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Resumoª: O aumento de diagnóstico de câncer é notório analisando os estudos epidemiológicos com animais de 

companhia. Isto é explicado através do aumento na expectativa de vida, conseguido devido às melhorias 

adquiridas na nutrição, com vacinações, práticas terapêuticas prevenção e diagnóstico prévio das enfermidades 

(ROSOLEM et al., 2012). Concomitantemente ao aumento da longevidade, a incidência de neoplasias em cães e 

gatos está aumentando consideravelmente (NAGATA, 2014). É fundamental o estudo sobre neoplasias, bem 

como suas causas, tipos e formas de tratamento, devido à alta ocorrência de casos em pequenos animais. Diante 

disso, foi realizada uma pesquisa de incidência de neoplasias de diversos tipos e sua relação com sexo, idade, 

animais castrados ou não e raça, consequentemente o tratamento efetivado. Foram examinadas 4526 fichas de 

casos atendidos no hospital veterinário Univiçosa, sendo todas as fichas contabilizadas. Dentre elas obteve-se 

como resultado de 7,4% de animais com diferentes tipos de neoplasias. 

 Palavras–chave: Animais, câncer, oncologia, tumor 

 

Abstract: The increase in diagnosis of cancer is notorious analyzing epidemiological studies with companion 

animals. This is explained by the increase in life expectancy, achieved due to improvements acquired in nutrition, 

vaccinations, therapeutic practices, prevention and early diagnosis of diseases (ROSOLEM et al., 2012). 

Concomitantly with the increase in longevity, the incidence of neoplasms in dogs and cats is increasing 

considerably (NAGATA, 2014). The study of cancer is crucial, as well as its causes, types and forms of treatment, 

due to the high occurrence of cases in small animals. Thus, the incidence of malignancies of various types of 

research and its relation with sex was performed, age, castrated or not race and therefore the treatment effected. 

4526 records were examined from cases seen at the hospital Univiçosa, all of the recorded sheets. Among them 

is obtained as a result of 7.4% of animals with various types of neoplasms. 
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Introdução 

 O aumento de diagnóstico de câncer é notório analisando os estudos epidemiológicos com animais de 

companhia. Isto é explicado através do aumento na expectativa de vida, conseguido devido às melhorias 

adquiridas na nutrição, com vacinações, práