidos a cirurgias cardiovasculares e em 
procedimentos odontológicos humanos (Anitua, 1999; Ferrari et al., 1987). Nos 
anos 2000, Carter et al. (2003) demonstraram a efi cácia do PRP no processo 
cicatricial de lesões em membros de equinos. Sendo assim, o PRP pode ser utilizado 
para estimular a cicatrização de lesões em patologias do aparelho locomotor de 
equinos, reduzir o processo infl amatório e o aparecimento de tecido cicatricial 
afuncional (Carmona et al., 2011b; Conceição et al., 2017).

O PRP é um concentrado plaquetário derivado do sangue periférico total 
do animal submetido a processos laboratoriais (Vendruscolo et al., 2012). As 
plaquetas são importantes células sanguíneas, que se originam dos megacariócitos 
no processo de hematopoiese e uma de suas contribuições na circulação é no 
processo de hemostasia. Além disso, possuem em sua composição, fatores de 
crescimento que promovem atração celular, propagam e modifi cam as células 
atraídas, possibilitam formar uma nova vascularização e forjar uma matriz 
extracelular (Carmona et al., 2011b; Lorenzi et al., 2006).

Segundo Radtke et al. (2020), a presença de muitos leucócitos no PRP 
proporciona ao tecido uma ação negativa elevando o processo infl amatório e 
mediadores catabólicos que podem afetar os tecidos envolvidos nas lesões em 
membros. Além disso, pode ser deletério ao processo de expressão da matriz 
extracelular (Anitua et al., 2015). Vale ressaltar também que a grande quantidade 
de hemácias eleva a liberação de compostos pró-infl amatórios, principalmente 
citocinas como interleucina 1 e fator de necrose tumoral α, os quais exacerbam o 
processo de infl amação do local (Lee et al., 2018).

Devido a existência de diversas metodologias de obtenção do PRP, e 
buscando-se promover uma alta concentração plaquetária (CP) no produto e/ou 
diminuir a presença de glóbulos brancos e vermelhos, o presente estudo teve por 
objetivo promover um protocolo que obtivesse boa concentração de plaquetas, 
avaliando a infl uência da velocidade, o número de centrifugação e apausa entre as 
centrifugações, promovendo ao preparado sanguíneo, características que estão 
ligadas à sua efi cácia em diversos tratamentos.

Material e métodos
O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) sob ofício de número 015/2021 e realizado na Fazenda Escola 
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da Universidade de Vassouras. Foram utilizados três equinos, do sexo feminino, 
clinicamente hígidos, com idades entre 10 e 15 anos, criados em sistema extensivo, 
alimentados com capim Napier (Pennisetum purpureum) e ração comercial 
própria para a espécie.

Antes de serem adicionados ao estudo, os animais foram submetidos 
a um exame clínico geral detalhado (Speirs, 1999), composto por: frequência 
cardíaca (medida com a utilização de estetoscópio posicionado na região pré-
cordial durante 1 minuto); frequência respiratória (medida com a visualização e 
contabilização dos movimentos respiratórios da região das costelas dentro de 1 
minuto); coloração de mucosas (avaliando-se sua coloração por exame visual da 
região e classifi cando-a em hipocorada, normocorada ou hipercorada); tempo 
de preenchimento capilar (TPC) (obtido após pressão digital na mucosa oral 
observando o retorno da coloração dentro de segundos); temperatura corporal 
(aferida com o uso de um termômetro digital colocado na mucosa retal durante 
60 segundos); motilidade intestinal (posicionando-se o estetoscópio em todos 
os quadrantes da região abdominal iniciando pelo direito dorsal e progredindo 
dorsoventralmente pela região); turgor cutâneo (obtendo-se o parâmetro com 
a prega de pele realizada na área da paleta e observando seu reestabelecimento 
dentro de segundos). 

Além disso, realizou-se hemograma e dosagem dos analitos bioquímicos: 
aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), gama-glutamil 
transferase (GGT), uréia e creatinina para a confi rmação da condição de higidez 
desses animais. Somente participaram no estudo aqueles que apresentaram os 
parâmetros clínicos, valores hematológicos e bioquímicos dentro do intervalo 
de referência para a espécie e que apresentassem um número de plaquetas no 
sangue total superior a 100.000 plaquetas/µL (Feldman et al., 2000).

Processo de obtenção do plasma rico em plaquetas
Tubos de 4 ml contendo citrato de sódio a 3,2% foram coletados de cada um 

dos três equinos, um por protocolo, por meio de venopunção jugular, com agulha 
25 x 8 utilizando o sistema de coleta BD vacutainer®, sendo três análises para 
cada método de obtenção. Em seguida, as amostras foram encaminhadas para o 
Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Vassouras e centrifugados em 
centrífuga Coleman model 90-1. 

  Os protocolos de processamento para obtenção do plasma rico em 
plaquetas variaram entre velocidade, número de centrifugação e de pausa entre 
centrifugações (PEC) (tabela 1). É possível observar que nos protocolos I (PI) e II 
(PII) há diferença na força g utilizada nas centrifugações e na PEC, enquanto no 
protocolo III (PIII) existe uma terceira centrifugação.

Tabela 1. PEC, Força e tempo de centrifugação dos protocolos que serão 
utilizados no experimento. 
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Primeira centrifugação Segunda centrifugação Terceira centrifugação

Protocol
os Força (g) Tempo 

(min) PEC Força (g) Tempo 
(min) PEC Força (g) Tempo 

(min) PEC

I 189 5 5 336 5 5 - - -

II 189 5 15 336 5 15 - - -

III 84 5 15 189 5 15 336 5 15

Após a primeira centrifugação, formaram-se duas colunas: uma superior, 
amarelada, contendo plasma e uma concentração plaquetária, e uma inferior, 
avermelhada, rica em leucócitos e hemácias (fi gura 1).   A primeira porção da 
primeira coluna, aproximadamente 50% foram descartadas, e procedeu-se a 
aspiração da segunda porção da primeira coluna utilizando-se pipeta Pasteur 
(fi gura 2), juntamente com a capa leucocitária. Este material foi transferido para 
outro tubo de vidro e então submetido a segunda centrifugação. Após a segunda 
centrifugação, 75% do sobrenadante (porção pobre em plaquetas) foi desprezado, 
reservando apenas os PRPs (fi gura 3). Naqueles protocolos que passaram por três 
centrifugações, posterior à primeira, foi retirado todo o sobrenadante, após a 
segunda, 50% do conteúdo foi retirado e, posteriormente a terceira, outro 50% 
desta porção superior foi descartada. Ao fi nal de todos os processos antes da 
contagem houve a formação de um botão eritrocítico-plaquetário (fi gura 4) que 
foi homogeneizado junto ao plasma (fi gura 5) conforme Vendramin et al. (2009). 
Segundo Anitua et al. (2004), somente foi possível considerar amostras viáveis 
de plasma rico em plaquetas com contagem de plaquetas acima de 300.000 
plaquetas/µL.

Avaliação laboratorial
As amostras foram analisadas após obtenção do PRP em cada protocolo 

quanto ao número de plaquetas, hemácias e leucócitos. Na contagem de plaquetas 
utilizou-se o método de contagem manual com o líquido de Brecher (oxalato de 
amônia 1%) e câmara hematimétrica de Neubauer. A contagem de hemácias e 
leucócitos foi realizada de forma manual utilizando solução de Cloreto de Sódio 
0,9% e líquido de Turk respectivamente (Weiss, 2010).

A concentração de plaquetas e hemácias por microlitro foram determinadas 
multiplicando-se a contagem dos vinte e cinco quadrantes da câmara de Neubauer 
pela correção da altura da câmara (10) e diluição (1:100, 1:200), já leucócitos 
procedeu-se com a quantidade contada dos quadrantes laterais dividido por 
quatro, multiplicando pela correção da altura da câmara (10) e diluição (1:20), 
respectivamente. Os resultados obtidos foram tabelados e analisados no 
programa Bioestat 5.3 em ANOVA e por comparação múltipla entre as médias das 
concentrações plaquetárias pelo teste de Tukey (P<0,05).
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Figura 1. Amostra de sangue após o primeiro processo de centrifugação.
Fonte: Arquivo pessoal

Figura 2. Técnica de aspiração com pipeta Pasteur da fração superior e representação das frações e descarte em 
uma amostra.

Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 3. Protocolo após o segundo processo de centrifugação e representação do descarte nesta etapa.
Fonte: Arquivo pessoal

Figura 4. PRP logo após o terceiro processo de centrifugação.
Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 5. PRP com a diluição botão eritrocítico - plaquetário logo após o terceiro processo de centrifugação.
Fonte: Arquivo pessoal

Resultados
Na avaliação laboratorial dos protocolos testados, todos foram capazes de 

concentrar uma quantidade de plaquetas no mínimo 3 vezes superior ao sangue 
total, ou seja, além da quantidade mínima ideal, o que lhes conferiu a possibilidade 
de serem utilizados na rotina clínica. As quantidades obtidas estão apresentadas 
na tabela 2.

Na contagem do PII e PIII houve diferença estatística em relação à 
concentração plaquetária do PI (p<0,05). Ao comparar o PII com PIII pode-se 
observar um aumento da quantidade de plaquetas no PRP, apesar de não haver 
diferença estatística.

Os tempos de pausa entre as centrifugações no PII e PIII promoveram um 
PRP estatisticamente melhor em relação ao PI, porém, essa mesma diferença não 
foi observada ao se comparar o PII com PIII. 

Tabela 2. Valores plaquetário do sangue total e obtidos no PRP através dos 
diferentes protocolos

Animal 1 (An1), Animal 2 (An2), Animal 3 (An3)
Protocolo I (PI), Protocolo II (PII), Protocolo III (PIII)

*Letras diferentes na mesma linha representam diferença signifi cativa (p<0,05) pelo teste de Tukey

Sangue total
x103/ µl

PI PII PIII

Plaquetas
x103/ µl

An1 210,00 955,00 1.919,00 2.180,00

An2 206,00 1.055,00 1.820,00 2.105,00

An3 196,00 1.020,00 1.625,00 1.905,00

Média 204,00 1010,00a 1788,00b 2063,33b
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Em relação aos leucócitos, as médias não apresentaram diferença estatística 
signifi cativa pelo teste de Tukey (p=0.1687), assim como as hemácias (p=0.1825) 
e podem ser visualizadas nas tabelas 3 e 4, respectivamente.

Tabela 3. Valores de leucócitos obtidos no PRP através dos diferentes 
protocolos.

Tabela 4. Valores de hemácias obtidos no PRP através dos diferentes 
protocolos

Discussão
A relação da quantidade de plaquetas encontradas no sangue total e 

a concentração da mesma no PRP pôde ser observada em todos os animais e 
protocolos, semelhante aos dados obtidos por Barbosa et al. (2008) que relatam 
em seu estudo que quanto maior for a contagem da célula na amostra sem o 
processamento, maior será no preparado sanguíneo fi nal, sendo então o contrário 
verdade, em que animais com trombocitopenia vão consequentemente ter 
menores concentrações. Além disso, isso reforça a importância de se realizar a 

PI PII PIII

Leucócitos
x103/µl

An1 2,4 6,8 10,4

An2 4,4 6,0 10,6

An3 3,0 3,8 3,0

Média 3,26a 5,53a 8,0a

Animal 1 (An1), Animal 2 (An2), Animal 3 (An3)
Protocolo I (PI), Protocolo II (PII), Protocolo III (PIII)

*Letras diferentes na mesma linha representam diferença signifi cativa (p<0,05) pelo teste de Tukey

Animal 1 (An1), Animal 2 (An2), Animal 3 (An3)
Protocolo I (PI), Protocolo II (PII), Protocolo III (PIII)

*Letras diferentes na mesma linha representam diferença signifi cativa (p<0,05) pelo teste de Tukey

PI PII PIII

Hemácias
x10/3µl

An1 10 30 30

An2 30 20 30

An3 20 10 40

Média 20a 20a 33,333a
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técnica em animais clinicamente hígidos ou, caso não for possível devido à alguma 
patologia, ter um protocolo que eleve a qualidade do produto.

O método manual com o uso da câmara de Neubauer utilizado para a 
obtenção das informações referente ao plasma rico em plaquetas demanda que 
haja uma padronização da manipulação do material para que se tenha os números 
apresentados. Todas as amostras no presente estudo foram contadas pelo mesmo 
pesquisador, reduzindo assim o erro na contagem manual.

A obtenção de PRP a partir da metodologia com duas centrifugações é 
amplamente descrito na literatura, como pode ser observado no estudo de 
Marques et al. (2014) para obtenção dos valores de plaquetas. Protocolos com 
duplas centrifugações foram testados ao invés de uma única, pois, são eles que 
promovem melhores Concentrações Plaquetária (CP) o que também foi observado 
por Arora et al. (2009). Ainda assim, tendo o mesmo objetivo e observando que 
quanto maior o número de centrifugações maior a CP, como visto por Nagata et 
al. (2010), se justifi cou o estudo de um protocolo com tripla centrifugação.

A velocidade máxima de centrifugação foi determinada em 336g com o 
propósito de se ter um PRP de qualidade, assim como Vendrusculo et al. (2012) 
obtiveram, não sendo necessário utilizar altas rotações para se obter uma boa CP. 
Além disso, essa metodologia foi realizada a fi m de não promover danifi cação em 
plaquetas uma vez que essa alteração já foi evidenciada com forças centrífugas 
elevadas por Ferraz et al. (2007) utilizando sangue de cães.

A média total de plaquetas nos três protocolos foi superior as descritas 
por Carmona et al. (2007) (205.000 plaquetas/µl) e Maia et al. (2009) (407.500 
plaquetas/µl), que também utilizaram para avaliação da CP o método manual 
de contagem. Todos os valores numéricos dos protocolos obtidos neste estudo 
possibilitaram considerá-los de boa qualidade, pois, assim como Anitua et al. 
(2004) relataram, essa classifi cação é expressa como boa tendo um PRP com no 
mínimo 3 vezes mais plaquetas que o sangue total.

As médias do número de plaquetas do PII e PIII foram signifi cativamente 
superiores ao do PI quando comparados entre si, esses números demonstram 
que ao se aumentar a PEC na preparação do PRP, a busca por uma maior CP é 
alcançada. Entretanto, a inclusão de uma centrifugação inicial e PEC não gerou 
uma diferença considerável entre o PII e PIII, apesar de melhorar sucintamente a 
qualidade no preparo sanguíneo quando observado a CP em todas as amostras 
que foram submetidas a essa força centrífuga a mais. Utilizar uma PEC maior e 
avaliá-los em relação aos demais protocolos entra em concordância com o que 
Vendrusculo et al. (2012) obtiveram em seu estudo comparativo, na qual houve 
aumento da CP do protocolo original estudado pelo autor, além de ser o que mais 
concentrou plaquetas no trabalho.

Por mais que se obtenha uma baixa quantidade ou ausência de leucócitos 
quando não se utilizava a zona da névoa, a perda em plaquetas ao não usar essa 
porção do sangue centrifugado é considerável, pois há um grande número da 
célula nesta porção conforme descrito por Barbosa et al. (2008). Por esse motivo 
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no presente estudo foi aspirada a capa leucocitária juntamente com a porção 
superior do plasma após a primeira centrifugação.

É comum encontrar leucócitos no PRP em diversos protocolos, porém, a 
presença de glóbulos brancos é motivo de debates. Marx & Garg (1999) mencionam 
que essas células no produto promovem melhores efeitos em tratamentos 
em humanos com uma capacidade natural de resistir a processos infecciosos. 
Entretanto Carmona et al. (2007) e Anitua et al. (2015) relatam que quanto menor é 
a sua concentração, melhor é a sua qualidade, o primeiro, ao se falar de infi ltração 
intra-articular em equinos, indica que não se tenha uma alta concentração da 
célula, e, o segundo, que essas células brancas interferem na resposta celular e 
impedem ou retardam o processo de reparação tecidual.

Comparando as médias totais de hemácias e leucócitos dos três 
protocolos, não houve diferença estatística entre eles, porém, todos diminuíram 
a concentração destas células em relação ao sangue total e o PI foi capaz de 
proporcionar um menor número de leucócitos seguido do PII e PIII. Já quando 
se refere aos eritrócitos, o PI e PII obtiveram menores contagens em relação 
ao PIII. Logo, pôde-se observar que a inclusão de uma centrifugação interferiu 
no acúmulo das células eritrocitárias e brancas, porém, não houve diferença 
estatística signifi cativa no PIII. Portanto, a medida em que se aumenta o número 
de centrifugações e a PEC, a tendência é de se ter um leve aumento leucocitário 
no produto. Ainda assim, os números obtidos, independentemente do método 
utilizado, não descartam nenhum dos protocolos de obtenção do plasma rico em 
plaquetas, pois, assim como Barbosa et al. (2008) tiveram bons resultados clínicos 
com números maiores de leucócitos, é de se entender que todos serão capazes 
de promover a resposta desejada, porém, vale avaliar qual se enquadra melhor no 
tratamento das diversas afecções que o PRP pode ser usado.

Considerações fi nais
 A partir dos dados obtidos é possível concluir que o PI demonstrou ser 

um bom protocolo, porém, o PII ganhou destaque, sendo o mais recomendável, 
pela alta concentração plaquetária e ausência de diferença signifi cativa entre as 
concentrações de leucócitos e hemácias. Portanto este estudo demonstrou ser 
um bom parâmetro para que novos trabalhos possam ser realizados com um maior 
número de amostras e análises, confi rmando então a contribuição da elevação 
do tempo de  pausa entre centrifugações e a tripla centrifugação à obtenção do 
plasma rico em plaquetas.
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Resumo. A hidrocefalia é uma alteração do sistema nervoso central (SNC) de 

caráter multifatorial. Pode ser classifi cada como congênita ou adquirida, sendo a 

congênita uma anomalia comumente observada. Possui como principais fatores 

predisponentes a exposição do feto em desenvolvimento a agentes infecciosos, 

quadros de distocias e predisposição genética relacionada a algumas raças caninas, 

principalmente de pequeno porte. Seus principais sinais clínicos são aumento do 

crânio, estrabismo divergente bilateral, alterações cognitivas, alteração de estado 

mental, ataxia, andar em círculos, defi ciências auditivas e visuais, agressividade, 

convulsões, dentre outros. Além dos sinais clínicos e histórico do paciente, para 

que a hidrocefalia seja diagnosticada são necessários exames de imagem como 

tomografi a computadorizada e/ou ressonância magnética, podendo utilizar-se da 

ultrassonografi a transcraniana como exame de triagem. O presente trabalho tem 

por objetivo relatar um caso clínico de hidrocefalia congênita em um paciente 

canino, fêmea, sem raça defi nida, de 2 meses de idade, atendido na Clínica 

Veterinária da Universidade de Vassouras.
Palavras-chave: hidrocefalia, líquido cefalorraquidiano, neurologia, 
ultrassonografi a.

CONGENITAL HYDROCEPHALUS IN A PUPPY – CASE 
REPORT
Abstract. Hydrocephalus is a multifactorial disease of the central nervous system 

(CNS). It can be classifi ed as congenital or acquired, congenital being a commonly 

observed anomaly. The main predisposing factors are the exposure of the 

developing fetus to infectious agents, dystocia and genetic predisposition related 

to some canine breeds, especially the small ones. Its main clinical signs are skull 

enlargement, bilateral divergent strabismus; cognitive alterations; altered mental 

status; ataxia; walking in circles, hearing and visual impairments, aggressiveness, 

seizures, among others. In addition to clinical signs and patient history, the 

diagnose of hydrocephalus require, imaging tests such as computed tomography 
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and magnetic resonance imaging are necessary, and transcranial ultrasonography 

can be used as a screening test. The present study aims to report a clinical case of 

congenital hydrocephalus in a 2-month-old female canine patient, mixed breed 

attended, seen at the Veterinary Clinic of the University of Vassouras.

Keywords: hydrocephalus, cerebrospinal fl uid, neurology, ultrasonograp

Introdução
A hidrocefalia é uma anomalia multifatorial, resultante do acúmulo excessivo 

de líquido cefalorraquidiano (LCR) no sistema ventricular do encéfalo, como 
consequência de estenose ou obstrução no trajeto do LCR no sistema ventricular 
ou um desequilíbrio entre sua produção, até sua absorção pelas vilosidades 
aracnóides para a circulação sistêmica. Como principais fatores predisponentes 
da hidrocefalia congênita, destacam-se a exposição do feto em desenvolvimento 
a agentes infecciosos, quadros de distocias e predisposição genética relacionada 
a algumas raças caninas, principalmente as de pequeno porte (REKATE, 2008; 
THOMAS, 2010; DEWEY; COSTA, 2017).

 A hidrocefalia se desenvolve quando há resistência ao fl uxo de LCR, 
causando aumento do gradiente de pressão proximal e distal ao ponto de 
obstrução (THOMAS, 2010).

 Clinicamente em cães, a hidrocefalia pode ser classifi cada como 
congênita ou adquirida, sendo a congênita mais comumente observada na 
medicina veterinária, e seus sinais tornam-se perceptíveis a partir das primeiras 
semanas de vida do animal (FESTUGATTO et al, 2007).

 Os sinais clínicos incluem: abaulamento do crânio, sinais neurológicos 
e comportamentais, difi culdade visual, estrabismo divergente, convulsões, ataxia, 
dentre outros (AMUDE et al., 2013; THOMAS, 2010).

 O diagnóstico é feito por meio de anamnese, exame físico e 
complementar, como ultrassonografi a transcraniana, tomografi a computadorizada 
e/ou ressonância magnética.

 O tratamento da hidrocefalia congênita consiste no controle da pressão 
intracraniana e produção de LCR paliativamente de forma medicamentosa ou 
cirúrgica, não havendo uma cura (THOMAS, 2010).

 O prognóstico da hidrocefalia canina é considerado de reservado a 
desfavorável pela possibilidade de ocorrência de complicações ao longo do 
tratamento.

 O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de hidrocefalia 
congênita em um paciente canino, sem raça defi nida, de 2 meses de idade, 
atendido na Clínica Veterinária da Universidade de Vassouras.

RELATO DE CASO
Histórico e anamnese
No dia 13 de maio de 2021 foi atendida na Clínica Veterinária da Universidade 
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de Vassouras uma cadela, sem raça defi nida, com dois meses de idade, pesando 
2,3kg. Segundo relato da responsável, o animal havia nascido em um sítio e sua 
mãe possuía vida livre, não havendo histórico e acompanhamento da gestação. 
Na ninhada havia um total de 10 animais, onde três destes vieram a óbito logo 
após o nascimento. Além disso, dos sete fi lhotes que restaram, a paciente era a de 
menor estatura.

 De acordo com a responsável, no mês de abril a paciente havia sido 
levada a um consultório veterinário devido à suspeita de intoxicação alimentar. 
Foram realizados hemograma e bioquímica sérica, sendo identifi cada pelo médico 
veterinário um quadro de anemia normocítica normocrômica e dor abdominal à 
palpação.  Na terapêutica medicamentosa foram prescritos complexo vitamínico - 
Mercepton® (10 gotas a cada 12h, durante 10 dias), hematínico - Hemolitan Pet® 
(1 gota a cada 12h, durante 45 dias), simeticona (10 gotas a cada 8h, durante 3 dias), 
probiótico/prebiótico - Bio San Flora® (2g ao dia, durante 7 dias) metronidazol + 
sulfadimetoxina - Giardicid® (½ comp. a cada 12h, durante 7 dias), e dipirona 
500mg/ml (1 gota a cada 8h, em caso de febre).

 Após 15 dias, a paciente retornou para repetir o hemograma, e o 
tratamento para anemia e desconforto abdominal foram mantidos, sendo 
acrescentada a prescrição de mais um suplemento alimentar - Aminomix® (2g ao 
dia durante, 30 dias), e anti-helmíntico  à base de febantel, praziquantel e pirantel 
-Printel Plus® (2ml dose única, com reforço após 15 dias). No entanto, de acordo 
com o valor de referência hematológico em fi lhotes (em anexo), observa-se que 
a paciente não se encontrava em quadro anêmico.  

 Ainda segundo a responsável, a paciente apresentava difi culdade visual, 
irritabilidade, inquietação noturna, disfagia, oligodipsia, alteração comportamental 
após as refeições e só se alimentava de comida pastosa. Nenhuma hipótese de 
doença neurológica havia sido levantada. O protocolo vacinal não havia sido 
iniciado.

Descrição do exame físico
Observou-se ao exame físico, aumento de volume craniano, discreto 

aumento articular (articulações do carpo), estrabismo bilateral divergente, 
fontanela aberta persistente à palpação, ausência de resposta à ameaça, ataxia 
proprioceptiva, e refl exos espinhais normais. A paciente era de difícil contenção, 
pois apresentava irritabilidade à manipulação. Em alguns momentos apresentava 
andar em círculos e demonstrava difi culdade visual, pois aparentava não 
enxergar obstáculos no consultório. Durante a palpação abdominal, a paciente 
apresentou baço aumentado e alças intestinais espessadas. Mucosas conjuntival 
e oral apresentavam-se normocoradas. O tempo de preenchimento capilar (TPC) 
estava em 2 segundos. A paciente apresentava normohidratação e normotermia, 
glicemia, frequência cardíaca e respiratória dentro da normalidade. A palpação de 
linfonodos superfi ciais apresentava-se sem alterações.
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Figura 1: Ficha de exame neurológico
Fonte: MV. Me. Francesca Lemos, 2021.

Figura 2: Ficha de exame neurológico
Fonte: MV. Me. Francesca Lemos, 2021.
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Figura 3: Cão, SRD, fêmea, 2 meses de idade, exibindo aumento de volume craniano.
Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 4: Cão, SRD, fêmea, 2 meses de idade, apresentando estrabismo bilateral divergente.
Fonte: Arquivo pessoal

Após avaliação física, a paciente foi encaminhada para triagem por 
ultrassonografi a transcraniana, exames de sangue para verifi cação da anemia, 
bioquímica sérica (função renal e hepática) e ultrassonografi a abdominal.

 O exame ultrassonográfi co transcraniano utilizou como janela 
acústica a fontanela persistente,   sendo visualizada dilatação dos ventrículos 
laterais e perda de conformação anatômica cerebral. Os valores observados no 
exame hematológico e de bioquímica sérica das funções hepáticas e renais se 
encontravam dentro da normalidade.
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Figura 5: Aspecto ultrassonográfi co de crânio, canino, SRD, 2 meses de idade. Observa-se dilatação de 
ventrículos laterais (setas brancas), septo interventricular (seta amarela), tálamo aparentemente preservado.

Fonte: MV. Me. Bianca Aff onso dos Santos Paiva, 2021.   

Figura 6: Aspecto ultrassonográfi co de crânio, canino, SRD, 2 meses de idade. Fossa posterior – sendo possível 
apenas avaliação de região caudal do cerebelo (vermis cerebelar – seta verde)

Fonte: MV. Me. Bianca Aff onso dos Santos Paiva, 2021.

De acordo com as informações coletadas no histórico e anamnese, aliados 
aos exames físico e complementar, a suspeita diagnóstica foi de hidrocefalia 
congênita. A partir disso, instituiu-se tratamento à base de prednisolona – Prelone® 
3mg/ml (0,4ml a cada 24h, durante 10 dias), omeprazol -Gaviz® 10mg (1 comp., a 
cada 24h) e endoparasiticida à base de praziquantel, pamoato de pirantel e febantel 
- Drontal plus® (½ comp., dose única). Também foi prescrito nutracêutico à base 
de tripofano - Calmyn dog® (0,75ml 1x ao dia) para uso noturno.

Aproximadamente 50 dias após início do tratamento, a paciente precisou ser 
encaminhada para uma clínica veterinária para internação devido a um quadro de 
anorexia, oligodipsia, e desidratação. A mesma recebeu suporte com soroterapia 
e analgesia endovenosa durante 24h, e voltou a aceitar água  alimentação pastosa 
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via seringa, tendo alta posteriormente. Foram prescritos simeticona - Luftal® 
75mg/ml(7 gotas a cada 6h, durante 5 dias), escopolamina - Buscopan® 10mg/
ml(4 gotas a cada 12h, durante 5 dias), e probiótico/prebiótico - Benefl ora Vet® 
(1g a cada 24h, durante 14 dias).

Alguns dias depois, a paciente retornou para revisão, e devido a permanência 
de um quadro de hiporexia, emgarecimento e desconforto abdominal após 
as refeições, foi realizado encaminhamento para avaliação especializada em 
Nutrologia Veterinária, com o intuito de melhorar seu interesse por alimento, 
bem como seu processo digestivo. Além disso, foram feitos novos exames 
complementares, tais como: ultrassonografi a abdominal, hemograma, bioquímica 
renal e hepática, parasitológico de fezes, teste rápido SNAP 4DX - IDEXX e sorologia 
para Leishmaniose. Todos tiveram resultados negativos e/ou com padrões de 
referência dentro da normalidade.

Após ter passado por avaliação com a especialista em nutrição animal, no 
mês de agosto de 2021, foi iniciado o processo de transição para alimentação 
natural, com um cardápio elaborado de maneira individualizada para a paciente. 
Ainda assim, a responsável relata que o animal tinha difi culdade em se alimentar 
sozinha. Seu quadro era instável, pois alguns dias se alimentava bem, já em outros, 
era preciso forçá-la. Além disso, a responsável relata que em algumas noites a 
paciente apresentava vocalização e agitação noturna . Ao andar pela residência 
durante o dia, chegou a colidir contra obstáculos, batendo forte a cabeça.

No dia 08 de setembro de 2021, mesmo realizando acompanhamento com 
os especialistas como o recomendado, a paciente apresentou considerável piora 
durante a madrugada, vindo a descompensar. Sofreu forte crise convulsiva, com 
signifi cativa sialorreia, se debateu , defecou e foi levada a uma clínica veterinária 
de atendimento 24h. Mediante ao agravamento do quadro e prognóstico 
desfavorável, a responsável optou pela eutanásia do animal.

Discussão
 As doenças do sistema nervoso central (SNC) são frequentemente 

observadas na rotina clínica veterinária (GAMA, et al., 2009). No entanto, apesar 
do elevado número de casos, são descritas como doenças desafi adoras devido 
à variedade de etiologias, difi culdade em diagnóstico e estabelecimento de 
terapêutica adequada.

 A ventriculomegalia desencadeada pela resistência ao fl uxo do 
LCR (REKATE, 2009; THOMAS, 2010), resulta em danos aos tecidos adjacentes 
por compressão (AMUDE et al., 2013). Tais danos podem estar diretamente 
relacionados aos sinais clínicos apresentados pela paciente, incluindo suas 
alterações neurológicas, comportamentais, motoras e anatômicas (CHAVES, et 
al., 2015).

 A idade da paciente era de aproximadamente 60 dias quando se iniciou 
o acompanhamento, e de acordo com Tilley & Júnior (2015), o acometimento 
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desta anomalia costuma tornar-se perceptível a partir das primeiras semanas de 
vida do animal

 O tratamento, que ocorre de maneira paliativa, pode contemplar 
tratamento clínico medicamentoso, ou cirúrgico. No entanto, ainda não há 
evidências científi cas que comprovem um protocolo descrito como o mais efi caz, 
capaz de garantir uma melhor sobrevida aos pacientes acometidos pela doença. 
O ideal é que o tratamento seja direcionado à sua causa base, quando possível.

 Cirurgicamente, o tratamento é realizado através da inserção de um 
shunt que desvia o LCR dos ventrículos para outra cavidade corporal. Relata-
se que os primeiros procedimentos descritos em cães se deram por meio 
da inserção de um shunt do ventrículo lateral para o átrio direito do coração. 
Entretanto, nos dias atuais, utilizam-se mais comumente na medicina veterinária 
shunts ventriculoperitoneais que desviam o LCR para o abdômen (THOMAS, 
2010). Deve-se levar também em consideração que procedimentos cirúrgicos 
não estão isentos de complicações, como infecções, obstruções, desconexão ou 
torções dos dispositivos de shunt, além do desvio excessivo de LCR (GRAD- NER; 
KAEFINGER, DUPRÉ, 2019).

 A terapia medicamentosa é utilizada com o objetivo de postergar a 
intervenção cirúrgica, controlando a deterioração aguda, e/ou quando a cirurgia 
não for indicada. A acetazolamida, isolada ou em combinação com furosemida, é a 
terapia medicamentosa mais comumente usada nos tratamentos. A acetazolamida 
é um inibidor da anidrase carbônica que diminui a produção do LCR. A furosemida 
diurética de alça inibe a formação de LCR em um grau menor pela inibição parcial 
da anidrase carbônica. A acetazolamida é iniciada com 10 mg / kg por via oral 
a cada 8 horas. A furosemida é adicionada a 1 mg / kg por via oral uma vez ao 
dia. A dose é reduzida gradualmente com base na resposta clínica. Deve-se 
monitorar os eletrólitos e hidratação do paciente, pois ainda que esses fármacos 
possam fornecer alívio temporário, a terapia diurética não oferece benefícios a 
longo prazo em pacientes humanos previamente estudados, e está associada a 
potenciais efeitos colaterais, como desequilíbrios eletrolíticos (THOMAS, 2010).

Os glicocorticóides têm sido utilizados para tratamento da doença 
em animais. De acordo com Tilley e Júnior (2015), os glicocorticoides como a 
prednisolona atuam na redução da produção de LCR e consequentemente da 
diminuição da pressão intracraniana, promovendo melhora do quadro neurológico, 
ainda que temporariamente. Comumente, utiliza-se como protocolo terapêutico 
a prednisona em dose de 0,25 a 0,5 mg / kg BID, até que os sinais clínicos 
regridam, e posteriormente possa-se reduzir a dose.  Em casos onde o paciente 
apresente crises convulsivas, estas deverão ser controladas com medicamentos 
anticonvulsivantes (THOMAS, 2010)

A cadela do presente estudo foi submetida ao tratamento terapêutico 
medicamentoso com administração de Prednisolona. No entanto, pacientes com 
menos de quatro meses de idade podem não responder ao tratamento paliativo 
devido ao nível de lesões cerebrais apresentados (BALAMINUT et al.,2017), como 
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o caso em questão apresentado, semelhante a outros casos descritos na literatura 
(CHAVES et al., 2015; QUESSADA et al., 2014).

Existem alguns relatos referentes ao uso do omeprazol para tratamento de 
hidrocefalia, porém sua efi cácia ainda não foi comprovada.

 O prognóstico para pacientes portadores de hidrocefalia congênita 
é considerado de reservado a desfavorável, em virtude de nem sempre ser 
possível obter uma melhora dos sinais clínicos. Desta forma, diversos animais são 
submetidos a eutanásia (BALAMINUT; PIRES; TRONCARELLI, 2017), corroborando 
com o que  foi constatado no presente relato .

 No que diz respeito ao diagnóstico, a ultrassonografi a normalmente 
é utilizada para que se possa avaliar o tamanho dos ventrículos laterais e fazer 
uma monitorização de possíveis mudanças ao longo do tempo em animais com 
fontanelas persistentes. No entanto, o diagnóstico de hidrocefalia congênita é 
confi rmado com maior exatidão através de exames de imagem avançados, como 
tomografi a computadorizada e/ou ressonância magnética, sendo estes exames 
mais efi cazes, capazes de fornecerem uma melhor resolução, garantindo um 
exame mais completo que possa identifi car sua causa (ARIAS, 2015; LOURENÇO 
& FERREIRA, 2015; THOMAS, 2010). Devido à carência destes recursos na região 
e da rápida evolução do caso, a ultrassonografi a transcraniana contribuiu 
signifi cativamente para o diagnóstico deste relato, não sendo possível a realização 
dos demais exames de imagem avançada.

 Segundo Dewey & Costa (2016), a taxa de progressão clínica da 
hidrocefalia congênita é altamente variável. Sem a melhora do quadro clínico 
e diante do prognóstico desfavorável, a paciente deste relato foi submetida à 
eutanásia.  

Conclusão
Apesar de se tratar de uma enfermidade que ocorre com certa frequência 

na medicina veterinária, a hidrocefalia congênita ainda é uma afecção desafi adora 
em relação ao diagnóstico de suas causas subjacentes e terapêutica efi caz. No 
presente caso, apesar do diagnóstico precoce e  instituição de tratamento paliativo 
indicado em literatura, após alguns meses, mesmo diante de acompanhamento 
especializado, a paciente apresentou piora em seu quadro clínico. Sendo assim, 
pode-se evidenciar a necessidade de maiores avanços no estudo das terapias mais 
adequadas em cada caso para animais portadores de hidrocefalia congênita.

Referência bibliográfi ca
ARIAS M.V.B. NEUROLOGIA, P.555-556. IN: CRIVELLENTI L.Z. & CRIVELLENTI 

S.B. (Eds), Casos de Rotina em Medicina Veterinária de Pequenos Animais. 2º ed. 
Medvet, São Paulo, 2015.

AMUDE, A. M. et al. Uso terapêutico da associação do omeprazol 
com corticóide em um cão com hidrocefalia não-responsiva ao tratamento 
convencional. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 34, n. 2, p. 805-810, mar./



181 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

abr. 2013.
BALAMINUT, L. F.; PIRES, A. C. M.; TRONCARELLI, M. Z. Hidrocefalia congênita 

canina seguida de hiperadrenocorticismo iatrogênico: revisão de literatura e relato 
de caso. Veterinária e Zootecnia, Botucatu, v. 24, n. 4, p. 639-649, 2017.

CHAVES R.O., COPAT B., FABRETTI A. K., FERANTI J.P.S., OLIVEIRA M.T., ELIAS 
B.C., GOMES L.A. & MAZZANTI A. Hidrocefalia congênita em cães. Acta Scientiae 
Veterinariae, 43:106, 2015.

TILLEY L. P & JÚNIOR F.W.K.S. Consulta Veterinária em 5 minutos: espécies 
canina e felina. 5ºed. Manole, São Paulo, 2015.

DEWEY, C. W.; COSTA, R. C. Neurologia canina e felina: Guia prático; 1ª 
edição; São Paulo-SP; Editora Guará; 2017.

DINÇER, A.; ÖZEK, M. M. Radiologic evaluation of pediatric hydrocephalus. 
Childs Nervous System, Berlim, v. 27, n. 10, p. 1543-1562, 2011.

GAMA, F. G. V.; OLIVEIRA, F. S.; GUIMARÃES, G. C.; ROSATO, P. N.; SANTANA,
Á. E. Colheita de líquido cefalorraquidiano em cães: modifi cação de técnica 

prévia. Semina: Ciências Agrárias, v. 30, n. 2, p. 457-460, 2009.
JOHANSON, C. E. et al. Multiplicity of cerebrospinal fl uid functions: New 

challengs in health and disease. Cerebrospinal Fluid Research, London, v. 5, n. 1, 
2008.

REKATE, H. L. The defi nition and classifi cation of hydrocephalus: a personal 
recommendation to stimulate debate. Cerebrospinal fl uid research, London, v. 5, 
n. 1, p. 2, 2008.

REKATE, H. L. A contemporary defi nition and classifi cation of hydrocephalus. 
Seminars in pediatric neurology, Philadelphia, v. 16, n. 1, p. 9-15. 2009.

THOMAS, W. B. Hidrocefalus in dogs and cats. Veterinary Clinics of North 
America: Small Animal Practice, Philadelphia, v. 40, n.1, p.143-159. 2010.



182 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

Anexos 
ANEXO A: Eritrograma e Leucograma realizado no dia 13/04/21, canino, 

SRD, 2 meses.

Eritrograma
Resultados Valor normal

Hemácias 3,68 milhões/uL 5,5 - 8,5 
milhões/uL

Hematócrito 23,3 % 37 - 55 %
Hemoglobina 7,6 g/dl 12 - 18 g/dl
VCM 63,5 f1 60 - 77 fl
HCM 20,6 pg 19 - 23 pg
CHCM 32,6 % 31 - 36 %
RDW 13,5 % 11,0 - 15,5 %

Leucograma
Resultados Valor normal

% uL % uL
Leucometria 24.900 6.000 -

17.000(uL)
Mielócitos 0 0 Raro
Metamielócitos 0 0 Raro
Bastonetes 4 996 0 - 3 0 - 540
Segmentados 80 19.920 60 - 77 3.000 - 11.500
Linfócitos 13 3.237 12 - 30 1.000 - 4.800
Monócitos 3 747 3 - 10 150 - 1.350
Eosinófilos 0 0 2 - 10 100 - 1.250
Basófilos 0 0 Raro

Plaquetograma
Resultados Valor normal

Contagem 483 (mil/uL) 200 - 500 (mil/uL)
Fonte: PETNOSTIC – Centro de Diagnóstico, Estudos e Pesquisa em Medicina Veterinária, 2021.

Fonte: PETNOSTIC – Centro de Diagnóstico, Estudos e Pesquisa em Medicina Veterinária, 2021.

TGO (AST)

Resultado Valor de referência

66 UI/L 10 a 88 UI/L

Método: Cinético - Amostra: Soro

TGP (ALT)

Resultado Valor de referência

29 UI/L 10 a 88 UI/L

Método: Cinético - Amostra: Soro
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ANEXO C: Eritrograma e Leucograma realizado no dia 28/04/21, canino, 
SRD, 2 meses.

Eritrograma
Resultados Valor normal

Hemácias 3,41 milhões/uL 5,5 - 8,5 
milhões/uL

Hematócrito 23,9 % 37 - 55 %
Hemoglobina 7,9 g/dl 12 - 18 g/dl
VCM 61,7 f1 60 - 77 fl
HCM 16,7 pg 19 - 23 pg
CHCM 27,2 % 31 - 36 %
RDW 14,7 % 11,0 - 15,5 %

Leucograma
Resultados Valor normal

% uL % uL
Leucometria 20.000 6.000 -

17.000(uL)
Mielócitos 0 0 Raro
Metamielócito
s

0 0 Raro

Bastonetes 3 600 0 - 3 0 - 540
Segmentados 83 16.600 60 - 77 3.000 - 11.500
Linfócitos 11 2.200 12 - 30 1.000 - 4.800
Monócitos 2 400 3 - 10 150 - 1.350
Eosinófilos 1 200 2 - 10 100 - 1.250
Basófilos 0 0 Raro

Plaquetograma
Resultados Valor normal

Contagem 393 (mil/uL) 200 - 500 (mil/uL)
Fonte: PETNOSTIC – Centro de Diagnóstico, Estudos e Pesquisa em Medicina Veterinária, 2021.

Fonte: SCHALMs Veterinary Hematology, 2000.

ANEXO D: Valores de referência para hemograma em cães.

Hemograma 
(Unidade)

Até 3 Meses 3 a 6 Meses 6 a 12 Meses 1 a 8 Anos Acima de 8 
anos

Hemácis 
(106/uL)

3,5 - 6,0 5,5 - 7,0 6,0 - 7,0 5,5 - 8,5 5,7 - 7,4

Hemoglobina 
(g/dl)

8,5 - 13 11 - 15,5 14 - 17 12 - 18 14 - 18

Hematócrito 
(%)

26 - 39 34 - 40 40 - 47 37 - 55 38 - 47

VCM (fl) 69 - 83 65 - 78 65 - 78 60 - 77 63 - 77
HCM 22 - 25 20 - 24 21 - 25 19,5 - 24,5 21 - 26

CHCM (%) 31 - 33 30 - 35 30 - 35 30 - 36 31 - 35
Proteína Plt 

(g/dl)
4 - 6 5 - 6,5 5 - 7 5,5 - 8 6 - 8

Leucócitos 
(/uL)

8.500 - 17.300 8.000 - 16.000 8.000 - 16.000 6.000 - 17.000 6.000 - 16.000

Bastonetes (%) 0 - 200 0 - 200 0 - 200 0 - 300 0 - 200
Segmentadas 

(%)
3.900 - 11.800 3.750 - 11.000 4.500 - 11.200 3.000 - 11.500 3.300 - 12.800

Eosinófilos (%) 100 - 865 100 - 800 100 - 1.000 100 - 1.250 100 - 1.450
Linfócitos (%) 2.550 - 8.300 2.250 - 7.200 1.600 - 6.400 1.000 - 4.800 780 - 6.400
Basófilos (%) Raros Raros Raros Raros Raros

Monócitos (%) 100 - 1.750 100 - 1.600 150 - 1.280 150 - 1.350 100 - 960
Plaquetas (/uL) 175.000 - 500.000
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Fonte: Labocani – Laboratório Clínico Veterinário, 2021.

Fonte: Labocani – Laboratório Clínico Veterinário, 2021.

ANEXO E: Eritrograma e Leucograma realizado no dia 13/05/21, canino, 
SRD, 2 meses.

ANEXO F: Painel Bioquímico Sérico realizado no dia 13/05/21, canino, SRD, 
2 meses.

ERITROGRAMA RESULTADOS VALORES DE REFERÊNCIA

Hematócrito % 30.0 37 a 54

Hemoglobina g/dL 9.8 12,0 a 18,0

Eritrócitos x milh./mm3 4.76 5,0 a 8,0

VGM fl 63.03 60 a 77

CHGM % 31 31,0 a 36,0

Reticulocitos % 
(absolutos/mm3) 1,8 76160 0,5 a 1,0% (27500 a 

550000)

Proteína plasmatica g/dL 5,8 5,5 a 8,0

Fibrinogênio mg/dl 200 200 a 400

Plaquetas /mm3 383000 200000 a 500000

LEUCOMETRIA GLOBAL RESULTADOS VALORES DE REFERÊNCIA

Leucócitos 10,700/mm3 6000 a 17000

Basófilos 0% 0/mm3 Raros - Raros

Eosinófilos 2% 570/mm3 2 a 10 - 100 a 1250

Metamielócitos 0% 0/mm3 0 - 0

Bastonetes 0% 0/mm3 0 a 3 - 0 a 540

Segmentados 76% 15010/mm3 60 a 77 - 3000 a 11500

Linfócitos 20% 1330/mm3 12 a 30 - 1500 a 5000

Monócitos 2% 2090/mm3 3 a 10 - 150 a 1350

BIOQUIMICO RESULTADOS VALOR DE REFERENCIA MÉTODO

ALT (Alanina amino- 30 U/L mai/75 Cinético UV

transferase)

Uréia 60,9 mg/dL 15 - 60 Cinético de tempo fixo

Creatinina 0,6 mg/dL 0,5 - 1,5 Cinético

Proteína total 5,5 g/dL 5,4 - 7,1 Biureto

Albumina 2,6 g/dL 2,5 - 4,5 Verde de Bromocresol

Globulinas 2,7 g/dL 2,7 - 4,4 Cálculo
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SÍNDROME DO OVÁRIO REMANESCENTE EM GATA - 
RELATO DE CASO
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Resumo.  A síndrome do ovário remanescente (SOR) é uma condição determinada 

por sinais de estro e proestro em animais esterilizados. A manifestação clínica na 

espécie felina   é determinada pela observação de alguns sinais como lordose, 

ventrofl exão de região lombar, miados excessivos e receptividade ao estímulo 

do macho. O presente trabalho tem por objetivo descrever um relato de caso 

de uma gata de oito anos de idade, sem raça defi nida (SRD), que desenvolveu a 

síndrome do ovário remanescente, e discutir  sobre os métodos de diagnóstico 

desta afecção, quanto aos achados clínicos e complementares. Após avaliação 

prévia, o diagnóstico presuntivo deste caso foi de possível síndrome do ovário 

residual. O animal foi encaminhado para laparotomia exploratória. Durante 

o procedimento cirúrgico o ovário foi retirado assim como o pedúnculo 

contralateral. O material obtido foi enviado para análise histopatológica tendo 

como diagnóstico resquício de ovário e hiperplasia endometrial cística. De 

acordo com  BRITO FILHO (2008), problemas relacionados ao trato reprodutivo 

em relação aos ovários, principalmente a síndrome do ovário remanescente em 

gatas, ocorrem em menos de 1% (0,29%). Pela histopatologia pode-se obter o 

diagnóstico defi nitivo da síndrome do ovário remanescente. Em determinados 

casos o fragmento de ovário pode evoluir para processos neoplásicos. No presente 

relato a histopatologia ovariana observou um cisto na região medular, além disso 

o exame microscópico de um dos fragmentos mostrou hiperplasia endometrial 

cística, o que pode contribuir para um desenvolvimento para piometra. 

Palavras-chave: castração, esterilização, felina, hormônio, SOR

REMAINING OVARIAN SYNDROME IN A CAT - CASE 
REPORT
Abstract. Ovarian remnant syndrome (ORS) is a condition determined by signs 

of estrus and proestrus in sterilized animals. The clinical manifestation in the 

feline species is determined by the observation of some signs such as lordosis, 

ventrofl exion of the lumbar region, excessive meowing and receptivity to the male 

stimulus. The present work aims to describe a case report of an eight-year-old 
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mixed-breed (SRD) female cat who developed remnant ovarian syndrome, and 

to discuss the diagnostic methods of this condition, regarding the clinical and 

clinical fi ndings. Complementary. After previous evaluation, the presumptive 

diagnosis of this case was of possible residual ovarian syndrome. The animal was 

referred for exploratory laparotomy. During the surgical procedure, the ovary 

was removed as well as the contralateral peduncle. The material obtained was 

sent for histopathological analysis with a diagnosis of ovarian remnant and cystic 

endometrial hyperplasia. According to BRITO FILHO (2008), problems related 

to the reproductive tract in relation to the ovaries, especially ovarian remnant 

syndrome in female cats, occur in less than 1% (0.29%). Through histopathology, a 

defi nitive diagnosis of ovarian remnant syndrome can be obtained. In certain cases, 

the ovary fragment can evolve into neoplastic processes. In the present report, 

ovarian histopathology observed a cyst in the medullary region, and microscopic 

examination of one of the fragments showed cystic endometrial hyperplasia, 

which may contribute to the development of pyometra.

Keywords: castration, sterilization, feline, hormone, ROS

Introdução
As cirurgias de gonadectomia como a ovariohisterectomía tem como 

fi nalidade a contracepção e a redução de afecções relacionadas ao trato 
reprodutivo. Além disso, esta cirurgia é indicada nos casos resolutivos para o 
tratamento de algumas  afecções do sistema   reprodutivo (FOSSUM,2014). 

As causas  prováveis da síndrome do ovário  remanescente é o pinçamento    
inadequado na ligadura e a queda do tecido ovariano na cavidade abdominal, de 
modo que o fragmento passa por um processo de revascularização e se torna 
funcional (JERICÓ et.al.,2014; WALLACE,1991).

Com a possibilidade do retorno da atividade do ciclo estral, esta doença se 
caracteriza por sinais de estro e proestro, mesmo em animais já esterilizados. As 
manifestações clínicas na espécie felina a detecção do estro são observadas pela 
lordose, exposição vulvar, miados excessivos e receptividade a cópula (JERICÓ 
et.al.,2014).

A confi rmação diagnóstica da síndrome do ovário remanescente é baseada 
nos  sinais comportamentais, exame clínico,  além de exames laboratoriais como 
dosagem hormonal e/ou citologia vaginal, aliados a dados de diagnóstico por 
imagem (NELSON et.al.,2015).

O diagnóstico diferencial para síndrome do ovário remanescente deve ser 
relacionado com os problemas do trato reprodutivo como tumores secretores de 
estrógeno e ovários supranumerários(MACEDO&LOPES,2004).

O procedimento de laparotomia exploratória tem por objetivo a remoção 
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do tecido residual. O reconhecimento do fragmento ovariano residual é facilitado 
quando há presença de folículos em atividade  ou formações de corpos lúteos. 
Entretanto, se não houver a identifi cação visível é recomendado extrair todo o 
tecido residual nos pedúnculos e enviá-lo para biópsia (NELSON et.al.,2015).

O presente trabalho tem por objetivo descrever um relato de caso de 
uma gata que desenvolveu a síndrome do ovário remanescente, evidenciando 
a importância dos achados clínicos para suspeição do caso e indicação do 
procedimento cirúrgico.

Descrição do Caso
O presente trabalho teve autorização do tutor do animal, para fi ns 

acadêmicos  e de pesquisa, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

 No dia 21 de agosto de 2021, foi atendido, em uma clínica veterinária no 
município de Queimados, um animal da espécie felina, fêmea, sem raça defi nida, 
8 anos, 3 kg. A queixa principal relatada pela tutora era que a paciente apresentava 
comportamentos de vocalização, lordose, lateralização de cauda e demarcação 
territorial através de micção, há 2 anos, com evolução da frequência dessas 
características comportamentais nos últimos  meses. Ainda, segundo a tutora, a 
paciente foi submetida à ovariohisterectomía quando tinha 5 meses de idade. Por 
meio da anamnese a tutora relatou que a paciente se alimentava de ração seca e 
ração úmida. Não soube relatar a visualização das fezes e suas características, e, 
em relação à urina, reportou que “fazia em locais indevidos’’.  Ao exame físico, a 
paciente apresentava-se normohidratada, mucosas normocoradas, temperatura 
retal de 38,0 °C (ref.: 37,5 - 39,5°C), escore de condição corporal 4/9 (LAFLAMME, 
1997), tempo de preenchimento capilar 2 segundos (< 3 segundos).

Ao inspecionar   a paciente apresentou comportamentos característicos 
da fase de estro, posição de ventrofl exão, referidos como “menos intensos” pela 
tutora. Durante  a consulta, a tutora apresentou alguns exames realizados quando 
a mesma começou a apresentar comportamento de estro, datados de 2019, onde 
constavam dosagens hormonais (estradiol -115 pg/ml ref : : 40,0 a 90 pg/ml ;   
progesterona 0,33pg/ ml  ref.: < 2,0 ng/ml). Além disso, foi feito um requerimento 
para realização de uma ultrassonografi a, em 2019, porém a tutora não realizou 
este exame neste período.

Para melhor avaliação do estado geral, foi solicitada a realização de 
hemograma, dosagens de bioquímica séricas, hepática e renal, e dos níveis 
hormonais de estradiol e progesterona, bem como encaminhamento para 
realização de exame ultrassonográfi co abdominal total.

Após a realização do exame físico foi realizada a coleta de amostra sanguínea,  
através da punção da veia cefálica. Desta amostra, o exame de hemograma 
evidenciou   linfopenia (1260 cels/µl – Ref.: 1500-7000 cels/µl). A bioquímica 
sérica hepática e renal, assim como os exames de dosagem hormonal (estradiol - 
15,03 pg/ml ref : : 40,0 a 90 pg/ml ; 0,33 pg/ml ref.: < 2,0 ng/ml), apresentaram-se 
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dentro do padrão de normalidade.
Conforme com o laudo ultrassonográfi co abdominal, a vagina interna/

cérvix apresentava-se com aumento de volume e com presença de conteúdo 
anecóico (Figura 1). Presença de tecido ovariano no lado direito com aumento 
de tamanho (Figura 2). Não havia evidências ultrassonográfi cas de líquido livre, 
linfadenomegalia ou massas na cavidade abdominal.

Figura 1 -Imagem ultrassonográfi ca vagina interna/cérvix com aumento de volume e com presença de conteúdo 
anecóico. Fonte: arquivo pessoal, 2021.

Figura 2 - Imagem ultrassonográfi ca presença de tecido ovariano (Lado direito).Fonte: arquivo pessoal, 2021.

Por meio da avaliação prévia, o diagnóstico para o caso é uma possível 
ocorrência de síndrome do  ovário  remanescente.  O animal foi encaminhado para 
o serviço de cirurgia para realização do procedimento de laparotomia exploratória.
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Para avaliação do risco cirúrgico foi solicitado uma nova amostra para 
realização de exame de hemograma onde foi observado que os eritrócitos estavam 
acima da referência laboratorial 10,96 M/µL (ref .: 5,30-10,60 M/µL), reticulócitos 
65,6 K/µL (Ref.:3,0 - 50,0 K/µL) , eosinofi lia 1,45 K/µL (Ref.:0,10 - 0,79 K/µL) e 
basofi lia 0,11 K/µL (Ref.:0,00 - 0,10 K/µL), além de agregados plaquetários.     

A paciente recebeu como medicação pré-anestésica a acepromazina (0,07 
mg/kg), por via intramuscular. Após 15 minutos a indução da anestesia foi obtida 
com a administração de propofol (5mg/kg, IV) e a manutenção com o isofl uorano 
5% e oxigênio a 100%. Em seguida iniciou-se o procedimento cirúrgico. 

A cirurgia foi realizada com a técnica convencional de laparotomia na 
linha medioventral. O pedúnculo foi minuciosamente inspecionado e removido e 
houve a inspeção no antímero esquerdo e o pedúnculo esquerdo foi removido.  O 
material obtido foi encaminhado para análise histopatológica (Figura 3). 

Para o pós-operatório foi prescrita amoxicilina associada ao clavulanato de 
potássio (20 mg/kg, a cada 12 horas, por oito dias), meloxicam (0,2  mg/kg, a cada 
24 horas, por cinco dias junto de alimento), dipirona (3 gotas a cada  vinte e quatro 
horas, por sete dias) e uso tópico, no local da sutura cutânea, de digluconato de 
clorexidina, borrifada a cada 12 horas.   

    Durante o pós-operatório a tutora relatou que houve sangramento ao 
urinar. Após este relato foi prescrito ácido tranexâmico (250 mg ¼ do comprimido 
a cada 12 horas, durante 3 dias). Após o término do tratamento, não houve mais a 
observação de sangramento, reportado por parte da tutora.

O resultado da biópsia constatou na visualização macroscópica, o primeiro 
fragmento tinha estrutura encapsulada de aspecto cístico medindo 2,5 x 1,5 x 1,1 
cm. Superfície interna do parênquima capsular castanho esbranquiçada, macia e 
irregular.

Na observação de microscopia o primeiro fragmento apresentou 
endométrio delgado com aumento no número de glândulas, algumas delas 
levemente dilatadas, formando projeções papilíferas com uma presença   de 

Figura 3 – imagem dos fragmentos retirados dos pedúnculos  encaminhados para histopatologia em solução de 
formalina a 10 %. Fonte: arquivo pessoal, 2021.
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leve congestão vascular. Identifi cou-se extensos focos de fi brose e presença de  
moderados vasos neoformados em permeio ao estroma conjuntival. 

Observou-se no segundo fragmento um tecido adiposo adjacente, medindo 
2,0 x 1,4 x 0,5 cm. Sua superfície interna apresentava-se com coloração castanho 
esbranquiçada, de textura macia e irregular.

 No segundo fragmento identifi cou secções de tecido ovariano contendo 
cisto em região medular. Este revestido por epitélio pavimentoso, delineados por 
componente fi broso. Observou se ainda ovário e folículos ovarianos no padrão 
de normalidade. Não foram observados indícios e/ou critérios de malignidade nas 
amostras analisadas. Concluindo-se ao diagnóstico de hiperplasia endometrial 
cística e resquício de tecido ovariano.

Após o resultado da   histopatologia a tutora foi questionada se havia   
prescrição de algum medicamento anteriormente a paciente e a tutora relatou 
que outro veterinário havia prescrito o medicamento Singestar® (Acetato de 
megestrol) para inibir os sintomas da paciente. Após 3 meses da cirurgia a paciente 
se encontra bem, com remissão dos comportamentos compatíveis de SOR, e sem 
apresentação de sinais de estro ou proestro. 

 Discussão do Caso 
De acordo com BRITO FILHO (2008), problemas relacionados ao trato 

reprodutivo em relação aos ovários, principalmente a síndrome do ovário 
remanescente em gatas, ocorrem em menos de 1% (0,29%). O aparecimento da 
sintomatologia de síndrome do ovário remanescente é tardio, podendo variar de 
17 dias a 9 anos após a ovarissalpingohisterctomia. ( MACEDO & LOPES; 2003).   
Neste caso a felina em questão apresentou a apresentação de sinais clínicos aos 6 
anos de idade, denotando um processo crônico de sua manifestação. 

As fases comportamentais do ciclo estral na espécie felina são descritas 
de formas diferentes pelos autores. Porém, o interestro e o anestro são fases 
comportamentais semelhantes, sendo assim determinadas como o próprio 
comportamento do felino e não ao comportamento induzido pela resposta 
hormonal (fase folicular e fase lútea). A fase do proestro dura em média 48 horas e 
constitui-se pelo crescimento folicular e na síntese de estrogênio que movem se 
na circulação sanguínea em concentrações mais altas do que as fases anteriores. 
E na fase de proestro a gata já começa apresentar sinais comportamentais 
como vocalização, rolar no chão. Porém, nesta fase não há monta do macho, 
somente a atração. ( SILVA. et.al.  2006).Na fase estral  o comportamento da gata 
é mais intenso do que no pro estro, fazendo com que a fêmea permita a monta 
do macho, lateralização de cauda, lordose, corrimento vaginal, vocalização. 
O comportamento de estro correlacionado a fase folicular, no qual o período 
é defi nido por produzir e secretar altos níveis de estrogênio(SILVA et.al. 2020). 
Neste trabalho a fase comportamental da paciente se correlaciona com a fase de 
comportamento de proestro ou estro caracterizada principalmente  pela micção, 
vocalização e posição de ventrofl exão. Na anamnese não se perguntou se havia 
acesso ou a aproximação de macho no local em que a fêmea se encontrava,  além 
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disso, pela análise laboratorial pode se observar que a dosagem remetia a uma fase 
inicial (estradiol a 15,03 pg/ml ), onde o mais indicativo seria a fase de proestro. 
Isso explica que, mesmo na ausência de machos, exista uma resposta hormônio 
específi ca para manifestação dos sinais, principalmente levando-se em conta o 
hábito da gata, em natureza, realizar esse “chamado” para o parceiro (SILVA et.al. 
2020.).  

Para um diagnóstico presuntivo de síndrome do ovário remanescente é 
indicada a citologia vaginal, pois   é uma técnica de bom custo benefício, por 
ser de baixo custo e não invasivo. (FREIRES 2015; FELLDMAN & NELSON 2004; 
MACEDO & LOPES 2003; TONIOLLO et. al.1995). Neste relato este exame não 
foi considerado no paciente, uma vez que se optou pela dosagem sérica de 
estradiol. As concentrações séricas de estradiol acima de 15 pg/mL são anormais 
e consistentes com a atividade folicular em animais castrados.   Porém, deve se 
questionar o tutor a administração exógena de estrógeno para tratamento de 
incontinência urinaria. (FELLDMAN & NELSON 2004; MACEDO &LOPES 2003). 
Neste relato mostra que nos exames hormonais de 2019 o estradiol estava 115 pg/
mL e exames de 2021 de 15,03 pg/ml, mostrando assim uma atividade hormonal 
corroborando o fato da apresentação comportamental e da atividade folicular. 
Visto que a paciente em questão não fazia tratamento para incontinência urinaria, 
denotando atividade cíclica das fases estrais. 

A avaliação de concentração de progesterona é mais utilizada em cadelas 
uma vez que os valores acima de 2 pg/mL confi rma a presença de corpo lúteo 
caracterizando a presença de um ovário remanescente, uma vez que se passou 
previamente pelo procedimento de sua exérese. Porém em gatas não é utilizado, 
visto  que a concentração de progesterona sérica não é signifi cativa, visto que a 
ovulação na espécie felina é induzida pela presença do macho, salvo nos casos de 
indução pela cópula ou por meio de estimulação manual. (FELLDMAN & NELSON 
2004 ; MACEDO & LOPES 2003). No presente relato não houve valores acima 
de 2 pg/ml de progesterona, mesmo com o reporte da tutora que administrou 
Singestar® no qual é um progestágeno sintético. 

Para o diagnóstico a avaliação ultrassonografi a com sinais clínicos de 
síndrome do ovário remanescente tem o benefício de visualização dos resquícios 
de ovário. Com o parênquima heterogêneo e encapsulado e contornos regulares, 
apresentando conteúdo com hipoecogenicidade em região polo caudal ao 
rim esquerdo e direito, devido a sua posição anatômica. (SANTOS et al, 2009). 
No presente relato, na avaliação ultrassonográfi ca de acordo com o laudo 
ultrassonográfi co abdominal o animal apresentou a vagina interna/cérvix com 
aumento de volume e com presença de conteúdo e ovário direito com aumento 
de tamanho. De acordo NELSON (2015) devido à localização anatômica   mais 
cranial e profunda, o ovário remanescente frequentemente  pode ser visualizado 
do lado direito.

Na cirurgia de síndrome do ovário remanescente com a técnica de 
laparotomia exploratória, um fator que contribui para localização do tecido 
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ovariano remanescente é o aumento a vascularização em determinadas áreas 
nas quais o ovário residual provavelmente   irá   encontrar, principalmente nas 
pacientes em estro (FELDMAN  &  NELSON,  2003).  No presente relato houve a 
técnica de laparotomia exploratória para retirada do resquício de ovário durante 
a cirurgia não houve uma perda signifi cativa de sangue, porém  após a cirurgia 
ocorreu hematúria, relatada pela tutora, sendo assim observada uma complicação 
pós-cirúgica, porém solucionada com ácido tranexâmico, este medicamento 
tem como mecanismo de ação retardar a degradação da cascata de coagulação, 
tornando o mecanismo hemostático e assim reduzindo o risco de sangramento 
(PINTO et.al. 2016 ) . 

Ambos os pedículos devem ser explorados a procura de resíduo de ovário, 
pois ocasionalmente pode ocorrer bilateralmente (JOHNSTON et al., 2001). Se 
não houver tecido ovariano aparente, o tecido cicatricial deve ser removido de 
ambos os pedículos (MACEDO & LOPES, 2003).   No animal relatado, houve a 
visualização, inspeção e retirada de ambos os pedículos,  para se evitar possível 
recidiva da síndrome neste ponto.  

A não remoção de todo o ovário pode ser da devido à colocação inadequada 
das pinças hemostáticas, ligaduras ou da má visualização do campo cirúrgico 
(SANTOS et al., 2009). Hoje têm se utilizado o procedimento cirúrgico de 
videolaparoscopia em gatas e cadelas portadoras da síndrome do ovário residual, 
tendo a obtenção  de  bons  resultados (FREITAS, 2010 ; FINGER et al., 2009). No 
presente relato, foi utilizado a cirurgia de laparotomia exploratória onde foi feita 
uma incisão pela linha medioventral, sem o auxílio da videolaparoscopia, e neste 
procedimento foi retirado um resquício de ovário além de um fragmento de útero 
nos pedúnculos e obteve resultados positivos uma vez que a tutora não observou 
mais a sintomatologias de estro no animal, logo as duas cirurgias podem ter bons 
resultados. 

 Pela histopalogia pode-se obter o diagnóstico defi nitivo da síndrome do 
ovário remanescente. Em determinados casos o fragmento de ovário pode evoluir 
para processos neoplásicos, como tumor de células da granulosa que se originam 
do estroma gonadal. A metástase ocorre na cavidade abdominal e nos pulmões. O 
tumor pode causar ciclos estrais irregulares distensões abdominais, êmese, letargia 
e anorexia. Se a remoção do tecido uterino não for completa pode ocasionar uma 
piometra de coto, pela  associar a síndrome do ovário remanescente (SOUZA et. 
al. 2005 ; MACEDO & LOPES 2003; JOHNSTON et. al. 2001 ). No presente relato, 
a histopatologia ovariana não detectou presença de tecido neoplásico, porém 
observou um cisto na região medular, além disso, a microscopia do primeiro 
fragmento apresentou endométrio exibindo hiperplasia endometrial cística o que 
poderia predispor ao desenvolvimento posterior de uma piometra de coto em um 
animal castrado. 

O aparecimento de hiperplasia endometrial cística esta relacionada a uma 
reação exagerada do endométrio a progesterona (ETTINGER, 2005). Na espécie 
felina não é rotineiramente visto devido a sua ovulação ser induzida pela cópula 
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(EVANGELISTA et. al. 2011). Devido à resposta exagerada do útero ao estímulo 
da progesterona durante a fase lútea do ciclo estral pode gerar um acúmulo de 
líquido nas glândulas endometriais e no lúmen uterino. Esse líquido produzido 
pelas glândulas pode ser meio de cultura bacteriano levando assim uma piometra 
(JOHNSTON et. al. 2001). Portanto, se essa doença se desenvolvesse teria um 
impacto sistêmico maior, tendo em vista que esse fragmento de útero tinha resposta 
hormonal pelo resquício de ovário funcional. Neste caso após a apresentação 
da histopatologia a tutora relatou que havia administrado Singestar®, no qual 
o componente é o acetato de megestrol, um progestogênico sintético, este 
medicamento pode ter um feito estímulo exacerbado de fragmento fazendo com 
que houvesse o aparecimento de hiperplasia endometrial cística.     

Conclusão
  Conforme a literatura a síndrome do ovário remanescente (SOR) é 

um distúrbio iatrogênico caracterizado pelo retorno do estro, após cirurgia de 
esterilização, devido à presença de fragmento de tecido ovariano. Fazendo com 
que haja sinais clínico como vocalização e micção que possa vir incomodar o 
tutor. Inicialmente pode não ocasionar   problemas   para os animais,   porém  a    
presença   crônica   do   ovário residual  pode resultar em afecções mais graves.

No presente relato de caso, a felina apresentava síndrome do ovário 
remanescente e hiperplasia endometrial cística. O diagnóstico foi realizado através 
da ultrassonografi a, no qual fi cou evidente a visualização do ovário direito, exames 
hormonais que evidenciaram atividade folicular no período mesmo que em uma 
pequena quantidade,   além da histopatologia como diagnóstico defi nitivo e o 
tratamento foi cirúrgico por meio da laparotomia exploratória para retirada dos 
restos ovarianos e uterinos. Diante disso o tratamento mostrou-se efi ciente.
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Resumo.   A coleta de líquido ruminal em maiores volumes pode ser um desafi o 

devido ao elevado custo das bombas comerciais ou a difi culdade de transporte 

e manuseio de alguns modelos artesanais. Esse projeto visa a obtenção de um 

produto de baixo custo, fácil transporte e uso, com durabilidade e resistência 

para uso a campo, e com isso auxiliar os procedimentos de colheita de líquido 

ruminal, sejam eles para auxílio em diagnósticos ou para tratamentos de algumas 

patologias. Observou-se nos testes iniciais que a cada 17 movimentos, que foram 

realizados em 44 segundos, a bomba teve potencial de ejeção de 5 litros, porém 

para confi rmação da sua efi cácia sugere-se a realização de testes em animais.

Palavras-chave:  rúmen, bovino, transfusão

PNEUMATIC PUMP FOR RUMINAL FLUID ASPIRATION: A 
LOW-COST ARTISANAL PROJECT
Abstract.  Collecting rumen fl uid in larger volumes can be a challenge due to the 

high cost of commercial pumps or the di�  culty of transporting and handling 

some artisanal models. This project aims to obtain a low-cost product, easy to 

transport and use, with durability and resistance for use in the fi eld, and thus assist 

in the procedures of ruminal fl uid collection, whether to aid in diagnosis or for the 

treatment of some pathologies. It was observed in the initial tests that for every 

17 movements, which were carried out in 44 seconds, the pump had an ejection 

potential of 5 liters, but to confi rm its e� ectiveness, further tests are suggested.

Keywords: rumen, bovine, transfusionS

Introdução
A bovinocultura é uma atividade que ao longo das últimas décadas passou 

por algumas mudanças que a levaram a uma posição de representatividade na 
atividade econômica nacional e internacional (SEAPA, 2021). De acordo com o 
IBGE, no ano de 2020 foram contabilizadas 218,1 milhões de cabeças de bovinos, 
que se comparado ao ano de 2000 quando o rebanho era de 146,3 milhões de 
cabeças, aumentou em 49,14% no país. Isso demonstra o resultado do trabalho 
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de intensifi cação que vem ocorrendo e atrelado a isso consegue-se observar 
alguns transtornos metabólicos e digestivos que acontecem devido a distúrbios 
no manejo alimentar desses animais de produção.

Nos bovinos, os transtornos digestivos que acontecem no rúmen e as 
doenças metabólicas são muito frequentes, mas em sua maioria acontecem em 
forma subclínica, sem que o animal demonstre sinais e essas alterações podem 
reduzir a produção animal em 10% a 30%. Na maior parte dos transtornos 
metabólicos e ruminais em fase inicial é possível observar alterações bioquímicas 
no líquido ruminal, leite e urina, porém é possível observar maiores alterações 
na urina e no líquido ruminal do que no sangue devido aos mecanismos de 
homeostase (González, et al., 2000).

O líquido ruminal pode ser analisado mediante provas e equipamentos que 
são mais simples e baratos que os necessários para análise do sangue e com ajuda 
desses exames que podem ser executados à campo pode-se dar maior precisão 
ao diagnóstico. Além disso, para o tratamento de algumas dessas patologias, 
é recomendada a transferência de líquido ruminal de um animal hígido para o 
doente (González, et al., 2000). 

A coleta do líquido ruminal pode ser feita através de diferentes modos, e 
a proposta desse trabalho é descrever e apresentar o desenvolvimento de uma 
bomba pneumática de baixo custo e construção artesanal para aspiração desse 
conteúdo.

Material e métodos
O corpo da bomba foi construído com tubo de PVC rígido roscável de uma 

polegada e meia de 40 centímetros de comprimento com rosca em suas duas 
extremidades (1), foram acopladas luvas de PVC roscáveis de uma polegada e 
meia (2) e nelas foram colocadas buchas de redução de PVC roscáveis de uma 
polegada e meia para três quartos (3). Em uma das extremidades foi colocado 
um nípel de PVC roscável de três quartos de polegada (4), um Tê de PVC de três 
quartos de polegada roscável (5), e em cada lado desse Tê foram incluídos um 
nípel roscável de PVC de três quartos de polegada (6), uma válvula de retenção 
vertical de latão de três quartos de polegada (7) e um adaptador de redução interno 
para mangueira três quartos de polegada para meia polegada (8), utilizando-se os 
mesmos itens na outra extremidade do Tê. A montagem das válvulas de retenção 
deve ser no mesmo sentido, ou seja, uma direciona o fl uxo para dentro e a outra 
para fora, como demostrado na fi gura 1.
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No adaptador de mangueira que o fl uxo é de fora para dentro acoplou-
se uma mangueira cristal de meia polegada com 3 metros de comprimento, 
utilizada para sondagem, e no outro adaptador que direciona o fl uxo para fora foi 
acoplada uma mangueira cristal de meia polegada de 1 metro de comprimento 
para direcionar o material coletado a recipiente desejado, demonstrado na fi gura 
2.

O interior da bomba foi feito usando um tubo de PVC rígido roscável de meia 
polegada com 40 centímetros e rosca em ambas as pontas (9), na parte externa 
foi colocado um Tê roscável de meia polegada (10), que auxilia nos movimentos 
admissão e compressão, e na parte interior um CAP de meia polegada roscável 
(11). Nesse CAP foi atravessado um parafuso de 3/16 X 30mm com porca e arruela 
que também atravessam uma bucha de borracha (12) feita exatamente da medida 
interior do tubo de PVC rígido roscável de uma polegada e meia, demonstrada na 
fi gura 3 e na fi gura 1. Esse parafuso faz o ajuste dessa bucha contra as paredes 
internas do tubo garantindo melhor aproveitamento do esforço realizado nos 
movimentos de admissão e compressão. 

Figura 1 – Projeto da bomba e descrição dos itens: 1 – Tubo de PVC, 2 – Luva de PVC, 3 – Bucha de redução de 
PVC, 4 – Nípel de PVC, 5 – Tê de PVC, 6 – Nípel de PVC, 7 – Válvula de retenção, 8 – Adaptador de PVC para 

mangueira, 9 – Tubo de PVC, 10 – Tê de PVC, 11 – CAP de PVC, 12 – Bucha de borracha. Fonte: Arquivo pessoal, 
2022.

Figura 2 – Bomba em partes. Fonte: Arquivo pessoal, 2022



199 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

Figura 3 – Bucha interna da bomba. Fonte: Arquivo pessoal, 2022

Figura 4 – Bomba montada. Fonte: Arquivo pessoal, 2022

Resultados e discussão 
O modelo, exibido a seguir na fi gura 4, foi testado fazendo aspiração de 

água em repouso de um balde, com as mangueiras de tamanho proposto para 
sonda (3 metros) e dreno (1 metro). Durante o experimento a bomba conseguiu 
aspirar e ejetar 5 litros do volume do recipiente em 17 movimentos que foram 
realizados em 44 segundos. Porém esses resultados foram obtidos com água e não 
com líquido ruminal que se apresenta em maior viscosidade, portanto, de acordo 
com a lei de Hagen-Poiseuille, uma das consequências da maior viscosidade de 
fl uido é o aumento na resistência e consequentemente a redução da velocidade 
de escoamento ao longo de uma tubulação (Moreira, 2008), o que pode trazer 
variação ao tempo e quantidade de movimentos para aspiração. Sendo assim, 
fi ca clara a importância de teste em animais para obtenção de reais acerca do seu 
funcionamento.
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Figura 5 – Bomba em teste. Fonte: Arquivo pessoal, 2022

Atualmente existem alguns modelos de bomba para aspiração de líquido 
ruminal, comerciais ou artesanais, mas ou são de valor elevado que acabam 
difi cultando o acesso para algumas pessoas ou são de difícil transporte ou 
utilização. 

As bombas de fl uxo contínuo disponíveis comercialmente são produtos 
similares à proposta dessa bomba, de fácil transporte e manuseio, porém custam 
até mais de 10 vezes o valor desse projeto. As bombas de aspiração por gravidade 
dependem do transporte de reservatórios de água, tipo galão ou bombona, o 
tamanho pode variar de acordo com a demanda, porém a maior difi culdade é que 
esse reservatório deve estar cheio para criar o vácuo necessário para aspiração, 
sendo necessário o transporte dele cheio ou a exigência de ter água no local 
para seu enchimento. A outra opção recomendada para as propriedades de vacas 
leiteiras que possuam linha de ordenha, é a utilização do sistema de vácuo da 
própria ordenha para essa aspiração.

 A proposta dessa bomba, que pode ser feita em casa, é ser de baixo custo, 
fácil transporte, uso simplifi cado, resistente e durável assim como nas imagens 
a seguir. Na fi gura 5 observa-se uma sequência de imagens onde é possível 
visualizar: a realização dos movimentos de aspiração (A) e do movimento de ejeção 
(B), volume de ejeção da bomba (C) e a bomba montada com sonda de 3 metros 
inserida no recipiente (D). Acredita-se que com os bons resultados apresentados, 
a bomba tem potencial para facilitar e otimizar o tempo das coletas de líquido 
ruminal feitos a campo.

A

C

B

D
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A coleta do líquido ruminal pode ser feita através de punção na fossa 
paralombar esquerda, sonda esofagiana ou por fi stula ruminal. A punção na fossa 
paralombar atende somente para testes que necessitam de pouco conteúdo. A 
fi stula já é a opção que possível a coletar com maior facilidade e a possibilidade 
de homogeneização do conteúdo do rúmen, porém necessita de intervenção 
cirúrgica para sua instalação o que difi culta e onera para trabalhos a campo. A 
sonda esofagiana tem baixo custo e não necessita da intervenção cirúrgica (Zilio 
et al., 2008).

Estudos sobre a diversidade de métodos de coleta do liquido ruminal de 
bovinos relatam que a sonda esofagiana lhes proporcionou melhores resultados 
da digestibilidade in vitro, o que justifi ca a realização do seu uso (Oliveira et al., 
1999).

A realização da coleta do líquido ruminal deve ser feita com sonda longa, 
de 2 ou 3 metros, e direcionável, que sejam capazes de chegar à parte ventral 
do rúmen (Radostits et al 2002), sendo esse modelo de sonda acoplável a nosso 
projeto de bomba. Deve ser feita de três a cinco horas após a alimentação 
com concentrados ou quatro horas após a alimentação com dieta integral. É 
recomendada a eliminação dos primeiros 100ml do liquido coletado (González, 
et al., 2000).

O volume a ser coletado está relacionado ao objetivo da utilização, 
para exames comuns de avaliação do líquido ruminal: exame organoléptico, 
determinação do pH, atividade redutiva da microfl ora, e avaliação de movimento 
dos protozoários ou contagem da população de protozoários são necessários 
um volume inferior a 500ml. Já nos casos patológicos como indigestão simples, 
alcalose ruminal, intoxicação por ureia, acidose ruminal aguda, lipidose hepática 
e cetose o recomendado é a transferência de 5 litros de liquido ruminal colhidos 
de animais hígidos (González, et al., 2000).

Em animais sem sinais clínicos a obtenção do líquido ruminal é realizada 
em um intervalo de três a cinco horas após sua alimentação com concentrados 
ou quatro horas após a primeira alimentação com a dieta integral.

O rúmen é considerado um ecossistema aberto e contínuo, que cria um 
ambiente perfeito para a sobrevivência de uma população microbiana estável, 
que passou pela evolução de milhares de anos de seleção (Kozloski, 2002). A 
microbiota do rúmen atua na bioconversão das substâncias menos aproveitáveis 
como a amônia, celulose e hemicelulose em compostos aproveitáveis pelos 
ruminantes, como os aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos voláteis e outras 
substâncias que são necessárias para a produção de leite ou carne (Santos, 2019).

A análise do fl uido ruminal é de grande importância, já que essa favorece 
no diagnóstico de enfermidades do aparelho digestivo, pois essa microbiota é 
extremamente sensível a mudanças externas enfrentadas por esses animais (Borges 
et al., 2002). Borges (2002) complementa que há necessidade de que esse tipo de 
avaliação ou uso seja feita a campo e logo após a colheita, pois mesmo após alguns 



202 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

estudos na tentativa de transporta-lo por certas distancias, seja para analise ou 
administração em outros animais, ainda considera-se um desafi o a conservação, 
e após 12h do transporte do liquido, mesmo em recipiente térmico, houveram 
variações nas provas e o liquido sofreu alterações e apresentou-se verde-escuro-
acastanhado, levemente ácido e de consistência densa, assim como morte de 
grande parcela dos protozoários. Com essa observação fi cou corroborado a 
importância da necessidade de um equipamento que facilite e auxilie na colheita 
desse líquido a campo.

O exame do líquido ruminal consiste na observação de diversos fatores: 
o exame organoléptico, onde as características de cor, cheiro, viscosidade, 
sedimentação, fl utuação são avaliadas (González, et al., 2000). 

A variação da tonalidade depende até determinado ponto do tipo de alimento 
ingerido pelo animal, podendo ser verde, verde oliva ou castanho esverdeada. 
Em bovinos que são manejados à pasto ou que recebem capim ou feno de boa 
qualidade encontrada a cor verde escura, quando esse animal se encontra em 
confi namento com silagem ou alimentos secos(palhas) como alimentação a cor 
que encontrada é amarelo acastanhada, em dietas a base grãos a cor varia de branca 
leitosa à acinzentada, por fi m, quando o animal se encontra em prolongamento 
da estase ruminal a cor encontrada é esverdeada e enegrecida, onde observa-se 
putrefação (Radostits et al. 2002).

Há uma ligeira viscosidade encontrada na consistência do conteúdo do 
rúmen, a observação de alterações como conteúdo aquoso é indício da inatividade 
dos protozoários e bactérias. A observação do excesso de espuma é associada 
a timpanismo espumoso, que assim como na indigestão vagal, possui o cheiro 
forte e aromático. Em caso de cheiro de podre ou mofo, um cheiro intensamente 
desagradável é indicativo para putrefação de proteínas (Neto et al., 2014), e ácido 
picante em casos de acidose ruminal (González et al., 2000).

Na prova de sedimentação e fl utuação é necessário deixar o conteúdo em 
repouso e contabilizar o tempo em que ocorrem os eventos de sedimentação 
e fl utuação. O líquido estando em condições normais é esperado que aconteça 
dentro de 4 a 8 minutos. A ausência de um desses eventos, como exemplo da 
indigestão simples e da acidose onde não há fl utuação, ou a modifi cação do 
tempo é considerado anormalidade (González et al., 2000).

Para a avaliação e determinação do pH é feita através de potenciômetro 
portátil e é importante que seja desprezado os primeiros 100 a 200 mL do líquido 
ruminal aspirado através de sonda esofágica, devido ao risco de contaminação por 
saliva e consequentemente obter um pH aumentado. O pH normalmente está 6,2 
e 7,2 e deve ser avaliado imediatamente após a coleta da amostra. A identifi cação 
de pH elevado, entre 8,0 e 10,0, é sugestivo para amostra contaminada por saliva 
ou putrefação de proteínas. Após o consumo de carboidratos é possível observar 
o pH entre 4,0 e 5,0, porém, o pH abaixo de 5,0 também pode ser encontrado em 
casos de sobrecargas por grãos (Zilio et al., 2008). Existem valores são defi nidos 
como patológicos: pH 3,8 a 5,0 sugestivo para acidose aguda; pH 5,1 a 5,9 está 
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presente nos casos de acidose ruminal subaguda; e o pH de 7,3 a 8,5 em casos de 
alcalose ruminal (González, et al., 2000).

Para a prova de determinação da atividade redutiva bacteriana é adicionado 
0,5 mL de uma solução de azul de metileno a 0,03% em uma mostra de 10 mL 
do líquido ruminal logo após a sua coleta, e em um outro recipiente deve ser 
depositado uma amostra desse líquido ruminal sem a adição do azul de metileno 
(amostra testemunha) que servirá como parâmetro comparativo para o cálculo 
do tempo de degradação. Considera-se normal a degradação de 3 a 6 minutos, 
em tempo superior a 8 minutos considera-se indigestão simples, e em casos de 
acidose aguda o tempo pode ser superior a 30 minutos (Santos, 2019)

As características mais importantes da avaliação de protozoários são: a 
densidade de população e a intensidade dos movimentos apresentados por esses 
microrganismos. A observação pode ser feita com uma gota do líquido ruminal 
em uma lâmina com uma lamínula sobre o microscópio óptico com aumento de 
100 x ou diretamente em um tubo de vidro (González, et al., 2000).

A tabela 1 a seguir, segundo González (2000), apresenta todos os parâmetros 
considerados normais durante a análise do líquido ruminal.

Conclusão
Esse projeto artesanal de baixo custo, principalmente quando comparado 

às alternativas comerciais, pode ser executado por qualquer pessoa que tenha 
habilidade mínimas no manuseio de tubulações de PVC. Inicialmente a bomba foi 
testada com reservatórios de água para avaliar a funcionalidade e o seu potencial 
de uso, dentro desse cenário considerou-se sua capacidade de aspiração e ejeção 
satisfatórios. Agora há a necessidade da realização de mais testes, incluindo sua 
experimentação em animais para avaliar sua efi ciência.
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Resumo. A esporotricose é uma doença causada por fungos pertencentes ao 

complexo Sporothrix schenckii, que acomete com maior prevalência felinos 

domésticos, causando lesões cutâneas. A população de gatos no Brasil vem 

crescendo cada vez mais no decorrer dos últimos anos. Portanto, é importante 

o conhecimento de doenças que os acometem, principalmente as zoonóticas. A 

esporotricose felina apresenta grande relevância para a saúde pública e altamente 

prevalente no estado do Rio de Janeiro, apesar de possuir tratamento, este 

nem sempre é realizado da maneira correta, o que agrava o quadro clínico do 

animal. Sendo assim, o objetivo geral do trabalho foi realizar um levantamento 

epidemiológico de esporotricose felina no hospital veterinário da Universidade 

de Vassouras do município de Vassouras. Foram utilizadas fi chas de atendimento 

clínico de esporotricose felina do referido hospital, durante o período de 2019 a 

2021 para analisar o tratamento prescrito e a frequência dos casos. Verifi cou-se o 

maior número de casos da esporotricose em felinos machos não castrados com 

a idade entre 1 a 5 anos, além de uma maior prevalência de lesões na região do 

nariz, face e orelhas. O alto índice de abandono do tratamento durante o período 

analisado pode contribuir para a difi culdade no controle da esporotricose no 

município de Vassouras.

Palavras-chave:  gato, lesão cutânea, zoonose

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF CARE FOR FELINE 
SPOROTRICHOSIS AT THE VETERINARY HOSPITAL OF 
VASSOURAS UNIVERSITY, RJ
Abstract.  Sporotrichosis is a disease caused by fungus complex Sporothrix schenckii 

complex, which is more prevalent in domestic cats and causes skin lesions. The 

cat population in Brazil has been growing more and more over the last few years. 

Therefore, it is important to know the diseases that a� ect them, especially zoonotic 

diseases. Feline sporotrichosis is highly relevant to public health and highly 

prevalent in the state of Rio de Janeiro, despite having treatment, this is not always 
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performed correctly, which aggravates the animal’s clinical condition. Thus, the 

general objective of the study was to conduct an epidemiological survey of feline 

sporotrichosis in the veterinary hospital of Vassouras University, municipality. Forms 

of clinical care for feline sporotrichosis from that hospital, during the period from 

2019 to 2021, were used to analyze the prescribed treatment and the frequency 

of cases. The largest number of cases of sporotrichosis was found in unneutered 

male cats aged between 1 to 5 years old, in addition to a higher prevalence of 

lesions in the nose, face and ears. The high rate of treatment dropout during the 

analyzed period may contribute to the di�  culty in controlling sporotrichosis in 

the city of Vassouras.

Keywords: cat, skin lesion, zoonosis

Introdução
A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos do 

complexo Sporothrix schenckii que acomete principalmente gatos, cães e 
humanos (Michelon et al., 2019). As espécies do complexo são: Sporothrix shenckii 
sensu stricto, Sporothrix brasiliensis, Sporothrix globosa, Sporothrix mexicana, 
Sporothrix albicans e Sporothrix luriei (Almeida et al.; 2016). Nos últimos anos tem 
sido considerada epidêmica na região metropolitana do Rio de Janeiro (Gremião 
et al, 2015). 

A espécie S. brasiliensis é a espécie mais virulenta, levando à gravidade e 
extensão das lesões dentro de um curto período, sendo seguida das espécies S. 
schenckii, S. globosa, S. mexicana e S. albicans (Arrigala, et al., 2009). Os felinos 
apresentam uma maior carga de células fúngicas em suas lesões e possuem o 
hábito de lamber e morder o corpo para se higienizar, o que permite carrear o 
fungo em garras e dentes, facilitando sua transmissão. (Michelon et al., 2019).

O agente encontra-se disseminado na natureza e está presente no solo, 
gramíneas, árvores, musgo esfagno, roseiras, outras horticulturas e matéria 
orgânica em decomposição (Cruz, 2010; Brooks et al., 2014). A principal forma 
de infecção é através da inoculação traumática do agente na pele por meio de 
espinhos e lascas de madeira (Schubach et al., 2012; Brooks et al., 2014).

A transmissão do animal para o homem pode ocorrer por meio de 
mordeduras, arranhaduras e o contato com a secreção das lesões (Rodrigues et 
al., 2013; Rossi et al., 2013). O aspecto clínico macroscópico das lesões observadas 
nos felinos com esporotricose são crostas, ulcerações e a presença de pus e 
sangue, com maior prevalência na região da face e patas. (Macêdo et al., 2018).

O objetivo do presente trabalho foi analisar os casos da esporotricose felina 
atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras,no período de 
janeiro de 2019 a maio de 2021, com ênfase aos dados epidemiológicos, realizando 
a análise da adesão ao tratamento prescrito.
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Material e métodos
No presente estudo foram coletadas e analisadas as fi chas do atendimento 

clínico da esporotricose felina no hospital veterinário da Universidade de Vassouras 
do período de janeiro de 2019 a de maio de 2021.

Conforme a disponibilidade dos dados, os parâmetros avaliados foram: 
quantitativo de animais com a doença, sexo, idade, exame realizado, tratamento 
utilizado, localização da lesão, regressão ou progressão das lesões cutâneas, 
aspectos sobre o domiciliamento dos animais, adesão ao tratamento, transmissão 
zoonótica, cura clínica e óbitos. Foi realizado um levantamento epidemiológico 
e análise de dados dos animais atendidos de acordo com os bairros em que 
residem em Vassouras e de outros municípios atendidos no Hospital Veterinário 
da Universidade de Vassouras.

Resultados e discussão
Foram coletados dados de trinta felinos no total, sendo, 30% fêmeas, 67% 

machos e 3% sem identifi cação de sexo por não haver dados no prontuário. No 
ano de 2019, ocorreram 23% dos atendimentos com a queixa de esporotricose 
em felinos, no ano de 2020, 50% dos atendimentos, e até o mês de maio de 2021, 
26% nos atendimentos realizados.

Do total de felinos machos diagnosticados com esporotricose, apenas 
dois eram castrados e já apresentaram a doença anteriormente. De acordo com 
Miranda et al., (2013), a esporotricose felina costuma afetar, em sua maioria, 
os machos. Schubach et al., (2012), relata que tal fato é decorrente da maior 
probabilidade de que os machos se envolverem em brigas por fêmeas ou por 
território, principalmente aqueles que não são castrados.

De acordo com a faixa etária, a esporotricose felina foi diagnosticada em 
20% dos animais com até 1 ano de idade, 54% em animais de 1 a 5 anos, 10% em 
animais de 6 a 10 anos, 3% com mais de 10 anos e em 13% não foi identifi cada a 
idade, conforme apresentado na fi gura 1.

Segundo Larsson (2001), animais de dois a três anos que possuem acesso à 
rua são mais suscetíveis à infecção. De acordo com Rossi et al., (2013), a idade de 
animais que adquirem a doença varia de três meses a nove anos de idade. Sendo 
compatível com os dados encontrados no presente estudo.

O método citológico foi realizado em todos os animais diagnosticados 
com esporotricose. De acordo com Pereira et al., (2011) é um exame de simples 
execução, baixo custo, rápido, que para o diagnóstico da esporotricose felina não 
exige treinamento técnico sofi sticado ou estrutura laboratorial complexa.

Segundo Larsson (2001), animais de dois a três anos que possuem acesso à 
rua são mais suscetíveis à infecção. De acordo com Rossi et al., (2013), a idade de 
animais que adquirem a doença varia de três meses a nove anos de idade. Sendo 
compatível com os dados encontrados no presente estudo.

O método citológico foi realizado em todos os animais diagnosticados 
com esporotricose. De acordo com Pereira et al., (2011) é um exame de simples 
execução, baixo custo, rápido, que para o diagnóstico da esporotricose felina não 
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Segundo Castro (2016), as lesões na cabeça, principalmente no nariz e 
orelhas, são as áreas mais afetadas e sendo as mais expostas durante brigas. No 
estudo de Almeida et al., (2018), a localização da lesão nos animais, houve a maior 
frequência na região nasal, face e nas orelhas.

De acordo com Schubach et al., 2004, A presença de sinais respiratórios 

exige treinamento técnico sofi sticado ou estrutura laboratorial complexa.

Figura 1. Comparativo dos felinos com esporotricose por faixa etária de idade
Em relação à localização das lesões nos felinos estudados, identifi cou-se que 29% estavam na região nasal 29%, 
lesões pelo corpo em 16%, região das orelhas em 10%, região dos dígitos em 7%, nos membros posteriores 7%, 
na região facial 6% e nos membros anteriores 3%. Os sinais clínicos mais prevalentes relatados foram: evolução 

respiratória em 13%, prurido ocular 6% e linfonodo aumentado 3%, conforme representado na fi gura 2.

Figura 2. Lesões e sinais clínicos apresentados nos felinos com esporotricose
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é frequente, principalmente espirros, os quais podem estar associados a lesões 
localizadas na região nasal. Pereira et al. (2010) observaram associação entre 
a presença de sinais respiratórios na esporotricose felina com casos de falha 
terapêutica e óbito.

Nos dados coletados, dos animais com evolução respiratória em 13%, não 
foi relatado se houve cura clínica e não houve acompanhamento do tratamento. 
E, não foram relatadas as idades esses animais, sendo machos não castrados, 
e o tratamento prescrito foi o itraconazol associado ao xantinon® e iodeto de 
potássio.

Em um estudo de Gürcan et al., (2007), os autores descreveram um caso 
de esporotricose linfocutânea tratado com a associação de iodeto de potássio 
e itraconazol. Inicialmente foi instituído o tratamento com itraconazol, o qual 
foi mantido por três meses, sem resposta clínica satisfatória. Posteriormente, o 
iodeto de potássio foi associado ao itraconazol por três meses, obtendo a cura 
clínica e remissão das lesões cutâneas no primeiro mês de tratamento.

De acordo com Nobre et al., (2002), os felinos são sensíveis às preparações 
de iodetos e devem ser cuidadosamente monitorados em busca de evidências 
de iodismo, como depressão, anorexia, vômito ou diarréia. Segundo Muniz et al., 
(2009), em caso de intolerância, o fármaco pode ser suspenso temporariamente 
e reinstituído em doses mais baixas.

Apesar do tratamento com itraconazol ser efetivo em muitos pacientes 
felinos, casos de falha terapêutica têm sido descritos (Schubach et al., 2004; 
Gremião et al., 2009; Pereira et al., 2010; Gremião et al., 2011). 

Não foram relatadas difi culdades em manter o animal domiciliado durante 
o tratamento, não foram relatados casos de transmissão zoonótica e nem casos 
de óbito dos animais. A adesão ao tratamento foi avaliada de acordo com os 
retornos para consultas de revisões durante o tratamento e foi constatada a cura 
clínica em apenas 10% dos casos e não foram relatados se houve cura clínica em 
90%. Esses dados foram considerados como abandono do tratamento ou possível 
óbito, o que pode representar grande risco para a disseminação da doença no 
município de Vassouras.

 Conforme Schubach et al., (2012), em casos de abandono do tratamento 
da esporotricose, ocorre recidivas e manifestações clínicas respiratórias, com a 
cura clínica mais difícil. De acordo com Cruz, 2013 e Rodrigues et al., (2013), as 
carcaças de gatos mortos devem ser incineradas e o descarte inadequado mantém 
o agente etiológico no ambiente dos animais que obtiveram a cura clínica 10%, 
um animal levou em torno de 4 meses de tratamento com o uso do itraconazol 
associado ao iodeto de potássio e xantinon®. Para os outros dois animais, não 
se obteve informações acerca dos medicamentos utilizados, mas o tratamento 
durou dois meses.

 De acordo com Gremião et al., (2015) o tratamento da esporotricose 
felina pode levar desde poucas semanas a muitos meses (em média 4 a 9 meses) e 
deve ser continuado por pelo menos 1 mês após a cura clínica, estando de acordo 
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com os resultados obtidos no presente estudo. 
 De acordo com Barbieri et al., (2017), a falta de conhecimento da 

relação entre a saúde animal e a saúde pública em populações de baixa renda 
leva à manutenção de hábitos inadequados de manejo dos animais domésticos. 
Segundo Greene (2012), para evitar um surto zoonótico, a saúde humana e saúde 
pública devem estar correlacionadas, informando aos proprietários e a toda a 
população sobre o correto manejo dos animais, a prevenção da doença e seu 
tratamento.

 Conforme Gontijo (2011), os felinos sadios são infectados em confrontos 
com outro felino infectado ou no ato reprodutivo, através da inoculação do 
microrganismo presente nas unhas e cavidade oral, sendo os machos inteiros de 
vida livre mais acometidos. Em humanos a transmissão ocorre principalmente pela 
inoculação direta (arranhadura ou mordedura) de um felino infectado ou pelo 
contato com lesões cutâneas, plantas e solos contaminados ou ainda de forma 
indireta pela inalação do microrganismo que é mais rara, conforme demonstrado 
na Figura 3.

 Conforme a tabela 1, o tratamento com o itraconazol foi utilizado 
em 10% dos animais, o itraconazol com o iodeto de potássio foi utilizado em 
13%, a associação do itraconazol, iodeto de potássio e xantinon® em 23%, o 
itraconazol e o xantinon® em 30%.  Não foram relatados o tratamento na fi cha 
de atendimento clínico em 17% dos casos e o fl uconazol associado ao iodeto de 
potássio foi utilizado em um dos casos. 

Figura 3. Formas de transmissão da esporotricose felina. A transmissão em felinos é através de mordeduras 
ou arranhaduras com outros animais com a esporotricose ou em solos com Sporothrix schenckii presente. A 
transmissão para os humanos pode ser através da arranhadura, mordedura ou manipulação em felinos ou em 

caninos com a doença sem a proteção adequada, além, da manipulação em solos ou horticulturas com o fungo 
presente.

Fonte: Centers of Disease Control and Prevention, 2020. Disponível em: https://www.cdc.gov/fungal/port/
sporotrichosis/brasiliensis.html
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Segundo Gremião et al., (2012) a administração do medicamento deve ser 
mantida por no mínimo um mês após a cura clínica.

 De acordo com Gremião et al., (2017,) o itraconazol e iodeto de 
potássio são os medicamentos mais utilizados no tratamento da esporotricose 
felina. Schubach et al., (2004), diz que o itraconazol é o fármaco de escolha para 
o tratamento da patologia. E, Greene (2015), conclui que, o fl uconazol apresenta 
um bom resultado na indução de resolução das lesões cutâneas e no controle da 
infecção.

Tabela 1. Tratamento utilizado para a esporotricose felina no Hospital 
Veterinário da Universidade de Vassourastratamento.

Tratamento prescrito
Quantidade de felinos submetidos ao tratamento

Itraconazol 10%

Itraconazol + Iodeto de
Potássio

13%

Itraconazol + Iodeto de
Potássio+ Xantinon ®

23%

Itraconazol + Xantinon® 30%

No município de Vassouras, os diagnosticados positivos eram residentes 
nos bairros: Madruga 42%, Centro 37%, Praça Centenário 6%, Carvalheira 3% e 
Santa Amália 3%. Totalizando, 91% de casos de felinos residentes do município de 
Vassouras e houve a maior quantidade de felinos residentes do Bairro Madruga 
em comparação aos outros bairros do município de Vassouras.

 E, de outros municípios, como, Barra do Piraí 3%, Engenheiro Paulo de 
Frontin 3% e Valença 3%. 

Figura 4. Localização geográfi ca dos bairros Madruga, Centro, Carvalheira e Santa Amália
Fonte: Google Maps, 2021
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Conclusão
Conclui-se que os animais diagnosticados com esporotriocose no Hospital 

Veterinário de Vassouras apresentaram sintomatologia clínica e características 
epidemiológicas compatíveis com a literatura. Houve alto índice de abandono do 
tratamento durante o período analisado.

 Apesar da esporotricose ter alto potencial zoonótico, os tratamentos 
apresentam bons resultados para os felinos e para os humanos também. A 
conscientização é importante, alertar para não abandonar os animais com a doença 
e realizar a incineração em casos de óbito, para não ocorrer a contaminação do 
solo, e não ter a propagação da doença e não ocorrer novas infecções.

 A conscientização sobre a esporotricose é fundamental, embora os 
felinos sejam os mais afetados, o fungo está presente no ambiente, podendo ser 
adquirido sem o contato com o animal comprometido com a doença. Profi ssionais 
e tutores devem manusear os animais com a proteção adequada e cuidado, 
mantendo os animais com esporotricose afastados de animais sadios, para evitar 
o risco de possíveis transmissões da doença. O alto índice de abandono do 
tratamento é um grande problema de saúde pública, já que esses animais podem 
ser considerados fontes de infecção para outros animais saudáveis ou para seus 
tutores.

 O acompanhamento da doença pelo médico veterinário de forma 
adequada, o tratamento correto e ininterrupto, além da manutenção do animal 
completamente domiciliado são os fatores mais importantes para o controle da 
esporotricose felina, resultando também, numa menor probabilidade de ocorrer 
reinfecções.
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Resumo. O leite é um dos alimentos mais consumidos do mundo, com alto poder 

nutritivo por ser fonte de cálcio, podendo também prevenir doenças. É considerado 

uma importante atividade econômica para produtores rurais. Apesar do consumo 

de leite cru poder veicular doenças, muitas pessoas praticam esse consumo 

na forma crua, possivelmente por acreditarem que um produto artesanal, sem 

processamento, possa ser mais saudável, e por não saberem a diferença entre 

produto clandestino e inspecionado. Esse consumo acaba sendo muito perigoso 

para a saúde desses consumidores, pois o leite e seus derivados clandestinos não 

possuem sua origem especifi cada. Todo produto de origem animal deverá ser 

inspecionado e receber um carimbo de inspeção. O presente trabalho teve como 

objetivo identifi car o conhecimento da população, em relação ao consumo de 

produtos lácteos formais e informais, através de um questionário online. Um total 

de 260 pessoas participaram da pesquisa, sendo que 97,3% consumiam leite e 

derivados lácteos, e dentre esses, 93,7% adquirem em supermercados e somente 

2,4% adquirem diretamente dos produtores rurais. Com relação aos produtos mais 

consumidos, obteve-se como destaque: leite, manteiga, queijo, iogurte e bebidas 

lácteas. Cerca de 63,4% dos participantes admitiram conhecer os carimbos de 

inspeção, contrapondo aos 6,3% que afi rmam não ser importante conhecer os 

selos. Podemos concluir que o questionário se mostrou uma ferramenta efi ciente 

para identifi car a percepção dos consumidores a respeito dos produtos lácteos 

formais e informais, além de apontar as preferências dos consumidores nas 

diferentes regiões do Brasil e o conhecimento quanto aos carimbos de inspeção.
Palavras-chave:  consumo, leite, produto inspecionado

CONSUMER PERCEPTION OF CLANDESTINE DAIRY 
PRODUCTS
Abstract. Milk is one of the most consumed food in the world. It has a high 

nutritional power because it is source of calcium, besides preventing diseases, it is 

considered an important economic activity for rural producers. The consumption 

of raw milk can transmit diseases, and many people are still consuming in the raw 

form, possibly because they believe that a handmade product, without processing, 
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can be healthier, and they do not know the di� erence between a clandestine and 

inspected product. This consumption ends up being very dangerous for the health 

of these consumers, because the milk and their clandestine derivatives do not 

have their specifi ed origin. Every product of animal origin  must be inspected and 

receive an inspection stamp. The present study aimed to identify the population’s 

knowledge regarding the consumption of formal and informal dairy products, 

through an online questionnaire. A total of 260 people participated in the survey, of 

which 97.3% consumed milk and dairy products, and among them 93.7% purchase 

in supermarkets and only 2.4% purchase directly from rural producers. Regarding 

the most consumed products, the following stood out: milk, butter, cheese, yogurt 

and dairy drinks. About 63.4% of the participants admitted knowing the stamp 

of the inspection seals, in contrast to the 6.3% who said it was not important to 

know the seals. In conclusion that the questionnaire proved to be an e�  cient 

tool to identify consumers’ perceptions of formal and informal dairy products, in 

addition to pointing out consumer’s preferences in di� erent regions of Brazil and 

knowledge about inspeciona stamp.

Keywords: consumption, milk, product inspected

Introdução
Nas últimas décadas, o Brasil teve um crescimento na produção de leite, 

sendo considerado o terceiro maior produtor do mundo, e estando o leite entre os 
alimentos de maior importância na área agropecuária (BRASIL, 2021). Segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil ocupa a posição 65º no ranking de 
consumo mundial de leite, tendo uma média de consumo de aproximadamente de 
169 litros por habitante. Desta forma, além de ser essencial para a nutrição e saúde 
de jovens, adultos e crianças, sendo rico em proteínas, carboidratos, vitaminas 
B1, B2 e minerais, também é fonte de renda para o sustento da população em 
fazendas e industrias (RAYMUNDO et al., 2017; SIQUEIRA, 2019).

O leite pode ser altamente perecível, pois a sua composição o torna um 
meio susceptível ao desenvolvimento microbiano. Nesse sentido, os aspectos 
sanitários de leites e seus derivados desde a ordenha até a recepção na indústria é 
de fundamental importância, e se não forem devidamente inspecionados podem se 
tornar fonte de doenças zoonóticas ou toxinfecções alimentares, principalmente 
se forem consumidos na forma crua (CAMPOS et al., 2018; RIBEIRO JÚNIOR et 
al., 2019).

De acordo com o Decreto nº9.013/2017, que regulamenta a Lei 7.889/1989, 
é obrigatório a presença do carimbo de inspeção nos produtos de origem 
animal, que pode ser do serviço ofi cial de inspeção municipal, intermunicipal ou 
interestadual/internacional (SIM, SIE, SIF), onde assegura a qualidade, validade, 
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procedência e controle dos alimentos adquiridos (BRASIL, 2017a). Vale lembrar 
que no Brasil há os selos de equivalência, representado pela sigla SISBI, onde 
visa padronizar os produtos com o carimbo SIE e SIM para comercialização em 
outros estados e o Selo Arte que permite certifi car e fi scalizar produtos artesanais 
(BRASIL, 2019a; BRASIL, 2018).

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e as secretarias 
de agricultura estadual e municipal são os órgãos responsáveis pelos serviços 
de inspeção e fi scalização durante o processamento de alimentos de origem 
animal, que atuam também no controle da ocorrência de fraude nos produtos, 
garantindo a padronização do alimento, seguindo os regulamentos técnicos de 
identidade e qualidade - RTIQ (BRASIL,2017; BRASIL,2020). Por isso, é de extrema 
importância que o consumidor opte por leite e seus derivados inspecionados, 
sendo responsabilidade dos órgãos de serviços ofi ciais fi scalizar e manter um 
controle durante o processamento dos produtos de origem animal (AQUINO, 
2017).

O objetivo do trabalho foi avaliar e conhecer o perfi l dos consumidores, 
a frequência do consumo de leite e produtos lácteos, os locais de compra, e os 
conhecimentos sobre os carimbos de inspeção dos órgãos de fi scalização ofi cial, 
com a aplicação de questionário para os consumidores de diversos estados e 
cidades.

Material e métodos
O questionário foi elaborado no Google Formas® para todos os públicos de 

diversas idades, gêneros e cidades, e a pesquisa foi realizada através de plataformas 
online como app de comunicação e redes sociais como Facebook®, WhatsApp® 
e Instagram®. O questionário foi composto por um total 18 perguntas, com 5 
perguntas sobre aspectos socioeconômicos e 13 perguntas sobre o consumo de 
leite e derivados (Anexo). Após o fechamento do questionário, os dados foram 
analisados de forma descritiva, tabulados em planilhas pela plataforma do Excel® 
2010, e os resultados apresentados em gráfi cos. O questionário e o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram submetidos e aprovados pelo 
Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) da Universidade de Vassouras, sob o nº do 
parecer 5.003.167.

Resultados e discussão 
O presente questionário obteve um total de 260 entrevistados, sendo 72,7% 

do sexo feminino e 27,3% do sexo masculino (tabela 1). Observou-se que houve 
um maior número de respostas do público feminino, obtendo-se um resultado 
semelhante ao trabalho de Pereira et al. (2018) e Nascimento e Dor (2009). Esses 
dados contradizem Vitime (2013) onde o público masculino teve o maior número 
sendo (55,7%) e o público feminino (50,4%). Na tabela 1 é possível observar os 
dados socioeconômicos dos entrevistados.

Quanto a faixa etária (tabela 1), a maior incidência etária dos entrevistados 
era entre 20-30 anos, totalizando 61,9% dos participantes.
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Tabela 1 – Dados socioeconômicos dos consumidores (n=260) de leite e 
derivados.

Característica %

Gênero

Masculino 27,3%

Feminino 72,7%

Faixa etária (anos)

<20 6,9

20-30 61,9

31-40 16,5

41-50 10

51-60 3,8

61-70 0,8

Escolaridade

Fundamental incompleto

Fundamental completo 0,4

Ensino médio incompleto 1,9

Ensino médio completo 16,5

Superior incompleto 33,5

Superior completo 19,2

Pós-graduação incompleto 6,2

Pós-graduação completo 22,3

   Além disso, na tabela 1 é possível observar que o grau de escolaridade da 
maioria dos entrevistados foi ensino superior incompleto com 33,5%, seguido por 
22,3% que possuem pós-graduação completo, 19,2% ensino superior completo, 
16,5% ensino médio completo, 6,2% pós-graduação incompleto, 1,9% ensino 
médio incompleto e 0,4% o ensino fundamental completo. Esses resultados 
são semelhantes ao achado por Vidal-Martins et al. (2013) onde os autores 
investigavam o consumo de leite e produtos lácteos informais em São José do 
Rio Pretos observava-se que 15,52% dos entrevistados possuíam ensino superior.

A maioria dos entrevistados residiam no estado do Rio de Janeiro, onde se 
obteve um total de 68,5% participantes, seguido pelo estado de São Paulo com 
9,6%. As cidades mais presentes no questionário foi Paracambi-RJ com 15,8%, 
Vassouras-RJ com 13,8% e Rio de Janeiro-RJ com 7,3%. Sobre o consumo de leite 
e derivados lácteos, 97,7% dos entrevistados disseram que consomem leite ou 
derivados lácteos. Já 2,3% dos entrevistados disseram que não consomem leite 
e derivados lácteos, assim, encerrando o questionário para estes participantes. 
O que está de acordo com os dados obtidos por Ornelas, et al (2017), que de um 
total de 805 entrevistados em seu trabalho, 92% consumiam leite, mostrando que 
há uma grande parcela da população que consome leite ou derivados lácteos. De 
acordo com Aguilar et al. (2012), o motivo pelo grande número de pessoas que 
consomem leite ou derivados lácteos pelo fato do leite poder ser consumido por 
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Figura 1. Frequência de consumo de leite e derivados.

pessoas de diversas idades, por ser extremamente nutritivo e possuir um sabor 
agradável.

Sobre a frequência do consumo de leite e derivados lácteos, a maioria dos 
entrevistados, cerca de 57,1% disseram que consomem leite ou derivados lácteos 
todos os dias, seguido por 16,9% que consome de 2 a 3 vezes na semana (Figura 1)

A pesquisa de Muniz, Madruga & Araújo (2013) demostrou que, dentre 
os indivíduos que consumiam leite, 12,3% disseram que faziam o consumo 
entre 4 e 6 dias na semana, cerca de 30% de 1 a 3 dias na semana e 12% não 
consumiam leite. Entre os participantes que faziam consumo de derivados 
lácteos, aproximadamente 42% consumiam entre 1 a 3 dias na semana e 13,9% 
dos entrevistados não consumiam leite ou derivados lácteos. Já no trabalho de 
Ribeiro Júnior et al. (2020), quando avaliada a frequência semanal do consumo 
de leite, 18,8% dos entrevistados pelo trabalho relataram o consumo uma vez na 
semana, 11,7% duas vezes na semana, 14,5% três vezes na semana, 6,8% quatro 
vezes na semana, 10% cinco vezes na semana e 38,2% mais que cinco vezes na 
semana. O Ministério da saúde recomenda que o consumo de leite seja 3 vezes ao 
dia (BRASIL, 2006).

Dentre os produtos lácteos mais consumidos pelos entrevistados destacam-
se na ordem: leite, manteiga, queijo, iogurte e bebidas lácteas, semelhante ao 
resultado encontrado por Siqueira (2019), onde em seu estudo mostra que os 
lácteos frescos (leite fl uido) foram mais consumidos, seguido por iogurte, 
manteiga., queijos e leite em pó. Condizendo também com o estudo da Embrapa 
(2019) onde o leite foi considerado o alimento mais consumido, seguido por queijo. 
Esses resultados diferem do encontrado por Campos et al. (2016), onde em uma 
pesquisa realizada num Congresso Internacional do Leite em Porto Alegre-RS, 
mostra que 96,0%dos participantes disseram consumir queijo, seguido por 66,0% 
requeijão, 63,0% manteiga e 47,0% nata (creme de leite). Isso mostra que há um 
consumo diferenciado em cada região do Brasil.

Quando questionados sobre onde costumam comprar seu leite ou produtos 
lácteos (Figura 2), 93,7% dos participantes disseram que compram seu leite em 
mercados, seguido por 2,8% em padarias, 2,4% em produtores rurais (diretamente 
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da fazenda), 0,8% de vendedores ambulantes e 0,4% possui vacas de leite em casa. 
Semelhante ao trabalho de Ribeiro Júnior et al. (2020), que dentre 2.052 pessoas 
entrevistadas, 72,7% dos questionados disseram preferir comprar seu leite ou 
produtos lácteos em mercados, por acharem que seja mais confi ável, seguido 
por 15,5% que adquirem de produtores, 6,3% que preferem comprar em padaria 
por ser mais acessível, 3,3% adquirem em feiras por ser mais barato e 15,5% tem 
preferência em adquirir diretamente de produtores rurais.

Quando perguntados sobre se já compraram leite ou produtos lácteos 
diretamente de produtores rurais, em feiras livres ou ambulantes (Figura 3), 41,3% 
dos participantes disseram que raramente compram leite ou produtos lácteos 
diretamente de produtores rurais em feira livres ou ambulantes, seguido por 28% 
que às vezes compram, 28% que nunca compraram e 2,8% que sempre compram. 
A maioria dos participantes preferem não adquirir leite ou produtos lácteos 
diretamente de produtores rurais.

Figura 2. Locais onde o leite e derivados lácteos são adquiridos pelos 
entrevistados.

Figura 3. Frequência que os entrevistados compram leite ou derivados lácteos de 
produtores rurais, em feiras ou ambulantes.
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Em relação a quais produtos já comprou, 29,5% dos entrevistados disseram 
que nunca compraram leite ou produtos lácteos diretamente de produtores 
rurais, em feiras livres ou ambulantes, seguido por 23,6% que compram somente 
queijo, 15% compram leite e queijo, 4,7% compram leite, manteiga e queijo, 3,9% 
compram manteiga e queijo, 3,9% compram somente leite, 2,4% (6/254) compram 
leite, manteiga e requeijão, 2% compram queijo e requeijão, 1,6% compram leite 
e manteiga, 1,6% compram queijo, iogurte e bebidas lácteas, 1,6% compram 
leite, queijo e requeijão, 1,2% compram leite, manteiga, queijo, requeijão, iogurte 
e bebidas lácteas, 1,2% compram leite, queijo, iogurte e bebidas lácteas, 1,2% 
compram outros produtos lácteos.

Os entrevistados também foram questionados se procuram saber a origem 
(se vem de industrias que inspecionam ou de locais seguros) do seu leite ou 
derivados lácteos, e 46,1% disseram que sim, e que somente compram leite e 
derivados lácteos se souberem a origem, seguido por 31,1%   que disseram que 
não veem necessidade em saber   origem do seu leite ou derivados lácteos, 
11% verifi cam somente a origem do leite que consomem, 10,6% disseram que 
verifi cam somente a origem do queijo que consomem e 1,2%   disseram que 
verifi cam somente a origem da manteiga que consome. E com isso, nota-se 
necessidade de conscientização dos consumidores quanto ao consumo de 
produtos inspecionados e passados por processos de qualidade térmica (RIBEIRO 
JÚNIOR et al; 2020).  Caso o entrevistado comprasse leite ou derivados lácteos 
de produtores rurais, foi perguntado por qual motivo preferia (Figura 4). Esses 
dados são semelhantes ao trabalho de Vidal-Martins et al. (2013), onde 31,2% 
dos consumidores preferem comprar leite diretamente de produtores rurais por 
motivos de preços mais acessíveis, adquirir mais facilmente, e por achar ser mais 
saudável e saboroso.

Quando questionados se já tiveram mal-estar causado pelo consumo de 
leite ou derivados lácteos, e se sim, quais lácteos, 67,3% dos entrevistados disseram 
que nunca tiveram mal-estar causado pelo consumo de leite ou derivados lácteos, 
seguido por 16,5%  tiveram mal-estar causado pelo consumo de leite, 7,9% tivera 
mal-estar causado pelo consumo de queijo, 6,3% tiveram mal-estar causado 
pelo consumo de iogurte e bebidas lácteas, 1,6% tiveram mal-estar causado 

Figura 4. Razão pelo qual os entrevistados preferem comprar leite e derivados 
lácteos de produtores rurais.
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pelo consumo de requeijão e 0,4% respondeu que teve mal-estar causado pelo 
consumo de manteiga. Entretanto, esse resultado é semelhante ao encontrado 
por Miller (2008), onde descreveu em seu estudo que apenas 6,81% das pessoas 
que consumiam leite e derivados fi caram doentes.

    Os entrevistados foram também perguntados se sabiam ou não que 
todos os produtos de origem animal devem ser inspecionados e rotulados, e caso 
não possua o selo de inspeção em sua embalagem, que estes são considerados 
clandestinos. Desta forma, 73,6% responderam que sabem que os produtos lácteos 
devem apresentar um selo de inspeção em seu rótulo, 19,7% responderam que 
não sabiam que os produtos devem apresentar o selo de inspeção em seu rótulo 
e 6,7% já ouviram falar que os produtos devem conter o selo de inspeção em seu 
rótulo. No presente trabalho, nota-se uma grande porcentagem de participantes 
que sabem a importância de o produto de origem animal ser inspecionado e 
rotulado (Figura 5), demostrando que há um alto índice de conhecimento entre a 
população entrevistada.

Quando se questionou se o entrevistado já ouviu falar ou sabia o signifi cado 
dos selos de inspeção (SIM, SIE e SIF), 63,4% dos entrevistados responderam 
que conhecem os três selos de inspeção, seguido por 27,6% que disseram que 
conhecem apenas o selo de inspeção federal – SIF, 6,3% responderam que não 
acham necessário saber o signifi cado dos selos de inspeção , 1,6% conhece 
somente o selo de inspeção municipal-SIM e 1,2% conhece somente o selo de 
inspeção estadual-SIE. Considera-se satisfatória a maioria dos entrevistados 
conhecer sobre os selos de inspeção, afi m de garantir uma segurança durante a 
compra de produtos lácteos.

Em seguida foi perguntado se os entrevistados sabiam do que se trata o 
selo Arte, onde 55,1% disseram que não conhecem e não sabem do que se trata o 
selo arte, 28% disseram que conhecem o selo arte e sabem do que se trata (Figura 
6). Com base nesses resultados, mostra-se que boa parte da população não sabe 
da importância de se adquirir produtos artesanais com o selo arte, pois o mesmo 
tem o objetivo de fi scalizar e garantir qualidade e segurança durante a compra 

Figura 5. Percepção dos entrevistados sobre a presença do selo de inspeção nos 
rótulos.
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Finalizando o questionário, foi perguntado aos participantes se o consumo 
de produtos lácteos produzidos de forma clandestina poderia causar doenças, 
onde 91,8% dos entrevistados disseram que acham que o consumo de qualquer 
produto lácteo produzido de forma clandestina pode causar doenças, seguido 
por 5,7% responderam que não acham que o consumo de produtos lácteos 
clandestinos pode causar doenças, 1,6% dos entrevistados disseram que somente 
o consumo de leite clandestino pode causar doenças e 0,8%  responderam que 
somente o consumo de queijo clandestino pode causar doenças. Esses resultados 
mostram que grande parte da população sabe dos perigos de se consumir produtos 
lácteos de forma clandestina, sem qualquer tipo de fi scalização. Porém esses 
dados contradizem com os resultados obtidos por Florindo, Asma et al.2021 onde 
avaliou-se consumo de leite e derivados informais no município de São Carlos-SP 
relata que 58% dos entrevistados acreditam que leite e derivados podem causar 
doenças e 48% responderam acreditar que leite e derivados lácteos não possam 
causar doenças. Também sendo diferente ao trabalho descrito por Longhi et 
al. (2010), onde apenas 28,3% dos participantes responderam que o leite pode 
transmitir doenças.

Conclusão
Diante dos dados obtidos no presente trabalho, conclui-se que, a maioria 

dos entrevistados demostrou conhecer sobre a importância dos serviços de 
inspeção, e com preferência em comprar seu leite em estabelecimentos seguros, 
mas nem todos adquirem seus produtos lácteos de forma segura. Mesmo 
tendo uma grande quantidade de entrevistados que conhecem sobre os selos 
de inspeção, é importante que se faça uma divulgação sobre os riscos de se 
consumir produtos clandestinos, para que os entrevistados que não participaram 
do trabalho e consumidores que compram seu leite e derivados em feiras, 

Figura 6. Percentagem dos entrevistados que conhecem o selo arte.

de produtos artesanais. Atendendo assim, as exigências legais, mas mantendo as 
caraterísticas de um produto artesanal.
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ambulantes ou em estabelecimentos clandestinos venham adquirir produtos de 
origem animal de qualidade e inspecionados. O questionário demostrou ser uma 
ferramenta satisfatória para identifi car a percepção dos consumidores quanto ao 
conhecimento dos carimbos de inspeção, os locais de compras e a frequências de 
consumo, e que pode ser usado afi m de investigar as demais particularidades dos 
consumidores de cada região, quais lácteos são mais consumidos e quais regiões 
produzem mais leite e seus derivados.
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Resumo. Os gambás são mamíferos sinantrópicos pertencentes ao gênero 

Didelphis. Por serem em sua maioria de vida livre, considera-se que não sejam 

animais hígidos. Nesse sentido, os exames laboratoriais fornecem informações 

indispensáveis para o monitoramento de saúde e a identifi cação das possíveis 

adversidades às quais estão submetidos. O objetivo do presente estudo foi 

determinar o perfi l hematológico e bioquímico de gambás-de-orelha-branca 

(Didelphis albiventris) da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre 

dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram coletadas amostras de sangue por 

punção da veia coccígea ventral ou da veia jugular de 21 animais de vida livre 

atendidos em uma clínica veterinária particular. Os valores médios (±desvio padrão) 

obtidos para o hemograma foram: volume globular (36,5±5,65%), hemoglobina 

(11,2±1,8 g/dL), volume corpuscular médio (86,9±6,78 fL), concentração de 

hemoglobina corpuscular média (30,7±1,25 g/dL), leucócitos (8,77±4,09x103/µL), 

relação neutrófi lo/linfócito (1,54±1,39) e plaquetas (482,86±130,84x103/µL). Em 

contrapartida, os valores médios (±desvio padrão) obtidos para a bioquímica foram: 

ureia (51,2±20,4 mg/dL), creatinina (0,49±0,16 mg/dL), alanina aminotransferase 

(42,5±26,6 U/L), fosfatase alcalina (282±390 U/L) e albumina (3,01±0,86 g/dL). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente signifi cativas entre fi lhotes e 

adultos para nenhum dos parâmetros hematológicos e bioquímicos investigados. 

O presente estudo descreveu valores hematológicos e bioquímicos de gambás-

de-orelha-branca (D. albiventris) de vida livre provenientes de uma população da 

cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em virtude do tamanho amostral 

limitado, não é possível fazer inferências mais precisas, reforçando então a 

necessidade de mais estudos como este para que se possa caracterizar valores de 

referência para a espécie.
Palavras-chave:  Sangue, mamíferos, marsupiais
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Abstract. Opossums are synanthropic mammals belonging to the genus Didelphis. 

Because they are mostly free-living, they are considered not healthy animals. 

In this sense, laboratory tests provide indispensable information for health 

monitoring and identifying the possible adversities to which they are being 

subjected. The objective of the present study was to determine the hematological 

and biochemical profi le of white-eared opossums (Didelphis albiventris) in the city 

of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Between december 2021 and february 2022, 

blood samples were colleted by puncture of the ventral coccygeal vein or jugular 

vein from 21 free-living animals treated at a private veterinary clinic. The average 

values (±standard deviatation) obtained for the complete blood count were: 

packed cell volume (36,5±5,65%), hemoglobin (11,2±1,8 g/dL), mean corpuscular 

volume (86,9±6,78 fL), corpuscular hemoglobin concentration (30,7±1,25 g/dL), 

leukocytes (8,77±4,09x103/µL), neutrophil-lymphocyte ratio (1,54±1,39) e platelets 

(482,86±130,84x103/ µL). On the other hand, the average values (±standard 

deviatation) obtained for biochemistry were: blood urea nitrogen (51,2±20,4 mg/

dL), creatinin (0,49±0,16 mg/dL), alanine aminotransferase (42,5±26,6 U/L), alkaline 

fosfatase (282±390 U/L) e albumin (3,01±0,86 g/dL). No statistically signifi cant 

di� erences were found between puppies and adults for any of the hematological 

and biochemical parameters analyzed. The present study described hematological 

and biochemical values of free-living white-eared opossums (D. albiventris) from a 

population in the city of Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Due to the limited sample 

size, it is not possible to make more accurate inferences, thus reinforcing the need 

for more studies like this in order to characterize reference values for the species.

Keywords: Blood, mammals, marsupials

HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROFILE OF 
WHITE-EARED OPOSSUMS (DIDELPHIS ALBIVENTRIS) 
TREATED AT A VETERINARY CLINIC IN PORTO ALEGRE, RS

Introdução
Didelphis albiventris, popularmente conhecido como gambá-de-orelha-

branca, é uma espécie de marsupial pertencente à Classe Mammalia, Ordem 
Didelphimorphia, Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae e gênero Didelphis. 
Apresenta ampla distribuição na América do Sul, podendo ser encontrado no Brasil, 
principalmente, nos Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Maranhão (Voss & Emmons, 1996; 
Antunes, 2005; Malta & Luppi, 2007).  

Variações nas concentrações e na morfologia de diferentes tipos de células 
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sanguíneas em uma amostra de um animal, são indicativos de estados fi siológicos 
ou patológicos particulares (Casagrande et al., 2009; Tarragona et al., 2011). 
Alguns fatores como alimentação, clima ou estação do ano, podem infl uenciar 
diretamente no hemograma e nas dosagens séricas de enzimas (Borsa et al., 2006; 
Tarragona et al., 2011). 

Desse modo, a hematologia e a bioquímica podem ser ferramentas 
indispensáveis para a avaliação do estado de saúde de populações silvestres de 
Didelphis, contribuindo de forma signifi cativa na clínica e terapêutica destes 
indivíduos que frequentemente são recebidos em zoológicos e centros de triagem. 

Considerando a escassez de parâmetros hematológicos e bioquímicos 
de referência para gambás de vida livre, o presente estudo teve como objetivo 
determinar o perfi l hematológico e bioquímico de gambás-de-orelha-branca (D. 
albiventris) atendidos em uma clínica veterinária em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, visando aprimorar o atendimento, bem como o tratamento de possíveis 
doenças hematológicas e metabólicas que porventura estes animais apresentem.

Material e Métodos
Aspectos Éticos
O presente estudo possui licença do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade/ICMBio (SISBIO n° 80300-1) e da Comissão de Ética no Uso de 
Animais/CEUA da Universidade de Vassouras (protocolo nº 017/2021).

Escolha dos Animais
Foram coletadas amostras de sangue de 21 gambás-de-orelha-branca 

de vida livre, clinicamente saudáveis, através da contenção física, que consistiu 
em segurar o pescoço e a base da mandíbula com uma mão enquanto que a 
outra mão distendia os membros posteriores e a pelve, recebidos em uma clínica 
veterinária particular localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no 
período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Uma vez contidos, os sexos 
foram determinados e as idades foram estimadas com base no peso e na estrutura 
corpórea, sendo classifi cados em fi lhotes os que apresentavam até 300g e em 
adultos os que apresentavam mais de 300g. Após o término da coleta de material, 
os animais foram liberados e realocados na natureza de forma segura.

Coleta das Amostras
Foram coletadas amostras de sangue por punção da veia coccígea ventral 

ou da veia jugular após antissepsia do local com álcool 70% utilizando seringas 
plásticas descartáveis de 1 mL, acondicionadas em tubos pediátricos contendo 
EDTA para as análises hematológicas e tubos pediátricos sem anticoagulante para 
as análises bioquímicas.

Os tubos para hemograma foram mantidos sob refrigeração até serem 
levados ao laboratório, em um período de até no máximo 1 hora. Já os tubos 
sem anticoagulante foram mantidos em temperatura ambiente até a retração do 
coágulo e centrifugado para a separação do soro.
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Processamento das Amostras
Os hemogramas foram realizados por analisador hematológico automático 

modelo pocH-100iV Diff  (Sysmex®, Kobe, Japão) em um laboratório particular 
localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e as lâminas coradas pelo método 
Diff -Quick que, após as contagens, foram avaliadas, assim como a veracidade dos 
dados automáticos foi conferida.

Os soros foram obtidos a partir da centrifugação das amostras colhidas 
em tubo com gel separador na velocidade de 4.500 rpm durante 5 minutos, 
acondicionados em eppendorf e mantidos congelados até a realização dos exames 
no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Veterinário de Vassouras, que 
demorou no máximo três meses desde a coleta. Foram realizadas as dosagens de 
alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), ureia, creatinina e albumina 
(Labtest®, Lagoa Santa – MG, Brasil) de acordo com as instruções do fabricante, 
através do analisador semiautomático de bioquímica modelo BIO-2000 (Bioplus®, 
Barueri – SP, Brasil). 

Análise Estatística
A análise estatística dos dados foi realizada com o software GraphPad 

Prism v9.0. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão (DP) e 
mediana (percentis 25-75) e testados para normalidade pelo teste de Shapiro-
Wilk e igualdade de variâncias através do teste F com nível de signifi cância de 
0,05. Os dados com distribuição normal foram comparados pelo teste t de Welch 
e os dados não-normais foram comparados pelo teste de Mann Whitney sempre 
com nível de signifi cância 0,05.

Resultados e Discussão
Das 21 amostras de D. albiventris analisadas segundo o sexo, 71,4% (15/21) 

eram machos e 28,6% (6/21) eram fêmeas. Já segundo a idade, 61,9% (13/21) eram 
fi lhotes, sendo que 76,9% (10/13) eram machos e 23,1% (3/13) eram fêmeas; e 
38,1% (8/21) eram adultos, sendo que 62,5% (5/8) eram machos e 37,5% (3/8) eram 
fêmeas.

Hemograma
Os resultados encontrados em relação aos parâmetros hematológicos 

analisados na população total, fi lhotes e adultos, são apresentados na Tabela 1 a 
seguir.

Tabela 1 – Parâmetros hematológicos gerais (adultos e fi lhotes agregados) 
e estratifi cados por estágio de vida (13 fi lhotes e 8 adultos).
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Volume Globular e Hemoglobina
De acordo com a Tabela 1, os valores médios do volume globular na 

população total, fi lhotes e adultos foram, respectivamente, 36,5% (±5,65), 36,7% 
(±4,99) e 36,3% (±6,96), enquanto que os valores médios da hemoglobina na 
população total, fi lhotes e adultos foram, respectivamente, 11,2 g/dL (±1,8), 11,2 
g/dL (±1,59) e 11,2 g/dL (±2,21). 

Malta & Luppi (2007) encontraram em D. albiventis um valor médio de 
34,35% (±7,8) para o volume globular e um valor médio de 10,3 g/dL (±2,35) para 
a hemoglobina, enquanto que Carneiro et al. (2010) relataram valores médios de 
34% (±4,32) e 10,97 g/dL (±1,46) para o volume globular e para a hemoglobina, 
respectivamente. Todos os valores citados foram inferiores aos aqui descritos, 
embora ambos os valores encontrados para a hemoglobina tenham sido 
ligeiramente próximos aos deste estudo. 

Casagrande et al. (2009) encontraram para o volume globular valores médios 
de 25,69% (±3,70) em fi lhotes e 33,17% (±14,01) em adultos, todos inferiores aos 
valores aqui descritos. Já para a hemoglobina, os valores médios foram 10,23 g/
dL (±2,71) em fi lhotes e 10,27 g/dL (±2,79) em adultos, um pouco mais próximos 
aos valores aqui descritos, porém ainda inferiores. 

Apesar da espécie ser a mesma, os estudos anteriores foram realizados em 
diferentes estados, com animais tanto de vida livre quanto cativos, provenientes 
de diferentes regiões e submetidos a condições diversas de ambiente, clima e 
alimentação, sendo, portanto, variáveis importantes que podem interferir nos 
resultados do eritrograma.

Em comparação com outras espécies de gambás, Moreira (2013) relatou 

Parâmetro Média ± DP Mediana (percentis 
25%-75%)

Coef. 
Var.

Assimetr
ia

Curtose

Volume Globular (%) 36,5±5,65 37 (34,0-41,5) 15,5% -0,534 0,117
Filhotes 36,7±4,99 37 (34,5-39) 13,6% -0,055 1,82
Adultos 36,3±6,96 39 (28,8-42) 19,2% -0,873 -0,942

Hemoglobina (g/dL) 11,2±1,8 11,6 (10,3-12,6) 16% -0,627 -0,153
Filhotes 11,2±1,59 11,4 (10,4-12) 14,2% -0,261 1,12
Adultos 11,2±2,21 12,3 (8,73-12,9) 19,7% -0,948 -0,921

VCM (fL) 86,9±6,78 88,4 (82,9-91,8) 7,80% -0,738 0,312
Filhotes 88,7±5,22 90 (85,4-92,3) 5,89% -0,745 0,385
Adultos 84±8,31 85,7 (76,3-89) 9,89% -0,169 -0,105

CHCM (g/dL) 30,7±1,25 30,4 (30-31,5) 4,09% 0,649 1,42
Filhotes 30,6±1,15 30,3 (30-31,7) 3,75% -0,291 -0,952
Adultos 30,8±1,48 30,4 (30,3-31,1) 4,81% 1,48 3,99

Leucócitos (103/μL) 8,77±4,09 8,3 (5,35-12,75) 46,7% 0,229 -0,926
Filhotes 9,03±4,11 9,1 (6,1-12,9) 45,5% -0,078 -0,907
Adultos 8,35±4,31 7,6 (5,05-12,03) 51,6% 0,823 -0,034

Rel.neutrófilo/linfócito 1,54±1,39 1,34 (0,62-1,92) 90,2% 2,26 6,41
Filhotes 1,23±0,77 1,34 (0,61-1,42) 62,2% 1,26 2,75
Adultos 2,05±2,02 1,33 (0,65-3,05) 98,6% 1,57 2,54

Plaquetas (103/μL) 482,86±130,84 504 (359-596) 27,1% -0,331 -0,796
Filhotes 489±102,34 534 (374-570) 20,9% -0,465 -1,28
Adultos 472,88±175,41 462,5 (318,25-657,25) 37,1% -0,149 -1,47

*DP – desvio padrão, Coef. – coefi ciente, Rel. – relação, VCM – volume corpuscular médio, CHCM – 
concentração de hemoglobina corpuscular média.
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para o volume globular de D. aurita valores médios de 38,66% (±0,75) na população 
total, 35,38% (±3,94) em fi lhotes e 39,61% (±4,90) em adultos, sendo todos 
superiores aos valores aqui descritos. Já para a hemoglobina, os valores médios 
foram 12,78 g/dL (±1,68) na população geral, 13,09 g/dL (±1,68) em adultos e 11,71 
g/dL (±1,23) em fi lhotes, sendo este último um valor semelhante ao aqui descrito 
para a faixa etária. Por outro lado, os valores na população total e em adultos 
foram considerados superiores aos encontrados neste estudo. Estas variações, 
embora pouco signifi cativas, podem se dar ao fato de se tratarem de espécies 
diferentes. 

Na comparação entre os grupos, Moreira (2013) obteve diferença estatística 
signifi cativa para o volume globular e para a hemoglobina (p<0,05), ao passo que 
Casagrande et al. (2009) obtiveram apenas para o volume globular, sendo em 
ambos os casos maiores em adultos do que em fi lhotes.

Um fator relevante a ser levado em consideração em relação às variações 
observadas entre os valores encontrados, é a metodologia empregada para 
a determinação dos parâmetros hematológicos. Enquanto os demais autores 
realizaram as contagens manualmente, o hemograma do presente estudo foi 
realizado por automação, logo pequenas diferenças podem ser observadas 
(Harvey, 2012).

A assimetria negativa na distribuição dos valores do hematócrito e da 
hemoglobina em adultos (-0,873 e -0,948, respectivamente) indicou que valores 
extremos infl uenciaram na média do grupo. Após a análise individual dos dados, 
pôde-se perceber que duas fêmeas adultas apresentaram valores baixos para o 
volume globular e para a hemoglobina (25 e 27% e 7,6 e 8,2 g/dL), possivelmente 
pelos altos níveis de estrogênio, visto que a coleta de sangue foi realizada durante o 
período reprodutivo, o que pode ter acarretado na queda de ambos os parâmetros 
por conta da inibição da eritropoiese provocada por este hormônio em alguns 
mamíferos (Thrall, 2015).

O volume globular corresponde à porcentagem composta pelos eritrócitos 
em relação ao sangue total, enquanto a concentração de hemoglobina sanguínea 
corresponde à quantidade de gramas de hemoglobina por 100 mL de sangue. 
Ambos são parâmetros que, quando se apresentam reduzidos, sugerem anemia, 
e, quando se apresentam aumentados, sugerem policitemia (Stockham & Scott, 
2019).
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Volume Corpuscular Médio (VCM) e Concentração de Hemoglobina 
Corpuscular Média (CHCM)

Os valores médios do VCM na população total, fi lhotes e adultos (Tabela 1) 
foram, respectivamente, 86,9 fL (±6,78), 88,7 fL (±5,22) e 84 fL (±8,31), enquanto 
que os valores médios da CHCM na população total, fi lhotes e adultos foram, 
respectivamente, 30,7 g/dL (±1,25), 30,6 g/dL (±1,15) e 30,8 g/dL (±1,48). 

Malta & Luppi (2007) relataram em D. albiventris um valor médio de 90,25 
fL (±9,6) para o VCM e um valor médio de 33,9 g/dL (±3,1) para o CHCM, sendo 
valores superiores aos aqui descritos, enquanto Carneiro et al. (2010) encontraram 
um valor médio de 80,88 fL (±3,81) para o VCM e um valor médio de 32,16 g/
dL (±0,64) para o CHCM. Os valores citados foram, respectivamente, inferiores e 
superiores aos descritos neste estudo.

Comparativamente, Casagrande et al. (2009) encontraram para o VCM 
valores médios de 74,88 fL (±27,68) em fi lhotes e 71,34 fL (±23,74) em adultos, 
inferiores aos valores aqui descritos. Já para o CHCM, os valores médios foram 
40,13 g/dL (±10,42) em fi lhotes e 32,48 g/dL (±2,43) em adultos, ambos superiores 
aos valores encontrados neste estudo. Por outro lado, Moreira (2013) relatou para 
o VCM de D. aurita valores médios de 71,69 fL (±3,56) na população total, 71,38 fL 
(±6,53) em fi lhotes e 71,83 fL (±2,14) em adultos, sendo todos inferiores aos valores 
aqui descritos. Já para a CHCM, os valores médios foram 33,01 g/dL (±0,63) na 
população total, 33,08 g/dL (±0,75) em fi lhotes e 32,99 g/dL (±0,60) em adultos, 
sendo considerados superiores aos valores aqui descritos.

Como mencionado anteriormente, a diferença entre a metodologia manual 
empregada nos demais estudos e a metodologia de automação empregada neste 
estudo, deve ser levada em consideração em relação às variações observadas 
(Harvey, 2012).

A partir da análise dos estudos anteriormente citados, sugere-se que em D. 

Figura 1 – Gráfi co Boxplot do volume globular (VG) em adultos e fi lhotes (A) e da hemoglobina em 
adultos e fi lhotes (B). *Hb – Hemoglobina.
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albiventris o VCM seja em torno de 85 fL e o CHCM em torno de 35 g/dL, uma vez 
que o desvio-padrão estimado por Casagrande et. al. (2009) foi extremamente 
amplo, incluindo valores próximos a 90 fL e 40 g/dL como normais.

Apesar do VCM apresentar um valor alto quando comparado ao de 
outros mamíferos, não foram observadas anisocitose ou policromasia na análise 
morfológica dos esfregaços sanguíneos dos gambás. No caso de equinos, por 
exemplo, anisocitose e policromasia não são observadas em anemias regenerativas 
como em outras espécies (Thrall, 2015). Sendo assim, outros estudos relacionados 
a este fato devem ser realizados pois, para afi rmar que não há regeneração 
associada e que as hemácias estão normocíticas, o mielograma e a contagem de 
reticulócitos devem ser executados em paralelo ao hemograma.

O VCM corresponde ao volume eritrocitário médio, enquanto que a 
CHCM corresponde ao teor de hemoglobina médio dentro dos eritrócitos, 
sendo ambos índices utilizados para a classifi cação morfológica da anemia, 
que pode ser microcítica, normocítica ou macrocítica, quando os eritrócitos 
apresentam, respectivamente, tamanho pequeno, normal ou grande; bem como 
pode ser hipocrômica ou normocrômica, quando os eritrócitos apresentam, 
respectivamente, teor de hemoglobina diminuído ou normal. Embora a anemia 
hipercrômica não ocorra, é possível observar um falso aumento de CHCM devido 
à hemólise intravascular ou quando o tamanho dos eritrócitos é menor do que o 
limiar de detecção do contador de células (Thrall, 2015).

Leucometria Global
Os valores médios da leucometria global na população total, fi lhotes e 

adultos (Tabela 1) foram, respectivamente, 8,77x103/µL (±4,09), 9,03x103/µL 
(±4,11) e 8,35x103/µL (±4,31).

Malta & Luppi (2007) encontraram em D. albiventris um valor médio de 

Figura 2 – Gráfi co Boxplot do volume corpuscular médio (VCM) em adultos e fi lhotes (A) e da 
concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) em adultos e fi lhotes (B).
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9,48x103/µL (±2,2), superior ao valor descrito neste estudo, enquanto Carneiro 
et al. (2010) relataram um valor médio de 16,75x106/µL (±2,06), excessivamente 
superior ao valor aqui descrito. Já em estudo conduzido na Argentina, Tarragona et 
al. (2011) encontraram um valor médio de 27.097/µL (±14.312), extraordinariamente 
superior ao valor aqui descrito.

Comparativamente, Casagrande et al. (2009) encontraram valores 
médios de 4.667/µL (±4.027) em fi lhotes e 11.683/µL (±7.245) em adultos, sendo 
considerados, respectivamente, inferiores e superiores aos valores aqui descritos, 
enquanto Moreira (2013), trabalhando com D. aurita, relatou valores médios 
de 19.678,52/µL (±10.152,26) na população geral, 15.366,67/µL (±6.924,12) em 
fi lhotes e 20.930/µL (±10.711,31) em adultos, sendo todos bastante superiores 
aos valores encontrados neste estudo. Neste caso em específi co, os animais se 
encontravam intensamente parasitados e apresentando múltiplas parasitoses 
simultâneas, o que explica os valores elevados.

Na comparação entre os grupos, tanto Casagrande et al. (2009) quanto 
Moreira (2013) obtiveram diferença estatística signifi cativa (p<0,05), sendo maior 
em adultos do que em fi lhotes, o que pode ser justifi cado pelo fato de que animais 
adultos de vida livre, em geral, são mais parasitados e infectados por diversos 
agentes (Casagrande et al., 2009).

Em todos os estudos anteriores, as amostras foram obtidas a partir da 
captura e/ou contenção dos animais. Essa informação é bastante relevante no 
momento da interpretação do leucograma visto que, tanto a resposta à excitação 
mediada pela liberação de epinefrina (estresse fi siológico) quanto a resposta ao 
estresse mediada pela liberação de cortisol (estresse sistêmico), resultam no desvio 
de leucócitos do compartimento marginal para o compartimento circulatório, 
que se manifesta através do aumento no número de leucócitos (leucocitose) 
(Stockham & Scott, 2019; Weiser, 2015). Além disso, as diferenças podem dever-se 
às condições ambientais, climáticas e alimentares adversas às quais estes animais 
estiveram submetidos, bem como possíveis variações entre as diferentes espécies 
(Moreira, 2013).

Os altos coefi cientes de variação em fi lhotes e adultos (45,5% e 51,6%, 
respectivamente) indicaram uma alta dispersão dos valores. Essa dispersão pode ter 
decorrido do estresse da contenção, que, como detalhado no parágrafo anterior, 
pode desencadear em leucocitose. A distribuição platicúrtica (curtose = -0,926) 
indicou uma alta variação dos valores em torno da média, havendo, portanto, 
tanto indivíduos com leucometria alta quanto indivíduos com leucometria baixa 
quando comparados aos valores descritos para a espécie
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Figura 3 – Gráfi co Boxplot da leucometria global em adultos e fi lhotes.

Relação Neutrófi lo/Linfócito
Os valores médios da relação neutrófi lo/linfócito na população total, 

fi lhotes e adultos (Tabela 1) foram, respectivamente, 1,54 (±1,39), 1,23 (±0,77) e 
2,05 (±2,02).

Carneiro et al. (2010) encontraram em D. albiventris um valor médio de 0,99 
(±0,35), inferior ao valor aqui descrito. Nesse caso, as amostras foram obtidas a 
partir da captura e contenção dos animais, fator importante para a determinação 
da relação neutrófi lo/linfócito já que esta sofre interferência tanto da epinefrina 
quanto do cortisol. Enquanto o estresse fi siológico ocasiona o aumento do 
número de neutrófi los (neutrofi lia) e do número de linfócitos (linfocitose) pelo 
desvio do compartimento marginal para o compartimento circulatório, o estresse 
sistêmico causa, além da neutrofi lia pelo desvio do compartimento marginal para 
o compartimento circulatório e pelo aumento na liberação da medula óssea, a 
apoptose dos linfócitos, alterando seus padrões de recirculação e consequente 
diminuição do seu número (linfopenia) (Stockham & Scott, 2019; Weiser, 2015).

O alto coefi ciente de variação na população total (90,2%), associado 
à distribuição leptocúrtica (curtose = 6,41), demonstraram que, apesar de se 
observar uma signifi cativa variação em torno da média, os valores tenderam a se 
concentrar consideravelmente ao redor desta. 

Sugere-se, portanto, que a relação neutrófi lo/linfócito dessa espécie seja 
caracterizada como sendo maior que 1. Todavia, é importante verifi car os fatores 
que possam levar às alterações relacionadas ao estresse fi siológico/sistêmico.
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Figura 4 – Gráfi co Boxplot da relação neutrófi lo/linfócito em adultos e fi lhotes.

Plaquetometria
Os valores médios da contagem de plaquetas na população total, fi lhotes e 

adultos (Tabela 1) foram, respectivamente, 482,86x103/µL (±130,84), 489x103/µL 
(±102,34) e 472,88x103/µL (±175,41). 

Carneiro et al. (2010) encontraram em D. albiventris um valor médio de 
314,38x103/µL (±49,26), relativamente próximo, porém ainda inferior ao valor aqui 
descrito, enquanto Moreira (2013), trabalhando com D. aurita, encontrou valores 
médios na população total, fi lhotes e adultos de, respectivamente, 514,70x103/
µL (±323,10), 849x103/µL (±138) e 413x103/µL (±295), sendo este último inferior 
ao valor aqui descrito. Por outro lado, os valores na população total e em fi lhotes 
foram superiores aos descritos neste estudo. 

Na comparação entre os grupos, Moreira (2013) obteve diferença estatística 
signifi cativa (p<0,05), sendo maior em fi lhotes do que em adultos.

A contagem de plaquetas pode sofrer inúmeras alterações decorrentes do 
tempo e dos métodos de colheita do sangue, bem como do tempo decorrido entre 
a obtenção da amostra e a análise no laboratório. A trombocitopenia pode ocorrer 
em virtude da formação de agregados plaquetários (pseudotrombocitopenia), 
distribuição anormal (sequestro), infecções, doenças autoimunes e neoplasias. Por 
outro lado, a trombocitose pode ocorrer por contração esplênica em resposta à 
liberação de epinefrina e processos infl amatórios (Baker, 2015; Stockham & Scott, 
2019).
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Figura 5 – Gráfi co Boxplot das plaquetas em adultos e fi lhotes.

*ALT – alanina aminotransferase, FA – fosfatase alcalina.

Bioquímica
Os resultados encontrados em relação aos parâmetros bioquímicos 

analisados na população total, fi lhotes e adultos, são apresentados na Tabela 2 a 
seguir.

Tabela 2 – Parâmetros bioquímicos gerais (adultos e fi lhotes agregados) e 
estratifi cados por estágio de vida (13 fi lhotes e 8 adultos).

Ureia
De acordo com a Tabela 2, os valores médios da ureia na população total, 

fi lhotes e adultos foram, respectivamente, 51,2 mg/dL (±20,4), 45,5 mg/dL (±15,9) 
e 60,5 mg/dL (±24,5). 

Malta & Luppi (2007) encontraram em D. albiventris um valor médio de 53 
mg/dL (±20,6), considerado superior, porém bem próximo ao valor descrito neste 
estudo, enquanto Shimono et al. (2013) relataram um valor médio de 73,62 mg/dL 
(±42,8), superior ao valor aqui descrito. Já em comparação com outras espécies 

Parâmetro Média ± DP Mediana (percentis 25%-75%) Coef. Var. Assimetria Curtose
Ureia (mg/dL) 51,2±20,4 50 (35-61,5) 39,9% 0,680 0,545

Filhotes 45,5±15,9 49 (33,5-58,5) 35% -0,273 -0,862
Adultos 60,5±24,5 50,5 (45-88,3) 40,4% 0,621 -0,921

Creatinina (mg/dL) 0,49±0,16 0,5 (0,4-0,6) 32,1% -0,002 -0,131
Filhotes 0,49±0,16 0,5 (0,4-0,55) 32,5% 0,297 0,599
Adultos 0,49±0,16 0,5 (0,4-0,6) 33,7% -0,512 -0,407

ALT (U/L) 42,5±26,6 31,4 (26-52) 62,5% 1,35 1,21
Filhotes 46,2±28,1 36,6 (26,1-52) 60,9% 1,53 1,43
Adultos 36,5±24,4 26 (18,3-52,2) 66,8% 1,09 0,704

FA (U/L) 282±390 91 (66-298) 138% 2,04 3,23
Filhotes 358±474 91 (62-672) 132% 1,49 0,745
Adultos 158±145 86,5 (66-248) 91,6% 1,65 2,33

Albumina (g/dL) 3,01±0,86 2,83 (2,45-3,7) 28,7% 0,373 -0,076
Filhotes 3,16±0,87 2,83 (2,45-3,94) 27,6% 0,749 0,749
Adultos 2,75±0,84 2,84 (2,13-3,38) 30,5% -0,377 0,305
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Figura 6 – Gráfi co Boxplot da ureia em adultos e fi lhotes.

Creatinina
Os valores médios da creatinina na população total, fi lhotes e adultos 

(Tabela 2) foram, respectivamente, 0,49 g/dL (±0,16), 0,49 g/dL (±0,16) e 0,49 g/
dL (±0,16).

Malta & Luppi encontraram em D. albiventris um valor médio de 0,5 g/dL 
(±0,1), bastante semelhante ao valor descrito neste estudo, enquanto Shimono 
et al. (2013) relataram um valor médio de 0,31 g/dL (±0,27), inferior ao valor aqui 
descrito. Por outro lado, Moreira (2013) encontrou em D. aurita valores médios 
de 0,44 g/dL (±0,13) na população total, 0,37 g/dL (±0,10) em fi lhotes e 0,46 g/dL 
(±0,13) em adultos, todos inferiores aos valores aqui descritos.

Na comparação entre os grupos, Moreira (2013) obteve diferença estatística 
signifi cativa (p<0,05), sendo maior em adultos do que em fi lhotes, o que não foi 
observado aqui. Entretanto, fi cou constatado que as distribuições dos valores 
foram bastante semelhantes (Figura 7) e com baixos coefi cientes de variação 
(32,5% em fi lhotes e 33,7% em adultos).

de gambás, Moreira (2013) encontrou em D. aurita valores médios de 83,57 mg/dL 
(±20,11) na população total, 77 mg/dL (±28,80) em fi lhotes e 85,4 mg/dL (±18,15) 
em adultos, sendo todos superiores aos valores aqui descritos.

A ureia é sintetizada no fígado a partir da amônia proveniente do catabolismo 
dos aminoácidos e excretada principalmente pela via renal. Em mamíferos, o nível 
de ureia é indicador de funcionamento renal, bem como da ingestão de proteínas. 
O seu aumento no sangue ocorre em função do aumento do catabolismo 
proteico (dietas hiperproteicas, infecção ou febre), diminuição da perfusão renal 
(desidratação ou doença cardiovascular), doenças renais (nefrite, necrose tubular 
e neoplasias) e obstruções. Por outro lado, a sua diminuição ocorre em casos de 
insufi ciência hepática, quando diminui a sua síntese, estando associada também a 
dietas defi cientes em proteínas (González & Silva, 2022).
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A creatinina é derivada, praticamente em sua totalidade, do catabolismo 
de creatina e de fosfocreatina presente no tecido muscular. Sua concentração 
sanguínea é proporcional à massa muscular. Por essa razão, situações de 
caquexia, atrofi a muscular e outras enfermidades musculares, levam à diminuição 
da concentração, além de hidratação excessiva e insufi ciência hepática. Ao 
mesmo tempo, em situações de exercício prolongado ou intenso, pode ser 
observado um aumento nos níveis plasmáticos. Por conta da produção constante 
e excreção exclusiva pela via renal, os níveis de creatinina refl etem bem a taxa 
de fi ltração glomerular (TFG), sendo considerada um melhor marcador que a 
ureia. Diferentemente da ureia, o teor de creatinina não é afetado pelo aumento 
do catabolismo proteico ou pela dieta, justifi cando, assim, a não existência de 
variações entre um estudo e outro (González & Silva, 2022).

Alanina Aminotransferase (ALT)
Os valores médios da ALT na população total, fi lhotes e adultos (Tabela 

2) foram, respectivamente, 42,5 U/L (±26,6), 46,2 U/L (±28,1) e 36,5 U/L (±24,4), 
sendo muito impactados por valores extremos de alguns indivíduos. 

Shimono et al. (2013) encontraram em D. albiventris um valor médio de 
12,6 U/L (±7,33), excessivamente inferior ao valor aqui descrito, enquanto Moreira 
(2013), trabalhando com D. aurita, relatou valores médios de 85,01 U/L (±65,65) 
na população total, 92,7 U/L (±56,66) em fi lhotes e 83,73 U/L (±63,94) em adultos, 
sendo bastante superiores aos valores encontrados neste estudo.

O fato da assimetria positiva na distribuição dos valores ter sido a segunda 
maior na população total (1,35) quando comparada às demais pode ser explicada 
pelo n pequeno, embora a sanidade dos animais também possa interferir, uma 
vez que o aumento na atividade sérica de ALT, quando não associado ao aumento 
de alguma enzima específi ca para lesão muscular (p. ex., creatinoquinase [CK]), 
só é justifi cado em casos de lesões hepáticas de natureza infl amatória, tóxica e 
degenerativa (Alisson, 2015). Além disso, vale ressaltar que a dispersão dos valores 

Figura 7 – Gráfi co Boxplot da creatinina em adultos e fi lhotes. *Creat – Creatinina.
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Fosfatase Alcalina
Os valores médios da fosfatase alcalina na população total, fi lhotes e 

adultos (Tabela 2) foram, respectivamente, 282 U/L (±390), 358 U/L (±474) e 158 
U/L (±145), sendo muito impactados por valores extremos de alguns indivíduos.

Malta & Luppi (2007) encontraram em D. albiventris um valor médio de 
11,9 U/L (±4,2), demasiadamente inferior ao valor encontrado neste estudo, 
enquanto Shimono et al. (2013) relataram um valor médio de 365,0 U/L (±220,5), 
sendo considerado superior ao valor aqui descrito. Por outro lado, Moreira (2013) 
encontrou em D. aurita valores médios de 420,38 U/L (±371) na população total, 
636,54 U/L (±255,66) em fi lhotes e 388,72 U/L (±381,97) em adultos, sendo todos 
superiores aos valores aqui descritos. 

Na comparação entre os grupos, Moreira (2013) obteve diferença estatística 
signifi cativa (p<0,05), sendo maior em fi lhotes do que em adultos.

O fato da assimetria positiva na distribuição dos valores ter sido a maior na 
população total (2,04) quando comparada às demais pode ser explicada pelo n 
pequeno, visto que média foi infl uenciada por valores extremos principalmente 
de alguns fi lhotes, o que possivelmente se deu pelo aumento da atividade 
osteoblástica. Da mesma forma que ocorre na ALT, a dispersão dos valores da 
fosfatase alcalina será sempre apresentada de forma positiva pois, por se tratar 
de uma enzima, a sua produção é ativa e a sua alteração tende a acarretar no 
aumento e não na diminuição da concentração, não existindo, portanto, valores 
negativos.

A fosfatase alcalina é uma enzima presente nas membranas celulares e é 
sintetizada por vários tecidos ou órgãos, tais como os ossos, os rins, os intestinos, 

Figura 8 – Gráfi co Boxplot da alanina aminotransferase (ALT) em adultos e fi lhotes.

da ALT será sempre apresentada de forma positiva pois, por se tratar de uma 
enzima, a sua produção é ativa e a sua alteração tende a acarretar no aumento e 
não na diminuição da concentração, não existindo, portanto, valores negativos.
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o pâncreas, a placenta e o fígado, sendo este último responsável pela maior 
parte da atividade sérica normal. O seu aumento, portanto, comumente está 
relacionado ao aumento da atividade osteoblástica, detectado principalmente em 
animais jovens em fase de crescimento, bem como a doenças hepatobiliares (p. 
ex., colestase) (Allison, 2015).

Figura 9 – Gráfi co Boxplot da fosfatase alcalina em adultos e fi lhotes. *Fosf – Fosfatase alcalina.

Albumina
Os valores médios da albumina na população total, fi lhotes e adultos (Tabela 

2) foram, respectivamente, 3,01 g/dL (±0,86), 3,16 g/dL (±0,87) e 2,75 g/dL (±0,84).
Malta & Luppi (2007) encontraram em D. albiventris um valor médio de 2,75 

g/dL (±0,2), enquanto Shimono et al. (2013) relataram um valor médio de 2,87 g/dL 
(±0,38), ambos considerados discretamente inferiores aos valores aqui descritos. 
Já Moreira (2013), trabalhando com D. aurita, encontrou valores médios de 3,03 
g/dL (±0,69) na população total, 2,21 g/dL (±0,74) em fi lhotes e 3,17 g/dL (±0,58) 
em adultos. O valor médio na população total foi semelhante ao aqui descrito. 
Por outro lado, os valores médios em fi lhotes e adultos foram, respectivamente, 
inferiores e superiores aos encontrados neste estudo. 

Na comparação entre os grupos, Moreira (2013) obteve diferença estatística 
signifi cativa (p<0,05), sendo maior em adultos do que em fi lhotes. 

A albumina corresponde a menor e mais abundante proteína do plasma 
sanguíneo. A hiperalbuminemia normalmente está relacionada à perda de água 
plasmática, o que refl ete em desidratação, sendo observado um aumento relativo. 
Já a hipoalbuminemia, quando não acompanhada de hipoglobulinemia, pode 
indicar insufi ciência hepática, inanição/caquexia, parasitismo gastrointestinal, má 
absorção intestinal/má digestão, infl amação e doença glomerular, seja por menor 
produção ou por maior perda de albumina (Allison, 2015). 
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Figura 10 – Gráfi co Boxplot da albumina em adultos e fi lhotes. *Alb – Albumina.

Conclusão
Quanto à análise estatística dos dados, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente signifi cativas entre fi lhotes e adultos para nenhum dos parâmetros 
hematológicos e bioquímicos investigados, devido possivelmente ao n pequeno 
(n = 21).

O presente estudo descreveu valores hematológicos e bioquímicos de 
gambás-de-orelha-branca (D. albiventris) de vida livre provenientes de uma 
população da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em virtude do tamanho 
amostral limitado, não é possível fazer inferências mais precisas, reforçando então 
a necessidade de mais estudos como este para que se possa caracterizar valores 
de referência para a espécie.

Referências Bibliográfi cas
Allison, R. W. (2015). Avaliação Laboratorial da Função Hepática. In: Thrall, 

M. A., Allison, R. W., Campbell, T. W. & Weiser, G. Hematologia e Bioquímica Clínica 
Veterinária. 853-903. Roca, São Paulo.

Antunes, G. M. (2005). Diversidade e Potencial Zoonótico de Parasitos 
de Didelphis albiventris Lund, 1841 (Marsupialia: Didelphidae). Tese (Doutorado 
em Ciências Veterinárias na área de Parasitologia) – Faculdade de Veterinária, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Baker, D. C. (2015). Diagnóstico das Anormalidades de Hemostasia. In: 
Thrall, M. A., Allison, R. W., Campbell, T. W. & Weiser, G. Hematologia e Bioquímica 
Clínica Veterinária. 399-439. Roca, São Paulo.

Borsa, A., Boretti, L. P., Saito, M. E., Kohayagawa, A. & Kuibida, K. (2006). Níveis 
Séricos de Enzimas de Função Hepática em Frangos de Corte de Criação Industrial 
Clinicamente Saudáveis. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
58, 675-677. Doi https://doi.org/10.1590/S0102-09352006000400035. 



247 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

Casagrande, R. A., César, M. O., Horta, M. C., Matushima, E. R., Rossi, S. 
& Teixeira, R. H. (2009). Perfi l Hematológico de Gambás Didelphis aurita e D. 
albiventris do Estado de São Paulo, Brasil. Acta Scientiarum Biological Sciences, 
31, 185-189. Doi https://doi.org/10.4025/actascibiolsci.v31i2.7007.

Carneiro, A. S., Oliveira, J. B., Regô, E. W. & Teixeira, M. N. (2010). Parâmetros 
Hematológicos de Didelphis albiventris (Linnaeus, 1847) de Vida Livre Provenientes 
do Município de Igarassú, Pernambuco, Brasil. Medicina Veterinária (UFRPE), 4, 
9-15. 

González, F. H. D. & Silva, S. C. (2022). Introdução à Bioquímica Clínica 
Veterinária. 1-1089. ePub, Porto Alegre.

Harvey, J. W. (2012). Veterinary Hematology: A Diagnostic Guide and Color 
Atlas. 1-367. Elsevier, Saint Louis, Missouri, USA.

Malta, M. C. C. & Luppi, M. M. (2007). Marsupialia – Didelphomorphia 
(Gambá, Cuíca). In: Cubas, Z. S., Silva, J. C. R. & Catão-Dias, J. L. (ed.). Tratado de 
Animais Selvagens: Medicina Veterinária. 340-357. Roca, São Paulo.

Moreira, S. B. (2013). Avaliação de Aspectos Hematológicos, Bioquímicos 
e de Hemoparasitas em População de Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826 
(Didelphimorphia: Didelphidae) da Serra dos Órgãos, RJ. Tese (Doutorado em 
Meio Ambiente) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

Shimono, J. Y., Fronazari, F., Lohn, K. S. & Tahakira, R. K. (2013). Bioquímica 
Sérica do Gambá-de-Orelha-Branca – Didelphis albiventris. XXV Congresso de 
Iniciação Científi ca da UNESP, Barra Bonita.

Stockham, S. L. & Scott, M. A. (2019). Fundamentos de Patologia Clínica 
Veterinária. 1-729. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.

Tarragona, E. L., Barengo, E., Beldomenico, P. M., Correa, A. I., Delgado, A. R., 
Manzoli, D. E., Mastropaolo, M. & Zurvera, D. (2011). Parámetros Hematológicos de 
la Comadreja Overa, Didelphis albiventris (Lund, 1841), de Poblaciones Silvestres 
del Centro de la Argentina. Invet, 13, 97-105.

Thrall, M. A. (2015). Anemia não regenerativa. In: Thrall, M. A., Allison, R. W., 
Campbell, T. W. & Weiser, G. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 276-
305. Roca, São Paulo.

Voss, R. S. & Emmons, L. (1996). Mammalian Diversity in Neotropical Lowland 
Rainforests: A Preliminar Assessment. Bulletin of the American Museum of Natural 
History, 230, 1-115. 

Weiser, G. (2015). Interpretação da Resposta Leucocitária na Doença. In: 
Thrall, M. A., Allison, R. W., Campbell, T. W. & Weiser, G. Hematologia e Bioquímica 
Clínica Veterinária. 276-305. Roca, São Paulo.



248 III Encontro em Diagnóstico em Medicina Veterinária

LEVANTAMENTO DO CONHECIMENTO DOS PRODUTORES 
RURAIS SOBRE MASTITE BOVINA NA REGIÃO SUL 
FLUMINENSE 
Ivan Gama Quintanilha Neto1, Thiago Luiz Pereira Marques² 
1Discente em Medicina Veterinária, pela Universidade de Vassouras, Vassouras – RJ, Brasil.  E-mail: ivanqneto@
hotmail.com
2Docente da Universidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil. E-mail: marques_vet@yahoo.com.br
*Autor para correspondência, E-mail: ivanqneto@hotmail.com

Resumo. A mastite é uma doença de extrema importância no setor leiteiro. A 

patologia é defi nida como um processo infl amatório na glândula mamária, sendo 

considerada a doença de maior impacto para a bovinocultura no Brasil. O objetivo 

do presente estudo foi verifi car o nível de conhecimento sobre a mastite bovina 

na região Sul Fluminense, por meio de um questionário eletrônico. Diante dos 

resultados pode-se afi rmar que a maioria dos produtores consideram importante 

o conhecimento sobre a doença, porém mais da metade dos entrevistados não 

tem total conhecimento.
Palavras-chave:  diagnóstico, gado leiteiro, mastite

Abstract. Mastitis is an extremely importante disease in the dairy sector. The 

pathology is defi ned as an infl ammatory process in the mammary gland, being 

considered the disease with the greatest impacto on cattle farming in Brazil. 

The aim of the presente study was to verify the level of knowledge about bovine 

mastites in the South Fluminense region, through an electronic questionnaire. 

Based on the results, it can be stated that most producers consider knowledge 

about the disease to be important, but more that Half of those interviewed do not 

have full knowledge.

Keywords: diagnosis, dairy cattle, mastites

SURVEY OF THE KNOWLEDGE OF RURAL PRODUCERS 
ABOUT BOVINE MASTITES IN THE REGION OF SOUTHERN 
FLUMINENSE

Introdução
O leite é um dos produtos mais importantes da agropecuária brasileira. No 

ramo do agronegócio, o Brasil se posiciona como um dos maiores produtores de 
leite e derivados no mundo (Fao, 2017). Na pecuária leiteira, a mastite ainda é uma 
doença que pode causar enormes perdas econômicas, reduzindo em quantidade 
e qualidade o leite e derivados lácteos (Coser et al., 2012).

Para Tozzetti et al. (2008), a mastite bovina é a patologia mais comum e de 
maior impacto econômico para o setor, a doença é defi nida como uma reação 
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infl amatória da glândula mamária, e tem como causa principal a infecção por 
bactérias invasivas e outros microrganismos, como fungos, leveduras e vírus.

A mastite pode ser diagnosticada como clínica ou subclínica. A mastite 
clínica são os casos em que a vaca apresenta sintomas bem evidentes como: 
edema, hipertermia, endurecimento e sinais de dor na glândula mamária e/ou 
aparecimento de pus, grumos (Figura 1) ou alterações na característica do leite. 
Além da queda na produção, pode ocasionar perda de função de um ou mais 
quartos mamários, além de um possível óbito do animal (Tozzetti et al., 2008).

Na mastite subclínica, diferente da forma clínica, não há alterações visíveis 
no úbere e não são observadas anormalidades no leite. Caracteriza-se por 
alterações do leite, como aumento na contagem das células somáticas (CCS) e 
alterações nos teores de cálcio, caseína, gordura e lactose, determinando queda 
no rendimento da produção de seus derivados e reduzindo o tempo de prateleira 
dos mesmos (Dias, 2007).

A mastite é uma das principais enfermidades que afetam o gado de leite, 
trazendo enormes prejuízos fi nanceiros. Diante disso, compreende-se que o 
conhecimento sobre essa doença é de suma importância dentro da pecuária 
leiteira, o objetivo do presente estudo é avaliar o nível de conhecimento dos 
produtores sobre a patologia.

Figura 1. Teste da caneca de fundo preto apresentando grumos na mostra.
Fonte: Ourofi no Saúde Animal (2018)

Figura 2. Teste da caneca de fundo preto não apresenta grumos no leite, resultando em negativo para 
mastite clínica.

Fonte: Arquivo Pessoal (2022)
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Material e métodos
O presente estudo foi submetido ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) e 

aprovado com o número do parecer 5.108.339. Para o contato com os produtores 
rurais utilizamos redes sociais, onde foi feito o convite para participar do estudo, 
para uso dos dados coletados com o formulário, foi necessário o consentimento 
dos produtores através do aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).

Por motivo da pandemia do COVID-19, impedindo o contato presencial, 
a pesquisa foi realizada por meio de um questionário online elaborado pela 
plataforma do Google Forms, composto por linguagem simples e de fácil leitura. 
Obtivemos a participação de 30 produtores rurais da região Sul Fluminense, que 
possuem envolvimento direto com a pecuária leiteira.

Fizemos um questionário com dez perguntas sobre a mastite bovina, onde 
demos ênfase aos principais pontos da patologia, como: tipos de mastite, bactérias 
causadoras, diagnóstico, sintomatologia, tratamento e o nível de importância da 
doença. Todas as perguntas realizadas foram organizadas e tabuladas com auxílio 
do aplicativo Excel e podem ser observadas nas tabelas abaixo.

Resultados e discussão
É de extrema importância que saibamos quão bem informados os produtores 

se encontram referente a essa patologia. Assim, quando foi perguntado o que 
era mastite (Figura 3), 21 dos participantes que correspondem 70%, disseram que 
sabiam o que era, portanto tinham conhecimento “médio” sobre a doença. E 
apenas 2 produtores; 6,7% assinalaram a opção “Sim, sei tudo sobre a doença”. A 
alternativa “sim, sei pouco sobre a doença” foi escolha para 7 produtores (23,3%).

Figura 3. Conhecimento sobre o que é mastite bovina.

Já na segunda pergunta, a grande maioria dos produtores leiteiros 
responderam que sabem os tipos de mastite, totalizando 23 respostas, 
correspondendo a 76,7%. Somente 4 produtores marcaram ter dúvidas sobre os 
tipos da doença (13,3%). E a expressiva minoria, 3 produtores assinalaram que não 
sabem (10%). Esses dados podem ser observados na (Tabela 1). 

A mastite pode ser separada em dois tipos (ambiental e contagiosa), no caso 
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da mastite ambiental elas são causadas por microrganismos presentes no esterco, 
barro e água, os quais, ao entrarem no interior do úbere, encontram condições 
de multiplicação, provocando casos graves de mastite (Rangel, 2009). A mastite 
contagiosa, em geral, é causada por bactérias que colonizam a pele da glândula 
mamária e, a partir do esfíncter do teto, invadem a cisterna do teto e alojam-se nas 
suas porções secretoras. Uma vez estabelecidas nesse local, essas essas bactérias 
se multiplicam e geram processo infl amatórios (Langoni et al., 1998).

Tabela 1. Pergunta realizadas aos produtores leiteiros sobre os tipos de 

mastite bovina.

Dos entrevistados, 16 afi rmaram que não conhecem as bactérias causadoras 
da mastite (53,3%). Portanto, 5 produtores disseram ter conhecimento sobre as 
bactérias, correspondendo a 16,7%. A alternativa “algumas” foi assinalada por 9 
produtores, totalizando 30%. Esses dados podem ser observados na (Tabela 2).

Radostis et al. (2007) descreveram a existência de mais de 140 espécies, 
subespécies e sorotipos de microrganismos envolvidos nas mastites, o que torna 
a etiologia da mastite extremamente complexa. Deve-se destacar a importância 
do conhecimento sobre as principais bactérias envolvidas, para ajudar nos 
diagnósticos, tratamentos e decisões.

Tabela 2. Perguntas realizadas aos produtores sobre as bactérias que 
causam a mastite bovina.

Na mastite clínica há sinais clínicos visíveis, tais como, edema, endurecimento, 
hipertermia e dor da glândula mamária, além de grumos, pus e alterações das 
características do leite (Tozzetti et al., 2008).

A pergunta sobre o conhecimento dos sinais da mastite clínica, pode ser 
considerada uma das mais importantes do questionário, pelo fato de ser uma 
situação frequente em muitas propriedades. Observamos que a maioria dos 
produtores afi ram ter conhecimento sobre alguns sinais, correspondendo a 24; 

Variável Opções Nº %

Você sabe os tipos de Mastite Bovina?

Sim 23 76,7 %

Talvez 4 13,3 %

Não 3 10%

Variável Opções Nº %

Você conhece quais as bactérias que causam a 
Mastite Bovina?

Sim 5 16,7 %

Alguma
s 9 30 %

Não 16 53,3 %
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80%. Assim, cerca de 4 produtores responderam que sabem todos os sinais da 
mastite clínica, representando 13,3%. E apenas 2; 6,7% dos produtores não sabem. 
Esses dados podem ser observados na (Tabela 3). 

Tabela 3. Perguntas realizadas aos produtores leiteiros em relação aos sinais 
da Mastite Clínica.

A mastite manifesta-se de duas formas, clínica e subclínica. A mastite 
clínica pode se apresentar de forma aguda ou crônica, na forma aguda ocorrem 
sinais evidentes de processo infl amatório (calor, rubor, edema, dor e perda do 
teto infectado). Perda do apetite, queda na produção, respiração acelerada, 
desidratação e alterações no leite podem, também, estar presentes (Costa, 2002).  

As mastites subclínicas são praticamente inaparentes e necessitam de 
ferramentas de diagnósticos para detecção do aumento da contagem de células 
somáticas (Peixoto, 2010). 

O leite sofre pequenas alterações na composição e a glândula parece 
normal, visualmente, sem que haja sinais de infl amação ou fi brose. A subclínica é 
mais importante, pois se estima que, para cada vaca com mastite clínica, existam 
nove com mastite subclínica. Além disso, por não serem percebidas, causam mais 
prejuízos ao criador (Walcher, 2011).

Foi perguntado aos produtores sobre a diferença da mastite clínica e mastite 
sub-clínica. Resultando em 24 respostas assinaladas na opção “sim, sei sobre as 
duas”, totalizando 80%. Apenas 1 produtor assinalou a opção “sei somente sobre 
a mastite clínica”, com 3,3%. Já a terceira opção “sei somente sobre a mastite 
sub-clínica”, não foi marcada. E na última alternativa, 5 produtores afi rmam não 
ter conhecimento sobre a diferença entre os dois tipos de mastite bovina (16,7%). 
Esses dados podem ser observados na (Tabela 4).

Tabela 4. Pergunta realizada aos produtores leiteiros sobre a diferença da 
mastite clínica e mastite sub-clínica.

Variável Opções Nº %

Você sabe quais são os sinais da Mastite clínica?

Sim, sei todos 4 13,3 %

Sim, sei alguns sinais 24 80 %

Não sei 2 6,7 %

Variável Opções Nº %

Você sabe a diferença de Mastite clínica e mastite sub-clínica?

Sim, sei sobre as duas 24 80 %

Sei somente sobre a mastite clínica 1 3,3 %

Sei somente sobre a mastite sub-clínica - -

Não sei 5 16,7 %
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Se a vaca tem mastite subclínica, não é possível identifi car a doença através 
dos sintomas visíveis ou alterações no leite, como se faz para os casos clínicos. 
Foi analisado também o conhecimento dos produtores em relação as formas de 
diagnóstico da mastite sub-clínica nos rebanhos, onde (4; 13,3%) responderam ter 
conhecimento sobre as formas de diagnóstico. Na segunda opção, 20 produtores 
assinalaram “sei algumas formas de diagnóstico”, com ocorrência de 66,7%, e por 
fi m 6 produtores assinalaram a alternativa “não sei nenhuma forma de diagnóstico” 
(20%). Esses dados podem ser observados na (Tabela 5).

Na forma subclínica exige a necessidade de se usar algum teste para 
diagnosticar, que envolve o exame do leite para identifi cação de elementos 
associados ao processo infl amatório. Em geral estes testes baseiam-se na 
contagem de células somáticas, no isolamento e identifi cação de microrganismos, 
quantidade de enzimas do leite, ou na análise de seus componentes, tais como a 
porcentagem de caseína, lactose e gordura (Veiga, 1998).

Tabela 5. Pergunta realizada aos produtores leiteiros sobre as formas de 
diagnóstico.

As mastites são altamente contagiosas e tem baixo índice de resposta 
imediata, sendo importantíssima a interferência no avanço da doença pelo uso 
de antimicrobianos de amplo espectro sistêmicos ou de uso local que tenham 
comprovada efi cácia contra os principais agentes causadores da infecção mamária 
(Walcher, 2011).

Na sétima pergunta do estudo, foi questionado aos produtores se eles 
sabem tratar mastite clínica. A primeira alternativa com maior porcentagem dos 
votos foi representada por 17 produtores que disseram saber tratar a mastite 
clínica (56,7%). Somente 6 produtores assinalaram a opção “não”, totalizando 
20%. E cerca de 7; 23,3% falaram que sabem tratar, porém somente em alguns 
casos. Esses dados podem ser observados na (Tabela 6).

Tabela 6. Pergunta realizada aos produtores leiteiros se eles sabem tratar 
mastite

Variável Opções Nº %

Com relação a doença, você sabe como é 
feito o diagnóstico da mastite sub-clínica nos 

rebanhos?

Sei todas as formas de diagnóstico 4 13,3 %

Sei algumas formas de diagnóstico 20 66,7 %

Não sei nenhuma forma de diagnóstico 6 20 %

Variável Opções Nº %

Você sabe tratar mastite clínica?

Sim 17 56,7 %

Não 6 20 %

Em alguns casos 7 23,3 %
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O sucesso no tratamento da mastite durante a lactação está associado ao 
tipo de microrganismos presente, à gravidade da doença, à produtividade da vaca 
e à localização do foco de infecção. Geralmente não tem resultados positivos, 
sendo economicamente inviável (Vaz, 2001). 

Abordamos aos produtores a questão do tratamento de mastite sub-clínica, 
2 produtores optaram por não responder essa pergunta. Já nas alternativas 4; 
14,3% sempre tratam mastite sub-clínica. A segunda opção “nunca”, foi assinalada 
por 7 produtores (25%). E a maioria dos produtores fazem o tratamento apenas 
na secagem da vaca, totalizando 17; 60,7%. Esses dados podem ser observados na 
(Tabela 7).

Tabela 7. Pergunta realizada aos produtores leiteiros se eles tratam mastite 
sub-clínica.

A nona pergunta questionava sobre o nível de sucesso do tratamento da 
mastite clínica, resultando em 55,2% a opção “alto” assinalada por 16 produtores. 
E a segunda opção “médio” foi marcada por 13, representando 44,8%. Somente 1 
produtor não quis responder esta pergunta. Esses dados podem ser observados 
na (Tabela 8).

Tabela 8. Pergunta realizada aos produtores leiteiros em relação ao nível de 
sucesso do tratamento da mastite clínica.

A mastite bovina é considerada a principal doença que afeta os rebanhos 
leiteiros no mundo inteiro, causando grandes prejuízos econômicos tanto aos 
produtores quanto às indústrias de laticínio (Tozzetti et al, 2008). 

Dando relevância a importância sobre o conhecimento da mastite, na 
última questão, foram dispostas em forma de alternativas o nível de importância 
que os produtores entrevistados dão para mastite bovina (Figura 3). Dos 30 
produtores entrevistados, (25; 83,3%) consideram a mastite de muita importância, 
representada pela opção nível “alto”. Já na segunda opção, a importância de 
nível “médio” foi assinalada por 3 produtores, representando 10%. E a minoria 
signifi cativa dentro dos 30 participantes, consideram a importância da patologia 
no nível “baixo”, (2; 6,7%). 

Variável Opções Nº %

Você trata a mastite sub-clínica?

Sempre 4 14,3 %

Nunca 7 25 %

Apenas na secagem da vaca 17 60,7 %

Variável Opções Nº %

Considerando mastite clínica, qual é o nível 
de sucesso do tratamento?

Alto 16 55,2 %

Médio 13 44,8 %

Baixo - -
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Figura 3. Nível de importância da mastite bovina.

Conclusões
Com a realização deste questionário, foi possível observar que a maioria 

dos produtores entrevistados tinham um conhecimento mediano de um modo 
geral sobre a doença. Podemos observar também, que um pouco menos da 
metade dos produtores consideram o nível “médio” no sucesso do tratamento 
da mastite clínica. E um número surpreendente de 5 produtores não consideram 
a mastite de alta importância dentro da pecuária leiteira. 

Desta forma, ressaltamos, por meio deste trabalho, a importância de 
campanhas com informações sobre a mastite bovina, pois é uma doença de 
importante relevância na pecuária, podendo causar danos no âmbito econômico, 
na qualidade do leite e causando prejuízos para o produtor rural e indústrias de 
laticínios.
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ACHADOS CLÍNICOS, ULTRASSONOGRÁFICOS E 
HISTOPATOLÓGICOS DO TUMOR LEYDIGOCITOMA EM CÃO 
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Resumo. O criptorquidismo é caracterizado como uma alteração do trato 

reprodutivo dos machos, envolvendo a falha na descida de um ou ambos os 

testículos para bolsa escrotal. Se caracteriza por ser uma doença multifatorial, 

sendo a causa hereditária a mais fortemente relacionada. Em todos os casos, 

envolve risco para o desenvolvimento de tumores testiculares, como os 

sertoliomas (ou tumores das células de Sertoli), os seminomas e os leydigocitomas 

(ou tumores das células intersticiais de Leydig). O diagnóstico é feito por meio de 

exame clínico, dosagem hormonal e ultrassonografi a. Citologia ou histopatologia 

são exames específi cos para detecção de neoplasias. O tratamento mais efi caz 

é a orquiectomia associada à retirada do testículo ectópico. Sendo assim, o 

objetivo deste estudo foi relatar o caso clínico de um paciente canino resgatado 

pela secretaria de meio ambiente da prefeitura de Vassouras, sem raça defi nida, 

com aproximadamente 12 anos de idade, bem como queixa principal ausência 

do testículo esquerdo na bolsa escrotal, com evidente aumento de volume na 

região inguinal ipsilateral. De acordo com o laudo ultrassonográfi co abdominal, 

o testículo esquerdo apresentava-se em região inguinal evidenciando aumento 

de volume e parênquima heterogêneo, sugestivo de neoplasia. O diagnóstico 

presuntivo foi criptorquidismo unilateral associado à neoplasia testicular, sendo 

o paciente, encaminhado para o procedimento de orquiectomia unilateral, com 

remoção do testículo ectópico da cavidade abdominal, em região inguinal. 

Logo após a cirurgia, o testículo esquerdo foi encaminhado para o Laboratório 

de Análises Clínicas da Universidade de Vassouras para análise histopatológica. 

Microscopicamente, foi identifi cado no testículo proliferação de células 

intersticiais de comportamento expansivo, delimitadas por moderado estroma 

fi broso. Concluindo, tumor de células intersticiais de Leydig do tipo angiomatoso, 

degeneração testicular moderada e azoospermia. 
Palavras-chave:  criptorquidas, neoplasia, testículos, tumor benigno 
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Abstract. Cryptorchidism is characterized as an alteration of the male reproductive 

tract, involving the failure of one or both testicles to descend into the scrotum. 

It is characterized by being a multifactorial disease, with the hereditary cause 

being the most strongly related. In all cases, it involves risk for the development 

of testicular tumors, such as sertoliomas (or Sertoli cell tumors), seminomas and 

leydigocytomas (or interstitial Leydig cell tumors). The diagnosis is made through 

clinical examination, hormone dosage and ultrasound. Cytology or histopathology 

are specifi c tests for the detection of neoplasms. The most e� ective treatment is 

orchiectomy, associated with the removal of the ectopic testicle. Therefore, the 

objective of this study was to report the clinical case of a canine patient rescued 

by the environmental department of the Vassouras city hall, with approximately 

12 years of age, as well as the main complaint of absence of the left testicle in the 

scrotum, with evident swelling in the ipsilateral inguinal region. According to the 

abdominal ultrasound report, the left testicle was in the inguinal region, showing 

an increase in volume and heterogeneous parenchyma, suggestive of neoplasia. 

The presumptive diagnosis was unilateral cryptorchidism associated with testicular 

neoplasia, and the patient was referred for a unilateral orchiectomy procedure, with 

removal of the ectopic testicle from the abdominal cavity, in the inguinal region. 

Soon after the surgery, the left testicle was sent to the Clinical Analysis Laboratory 

of Universidade de Vassouras for histopathological analysis. Microscopically, 

proliferation of interstitial cells with expansive behavior was identifi ed in the testis, 

delimited by moderate fi brous stroma. In conclusion, interstitial Leydig cell tumor 

of the angiomatous type, moderate testicular degeneration and azoospermia.

Keywords: cryptorchids, neoplasm, testes, benign tumor 

CLINICAL, ULTRASSONOGRAFIC AND 
HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF LEYDIGOCYTOMA 
TUMOR IN A MIXED BREED DOG ASSOCIATED WITH 
CRYPTORCHIDISM – CASE REPORT

Introdução
O criptorquidismo é defi nido como a falha na descida de um ou ambos os 

testículos, o qual pode ocupar a região inguinal, abdominal e a subcutânea. Pode 
ter ocorrência unilateral ou bilateral, sendo a primeira mais frequente (MELO, 
2018). O diagnóstico é feito por meio de exame clínico, dosagem hormonal e 
ultrassonografi a. O tratamento mais efi caz é a orquiectomia associada à retirada 
do testículo ectópico (FEITOSA, 2020). 

Esta enfermidade pode desencadear tumores testiculares, sendo eles, 
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os sertoliomas, os seminomas e os leydigocitomas, os quais normalmente se 
apresentam de forma benigna. Os sertoliomas são os tumores mais comuns nos 
testículos ectópicos, apresentando característica de consistência fi rme, enquanto, 
os seminonas exibem aspecto homogêneo, coloração amarelada a creme na 
superfície de corte, ao exame macroscópico (DALECK & DE NARDI, 2016).

Os leydigocitomas crescem lentamente, não tendo caráter invasivo e 
metastático, apresenta-se discretamente encapsulado e com coloração de 
tonalidade amarela a marrom (CRUZ, 2020). O mesmo se origina das células 
intersticiais de Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona. 
Tumores deste tipo permeiam o espaço intersticial, o que o difere dos outros dois 
tipos tumorais (JERICÓ et al., 2014). 

A histopatologia e citologia são exames específi cos para detecção 
de neoplasias testiculares (MARQUES et al., 2020). Microscopicamente, o 
leydigocitoma é defi nido por apresentar células arredondadas com citoplasma 
granuloso, e, por vezes, pigmento pardo e com vacúolos, vascularização intensa 
e, ocasionalmente, hemorragia focal (NASCIMENTO & SANTOS, 2021).

Diante da importância de achados que possam contribuir aos clínicos de 
pequenos animais, o objetivo do trabalho foi relatar um caso de leydigocitoma 
associado ao criptorquidismo unilateral em um cão que foi atendido na Clínica 
Veterinária da Universidade de Vassouras, o qual foi submetido à cirurgia, com 
confi rmação diagnóstica pelo exame histopatológico. 

Relato de caso 
O presente relato teve autorização do responsável pelo animal, para fi ns de 

divulgação e pesquisa acadêmica, assinado por meio de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

Um paciente canino resgatado pela secretaria de meio ambiente da 
prefeitura de Vassouras, que após o primeiro atendimento realizado pelo 
veterinário da unidade, foi encaminhado à Clínica Veterinária da Universidade de 
Vassouras para exame ultrassonográfi co e avaliação cirúrgica após observação de 
aumento de volume em região inguinal. 

As características físicas do paciente, são: um canino, macho, sem raça 
defi nida (SRD), não castrado, com aproximadamente 12 anos de idade, pesando 
14,300 kg. 

Foram registradas, em prontuário médico, animal sem histórico de vacinação 
e controle parasitário, vermífugo feito em janeiro de 2021. Tratamento prescrito 
à base de doxiciclina, eritrós dog ®, promun dog ® e prednisilona devido a uma 
suspeita clínica de hemoparasitose. Além disso, como principal queixa nesse 
momento, era a ausência do testículo esquerdo na bolsa escrotal, com evidente 
aumento de volume na região inguinal ipsilateral (Figura 1). 
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Figura 1: paciente canino do presente relato, ausência do testículo esquerdo na bolsa escrotal, com 
evidente aumento de volume na região inguinal ipsilateral (seta). Fonte: arquivo pessoal, 2021.

Ao exame físico o animal apresentava mucosas normocoradas, escore 
de condição corporal 5 (norma, ref.: 1-9, segundo escala de LAFLAMME, 1997), 
tempo de preenchimento capilar (TPC) de 2 segundos, temperatura corpórea, por 
mensuração auricular, de 36,5°C (Ref. 37,2 – 39,5 graus), pulso normocinético, 
frequência respiratória 80 mrm/min e frequência cardíaca 120 bpm/min.

O paciente foi encaminhado para avaliação cirúrgica onde foram realizados 
exames laboratoriais, ultrassonográfi cos e eletrocardiográfi cos. Sendo assim, 
após a realização do exame físico, foi realizada a coleta de amostra sanguínea, 
através da punção da veia cefálica do paciente. A amostra foi encaminhada para o 
Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Vassouras. 

Desta amostra foi solicitado hemograma, onde evidenciou-se um 
importante aumento nos valores das proteínas plasmáticas totais (8,6 g/dl – Ref.: 
5,7-7,7 g/dl) e de leucócitos segmentado relativo (92% - Ref.: 60-77%). A bioquímica 
sérica apresentou-se com resultados dentro dos parâmetros de normalidade. No 
eletrocardiograma não foram observadas alterações signifi cativas. 

De acordo com o primeiro laudo ultrassonográfi co abdominal, o testículo 
esquerdo apresentava-se em região inguinal evidenciando aumento de volume e 
parênquima heterogêneo, sugestivo de neoplasia (Figura 2 e 3). 
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Figura 2: imagem ultrassonográfi ca de um testículo esquerdo retido (seta) na região inguinal ipsilateral 
associado à neoplasia testicular em um cão. Fonte: arquivo do setor de diagnóstico por imagem HVUV, 

2021.

Figura 3 - imagem ultrassonográfi ca de um testículo esquerdo retido (seta) na região inguinal 
ipsilateral associado à neoplasia testicular em um cão. Fonte: arquivo do setor de diagnóstico por 

imagem HVUV, 2021.

Figura 4 - imagem ultrassonográfi ca de um testículo direito (seta) em bolsa escrotal. Fonte: arquivo do 
setor de diagnóstico por imagem HVUV, 2021.

O testículo direito apresentava-se em bolsa escrotal com tamanho reduzido 
e diminuição de ecogenicidade do parênquima (Figura 4).
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Outros achados ultrassonográfi cos envolveram a atenção do baço que se 
apresentava com tamanho habitual, parênquima homogêneo e isoecogênico, 
mas presença de pequeno nódulo hipoecogênico em porção caudal (Figura 5). 

O estômago apresentava com discreto espessando de parede, sendo 
sugestivo de gastrite. Desta forma, recomendou-se acompanhamento de nódulo 
esplênico e tratamento adequado para gastrite. 

Diante destes achados, o diagnóstico presuntivo foi criptorquidismo 
unilateral associado à neoplasia testicular, sendo o paciente, encaminhado para o 
procedimento de orquiectomia unilateral, com remoção do testículo ectópico da 
cavidade abdominal, em região inguinal. Logo após a cirurgia, apenas o testículo 
esquerdo foi encaminhado para o Laboratório de Análises Clínicas da Universidade 
de Vassouras para análise histopatológica (Figura 6). 

Figura 5: imagem ultrassonográfi ca do baço (seta) com presença de pequeno nódulo hipoecogênico 
em porção caudal. Fonte: arquivo do setor de diagnóstico por imagem HVUV, 2021.

Figura 6: testículo ectópico esquerdo removido da cavidade abdominal do paciente (A) e testículo 
direito removido da bolsa escrotal (B). Fonte: arquivo pessoal, 2021.
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A análise histopatológica foi realizada por meio de duas avaliações. Sendo 
elas, avaliação macroscópica a qual foi possível identifi car que o testículo esquerdo 
e epidídimo apresentavam-se volumosos, medindo em conjunto 14,0 x 8,6 x 6,3 
cm. Aos cortes de consistência fi rme-elástica, com superfície de corte rugosa de 
tonalidade pardacenta a acastanhada. 

Na avaliação microscópica, foi identifi cado no testículo proliferação de 
células intersticiais de comportamento expansivo, delimitadas por moderado 
estroma fi broso. As células em estudo são volumosas; com citoplasma acidofílico 
amplo varialmente vacuolizado; núcleo arredondado à avalado de cromatina 
pontilhada e nucléolo pequeno evidente. Presença de baixo índice mitótico, além 
de proliferação vascularizada associada, com vasos calibrosos e variável quantidade 
de sangue na luz. Não há comprometimento capsular. O parênquima testicular 
restante revela moderada degeneração dos túbulos seminíferos e epidídimo com 
lúmen vazio. Desta forma, por conclusão, se caracterizava o tumor de células 
intersticiais (de Leydig – tipo angiomatoso), degeneração testicular moderada e 
azoospermia. 

Após quinze dias da cirurgia o animal retornou a Clínica Veterinária da 
Universidade de Vassouras devido a um aumento na região inguinal, sendo 
assim, foi indicada uma reavaliação ultrassonográfi ca do paciente. No laudo 
ultrassonográfi co havia presença de saco herniário em região inguinal esquerda, 
no momento do exame foram observadas alças intestinais, com peristaltismo 
preservado, parte da vesícula urinária no saco herniário. Anel herniário de 
aproximadamente 1,23 cm. Desta forma, indicou-se repouso absoluto e utilização 
de ataduras para compressão na região inguinal do paciente. 

Depois de dois meses, o animal retornou a clínica veterinária para uma 
nova avaliação ultrassonográfi ca. Constando no laudo ultrassonográfi co, a 
linha muscular preservada sem alteração herniária, indicando boa cicatrização. 
Concluindo, cicatrização herniária.

O paciente retornou a Clínica Veterinária da Universidade de Vassouras 
após um ano, para realização da ultrassonografi a abdominal, devido ao achado 
prévio do baço, o qual  havia presença de pequeno nódulo hipoecogênico em 
porção caudal e avaliação da gastrite. Sendo assim, de acordo com o laudo 
ultrassonográfi co o baço apresentava-se com tamanho habitual, apresentando 
parênquima homogêneo e isoecogênico, com presença de nódulo em polo 
caudal (1,28 x 0,49), apresentando ecogenicidade ligeiramente diminuída (Figura 
7). Acredita-se que o nódulo em polo caudal no baço esteja em regressão, pois 
o paciente estava em tratamento para hemoparasitose. Estômago apresentou-se 
dentro do padrão de normalidade. 
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Figura 7: imagem ultrassonográfi ca do baço (seta) com presença de pequeno nódulo hipoecogênico 
em porção caudal. Fonte: arquivo do setor de diagnóstico por imagem HVUV, 2022.

Discussão
Conforme descrito na literatura, o criptorquidismo se caracteriza por ser 

uma doença multifatorial, sendo a causa hereditária a mais fortemente reportada. 
Em todos os casos, existe risco para o desenvolvimento de tumores testiculares 
e intra-abdominais, sendo eles, tumores testiculares das células de Sertoli e 
células intersticiais de Leydig (DALECK & DE NARDI, 2016). No caso relatado, 
o animal apresentou como fator de predisposição o criptorquidismo unilateral 
com evolução para tumor testicular Leydigocitoma, não sendo possível, saber 
histórico familiar, uma vez que se tratava de um paciente assistido pela secretaria 
do município. Portanto, o crescente aumento das ocorrências de criptorquidismo 
associado ao tumor testicular em cães, deve-se ao fato, também, dos animais 
possuírem maior expectativa de vida, nos dias atuais. Desta forma, é importante 
estabelecer protocolos a fi m de obter indicação do tratamento que possa melhorar 
a qualidade de vida do paciente.

Domingos e Salomão (2011), afi rmam que o testículo direito tem incidência 
de 65,7%, o qual é mais acometido que o esquerdo (34,3%), e, podem acometer até 
9,8% dos cães, sendo as raças de pequeno porte mais prevalentes. Contudo, pode 
acometer animais de grande porte e sem raça defi nida, mas, com a incidência é 
menor, contrapondo aos achados do presente trabalho, onde o animal é sem raça 
defi nida e de médio porte, e apresentando testículo ectópico do lado esquerdo. 

O diagnóstico defi nitivo do criptorquidismo normalmente é realizado por 
meio do exame de rotina, baseando-se no histórico e por meio da anamnese, e 
exames físicos com o método semiológico da palpação da bolsa escrotal e anéis 
inguinais sendo mais preconizados. A dosagem hormonal e palpação por via 
retal, também somam a avaliação. Exames complementares de imagem, como, 
a radiografi a e ultrassonografi a, são de grande relevância, uma vez que poderão 
confi rmar o diagnóstico, por evidência do testículo em ectopia. Desta forma, a 
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ultrassonografi a vem a ser o exame de eleição, pois é acessível, não-invasiva e 
de baixo custo, permitindo a visualização do tamanho, volume e posição dos 
testículos, o qual orienta o médico veterinário cirurgião sobre o local de acesso 
cirúrgico (FEITOSA, 2020; REIS, 2020). No presente relato, o diagnóstico do 
criptorquidismo foi realizado através da anamnese e a avaliação ultrassonográfi ca, 
pois a ultrassonografi a foi o exame de imagem de melhor acesso no momento. 
Sendo observadas alterações no baço e estomago, acredita-se que é devido à 
idade do animal e relacionado ao tratamento para hemoparasitose, causando a 
evidente gastrite presente. 

O diagnóstico de tumores testiculares em cães pode ser realizado por meio 
da histopatologia que, normalmente, se faz por biópsia excisional (orquiectomia) 
do testículo afetado. Entretanto, também pode ser realizado diagnóstico por meio 
da citologia aspirativa com agulha fi na, sendo evidenciadas as células tumorais, 
e a ultrassonografi a, principalmente nos casos de testículos não palpáveis no 
abdome. As radiografi as abdominais associadas a exames laboratoriais podem 
sugerir, embora não confi rmem os aspectos neoplásicos dos achados (FEITOSA, 
2020). Neste exame ultrassonográfi co, as neoplasias testiculares apresentam 
padrão heterogêneo com áreas hipoecoicas ou anecoicas e ecogenicidade mista 
de textura grosseira, mas áreas hiperecoicas podem ser observadas em grandes 
massas e estão relacionadas com calcifi cação (DALECK & DE NARDI, 2016), o qual 
é condizente com o presente relato, pois de acordo com o laudo ultrassonográfi co 
abdominal, o testículo esquerdo apresentava-se em região inguinal evidenciando 
aumento de volume e parênquima heterogêneo, sugestivo de neoplasia. 
Portanto, não sendo feita a citologia devido ao local onde se encontrava o tumor 
com muitas sobreposições e, já se indicando a cirurgia, após o procedimento 
excisional, a indicação do exame histopatológico da lesão. Acredita-se que 
as alterações hematológicas possam ser indicativas de infl amação e infecção 
causada por bactéria, pois o animal apresentava tumor testicular e diagnóstico de 
hemoparasitose.

Em cães, os leydigocitomas se caracterizam por serem menores que os 
demais tumores testiculares, variando de 1 a 9 cm de diâmetro (88% têm menos 
de 2 cm de diâmetro). Normalmente, são achados acidentais na hora da necropsia, 
em testículos que não estavam aumentados no período antemorte (DALECK & 
DE NARDI, 2016). Tal observação não corrobora com os achados nesse trabalho, 
pois testículo esquerdo e epidídimo apresentavam-se volumosos, medindo em 
conjunto 14,0 x 8,6 x 6,3 cm de diâmetro ao exame citológico. Evidenciando 
grande aumento de volume na região inguinal ipsilateral.

Macroscopicamente, o leydigocitoma apresenta-se discretamente 
encapsulado e com coloração de tonalidade amarela a marrom (DALECK & DE 
NARDI, 2016). Nesse caso, apresentou-se aos cortes de consistência fi rme-
elástica, com superfície de corte rugosa de tonalidade pardacenta a acastanhada.

Microscopicamente, o leydigocitoma é caracterizado por apresentar 
células arredondadas com citoplasma amplo, acidofílico, e, por vezes, pigmento 
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pardo e com vacúolos, vascularização intensa e, ocasionalmente, hemorragia 
focal. O núcleo é pequeno, arredondado e hipercromático com um único núcleo. 
Também pode apresentar áreas de necrose que envolve a massa neoplásica. Em 
alguns casos, a presença de cápsula conjuntiva e atrofi a de túbulos seminíferos 
adjacentes também podem ser observadas (NASCIMENTO & SANTOS, 2021; 
FERNANDES, 2017). Tal observação corrobora com os achados nesse trabalho. 

A orquiectomia bilateral, orquidopexia e tratamento hormonal, são os 
tratamentos citados na literatura. O tratamento hormonal utiliza-se do hormônio 
liberador de gonadotrofi na (GnRH) e medicamentos com atividades de hormônio 
luteinizante (LH), necessitando, portanto, de estudos controlados uma vez que os 
resultados são geralmente insatisfatórios, não sendo uma conduta usualmente 
recomendável (JERICÓ et al., 2014). A orquidopexia ou reposição do testículo 
ectópico é uma conduta que não interrompe a descendência genética da 
afecção. Desta forma também não é recomendável (BRITO, 2014). Com isso, a 
orquiectomia bilateral é o tratamento mais indicado e efi caz para esta afecção, 
pelo fato de reduzir chances do desenvolvimento de neoplasias testiculares e 
torção do cordão espermático. Pode ser realizada por meio da laparoscopia ou 
celiotomia mediana (JERICÓ et al., 2014), o qual é condizente com o presente 
relato, pois, não havia possibilidade de uma orquidopexia e tratamento hormonal, 
devido ao fato do animal apresentar nodulação no testículo esquerdo. 

No presente relato, foi realizado a orquiectomia unilateral, associada à 
retirada do testículo ectópico por meio da incisão na região inguinal ipsilateral. O 
animal apresentou anel herniário de aproximadamente 1,23 cm após quinze dias 
de cirurgia, foi indicado repouso absoluto do animal e recomendação de uso de 
atadura na região abdominal. No animal deste relato, não foi possível determinar 
a causa da hérnia, porém, acredita-se que existia a possibilidade de fraqueza 
muscular associado ao repouso incorreto do paciente pós-cirúrgico. Além de ser 
um local propenso para aparecimento de hérnia inguinal.  Logo, o animal depois do 
repouso correto, teve uma excelente recuperação pós-cirúrgica, o que evidencia 
a escolha adequada do tratamento empregado para animais criptorquidas. 

Com isso, é de suma importância o conhecimento dos médicos veterinários 
sobre a doença e quais os meios de tratamento. Sendo assim, faz-se necessário o 
acompanhamento de rotina veterinária para a detecção do criptorquidismo e dos 
achados condizentes com a neoplasia.

Conclusão
De acordo com a literatura e os resultados do presente estudo conclui-

se que o tumor das células intersticiais de Leydig é uma das neoplasias mais 
comuns encontradas em cães com idade avançada e associado à criptorquidia. 
O tratamento mais efi caz consiste na retirada cirúrgica dos testículos, devendo 
ser preconizado à realização do exame histopatológico para a detecção do tipo 
tumoral para estabelecer o prognóstico do paciente e o estadiamento clínico. 
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Resumo. O objetivo do trabalho foi avaliar em éguas da raça Mangalarga Marchador 

os efeitos das frações do lavado uterino e o desenvolvimento do embrião 

recuperado no oitavo dia após a ovulação. O presente estudo contou com 35 éguas 

com idade entre 3 a 15 anos, utilizadas como doadoras de embriões, clinicamente 

saudáveis, da raça Mangalarga Marchador, provenientes de uma propriedade 

equestre da região sul fl uminense do estado do Rio de Janeiro. O período de 

colheitas e transferências dos embriões foi de setembro de 2021 a janeiro de 

2022. As recuperações embrionárias ocorreram no oitavo dia após a ovulação, de 

forma não cirúrgica, realizando os lavados uterinos em três frações de um litro 

cada da solução de ringer com lactato de sódio previamente aquecida de 37 a 40 

ºC. Foi utilizada regressão logística simples (p<0.005) para avaliar os índices de 

embriões recuperados e a frequência dos blastocistos e blastocistos expandidos 

sobre as frações de colheita. Quanto a comparação entre o número de blastocistos 

e blastocistos expandidos com o volume de lavado uterino foi utilizado o teste 

exato de Fisher (p=0,0569). Não foi observada diferença signifi cativa nos índices 

de embriões recuperados quanto as frações F1 (11.7), F2 (10.8) e F3 (10.7). Quanto 

ao estágio de desenvolvimento embrionário foi observado que 21% dos embriões 

eram blastocisto e 79% blastocisto expandido. A identifi cação dos blastocistos foi 

mais frequente no segundo litro do lavado uterino (45%), enquanto os blastocistos 

expandidos, foram identifi cados mais frequentemente no primeiro litro do lavado 

uterino (81%). Conclui-se que não há diferença signifi cativa entre as frações da 

lavagem uterina e que a presença de embriões em estágio de blastocisto colhidos 

no oitavo dia após a ovulação indicam atraso no desenvolvimento.
Palavras-chave:  biotecnologias, equino, reprodução.
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Abstract.  The objective of this study was to evaluate the e� ects of uterine lavage 

fractions and the development of the embryo recovered on the eighth day after 

ovulation in Mangalarga Marchador mares. The present study included 35 mares 

aged between 3 and 15 years, used as embryo donors, clinically healthy, of the 

Mangalarga Marchador breed, from an equestrian property in the southern region 

of the state of Rio de Janeiro. The period of embryo collection and transfer was 

from September 2021 to January 2022. Embryonic retrievals occurred on the 

eighth day after ovulation, in a non-surgical way, performing uterine washing in 

three fractions of one liter each of Ringer’s solution with sodium lactate previously 

heated from 37 to 40 ºC. Simple logistic regression (p<0.005) was used to evaluate 

the rates of recovered embryos and the frequency of blastocysts and expanded 

blastocysts on the harvested fractions. As for the comparison between the number 

of blastocysts and expanded blastocysts with the volume of uterine lavage, Fisher’s 

exact test was used (p=0.0569). No signifi cant di� erence was observed in the rates 

of embryos recovered for the F1 (11.7), F2 (10.8) and F3 (10.7) fractions. As for the 

stage of embryonic development, it was observed that 21% of the embryos were 

blastocysts and 79% were expanded blastocysts. The identifi cation of blastocysts 

was more frequent in the second liter of uterine lavage (45%), while expanded 

blastocysts were more frequently identifi ed in the fi rst liter of uterine lavage (81%). 

It is concluded that there is no signifi cant di� erence between the uterine lavage 

fractions and that the presence of blastocyst stage embryos collected on the 

eighth day after ovulation indicates developmental delay.

Keywords: biotechnologies, equine, reproduction.

EMBRYO TRANSFER: EVALUATION OF UTERINE LAVAGE 
FRACTIONS AND EMBRYONIC DEVELOPMENT IN 
MANGALARGA MARES.

Introdução
Por muito tempo, a espécie equina foi considerada a de menor fertilidade 

entre as espécies domésticas, estando relacionada a problemas com manejo e 
seleção (Ginther, 1992). Desta forma, o desenvolvimento de novas biotecnologias 
reprodutivas tornou-se importante possibilitando o melhor aproveitamento dos 
animais, dentre estas biotecnologias a transferência de embrião vem ganhando 
destaque, tornando-se assim, cada vez mais comum na equideocultura para 
obtenção de potros (Kumar et al., 2008).

Técnica de colheita, idade (dia da colheita) e tamanho do embrião, idade do 
corpo lúteo da receptora, bem como o método de transferência são fatores que 
interferem nos índices de recuperação embrionária e de prenhez. Embriões equinos 
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são seletivamente transportados da tuba uterina para o útero entre os dias 5 e 6 
após ovulação, os quais estão na fase de mórula compacta para desenvolvimento 
inicial de blastocisto. Embora embriões possam ser recuperados nos dias 6 a 9, 
o período ideal para sua colheita é nos dias 7 ou 8 após a fertilização (Lira et al., 
2009). 

Vários autores recomendam colheitas de embriões das doadoras no D7 
ou D8, porque antes do D7 os embriões apresentam-se com diâmetro pequeno, 
aumentando a possibilidade de perda e de não serem recolhidos pelas lavagens. 
Igualmente aumenta a possibilidade de sofrerem lesões causadas pela ação 
mecânica das lavagens devido ao tamanho grande que apresentam após o D8 
(Fleury et al., 2001).

Desta forma, o presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos das 
frações do lavado uterino utilizando de um a três litros de soro ringer com lactato 
sódio sobre os índices de recuperação embrionária, bem como, a relação entre 
as frações e estágio de desenvolvimento dos embriões recuperados no oitavo dia 
após a ovulação. 

Materiais e métodos
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

sob o número 010/2022.
Foram utilizadas como doadoras de embriões, 35 equinos, fêmeas, com 

idades entre 3 e 15 anos, clinicamente saudáveis, da raça Mangalarga Marchador, 
provenientes de uma propriedade equestre da região Sul Fluminense do estado 
do Rio de Janeiro.

O período de colheitas e transferências dos embriões foi de setembro de 
2021 a janeiro de 2022. Neste período foram realizados 67 lavados uterinos para 
realização da recuperação embrionária. 

As 35 doadoras foram monitoradas através da palpação retal e ultrassonografi a 
quando apresentaram características de estro. Desta forma, após o folículo atingir 
35mm de diâmetro, as fêmeas receberam uma injeção intramuscular de 1,0 ml de 
Strelin® (Histrelina Acetato) a fi m de induzir a ovulação. A inseminação artifi cial 
ocorreu no dia seguinte a indução da ovulação, sendo utilizada a metodologia 
convencional, ou seja, pipeta atravessando a cérvix e depositando o sêmen 
no corpo uterino. Foram utilizadas doses de sêmen a fresco e congelado, que 
continham no mínimo um bilhão de espermatozoides viáveis provenientes de um 
garanhão de fertilidade comprovada, através do exame andrológico.

 As recuperações embrionárias ocorreram no oitavo dia após a ovulação, 
de forma não cirúrgica, realizando os lavados uterinos em três frações de um litro 
cada da solução de ringer com lactato de sódio previamente aquecida de 37 a 40 
ºC (Alvarenga et al., 1993).

Com a égua contida no tronco, foi realizada a lavagem da região perineal 
com detergente suave e água abundante, seguida da secagem. Desta forma, foi 
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então utilizado um cateter bivona 32 FR, introduzido via vaginal, atravessando 
a cérvix até o corpo uterino. Este cateter possui um balão na porção anterior, 
que quando infl ado, impede que o meio de lavagem refl ua através da cérvix 
para a vagina (Braga et al., 2017). Após a fi xação do cateter no corpo uterino, foi 
infundido por gravidade e recolhido um litro (F1) da solução de ringer com lactato 
de sódio, e quando necessário, a operação repetiu-se por mais uma (F2) ou duas 
vezes (F3) consecutivas. Todo o líquido drenado do útero passou através de um 
fi ltro para reter o embrião, tomando-se cuidado para que permanecesse no fi ltro 
aproximadamente de 20 a 30 ml do meio.  

Ao termino de cada fração, o fi ltro foi desconectado do cateter, desta forma, 
foram transferidos 20 a 30 ml do meio de lavagem para placas de Petri estéreis. 
O embrião foi então procurado nas referidas placas, através do rastreamento 
minucioso, utilizando uma lupa estereoscópica com o aumento de 10 vezes. Os 
lavados uterinos em que o embrião foi recuperado, foram considerados positivos 
e aqueles que não foram recuperados, foram considerados negativos (Nogueira 
et al., 2011). 

No fi nal do procedimento de lavagem do embrião, as éguas doadoras 
receberam uma injeção intramuscular de 1,0 ml de Lutalyse® (prostaglandina-
F2α) a fi m de desencadear a luteólise e induzir um novo estro (Lopes et al., 2013).

Uma vez identifi cados os embriões, estes foram avaliados e classifi cados 
de acordo com os parâmetros de estágio de desenvolvimento e qualidade 
dos embriões, conforme as recomendações da IETS (Sociedade Internacional 
de Transferência de Embrião) descritas na tabela 1. A avaliação da qualidade 
embrionária foi subjetiva e levou em consideração a morfologia relacionando-a 
com sua viabilidade.

Imagem 1: Embrião identifi cado na lupa estereoscópica sob aumento de 10 vezes.
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Tabela 1. Estratégias de desenvolvimento do embrião equino.

ESTÁGIO TAMANHO (µM) DESCRIÇÃO

Mórula 150 a 200 µm

Massa sólida de blastômeros; zona pelúcida espessa;
blastômeros inicialmente grandes e passiveis de
identificação individual, depois agregados compactos de
blastômeros menores, borda externa dos blastômeros de
aparência “serrilhada”; possibilidade de identificação do
espaço perivitelínico entre os blastômeros e a zona
pelúcida; rolamento á manipulação.

Blastocisto inicial 150 a 250 µm
Zona pelúcida espessa; início da formação da blastocele
entre os blastômeros; mínimo espaço perivitelínico,
tamanho semelhante ao da mórula.

Blastocisto 150 a 300 µm

Blastocele circundada por uma camada de células
trofoblásticas; massa celular interna distinta; cápsula
evidente entre a camada de trofoblastos e a zona pelúcida;
zona pelúcida fina.

Blastocisto expandido 300 to > 1,000 µm

Blastocele grande circundada por uma camada fina de
células trofoblásticas; células trofoblásticas pequenas e de
aparência uniforma; massa celular interna distinta
insinuada no interior da blastocele; zona pelúcida ainda
presente ou já desaparecida; cápsula aderida ao embrião
ou levemente destacada; diâmetro do embrião variável de
acordo com a idade.

Ovócito não fertilizado (UFO) 125 a 150 µm
Zona pelúcida espessa; formato oval; plano, não rola a
manipulação; membrana celular e citoplasma podem se
apresentar degenerados ou fragmentados.

FONTE: Adaptado de MCCUE, 2011.

Figura 1: Embrião equino grau 1 no estágio de mórula.
FONTE: MCCUE, 2011.
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Figura 2: Embrião equino grau 1 no estágio de blastocisto inicial.
FONTE: MCCUE, 2011.

Figura 3: Embrião equino grau 1 no estágio de blastocisto, com massa celular interna invisível.
FONTE: MCCUE, 2011.
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Figura 4: Embrião equino grau 1 em estágio de blastocisto expandido.
FONTE: MCCUE, 2011.

Figura 5: Par de ovócitos não fertilizados.
FONTE: MCCUE, 2011.
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Figura 6: Embrião de grau 2 no estágio de blastocisto inicial; presença de blastômeros extrusados 
(setas).

FONTE: MCCUE, 2011.

Figura 7: Embrião no grau 3 em estágio de mórula, com grande percentual de blastômeros extrusados 
(setas).

FONTE: MCCUE, 2011.

Utilizando o Microsoft Offi  ce Excel, foi utilizada regressão logística simples 
(a diferença foi considerada estatisticamente signifi cativa quando p<0.05). para 
avaliar os índices de embriões recuperados e a frequência dos blastocistos e 
blastocistos expandidos sobre as frações de colheita. Quanto a comparação 
entre o número de blastocistos e blastocistos expandidos com o volume de 
lavado uterino foi utilizado o teste exato de Fisher (a diferença foi considerada 
estatisticamente signifi cativa quando p=0,0569).

Resultados
Dos 67 lavados realizados, em 43 (64,18%) deles ocorreu a recuperação 

de embriões através de diferentes volumes. Foi observado que em 29 lavados 
(43,2%) tiveram seus embriões recuperados no primeiro litro, enquanto 10 lavados 
(14,9%) no segundo litro e 4 no terceiro litro (5,97%). Não foi possível recuperar os 
embriões de 24 lavados (35,82%) independentemente do volume utilizado (Tabela 
2).

A tabela 3 mostra a regressão logística simples das éguas prenhas em relação 
ao volume de lavado utilizado para recuperação do embrião. Não foi observada 
diferença estatística entre a recuperação do embrião e a quantidade de vezes em 
que foi feito o lavado. 

Tabela 2 – Análise do número de embriões recuperados de acordo com o volume em litros (L) de lavado uterino.

Prenhez/volume do lavado 1 Fração 2 Fração 3 Fração

Lavado positivo (+)

n (%)
29 (43,2%)

n (%)
10 (14,9%)

n (%)
4 (5,97%)

Lavado negativo (-) 24 (35,8%) 24 (35,8%) 24 (35,8%)

Legenda: (+) = prenhez positiva; (-) = prenhez negativa. n = número
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Tabela 3 – Regressão logística simples da recuperação de embriões pelo volume de lavado uterino.

Variáveis Coeficiente de regressão
(Coeficiente ± erro padrão) p-valor

1º fração (+) 11.7 ± 30.5 0.70
2º fração (+) 10.8 ± 51,9 0.83
3º fração (+) 10.7 ± 82.1 0.89
Legenda: (+) = prenhez positiva; (-) = prenhez negativa. L = litros
Análise estatística: Regressão logística simples (p<0.05).

Para análise do desenvolvimento embrionário do embrião, foi realizado a 
frequência dos blastocistos e dos blastocistos expandidos recuperados no oitavo 
dia após a ovulação da égua doadora (Figura 8).  Foi observado que 9 (21%) dos 
embriões foram recuperados em estágio de blastocisto e 34 (79%) em estágio de 
blastocisto expandido.

Foi realizada a distribuição de frequência dos blastocistos e blastocistos 
expandidos em relação ao volume de lavado utilizado para recuperação do embrião 
(Tabela 4). A identifi cação dos blastocistos foi mais frequente no segundo litro do 
lavado uterino (45%), enquanto os blastocistos expandidos, foram identifi cados 
mais frequentemente no primeiro litro do lavado uterino (81%). 

Figura 8 - Descrição da porcentagem dos blastocistos e dos blastocistos expandidos.

Tabela 4 – Distribuição de frequência dos blastocistos e blastocistos expandidos pelo volume de lavado uterino.
Variáveis Blastocisto n (%)

1L x lavado (+) 3 (33%)
2L x lavado (+) 4 (45%)
3L x lavado (+) 2 (22%)

Blastocisto expandido n (%)
1L x lavado (+) 26 (81%)
2L x lavado (+) 6 (19%)
3L x lavado (+) 0 (0%)

Legenda: (+) = prenhez positiva; L = litros
Análise estatística: Regressão logística simples (p<0.05).
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A tabela 5 mostra a comparação entre o número de blastocistos e 
blastocistos expandidos com o volume de lavado uterino. Não foi observada 
diferença estatística entre os blastocistos e os blastocistos expandidos quando 
recuperados no primeiro e segundo litro de lavado uterino. Não foi possível a 
realização do teste Exato de Fisher no terceiro litro do lavado uterino, por não ter 
ocorrido nenhum blastocisto expandido nesse volume.

Discussão
Dentre os materiais utilizados na técnica de transferência de embrião, 

utiliza-se a solução de ringer com lactato de sódio no procedimento de lavagem 
uterina. Defi nir a quantidade da solução a ser utilizada trata-se não só de melhorar 
a técnica, como também, de fatores econômicos, visto que, quanto mais lavados 
forem realizados, maiores serão os gastos com a solução.  

Quanto ao índice de recuperação de embriões das doadoras no D8, o 
resultado deste experimento foi semelhante ao obtido por Jacob et al., (2010) 
onde a taxa de recuperação de embriões foi de 66%, o mesmo observado por 
Camargo et al., (2013) que obtiveram 64,5% dos embriões recuperados. 

Não foram observadas diferenças signifi cativas nos índices de recuperação 
dos embriões entre as frações das colheitas. Squires et al., (1982) observaram uma 
distribuição equitativa dos embriões recuperados entre as diferentes frações do 
lavado uterino, 31%, 36% e 32% do primeiro ao terceiro lavado, respectivamente. 
Porém, apesar de não haver diferença signifi cativa, os resultados do presente 
estudo são semelhantes aos dados de Imel et al., (1981) que encontraram 52% 
na primeira fração, 34% na segunda e 14% na terceira, assim como, Fleury et al., 
(2001) que encontraram de 44% na primeira fração, 25% na segunda e 29% na 
terceira, confi rmando que a maioria dos embriões são recuperados na primeira 
fração da lavagem.

Em equinos os embriões recuperados  encontram-se em estágio de mórula 
(D6 = embriões de 6 dias), blastocisto inicial (D6 a D7 = embriões de 6 a 7 dias), 
blastocisto (D7 = embriões de 7 dias) e blastocisto expandido (D8 = embriões de 
8 dias), entretanto, os embriões podem ser recuperados em estágio incompatível 
com o dia de colheita, isso pode acontecer por fatores fi siológicos, como no 
caso de éguas idosas, onde ocorre um atraso no desenvolvimento, ou por falhas 
na detecção da ovulação McKinnon & Squires, (1988). A identifi cação no atraso 
do desenvolvimento embrionário torna-se importante uma vez que que as taxas 
de prenhez podem ser otimizadas quando o embrião é transferido para uma 
receptora sincronizada de acordo com desenvolvimento embrionário e não com 

Tabela 5 – Comparação entre o número de blastocistos e blastocistos expandidos com o volume de lavado uterino.
Variáveis 1 L 2 L

Blastocisto 3 4
Blastocisto Expandido 26 6
L = litros;
Análise estatística: Teste Exato de Fisher. p = 0,0569
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a data da ovulação da doadora McCue, (2011). O presente estudo apresenta dados 
semelhantes ao trabalho realizado por Silva et al., (2018) com embriões híbridos 
oriundos do cruzamento de éguas com jumento, onde foram identifi cados 40% 
de blastocistos e 60% de blastocistos expandidos no oitavo dia após a ovulação. 
Apesar dos embriões muares apresentarem aparente evolução mais rápida, isto é, 
já se encontrarem todos no ambiente uterino no sexto dia após a ovulação, o que 
em equinos esse processo de migração inicia-se somente por volta do dia 5,5 e 6, 
em aspectos morfológicos ambos não se diferem.

Conclusão
De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que 

blastocistos provenientes das colheitas realizadas no D8 evidenciam um possível 
atraso no desenvolvimento. Não houveram diferenças estatísticas no número de 
embriões recuperados quanto às frações, como também, do desenvolvimento 
embrionário no primeiro e segundo litro, entretanto, é necessário um estudo com 
uma amostragem maior de lavado uterino. 
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Resumo. O sistema de criação de bovinos na forma de semi confi namento pode 

predispor a diversas afecções podais, entre elas a Hiperplasia Interdigital, uma 

reação proliferativa da pele e subcutâneo com neoformação de tecido fi rme, que 

geralmente acomete animais mais velhos e mais pesados. O trabalho tem por 

objetivo relatar um caso de hiperplasia interdigital em bovino de leite e demonstrar 

que esta enfermidade, entre outras patologias podais, atribuindo caráter 

preocupante em bovinos em regime de confi namento e semi-confi namento. O 

presente estudo relata um animal da espécie bovina, raça Girolando, fêmea, com 

peso de 400kg, que vive em sistema de semi-confi namento, com histórico de 

queda na produção leiteira e claudicação, já tratada anteriormente com pedilúvio 

sem sucesso.  Ao exame físico do membro pélvico esquerdo foi possível identifi car, 

a presença de um nódulo com bordas irregulares e pendular. A partir da anamnese, 

histórico, exame clínico e epidemiologia da doença foi possível o diagnóstico de 

hiperplasia interdigital, sendo realizado o tratamento cirúrgico. O pós operatório 

foi realizado com curativo local compressivo, substituído a cada 3 dias, durante 

15 dias e administração de fl orfenicol, (Resfl or®) em dose única. O animal obteve 

alta ao fi nal do tratamento.
Palavras-chave: bovino, hiperplasia interdigital, produção de leite, semi 
confi namento.

Abstract.  The system of raising cattle in the form of semi confi nement can predispose 

to several foot disorders, including Interdigital Hyperplasia, a proliferative reaction 

of the skin and subcutaneous tissue with neoformation of fi rm tissue, which usually 

a� ects older and smaller animals. The objective of this work is to report a case of 

interdigital hyperplasia in dairy cattle and to demonstrate that this disease, among 

other foot pathologies, gives worrisome characteristics in cattle in confi nement 

and semi-confi nement. An animal of the bovine species, Girolando breed, female, 

weighing 400 kg, which lives in a semi-confi nement system, with a history of 

falling milk production and lameness, previously treated with a footbath without 

success. Upon examination of the left pelvic limb identify, the presence of a possible 

 INTERDIGITAL HYPERPLASIA IN DAIRY CATTLE – CASE 
REPORT
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physical pen with irregular edges and physical identifi cation. From the anamnesis, 

history, clinical examination and epidemiology of the disease, the diagnosis of 

interdigital hyperplasia was possible, and surgical treatment was performed. The 

postoperative period was performed with a local compressive dressing, replaced 

every 3 days, for 15 days, and administration of fl orfenicol (Resfl or®) in a single 

dose. The animal was discharged at the end of treatment.

Keywords: bovine, Interdigital hyperplasia, Milk production, Semi confi nement.

Introdução
Ao longo dos anos, especialistas, Médicos Veterinários e criadores, 

intensifi caram o desenvolvimento genético e tem proporcionado animais de alto 
valor zootécnico, entretanto, exigentes e de baixa rusticidade (PLAUTZ, 2013).

O aumento de produção leiteira e os sistemas de confi namento e semi-
confi namento acarretaram numa maior concentração de animais em uma mesma 
área, resultando no aumento de volume de dejetos, maior umidade, menor higiene 
e grande difi culdade de manejo, trazendo assim, patologias ligadas a transtornos 
locomotores (SILVA, 2006).

Afecções podais em bovinos são um dos principais entraves econômicos. 
Patologias podais e problemas mamários são os mais enfrentados pelos produtores 
ultimamente. As claudicações trazem perdas na produção, desencadeiam gastos 
com tratamento, diminuem o valor zootécnico e podem levar o animal a óbito 
(PLAUTZ, 2013).

A Hiperplasia Interdigital, também chamada de “gabarro”, é uma reação 
proliferativa da pele e subcutâneo com neoformação de tecido fi rme. Pode ser 
uni ou bilateral, sendo mais frequente nos membros pélvicos, em animais mais 
velhos e mais pesados. A causa mais frequente é um processo infl amatório da 
região interdigital, podendo haver infecção bacteriana ou crescimento excessivo 
da parede axial do dedo. Nos animais acometidos observa-se claudicação leve a 
moderada (SILVA, 2009).

Essa afecção pode ter alguns fatores predisponentes, como: ambiental, 
nutrição e genético (PLAUTZ, 2013).

Os casos mais simples geralmente não necessitam de tratamento e o 
problema é unicamente estético. As lesões que se apresentam sensíveis à palpação 
ou estão contaminadas, difi cultando a locomoção e geralmente produzindo 
claudicação, devem ser extraídas cirurgicamente (TEIXEIRA et. al., 2006).

O trabalho tem por objetivo relatar um caso de hiperplasia interdigital 
em bovino de leite e demonstrar que esta enfermidade, entre outras patologias 
podais, possui caráter preocupante em bovinos em regime de confi namento e 
semi-confi namento.
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Relato de Caso
O presente trabalho teve autorização do tutor do animal, para fi ns 

acadêmicos e de pesquisa, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

O animal foi submetido a atendimento médico veterinário no dia 22 de 
janeiro de 2021, da espécie bovina, raça Girolando, fêmea, com peso de 400kg. 
O animal é criado em sistema de semi-confi namento, sendo a área de pasto com 
muitas irregularidades, pedras, umidade e acúmulo de fezes; alimentado duas 
vezes ao dia com capim capiaçu (BRS Capiaçu), cevada, ração e sal mineral, em 
uma propriedade no município de Vassouras, RJ. O proprietário relatou que houve 
queda na produção leiteira e claudicação, e que foram realizados tratamentos 
alternativos, como pedilúvio, sem resultado satisfatório. O animal foi observado 
em movimento, onde foi possível identifi car claudicação do membro pélvico 
esquerdo, com leve arqueamento de coluna e movimentação de cabeça. Em 
estação o animal apresentava leve arqueamento de coluna (fi gura 1) e desconforto 
no apoio, revezando a pisada, revelando sinais de dor. Foi solicitado à contenção 
mecânica do animal por meio de tronco de ferro para verifi cação dos parâmetros 
fi siológicos e do membro acometido. Ao exame físico o bovino apresentava 
mucosas normocoradas, temperatura retal de 39,2 °C (Ref: 38,0ºC a 39,3ºC), 
escore de condição corporal 5/9 (Ref: 1 – 9/ ideal 6), tempo de preenchimento 
capilar 2 segundos (Ref: 1 - 2 normal) , frequência cardíaca 88 bpm (Ref: 60 à 80 
bpm), frequência respiratória 40 (Ref: 24 à 36) e ao analisar o membro pélvico 
esquerdo do ruminante, foi palpado um nódulo com bordas irregulares e pendular, 
contendo tecido cutâneo, subcutâneo, com casco irregular e aberto (fi gura 3A e 
3B). Conclui-se através do histórico clínico, exame físico e índice de prevalência de 
problemas podais, o diagnóstico de hiperplasia interdigital e optou-se por realizar 
a exérese cirúrgica, devido ao tamanho do nódulo que causava dor e claudicação. 

Figura 1: Graus de claudicação. Fonte: Fundação Roge, 2017.
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Procedimento Cirúrgico
O animal foi contido através de um tronco de ferro móvel (Figura 2), com 

cintas de sustentação abdominal (barrigueiras) para dar suporte ao peso do animal, 
um canzil para imobilização cervical e o membro pélvico esquerdo foi imobilizado 
por meio de corda para suspensão, dessa forma, não há necessidade de colocar o 
animal em decúbito e nem de aplicação de sedativos.

Iniciou-se a lavagem com água corrente utilizando uma escova com sabão 
de coco líquido fazendo movimentos de fricção para retirar todas as sujidades. E 
como o bovino possuía redução de angulação de pinça do casco, optou-se por 
casqueamento corretivo através de Rinete, Torquês e Grosa (Figura 7C) . Mais uma 
vez lavou-se o membro com água corrente para retirada dos fragmentos da unha. 
Para assepsia usou-se escova com Clorexina 2% Degermante®, desde a quartela 
até na pinça e sola. A anestesia adotada foi a técnica anestésica de Bier (Figura 4), em 
que foi colocado um garrote no terço médio do tarso, retirando uma determinada 
quantidade de sangue equivalente com a de anestésico local e após foi adotado 
o bloqueio regional intravenoso, usando uma seringa de 10 ml e agulha 25x0,80 
injetando aproximadamente 8ml de Lidovet® 2% sem vasoconstritor, intravenoso, 
na veia digital dorsal comum (Figura 5), antes da bifurcação da mesma, no intuito 

Figura 3: Vista dorsoplantar do membro pélvico esquerdo, antes do procedimento (A), vista plantar do 
membro pélvico esquerdo, antes do procedimento (B). Fonte: arquivo pessoal, 2021.

Figura 2: Tronco de contenção de ruminantes. Fonte: arquivo pessoal, 2021.
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de puncionar apenas uma vez o vaso sanguíneo. Na avaliação do bloqueio foi 
possível identifi car que o animal não apresenta sensibilidade na região e inicou-
se o procedimento cirúrgico. Com o auxílio de uma pinça Backaus, fi xou-se o 
nódulo e com o auxílio de um bisturi com lâmina Nº 24, fez uma incisão elíptica 
longitudinal ao longo de toda a extensão da lesão, retirando o nódulo e todo 
excesso de tecido adiposo. Posteriormente, usou-se Tintura de Iodo 10% Pinus® 
utilizado como antisséptico local, antimicótico, desinfetante, e para promover a 
cauterização química, visto que a utilização de cauterização térmica nestes casos 
pode exacerbar a claudicação no pós operatório.

Figura 4: Técnica anestésica de Bier. Fonte: NAVE – Núcleo de Anestesiologia Veterinária, 1908.

Figura 5: Número 1: veia digital dorsal comum, 2 e 3: bifurcação da veia digital dorsal comum. Fonte: 
Scielo, Angiografi a dos dígitos de bovinos jovens antes e após indução de acidose ruminal, 2018.
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Figura 6: Visão dorsoplantar de vasos sanguíneos do pé bovino. Fonte: Scielo, Angiografi a dos dígitos 
de bovinos jovens antes e após indução de acidose ruminal, 2018.

Figura 7: Vista plantar do membro pélvico esquerdo, durante o procedimento (C), vista plantar do 
membro pélvico esquerdo, após o procedimento (D). Fonte: arquivo pessoal, 2021.

Procedimentos pós-operatórios

Após o procedimento cirúrgico, o local foi higienizado e então submetido 
a curativo compressivo (fi gura 8), contendo uma mistura de antimicrobiano 
Terramicina® em Pó e Sulfato de Cobre, protegido com uma bandagem de algodão 
e atadura, e impermeabilizado com unguento preto Friezol®. E foi administrado 
Resfl or® na dose de 40 mg/kg de fl orfenicol e 2,2 mg/kg de fl unixino, totalizando 
um volume de 50 ml via subcutânea, por meio de pistola automática, em dose 
única.
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Figura 8: Vista plantar do membro pélvico esquerdo, com curativo compressivo. Fonte: arquivo 
pessoal, 2021.

Figura 9: Animal após alta. Fonte: arquivo pessoal, 2021.

A troca de curativos foi realizada a cada 3 dias, substituindo pelo mesmo 
procedimento. O animal recebeu alta após 5 curativos, sendo realizado o 
tratamento local sem bandagem até total cicatrização. 

Resultado e Discussão
De acordo com estudo de Alviem e seus colaboradores (2005) os sistemas 

semi intensivos tem suas vantagens, porém também desvantagens como muitos 
problemas ligados a patologias locomotoras em bovinos que pertencem ao 
rebanho leiteiro o que corrobora com o presente estudo, visto que o animal 
possuía afecção podal e era criado neste sistema. 

No presente trabalho o bovino leiteiro apresentava de acordo com o 
relato do produtor queda na produção de leite, claudicação e as tentativas de 
tratamento já tinham sido realizadas sem sucesso, fato também observado por 
(PLAUTZ, 2013) relatava em seu trabalho, que as claudicações provocam perda 
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na produção, diminuição de ingestão alimentar e hídrica por dor, queda do valor 
zootécnico, gastos com tratamentos sem resoluções e podendo o animal chegar 
a óbito. 

A hiperplasia interdigital tem fatores predisponentes como ambiente 
úmido com acúmulo de fezes, nutrição com elevada quantidade de concentrado 
ofertado aos animais, com o intuito maximizar a produção leiteira) e genética (a 
seleção genética previlegia o aumento de produção de leite e sem considerar a 
rusticidade dos cascos. E o animal atendido se localizava em pasto com terreno 
acidentado, úmido e acúmulo de dejetos, o que segundo Carvalho et al. (2005) 
são fatores  que podem ter contribuído para a afecção podal. 

Teixeira et al. (2006) relatam que os animais que desenvolvem casos mais 
simples, geralmente não necessitam de tratamento, sendo apenas estético, já em 
animais que esta afecção se apresenta mais desenvolvida, e são sensíveis a palpação 
ou apresentam difi culdades de locomoção devem passar por procedimentos 
cirúrgicos para retirada do nódulo, assim como no estudo, o “gabarro” no bovino 
já apresentava tamanho considerável, que causava claudicação o atrapalhando na 
locomoção e causando dor, onde foi optado pelo procedimento cirúrgico para 
retirada do mesmo. 

A maioria das cirurgias de hiperplasia interdigital são feitas com o animal em 
decúbito, tendo necessidade de jejum hídrico e alimentar antes do procedimento. 
Neste trabalho, o procedimento foi feito com o animal em estação, sendo 
contido por tronco de ferro móvel e cordas. Muito importante ressaltar que nesse 
procedimento, os riscos de timpanismo e riscos com sedativos e anestésicos são 
praticamente nulos, ao passo que o animal em decúbito sofre esses riscos. De 
acordo com Teixeira et al. (2006) o animal precisou de jejum hídrico de 12h e 
alimentar de 24h, e foi sedado com Cloridrato de Xilazina - Rompum® (0,05mg/
kg IV) momentos antes do procedimento cirúrgico e contido com cordas em 
decúbito lateral.

De acordo com Silva (2017), o curativo é feito com mistura de antimicrobiano 
a base de clorexidina (Furanil® pomada – Vetnil) e Sulfato de Cobre, enquanto, 
no presente trabalho foi utilizado Terramicina® em pó, Sulfato de Cobre e Tintura 
de Iodo 10% Pinus®. Importante observar que a Tintura de Iodo 10% Pinus® é 
utilizada como antisséptico local, antimicótico, desinfetante e para cauterização 
química, visto que a térmica pode exacerbar a claudicação no pós operatório. 
Neste contexto, nota-se que esse tratamento foi efi caz, e que o não uso do 
Furanil®, não trouxe prejuízos na cicatrização. E o animal não apresentou recidiva 
pós-tratamento.

Conclusão 
A hiperplasia interdigital é uma patologia constantemente observada na 

pecuária leiteira. É bastante comum que a experiência do profi ssional de campo, 
gere pequenas variações nas técnicas que muitas vezes não são relatadas, não 
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servindo assim para embasar a conduta de outros profi ssionais. Uma das variações 
utilizadas, foi a contensão em pé do bovino, o que não gera os distúrbios de 
compressão vascular quando o animal permanece muito tempo deitado, esta 
variação permite que o mesmo saia do procedimento, andando normalmente. 

A anestesia que comumente é realizada nas ramifi cações vasculares que 
irrigam as laterais do boleto, foi realizada antes da bifurcação, não havendo com 
esta prática qualquer sinal de não efi ciência no bloqueio. 

Com relação a cauterização térmica que habitualmente é realizada, foi 
substituída por cauterização química e curativo compressivo e que de acordo 
com esse trabalho, demonstra uma boa recuperação do animal no pós cirúrgico. 
Não houve complicações infecciosas, utilizando a terramicina como inibidor de 
infecção, demonstrando que este antibiótico, na maioria das vezes, encontrado 
nas propriedades, pode ser testado para esses casos demonstrando efi ciência. 

Apesar das descrições citadas na literatura, é possível que pequenas 
variações de técnica otimizem os resultados, carecendo assim de mais testes para 
serem difundidas.
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Resumo. As micobacterias são bacilos resistentes a ácidos, causando doença 

crônica e progressiva em animais. Foi admitido no hospital veterinário municipal 

de Resende- RJ, um felino, macho, castrado, adulto. O paciente apresentava lesões 

nodulares, ulceradas e exsudativas no dorso. Foi realizada biópsia cutânea e excisão 

cirúrgica das lesões, que foram encaminhadas para avaliação histopatológica, onde 

a análise foi compatível com micobacteriose. A combinação de medicamentos 

com exérese cirúrgica é uma boa opção terapêutica para uma remissão mais 

rápida da condição clínica, porém houve recidiva das lesões. O objetivo deste 

trabalho é relatar um caso de micobacteriose felina com exérese cirúrgica e 

recidiva das lesões. O paciente apresentou lesões cutâneas ulceradas, exsudativas 

e progressivas. Para o diagnóstico, foi realizado citologia e histopatológico das 

lesões, com resultado positivo para Mycobacterium sp. na coloração de Ziehl-

Neelsen. Para tratamento, foi instituído antibioticoterapia com enrofl oxacina, 

sem resposta satisfatória. O Paciente foi encaminhado para exérese cirúrgica, 

porém, houve recidiva das lesões. Após a recidiva foi instituído tratamento com 

marbofl oxacina. Não foi um possível um melhor acompanhamento clínico do 

paciente devido a mudança de cidade.
Palavras-chave: Dermatite, felino, micobacteriose

RECURRENT CUTANEOUS MYCOBACTERIOSIS IN A 
FELINE (FELIS CATUS) AFTER SURGICAL EXCISION OF THE 
LESIONS: CASE REPORT.
Abstract.  The mycobacterioses are bacilli resistant to accidents, causing chronic 

and progressive disease in animals. A castrated male adult feline was admitted to 

the municipal veterinary hospital of Resende-RJ. The patient presented nodular, 

ulcerative and exudative lesions on the dorsum. Skin biopsy and surgical excision 

of the lesions were performed and sent for histopathological evaluation, where 

the analysis was compatible with mycobacteriosis. A combination of medication 

with surgical excision is a good therapeutic option for a faster remission of the 
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clinical condition, but there was relapse of the options. The objective of this study 

is to report a case of feline mycobacteriosis with surgical excision and recurrence 

of the lesions. For the diagnosis, cytology and histopathology of the lesions were 

performed, with a positive result for Mycobacterium sp. on the Ziehl-Neelsen 

stain. For treatment, antibiotic therapy with enrofl oxacin was instituted, with no 

satisfactory response. The patient was referred for surgical excision, however, 

there was recurrence of the lesions. After relapse, treatment with marbofl oxacin 

was instituted. A better clinical follow-up of the patient was not possible due to 

the change of city. 

Keywords: Dermatitis, feline, mycobacteriosis

Introdução
As micobacterioses cutâneas ocasionadas por Mycobaterium spp em 

felinos são pouco diagnosticadas. (Medleau, 2003), sendo as principais espécies 
que afetam os felinos são: M.lepraemurium, M. avium, M. fortuitum, M. chelonei-
abscessus, M. smegmatis, M. phlei, M. fl avescens, M. termoresistable (Gross 
TL,2009).

As micobacterioses possuem caráter infectocontagioso, granulomatoso, 
crônico e progressivo (Quinn et al. 2005, Greene & Gunn-Moore 2015). As bactérias 
desse gênero possuem a parede rica em lipídeos complexos e ácido micólico 
(Quinn et al. 2005) o que promove a característica de álcool-ácido-resistência 
quando submetidos à coloração histoquímica de Ziehl-Neelsen (Greene & Gunn-
Moore 2015). 

O principal sinal clínico observado em pacientes portadores da micobacteriose 
atípica é a paniculite granulomatosa ulcerativa que envolve principalmente o 
tecido adiposo da região inguinal, base da cauda e fl ancos. As lesões nodulares 
tendem a coalescer entre si e formar áreas ulceradas com intensa exsudação 
decorrente do processo infl amatório, no qual o tecido não cicatriza (Gunn-Moore, 
2014). Outros sinais são perda de peso, anorexia e febre, e sinais relacionados 
com as áreas acometidas secundariamente. Pode-se encontrar espessamento de 
alças intestinais, hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenomegalia mesentérica. 
É comum reconhecer infi ltrado pulmonar intersticial nodular em radiografi as, 
não acompanhado de sinais respiratórios inferiores (KENEDDY, M.; LITTLE, S. E.; 
BARAL, R. M., 2016) 

O diagnóstico das infecções por Mycobacterium sp. é complexo, 
especialmente na ausência de lesões cutâneas. Amostras podem ser coletadas 
para exames citológicos e/ou histopatológicos, incluindo identifi cação de bacilos 
álcool-ácido resistentes (BAAR), cultura e PCR (Reação em Cadeia de Polimerase). 
Hematologia e perfi l bioquímico identifi cam alterações sistêmicas, sugerindo 
infl amação crônica (LLORET, A. et al., 2013). Felinos infectados por Mycobacterium 
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sp. parecem apresentar níveis reduzidos de vitamina D em comparação com felinos 
saudáveis, assim como ocorre em humanos (LALOR, S. M. et al, 2012). Radiografi a 
da região torácica pode apresentar alterações pouco específi cas, apresentar um 
padrão bronquial, alveolar ou intersticial, efusão pleural e linfadenopatia (BENNET, 
A. D. et al, 2011). Ultrassonografi a abdominal pode ser válida para detectar 
linfadenopatia mesentérica ou lesões granulomatosas (GRIFFIN, A. et al., 2003). 
Quando o agente não puder ser identifi cado por histopatologia ou cultura, o 
diagnóstico defi nitivo para as infecções causadas por Mycobacterium spp. torna-
se difícil. A confi rmação da espécie é indicada para o tratamento e prognóstico, 
realizada através de cultura bacteriana ou PCR de materiais em casos suspeitos 
(LLORET, A. et al., 2013) 

O tratamento para as doenças causadas por micobactérias é complexo, 
baseado em antibioticoterapia com associação de dois ou três fármacos contínuos, 
por alguns meses (LLORET, A. et al., 2013). Não existem estudos padronizando 
o tratamento e as recomendações são baseadas em relatos de caso ou estudos 
retrospectivos, sugerindo tratamentos por meses com combinação de antibióticos 
(LLORET, A. et al., 2013). Existe uma propensão das espécies de micobactérias 
ao desenvolvimento espontâneo e rápido de mutantes resistentes a antibióticos 
(KENEDDY, M.; LITTLE, S. E.; BARAL, R. M., 2016). A remoção cirúrgica está indicada 
em lesões localizadas, e lesões disseminadas podem ser debridadas, sendo 
realizada antibioticoterapia concomitante (HORNE, K. S.; KUNKLE, G. A., 2009)

O presente trabalho teve por objetivo descrever um relato de caso de um 
gato acometido por micobacteriose cutânea, evidenciando a importância dos 
aspectos clinico-patológicos e a instituição de tratamento adequado.

Descrição do caso clínico
 Foi admitido no Hospital Veterinário Público de Resende-RJ, um 

paciente felino, macho, castrado, adulto, pelagem preta, residente em Resende-
RJ e encontrava-se em bom estado geral. O tutor relatou que o animal não tinha 
acesso à rua e havia sido adotado há 3 anos. A queixa clínica eram lesões nodulares, 
ulceradas e exsudativas no dorso, com evolução lenta e progressiva. 

Foram observadas no exame clínico múltiplas lesões cutâneas ulceradas 
e exsudativas. O gato encontrava-se normohidratado, mucosas normocoradas, 
temperatura retal de 38 ºC, escore corporal 5/9 (LAFLAMME,1997), tempo de 
preenchimento capilar de 2 segundos (<3 segundos) sem alterações na ausculta 
cardiopulmonar, palpação abdominal e de linfonodos. 

Perante o quadro clínico apresentado, considerou-se suspeita de 
micobacteriose, tendo como diagnóstico diferencial esporotricose. 

 Foi realizado imprint das lesões exsudativas, para exame citológico, 
foram confeccionadas três laminadas fi xadas e coradas com coloração de Diff -
quick e avaliadas no microscópio ótico, nas objetivas de 5x, 10x e 40x. Observou-
se acentuada quantidade de piócitos, neutrófi los e alguns macrófagos e não foram 
observadas leveduras, que poderiam sugerir esporotricose. 
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 Foi instituído tratamento clínico com enrofl oxacina 5 mg/ kg a cada 
24 h, por via oral, durante 7 dias, meloxicam 0,1 mg/kg, por via oral, em dose 
única e rifamicina spray, 24h, 10 dias, com revisão após término do tratamento. 
Não houve melhora signifi cativa e remissão das lesões (Figura 1). O paciente foi 
encaminhado para procedimento cirúrgico para exérese das lesões.

Para realização da exérese cirúrgica, foi realizado o acesso venoso e 
administrado como medicação pré anestésica remifentanil e cetamina, após a 
sedação foi feita a tricotomia da região, para indução e manutenção o paciente 
recebeu propofol (5mg/kg, via intravenosa) e foi realizado bloqueio local com 
lidocaína 2%. A retirada das lesões foi feita através de excisão cirúrgica com margem 
de segurança de 2 centímetros, os fragmentos de pele foram acondicionados 
em formalina tamponada a 10%, para exame histopatológico. A amostra foi 
encaminhada ao Setor de Anatomia Patológica da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeio, para análise histopatológica foi utilizada coloração de ácido periódico 
Schiff , acusou negativo para marcação de estruturas fúngicas, e a técnica de Ziehl 
Neelsen, acusou positivo para marcação de bactérias álcool-ácido resistentes. As 
lesões são compatíveis com micobacteriose cutânea felina.

Após a exérese cirúrgica as lesões cutâneas voltaram a ulcerar e foi instituído 
tratamento antibiótico com marbofl oxacina (2mg/kg a cada 24h, via oral). Após 
50 dias de tratamento com marbofl oxacina o aspecto das lesões (Figura 2) havia 
melhorado menos que o esperado e foi indicado laser terapia para auxiliar na 
cicatrização das lesões. 

Não houve um acompanhamento clínico mais detalhado pois o tutor se 
mudou para outra cidade. O paciente ainda está em tratamento e segundo o tutor, 
não apresentou piora das lesões. 

Figura 1: Gato apresentando lesões ulceradas por Mycobacerium sp. no dorso. Fonte: arquivo pessoal, 
2021.
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Discussão do caso
  A predominância de micobacterioses em gatos é desconhecida, 

assim como a incidência das diferentes espécies. No entanto, existem diversos 
relatos de casos publicados no mundo, especialmente nos últimos anos, 
provavelmente indicando ter sido subdiagnosticada no passado( GIBBENS, N., 
2014).

No relato de caso o exame histopatológico foi de extrema importância 
para o diagnóstico de micobacteriose cutânea, mas não foi possível identifi car 
a espécie da micobactéria. A reação em cadeia da polimerase(PCR) é o exame 
indicado para identifi car as espécies de micobactérias (Gunnmoore, D.A 2010) 
mas o tutor não aprovou a realização. 

Após o exame citológico e histopatológico, análise do caso clínico e estudos 
das descrições clínicas na literatura, concluímos que, possivelmente, era uma 
micobacteriose atípica. Os sinais clínicos mais comum da doença convinham com 
os sinais clínicos do gato: úlceras e fístulas que drenam secreção purulenta ou 
serosanguinolenta, paniculite (Chandler EA,2006. Gross TL,2009). Essas infecções 
podem ser causadas por feridas ou mordidas contaminadas, o que é provável de 
ter acontecido, já que o gato não tinha acesso à rua mas tinham outros animais 
na residência.

As lesões localizam-se em qualquer local da pele. Em felinos, são mais 
comuns na região abdominal ventro caudal (inguinal, umbilical) ou lombar. 
Habitualmente, são indolores e desacompanhadas de linfoadenomegalia, 
hipertermia ou inapetência. Em alguns animais imunossuprimidos pode haver a 
disseminação da lesão ou evolução com sepse (Scott et al., 2001) 

Figura 2: Gato apresentando lesões por Mycobacerium sp. no dorso, em processo de cicatrização, 
após 50 dias do início da antibioticoterapia com marbofl oxacina. Fonte: arquivo pessoal, 2021.
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A excissão cirúrgica das lesões é indicada como tratamento (Bichard, SJ, 
2006). O gato passou pela excisão cirúrgica das lesões mas houve recidiva.

As micobacterioses atípicas nos gatos mimetizam outras dermatopatias que 
cursam com formações de pápulas, nódulos ou perdas teciduais (erosões, úlceras 
e fístulas). Portanto, é necessário, como realizado nesse caso, que as diferenciem 
de paniculites degenerativas, paniculites infecciosas (nocardiose, prototecose, 
esporotricose, dermatofi tose, criptococose, actinomicose, tuberculose, lepra) ou 
por corpos estranhos. Deve-se, também, afastar uma eventual etiologia neoplásica 
(linforreticular ou mamária) ou abscedativa (abscessos crônicos secundários a 
infecções virais imunossupressivas).

O tratamento recomendado é baseado na antibiótico terapia duradoura, 
associado a exérese cirúrgica (SCOOT et al.,2001). A antibioticoterapia deve ser 
iniciada antes do início a cirurgia com o objetivo de maximizar a cicatrização pós 
cirurgia. O tratamento clínico deve ser realizado com uso de medicamentos, e 
entre os mais usados estão a classe das fl uorquinolonas e das tetraciclinas, devido 
à essas drogas alcançarem altas concentrações intracelulares (NORSWORTHY et 
al., 1998). 

Após a recidiva das lesões o tratamento com marbofl oxacina foi prescrito e 
a boa resposta ao tratamento reforça a suspeita de micobacteriose atípica, já que 
as quinolonas são indicadas no tratamento desse tipo de afecção. 

Devido a mudança de cidade do tutor, não foi possível o acompanhamento 
da evolução da doença e do resultado do tratamento instituído.

Conclusão
 As micobacterioses são doenças de complexo diagnóstico, é necessário 

que sejam consideradas como diagnóstico diferencial no caso de lesões nodulares 
ou fi stulares na pele. O acompanhamento com avaliação clínica e exames de 
rotina precisam ser praticados com a fi nalidade de diminuir os efeitos colaterais 
dos fármacos utilizados no tratamento. A exérese cirúrgica das lesões cutâneas 
causadas por micobacterias e antibioticoterapia são indicados como tratamento 
mais adequado. A instituição precoce do tratamento específi co para esta infecção 
é essencial para um bom prognóstico.
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Resumo. O consumo da carne de rã vem desde antiguidade e de povos indígenas, 

assim como a criação de rãs é mais recente, no Brasil as primeiras tentativas 

ocorreram no ano de 1935 com a introdução da espécie exótica, rã touro gigante 

Lithobates catesbeianus, perfeitamente adaptada às condições climáticas do Brasil. 

O consumo de carne de rã enfrenta algumas difi culdades para o seu crescimento, 

como, por exemplo, a forma de exposição para venda, de corpo inteiro e a falta de 

publicidade do produto. Existem poucos dados disponíveis a respeito do consumo 

da carne de rã, e sobre o perfi l destes consumidores, além disso, também são 

escassas as informações sobre os benefícios à saúde. Com isso este trabalho foi 

conduzido com o objetivo de diagnosticar o perfi l do consumidor e/ou potenciais 

consumidores da carne de rã. Foi aplicado um questionário online composto por 

21 perguntas em duzentos e cinquenta e cinco pessoas entre homens e mulheres 

entre 18 anos a 74 anos. Dentre os tipos de carnes consumidas houve predileção 

no consumo de carne de frango, bovina e suína. Outros tipos de carne, como por 

exemplo a caprina e ovina apresentaram ser a menos consumida, porém uma 

parcela signifi cativa dos participantes demonstrou interesse em experimentar a 

carne de rã. As razões mais apontadas para não consumir a carne de rã foram o 

preço, aparência e falta de oferta no mercado, o desconhecimento das formas 

de criação, valor nutricional e procedência. Os consumidores de carne de rã 

compreendem que este alimento é saudável e com sabor suave, mas com, pouca 

oferta no mercado. Recomendam-se aprimorar o marketing para visar o aumento 

da oferta e do consumo de carne de rã e em atividades que permitam à população 

conhecer novas formas de preparo, consumo e informações nutricionais. 
Palavras-chave:  consumo de carne, marketing, ranicultura

Abstract.  The consumption of frog meat comes from antiquity and from indigenous 

peoples, as well as the creation of frogs is more recent, in Brazil the fi rst attempts 

took place in 1935 with the introduction of the exotic species, the giant bullfrog 

RESEARCH ON CONSUMER PROFILE OF MEAT AND FROG 
MEAT
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Lithobates catesbeianus, perfectly adapted to the climatic conditions in Brazil. 

The consumption of frog meat faces some di�  culties for its growth, such as, for 

example, the form of exposure for sale, full body and the lack of advertising of 

the product. There are few data available on the consumption of frog meat, and 

on the profi le of these consumers, in addition, information on the health benefi ts 

is also scarce. Thus, this work was conducted with the objective of diagnosing 

the profi le of the consumer and/or potential consumers of frog meat. An online 

questionnaire consisting of 21 questions was applied to two hundred and fi fty-

fi ve people between men and women between 18 and 74 years old. Among 

the types of meat consumed, there was a predilection for the consumption of 

chicken, beef and pork. Other types of meat, such as goat and sheep, were the 

least consumed, but a signifi cant portion of the participants showed interest in 

trying this product. The most cited reasons for not consuming frog meat were the 

price, appearance and lack of supply in the market, the lack of knowledge of the 

ways of rearing, nutritional value and origin. Frog meat consumers understand 

that this food is healthy and has a mild fl avor, however, there is little supply on the 

market. It is recommended to improve marketing in order to increase the supply 

and consumption of frog meat and in activities that allow the population to learn 

about new ways of preparation, consumption and nutritional information.

Keywords: meat consumption, marketing, frog farming

Introdução
No Brasil a ranicultura teve início em 1935, quando iniciou-se a criação 

em ambientes confi nados. A rã- touro (Lithobates catesbeianus) é utilizada na 
produção por apresentar boa adaptação em relação às condições climáticas 
do país como a temperatura, fotoperíodo, facilidade no manejo, relevo e rápida 
reprodução, com isso, a ranicultura teve um grande impulso na década de 1970 
(AFONSO, 2012; SEIXAS FILHO, 2017).

Da mesma forma a carne de rã vem empenhando-se em evoluir cada vez 
mais no mercado consumidor, por causa de pouco aproveitamento. Por motivo 
de ausência de dados, em, 2012 o Brasil era considerado o segundo maior 
produtor, no entanto os dados registrados pela Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FOA) são estimativas próximas, pois o Brasil não 
tem repassado seus dados ofi ciais de produção para está organização desde 2014 
assim como outros países (FOA, 2020 & FOA, 2021). Assim como, a percepção 
negativa se dá devido à baixa atratividade da aparência da carcaça, o valor alto do 
produto que é comercializado, a falta de conhecimento sobre os benefícios dos 
produtos e subprodutos derivados da ranicultura (SILVA, 2018).
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Logo a carne de rã tem sua importância econômica como também na dieta 
humana devido seu alto valor biológico, seu teor de proteína, o qual é equivalente 
ao da carne de frango, reduzido teor de gordura e calorias quando comparada à 
carne bovina e outros tipos de pescado (CRIBB, 2013). Sendo assim, é recomendada 
pelos médicos como alternativa de alimento saudável inclusive é prescrito para 
pacientes por apresentar boa digestibilidade e aminoácidos essências para saúde 
humana(GAVIÃO, 2016).

Nos últimos anos o interesse dos consumidores pela carne de caça aumentou 
no decorrer do tempo. Apesar disso, existem consumidores que não aceitam esse 
tipo de carne por causas sensoriais e éticas, bem como preocupações com sua 
segurança e efeitos na saúde. Os perigos relacionados diretamente ao consumo 
deste produto incluem zoonoses, contaminação microbiológica e também a 
presença de metais pesados. Os fatores que permitem a qualidade da carne de 
caça envolve segurança microbiológica, práticas do bem-estar animal, sanidade e 
perfi l sensorial.(NASI; FA , 2021). A partir disso, se faz necessário consumir apenas 
produtos de origem animal com a presença dos carimbos de inspeção, pois é o que 
estabelece garantia do produto procedente de estabelecimento inspecionado e 
fi scalizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA,2017). 
Segundo a Lei 7.889 de 1989 determina que, produtos de origem animal devem 
passar por inspeção e conter os carimbos em seus rótulos. O serviço de inspeção 
visa fi scalizar cada etapa que os produtos passam, com a fi nalidade de assegurar 
a saúde da população esses serviços são, o (SIM) Serviço de inspeção municipal, 
(SIE) Serviço de inspeção estadual, (SIF) Serviço de inspeção federal sendo o 
âmbito de comercialização a principal diferença entre eles, o (SISBI/POA) Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, propõe-se em padronizar 
os procedimentos e garantir a segurança dos alimentos e o selo Arte, certifi ca 
identidade e qualidade dos produtos alimentícios feito de forma artesanal (MAPA, 
2017), conforme a Lei 13.680 de 2018 e a Lei 13.860 de 2019 dispõe, sobre o 
processo de fi scalização, elaboração e comercialização de produtos de origem 
animal elaborados de forma artesanal. 

Deste modo, todos os estabelecimentos produtores, como também seus 
produtos devem ser registrados no serviço de inspeção, caso não esteja legalizado 
e comercializa o produto está sujeito a penalidades. (MAPA, 2017)

Dados sobre o perfi l do consumidor de carne de rã são bem escassos e a 
obtenção de respostas a respeito deste tema servirá como informação importante, 
já que essa prática vem se tornando um gerador de emprego e renda (MOREIRA; 
HENRIQUES; FERREIRA, 2011). Portanto, este trabalho teve como objetivo verifi car 
o perfi l do consumidor de carnes e carne de rã evidenciando suas preferências, 
informar o valor nutricional, divulgar mais sobre este produto com o intuito de 
aumentar o consumo e descobrir os motivos que impossibilitam o aumento do 
consumo desta carne. 
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Material e métodos 
A pesquisa consistiu na aplicação de um questionário confeccionado por 

meio da plataforma virtual GoogleForms®, que foi disponibilizado ao público 
leigo, de forma “on-line”, em todas as redes sociais, como instagram, facebook 
e whatsapp. O questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) da 
Universidade de Vassouras, sob o nº do parecer 5.161.981.

Os participantes responderam ao questionário de forma voluntária, a 
privacidade e a confi dencialidade são de legítima importância, sendo esclarecida 
qualquer dúvida dos respondentes.

Além de perguntas socioeconômicas, como: idade, sexo, renda familiar 
mensal, cidade e estado; o questionário aborda o consumo de carnes em geral, 
mas principalmente investiga o consumo de carne de rã, questionando se o 
participante já consumiu, se tem interesse em experimentar, a frequência do 
consumo, entre outras perguntas que podem ser observadas no Anexo. Os dados 
da pesquisa foram tabulados e analisados no programa Microsoft Excel® (2016), 
e os resultados expressos em porcentagens, demonstrados e discutidos a diante.

Resultados 
De acordo com dos dados analisados a pesquisa contou com a participação 

de um total de duzentos e cinquenta e cinco pessoas (255), de ambos os sexos 
(75,3% (192) pessoas do sexo feminino e 24,7% (63) do sexo masculino), que 
possuíam entre 18 anos a 74 anos, com maior incidência da faixa etária entre 
23 anos a 50 anos. Foi observado que 25,5% (65) recebem mais de 10 salários 
mínimo mensal (SM), 25,1% (64) recebem de 1 a 3 (SM), 24,3% (62) recebem de 3 
a 6 (SM),18,8% (48) recebem 6 a 9 (SM) e 6,3% (16) recebem até 1 salário mínimo 
(Tabela 1).

Tabela 1. Características sociodemográfi cas e econômicas da amostra 
(n:255) dos consumidores de carnes e carne de rã.

Característica Perfil %
Gênero Homem 24,7

Mulher 75,3
Idade ≤ 24 23

23-34 29
35-44 28
45-54 13
55-64 4
>65 3

Renda Familiar (*SM) Ate 1 6,3
De: 1 a 3 25,1
De: 3 a 6 24,3
De: 6 a 9 18,8
Acima de 10 25,5
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A maioria dos entrevistados eram da região Sudeste, sendo 62,5% (160) do 
Rio de Janeiro, 11,5% (27) de São Paulo e 6,7% (15) de Minas Gerais, 4,0% (10) do 
Paraná, 3,6% (9) do Rio Grande do Sul, 2,4% (6) Bahia, 1,6% (4) do Mato Grosso e 
1,2% (3) de Sergipe assim como para Espírito Santo. Já referente a cidade observou 
uma maior prevalência na cidade do Rio de Janeiro com 18,0% (46), 13,8% (31) 
para Três Rios e 5,1% (11) para  Vassouras. 

De todos os entrevistados somente 2,4% (6) não consumia nenhum tipo 
de carne, e com isso o questionário se encerrava (fi gura2). Na fi gura 1, podemos 
observar total de 84,7% (211) dos entrevistados apontaram consumir algum tipo 
de carne diariamente, 14,1% (35) consome semanalmente e 1,2% (3) consome 
raramente. Sendo a carne de frango apontada como a mais consumida pelos 
participantes  95,6% (238) , a  bovina a segunda mais consumida 92% (229), a suína 
na terceira posição 76,3% (190) e pescado com 76,3% (190), caprina com 7,2% (18), 
ovina com 19,3% (48) e para outro tipo de carne contabilizou 5,6% (14). 

Quando questionados se já tinham ouvido falar de carne de rã 98,8% (246) 
confi rmaram já ter ouvido falar sobre e somente 1,2% (3) nunca tinha ouvido 
falar sobre a carne de rã. Com relação ao consumo de carne de rã 35,3% (88) já 
haviam consumido, 41,4% (103) nunca consumiram e 8,8% (22) tem a pretensão 
em consumir, 12,0% (30) não pretendem consumir (fi gura 4).

Ademais foi questionado se o participante teria interesse em experimentar 
a carne de rã, o qual constatou que 69,5% (173) tem interesse em experimentar 
e 30,5% (76) não tem interesse. Dentre as pessoas que consomem carne de rã 
3,2% (8) consomem 2 vezes ao ano, 32,1% (80) consome 1 vez ao ano e somente 
1 pessoa e 0,4% (1) consome semanalmente. A forma que foi mais consumida 
foi 20,5% (51) frita, 14,1% (35) grelhada, 8% (20) cozida, 6,8% (17) assada, 3,2% 
(8) consumiu de outra forma e 0,8% (2) consumiram de todas as formas citadas 
anteriormente.
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Dentre os produtos derivados de carne de rã, 3,2% (8) participantes 
afi rmaram já ter consumido e 96,8% (241) expuseram que não consumiram. Um 
total de 94,4% (235) dos participantes apontaram não encontram com facilidade 
a carne de rã nos estabelecimentos comerciais já os outros 5,6% (14) encontram 
com facilidade. Além disso, 59% (147) alegaram que o preço da carne de rã não 
é um obstáculo para sua comercialização, e 41% (102) acreditam que este é o 
principal impedimento para adquirir este produto.

Com uma pergunta discursiva, foi pedido os consumidores que opinassem 
sobre alguns motivos que possam interferir na comercialização da carne de rã, 
dessa forma, 22,2% (43) alegaram ser a aparência, 18% (35) expôs ser o preço, 18% 
(35) emitiram que é disponibilidade do produto nos estabelecimentos comerciais, 
12,9% (25) expuseram que o desconhecimento sobre o produto impede, 12,4% 
(24) que o consumo não é uma hábito ou cultural de determinado estado, 11,3% 
(22) que a falta de marketing é um obstáculo, 1,5% (3) referente a forma de criação 
e 3,6% (7) no que se refere a falha na produção.A opinião dos entrevistados foi 
pedida também referente a fatores que difi cultam uma maior aceitação da carne 
de rã 49,8% (124) aversão devido à aparência, 49,8% (124) desconhecimento do 
produto no mercado, 48,6% (121) pouca divulgação, 43,8% (109) difi culdade em 
encontrar e  7,2% (18) outros fatores interferem.
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Tabela 2: Justifi cativa apresentada pelos consumidores a respeito da 
aceitação da carne de rã (n:249).

Como também 69,5% (173) dos participantes asseguraram que a carne de rã 
é um alimento saudável, fácil digestão entre outros pontos positivos nutricionais, 
29,7% (74)  consideram este produto como talvez em relação as informações citadas 
anteriormente e 0,8% (2) alegaram não ser uma carne com alto teor de proteína, 
saudável. Já os 71,8% (178) dos participantes concordam que a ranicultura é uma 
atividade que gera emprego e renda, criação sustentável e mínimos impactos ao 
ambiente, 26,6% (66) como talvez para as informações tratadas anteriormente e 
1,6% (4) não concordam que a ranicultura acarreta esses benefícios. 

Com relação ao questionamento sobre o motivo de não se consumir a carne 
de rã foi exposto que 40% dos entrevistados (70) alegaram por não encontrarem 
com facilidade este alimento no comércio local, 17% (30) por motivo de aversão a 
aparência, 14,9% (26) não tiveram a oportunidade de experimentar a carne de rã, 
13% (23) referente ao preço alto, 7,4% (13) não tem o hábito de consumir, 6,3% (11) 
não tem conhecimento sobre o produto e 1,1% (2)sobre a falta de divulgação do 
produto (Tabela 3).

Tabela 3: Justifi cativa a respeito dos motivos/opinião dos participantes para 
não consumirem a carne de rã (n:175)

Justificativa %

Aversão devido à aparência 49,8

Desconhecimento do produto no mercado 49,8

Pouca divulgação 48,6

Dificuldade em encontrar 43,8

Outra 7,2

Justificativa %
Falta de disponibilidade nos estabelecimentos 40
Averção ao produto 17
Oportunidade de experimentar 14,9
Preço 13
Hábito 7,4
Desconhecimento do produto 6,3
Divulgação/Marketing 1,1
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 Discussão
Segundo Faria et al. (2006) a variação de preço é importante ser avaliado na 

aquisição de qualquer produto, já que o consumidor, em circunstâncias normais 
de consumo ao comprar prefere sempre preços mais acessíveis. Entretanto, nesta 
pesquisa o preço que a carne de rã é comercializada não é um dos principais 
para interferir na sua compra como também foi apontado um bom resultado em 
relação a renda familiar mensal dos participantes.

 Dados do presente trabalho apontaram a carne de frango como a mais 
consumida pelos participantes, estes resultados corroboram com dados da 
Associação Brasileira de Proteína Animal, o qual apresentou 45,27 kg/hab em 2020 
como também apontados por Paula e colaboradores (2021) a carne de frango 
sendo a mais consumida.

 Diferentemente apontados por Congo e colaboradores (2019), 
caracterizaram o perfi l dos consumidores do meio acadêmico do Brasil com isso 
a carne de ovinos foi considerada a segunda mais degustada ao contrário dessa 
pesquisa, o qual a carne de ovino foi a menos apreciada pelos consumidores.

 A carnes mais apreciada, o frango com uma grande disponibilidade no 
mercado, por motivo do preço mais acessível no mercado em seguida a carne 
bovina a mais consumida, porém desde de o primeiro semestre de 2020 vem 
sofrendo uma evolução do preço devido as exportações em tempo de pandemia, 
fechamento dos frigorífi cos por risco do (COVID-19) como também em julho de 
2021 houve o surto de peste suína africana (PSA) na Ásia, o qual está levando as 
variações de preço (DIAS, MEDEIROS & MALAFAIA, 2021). Uma grande parcela 
dos entrevistados confi rmaram já ter ouvido falar da carne de rã essa explicação, 
se da devido ao potencial econômico de comercialização da carne de rã, o qual 
está localizado em regiões metropolitanas como Rio de Janeiro e São Paulo, 
mas isso não quer dizer que nas demais regiões do país não há comercialização.  
Dentre as pessoas uma pequena parcela já fez o consumo de carne de rã isso se 
deve de fato, pois o que mobiliza a economia do Brasil é a produção de carnes 
como: aves, bovinas, suínas e ovinas, produção de leite e pela cultivação do arroz 
(GAVIÃO,2016).

Portanto a frequência do consumo pretende ser baixa, pois sempre fi ca 
limitada a restaurantes de classe média a alta, o qual é vendida em valores elevados 
por ser classifi cada à culinária exótica como também a baixa produção acarreta o 
aumento do preço, impossibilitando a prática do consumo, como foi observado. 
Segundo Domínguez et al.(2019) é notório que espécies exóticas, como répteis 
e anfíbios, tem servido como fonte alternativa de proteína para a alimentação 
humana a carne de rã, é admirada pelo seu sabor, textura e alto valor biológico. 

 Muitos relatos identifi caram o conhecimentos dos participantes sobre o 
valor nutricional da carne de rã, com isso, Oliveira et. al revela que os médicos 
recomendam este alimento por causa, dos seus benéfi cos como por exemplo 
é considerada uma carne hipoalergênica, indica para pacientes que sofrem de 
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hipertensão arterial, obesidade, colesterol alto entre outros fatores positivos. 
Ademais ela apresenta baixo teor de gordura, grande quantidade de cálcio 
disponível para absorção com isso ela indicada para pacientes com osteoporose, 
defi ciência de cálcio. Conforme Oliveira et al.(2017) o nível de cálcio é semelhante 
ao presente no leite como também é uma opção para quem tem intolerância a 
lactose. A carne de rã apresenta boa digestibilidade tanto cozida 83,41% como 
crua 91,95% o que possibilita a versatilidade na culinária, sendo capaz de compor 
diversas receitas gastronômicas, grande potencial ao consumo (FRAGOSO, 2012). 

 Observou-se que a maioria dos entrevistados respondeu que consumiram 
mais sob a forma de frita e/ou grelhada Gavião et al.2016 relata que 52,9% dos 
seus entrevistados consumiram sob forma de frita, 26% correspondem a forma 
assada e 10,6% correspondem a forma cozida. Além disso, o mercado das partes 
nobres do animal no Brasil vem ganhando espaço e progredindo. Segundo Gavião, 
2016 dentre as escolhas 10,6% consumiram derivados cárneos. Os subprodutos 
derivados da carne de rã, como por exemplo, o patê oriundo das partes descartadas 
como, carcaça, vísceras e membros anteriores apresentando um bom resultado 
na aceitabilidade de 93% e 79% de interesse de compra. 

Podemos obervar no presente estudo que a probabilidade de encontrar 
esse produto no mercado tende a ser baixa, por motivo de grande demanda e baixa 
oferta. Oliveira et.al. 2017 realizaram uma pesquisa para analisar o conhecimento 
dos profi ssionais de saúde sobre os benéfi cos da carne de rã com isso identifi caram 
50% acredita que a difi culdade em seu uso é devido ao seu alto preço que é 
comercializado.  Para aumentar o consumo de carne de rã, as perspectivas dos 
consumidores devem ser cumprida. Nessa circunstância da seleção e consumo 
de carnes e produtos cárneos alguns fatores extrínsecos são considerados como: 
cultural, hábito, associações com o animal vivo, praticas de manejo e condições 
de abate bem como questões ambientais, religiosas, ideológicas, potenciais 
benéfi cos para a saúde.

A rejeição ou falta de hábito por parte dos participantes no que se refere ao 
consumo de carne de rã foi correlacionado a fatores culturais, desconhecimento 
dos benéfi cos da carne e do produto, preconceito contra a aparência de “sapo” 
bem como o alto custo e divulgação do produto. 

Considerações fi nais
O estudo expressa que a maior parte dos entrevistados desconhece 

as características nutricionais da carne de rã e sua utilização como alimento 
alternativo. A falta de marketing, preço elevado e a falta de hábito de consumo 
difi culta sua escolha como alimento. Por essa razão, deve ser investido em 
tecnologias para tornar o consumo desta carne mais prático como também 
amplifi car a disponibilidade do produto no mercado. Aumentar a divulgação de 
informações sobre as propriedades de criação de rã, assim como a comercialização 
dessa carne exótica venha estar disponível em supermercados ou restaurantes 
por preço acessível à população geral e não fi car exclusivo a lugares de níveis 
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culturais superiores.
Visto que, para a carne de rã ser encontra com facilidade no mercado por 

todos em um preço mais acessível se faz necessário aumentar a oferta que temos 
hoje em dia, com isso faz com que o preço seja muito caro e o torna inacessível 
em supermercados populares.  Portando tem-se vista que muito dos entrevistados 
não tinham conhecimento da carne de rã, tornando-os conhecedores. 
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Resumo. A esporotricose é causada por um fungo dimórfi co pertencente 

ao complexo Sporothrix schenckii, considerada uma micose subcutânea de 

caráter ocupacional e zoonótica que atinge humanos e animais. No município 

de Angra dos Reis-RJ pouco se sabe sobre a esporotricose felina, embora seja 

uma doença de notifi cação obrigatória, os casos na cidade são subnotifi cados. 

O trabalho teve como objetivo apresentar um estudo retrospectivo dos casos 

de esporotricose felina diagnosticados em uma clínica veterinária entre 2017 e 

2021, a fi m de dimensionar o número de casos atendidos avaliando a resposta ao 

tratamento diante da remissão das lesões e uma possível relação com doenças 

imunossupressoras como a FIV e FeLV, além dos demais aspectos epidemiológicos, 

resultando em 91 fi chas de animais diagnosticados com esporotricose. Foram 

encontrados 31% de felinos diagnosticados, destes 80% são felinos não castrados, 

dos 52% de felinos tiveram sua remissão das lesões e 10% de felinos foram testados 

para FIV e FeLV, podendo-se concluir que a esporotricose não tem relação com 

doenças imunossupressoras.
Palavras-chave: esporotricose, felinos, zoonoses

RETROSPECTIVE STUDY OF FELINE SPOROTRICHOSIS 
DIAGNOSED IN A VETERINARY CLINIC IN ANGRA DOS 
REIS-RJ
Abstract.  Sporotrichosis is caused by a dimorphic fungus belonging to the 

Sporothrix schenckii complex, considered a subcutaneous mycosis of occupational 

and zoonotic nature that a� ects humans and animals. In Angra dos Reis-RJ little is 

known about feline sporotrichosis, although it is a notifi able disease, the cases in the 

city are underreported. The work aimed to present a retrospective study of feline 

sporotrichosis cases diagnosed in a veterinary clinic between 2017 and 2021 in order 

to dimension the number of cases seen evaluating the response to treatment in the 

face of remission of lesions and a possible relationship with immunosuppressive 

diseases such as FIV and FeLV, in addition to other epidemiological aspects, 

resulting in 91 records of animals diagnosed with sporotrichosis.31% of diagnosed 

cats were found,of these 80% are uncastrated cats, o�  the 52% of cats had their 
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remission of  lesions and 10% of cats were tested for IVF and FeLV,and it can be 

concluded that sporotrichosis is not related to immunosuppressive diseases.

Keywords: sporotrichosis, felines, zoonosis 

Introdução
A esporotricose é uma micose subcutânea causada por espécies do 

complexo Sporothrix schenckii que acomete diversas espécies, entre elas, felinos 
domésticos e o homem (fi gura 1). O fungo encontra-se disseminado na natureza 
e tem sido isolado como saprófi to de vegetação, madeira e solo rico em matéria 
orgânica em decomposição. No entanto, membros do complexo Sporothrix 
schenckii são patógenos de mamíferos, incluindo S. brasiliensis, S. schenckii 
sensu stricto (s. str.), S. globosa, e S. luriei, os agentes causadores da esporotricose 
humana e animal. (Greene, 2015; Vettorato et al., 2018; Rodrigues et al., 2013).

Nas últimas décadas, os felinos foram os principais responsáveis pela 
transmissão zoonótica de esporotricose no Brasil e são considerados hospedeiros 
susceptíveis, (fi guras 2,3, e,4). O potencial zoonótico dos gatos infectados tem sido 
demonstrado pelo isolamento de S. schenckii s.l. de lesões cutâneas, cavidades 
nasais, orais e fragmentos de garras. No Rio de Janeiro, a enfermidade se tornou 
epidêmica nos últimos anos devido à alta incidência de transmissão zoonótica 
associada à felinos de vida livre, não castrados, causada por alta prevalência 
de S. brasiliensis. Em Angra dos Reis-RJ, a notifi cação da doença em animais é 
obrigatória, porém, os casos são subnotifi cados o que difi culta a obtenção de 
dados reais e o conhecimento da dimensão da enfermidade. (Schubach et al. 2004; 
Schubach et al. 2005; Vigilância Epidemiológica de Angra dos Reis-RJ;2020).

   Figura 1: Fonte: Arquivo Pessoal.

Figura 2: Fonte: Gustavo Stephan/ O Globo.;2015; Bazzi et al.,2016.
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O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo retrospectivo da 
esporotricose felina diagnosticada em uma clínica veterinária no município 
de Angra dos Reis durante o período de 2017 a 2021, a partir de 91 fi chas de 
animais diagnosticados com esporotricose, obtendo-se informações acerca da 
quantidade de animais, seu estado reprodutivo, tipo de diagnóstico, remissão 
das lesões, óbitos, duração e o abandono ao tratamento e localização das lesões 
desses animais.

Materiais e métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado em uma clínica veterinária localizada no bairro 

Balneário, no município de Angra dos Reis, situado no sul do estado do Rio de 
Janeiro, conforme (fi gura 5). Localiza-se a uma altitude média de seis metros e 
possui, em seu litoral, 365 ilhas. Possui uma área de 816,3 km² e sua população, 
conforme estimativas do IBGE de 2021, é de aproximadamente 210.171 habitantes. 
(Wikipedia,2021).

Figura 3:Fonte:Gremião et al.,2015.

Figura 4:Fonte:Gremião et al.,2015.

            Figura 5:Fonte: Wikipedia,2021.
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Foi realizada uma avaliação baseada em aspectos epidemiológicos de 
casos de esporotricose felina diagnosticados em uma clínica veterinária durante o 
período de 2017 a 2021 por meio de 91 fi chas de atendimento clínico dos animais. 
As 91 fi chas foram selecionadas e os dados analisados em planilha como, sexo, 
histórico clínico, testagem para o vírus da Imunodefi ciência felina (FIV) e para o 
vírus da Leucemia viral felina (FeLV), estado reprodutivo do animal, técnica de 
diagnóstico, ano do atendimento, óbito, além de adesão, duração, remissão e 
abandono do tratamento. Após a conclusão da coleta de dados, os resultados 
obtidos foram tabelados, analisados e comparados esquematicamente, gerando 
gráfi cos e tabelas por meio do programa Excel® (Microsoft) para uma análise 
descritiva e comparativa.

Resultados e Discussão
Entre os anos de 2017 e 2021, foram realizados 91 atendimentos de felinos 

diagnosticados com esporotricose. No ano de 2017 foram atendidos 8 felinos, 
correspondendo a 9% do total, enquanto 12 foram atendidos no ano de 2018, 
representando 13%, 24 felinos no ano de 2019, representando 26 %, 19 no ano 
de 2020 correspondendo a 21% e 28 felinos no ano de 2021, equivalente a 31%, 
conforme o gráfi co 1.

Houve um aumento considerável de casos de esporotricose na clínica no 
ano de 2021. Segundo a Coordenação de Vigilância Epidemiológica (2019), Angra 
dos Reis responde por 37,8% das notifi cações de esporotricose humana, o que 
pode ter relação com o maior número de felinos diagnosticados, tornando o 
município com o quarto maior número de casos notifi cados. No corrente estudo, 
o método de diagnóstico utilizado foi o método citológico.

No total foram coletados 91 prontuários de felinos, referindo-se 35% fêmeas 
e 65% machos diagnosticados com esporotricose, conforme o gráfi co 2.

Gráfi co 1:Felinos diagnosticados com esporotricose entre os anos de 2017 a 2021 em uma clínica 
veterinária em Angra dos Reis.
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No presente estudo dos felinos diagnosticados com esporotricose, sendo 
realizado o método citológico ou histológico que pode ser feito a identifi cação do 
fungo, normalmente é fagocitado por macrófagos, podendo também ser observado 
no meio extracelular. Os aspectos histopatológicos são uma combinação de 
reações infl amatórias dos tipos piogênica e granulomatosa, sendo que no exame 
citopatológico, o diagnóstico se dá pela visualização de estruturas leveduriformes 
coradas pela prata ou pelo Ácido Periódico de Schiff . O exame microscópico direto 
requer a pesquisa do agente etiológico no pus, exames ou cortes histológicos da 
pele que podem ser feitos à fresco, clarifi cando com potassa ou após a coloração 
de Gram, Ácido Periódico de Schiff  ou Giemsa, sendo mais comum o diagnóstico 
positivo em casos de doença disseminada e após a inoculação em animais, podendo 
então ser observada em formas alongadas, em “charuto”, formas leveduriformes 
com gemulação ou corpos esteróides. O exame direto deve ser feito através de um 
imprinting no local da lesão com pus ou outro material, podendo ser examinado 
a fresco, microscopicamente, entre lâminas e lamínulas ou mesmo em esfregaço 
corado, para observação das formas em charuto; mesmo assim é difícil visualizar 
essas formas, de modo que frequentemente utiliza-se o método de coloração. 
(Merck,2008; Schubach & Schubach,2000; Thrall,2002; Schubach & Schubach 
2000; Rezende & Franco,2001; Trabulsi et al.1977).

Gráfi co 2: Número total de felinos por sexo diagnosticados com esporotricose.

Figura 6:Sporothrix schenckii na forma de levedura a 37ºC.
Fonte: (http://www.mycology.adelaide.edu.au/virtual/2008/ID2-Jan08.html).
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Figura 7: Numerosas leveduras coradas em rosa, predominantemente no interior de macrófagos, na 
esporotricose felina. Ácido Periódico de Schiff , obj.100x.

Fonte: Bazzi et al.,2016.

Figura 8: Macrófagos preenchidos por leveduras redondas, ovais e alongadas (em forma de charuto).
Fonte: Bazzi et al.,2016.

Figura 9: Escassas leveduras coradas em rosa em meio ao infi ltrado infl amatório, na esporotricose 
felina. Ácido Periódico de Schiff , obj.100x.

Fonte: Bazzi et al.,2016.

Gráfi co 3:Estado reprodutivo em todos os felinos e a proporção de acordo com o sexo de felinos com 
esporotricose.

Considerando o estado reprodutivo dos dois sexos (machos e fêmeas) 
,18 foram castrados, equivalente a 20% e 73 felinos não castrados, sendo 80%, 
conforme o gráfi co 3. Ao lado, o gráfi co representando a prevalência em felinos 
de acordo com o sexo.
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Gráfi co 4 :Resultados de FIV/FeLV em felinos diagnosticados com esporotricose.

Sobre o estudo e avaliação dos dados de felinos foi possível observar que 
a prevalência é maior em felinos machos, por ter o maior acesso em ambientes 
extradomiciliares. A maior parte desses animais também são não castrados, o 
que resulta na maior probabilidade de os machos se envolverem em brigas por 
fêmeas ou por território, além disso, os felinos possuem comportamento como o 
de cobrir seus dejetos com terra, lutar com outros animais, escalar e afi ar as unhas 
em árvores, o que predispõe a se tornarem-se portadores do fungo e o dispersá-lo 
pelo ambiente.(Gross et al.,2000;Schubach et al.,2012;Larsson et al.1989, Antunes 
et al.2009 e Schubach et al.2012).

No presente estudo, dos felinos diagnosticados com esporotricose e 
submetidos ao teste FIV Ac/FeLV Ag Test Kit (FIV Ac/FeLV Ag Test Kit-Alere S.A. 
Pinheiros, São Paulo, Brasil), 11 felinos foram testados, o que corresponde a 10% e 
5 felinos apresentaram resultado reagente, sendo estes 5%, conforme o gráfi co 4.

Entre os felinos diagnosticados e submetidos ao teste FIV/FeLV, apenas 11 
foram testados, visto que alguns tutores desconhecem a importância da doença 
ou possivelmente por quesitos fi nanceiros decidiram não realizar o teste. Apenas 
1 felino apresentou resultado positivo para FIV, 3 foram positivos para FeLV e 
1 felino foi positivo para ambas. Em felinos a correlação entre a gravidade da 
esporotricose e coinfecção com o vírus da imunodefi ciência felina (FIV) ou vírus 
da leucemia felina (FeLV) ainda não é estabelecida e, frequentemente, felinos com 
casos mais graves são aparentemente imunocompetentes. Em São Paulo defende 
que a inter-relação entre a esporotricose felina e as infecções retroviróticas (FIV/
FeLV) inexiste, o que confi rma o presente estudo no estado do Rio de Janeiro e 
tendo em vista que o número de felinos testados foi relativamente baixa, gatos 
portadores do vírus da Imunodefi ciência felina (FIV) ou da Leucemia felina (FeLV) 
apresentam imunodefi ciência, porém nenhuma associação com casos críticos da 
doença foi identifi cada, em como não há diferença na resposta à terapia (Gremião 
et al. 2020; Larsson et al. 2011; Miranda et al.,2018;Pereira et al.,2010;Schubach 
et al.,2004).

Acerca da remissão das lesões durante o tratamento da esporotricose, 47 
felinos houve remissão, representando 52% do total de felinos com esporotricose. 
Em 44 felinos não ocorreu remissão ao tratamento, correspondendo a 48% dos 
felinos, conforme o gráfi co 5.
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Gráfi co 5:Remisão das lesões ao tratamento de felinos com esporotricose felina.

Gráfi co 6:Remissão ao tratamento da esporotricose e FIV/FeLV.

O tratamento deve continuar por 30 dias após a cura clínica. Para o sucesso 
terapêutico, é necessário que o tratamento prossiga até as lesões cicatrizarem 
(Rhodes.,2005).

O gráfi co 6, ilustra um comparativo da remissão em meses ao tratamento da 
esporotricose em felinos com FIV/FeLV sendo, 1 macho FIV positivo com remissão 
de 2 meses de tratamento e sem lesões, 1 macho FeLV positivo teve remissão 
de 3 meses, respondendo bem a medicação e as lesões desapareceram,1 macho 
FeLV positivo com remissão de 1 mês de tratamento, teve acompanhamento mas 
foi eutanasiado em decorrência de sinais clínicos sistêmicos como caquexia, 
desidratação, perda de peso e claudicação,1 macho FeLV positivo veio a óbito, sem 
tempo de tratamento e sem acompanhamento, sendo considerado abandono,1 
fêmea FIV positivo com 3 meses de tratamento, foi reavalia com 7 dias mas não 
retornou ao acompanhamento sendo esta considerada também ao abandono do 
tratamento.

Em relação ao tratamento e a remissão das lesões, felino FeLV positivo obteve 
remissão com 3 meses de tratamento, assim como, felino FIV positivo atingiu 
remissão com 2 meses de tratamento. Felinos infectados com esporotricose que 
apresentavam lesões de pele e mucosa que tiveram remissão dos sinais clínicos 
eram considerados curados. A cura clínica é observada independentemente dos 
achados clínicos iniciais ou coinfecção com FIV e/ou FeLV. O tratamento pode levar 
de algumas semanas a vários meses (em média,4-9 meses) e deve ser continuado 
por pelo menos 1 mês após a cura clínica. Pode ocorrer remissão, demostrando a 
possibilidade de reativação das lesões, apesar do término do tratamento. (Miranda 
et al.,2018; Gremião et al.,2015).

Na avaliação da duração do tratamento da esporotricose felina, houve 
variação entre felinos considerando tratamentos com duração de 3 meses, 
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Gráfi co 7:Duração do tratamento de felinos com esporotricose.

Gráfi co 8:Óbito de felinos diagnosticados com esporotricose felina.

representando 53%, tratamentos que tiveram duração de até 4 meses, equivalente 
a 20%, os que tiveram duração acima de 5 meses equivalente 10% e os que tiveram 
sua duração não relatada, sendo 18%, conforme o gráfi co 7.

Em relação à duração do tratamento da esporotricose, foi averiguado o 
tratamento dos animais com duração de três meses. É considerável notar que, 
independentemente da forma clínica, existe uma tendência para durações de 
tratamento mais curtas em média 16 semanas ou mais longas, em média 24 
semanas (Almeida-Paes et al.,2014).

Com relação ao número de óbitos de felinos com esporotricose, houve 
8 óbitos, representando 7% do total de animais diagnosticados, 5 felinos 
que apresentavam esporotricose avançada, vieram a óbito devido a doença 
representando 5% dos óbitos, enquanto 3 felinos foram submetidos a eutanásia, 
representando 3%, conforme o gráfi co 8.

O percentual de 23% dos casos evoluiu para óbitos, concluindo então que a 
ocorrência de óbitos da esporotricose felina é alta, sendo um grande desafi o para 
o acompanhamento dos casos a longo prazo. A pesquisa comprova que em casos 
mais graves da esporotricose, quadros de infecção disseminada agravada pelo 
estado imunológico comprometido do animal, verifi cou alterações sistêmicas 
como letargia, anorexia, desidratação, levando à taxa de 31,8% de óbitos ou 
eutanásias de animais. A presença de sinais respiratórios é inversamente associada 
à cura clínica, e diretamente associada à falha terapêutica e ao óbito (Chaves 2011., 
Almeida et al.,2018., Pereira et al., 2010).

Neste estudo, foi analisado acerca dos felinos que tiveram ou não 
seu abandono ao tratamento da esporotricose felina. Um total de 47 felinos, 
equivalente a 17% dos felinos diagnosticados com esporotricose, não concluíram 
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seu tratamento porque os tutores não retornaram para revisões agendadas nas 
fi chas de identifi cação e 44 felinos que seguiram com o tratamento, equivalente 
a 16%, conforme o gráfi co 9.

O abandono ao tratamento da esporotricose felina é um problema e poucos 
estudos abordam essa temática e ocorre principalmente quando o responsável 
pelo animal observa melhora das lesões cutâneas ou sinais clínicos, não retornando 
para o acompanhamento clínico e terapêutico (Chaves et al.,2013).

Um longo período de tratamento e a aquisição da doença por um membro 
da família são as principais razões que levam ao frequente abandono pelo tutor 
do gato (Schubach et al., 2004,2012).

Os dados sobre a localização das lesões encontram-se na Tabela 1. De 
91 felinos,33 felinos tinham lesões em locais que não estavam especifi cados, 
correspondendo a 36% dos casos, seguido da região facial representando 35% 
como o primeiro local mais frequentemente afetado. Membros representam 12%, 
orelha e tronco 5%, região de bolsa escrotal sendo 3%, cabeça e prepúcio com 1%. 

Tabela 1: Frequência da localização das lesões em felinos com esporotricose.

As regiões mais afetadas nos felinos estudados foram em região facial 
principalmente localizada em narina, membros, tronco, orelha, região de bolsa 
escrotal, cabeça e prepúcio. A literatura ressalta que as áreas mais afetadas são 
a cabeça, especialmente focinho e região periocular, a cauda e membros. Esses 
locais são considerados os mais afetados durante as brigas entre gatos, além 
do hábito de lambedura que a espécie apresenta. Os resultados se assemelham 
com os estudos de outros autores que a distribuição das lesões de acordo com a 
literatura descreve, que felinos com esporotricose tendem a apresentar lesões em 
região facial, coxins, cauda e ao longo do corpo. Schubach et al. (2012; Antunes 

             Gráfi co 9:Abandono ao tratamento de felinos com esporotricose.
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et al. 2009; Gross et al. 2009; Schubach et al. 2012; Rosser & Dunstan,2006; 
Rosser.2006; Cruz. 2013; Cruz. 2013 e Miranda et al. 2013).

Conclusão
Neste estudo retrospectivo dos casos de esporotricose felina, conclui-

se que houve aumento signifi cativo dos casos diagnosticados estudados na 
clínica, e com base em literatura é fundamental o  papel do Médico Veterinário 
informar as medidas profi láticas aos tutores como o projeto castração, sendo os 
machos inteiros mais afetados, fator predisponente a disseminação da doença e 
como medida preventiva informa-los da posse responsável de felinos doentes, 
não castrados e com acesso a rua, isolá-los e dando assistência veterinária para 
esses animais. Portanto é de grande relevância o município entrar com políticas 
de educação em saúde, como divulgação de ações de medidas de controle e 
prevenção da esporotricose, ressaltar que deve disponibilizar o tratamento de 
animais de rua como outra medida preventiva, o descarte adequado como a 
cremação e o não abandono de animais enfermos em tratamento. Os animais que 
não concluíram o tratamento podem expandir a transmissão zoonótica, portanto, 
deve-se concluir o acompanhamento do tratamento até o fi nal. São necessários 
mais trabalhos sobre levantamento dos casos de esporotricose felina a fi m de 
averiguar a abrangência da doença no município de Angra dos Reis-RJ.
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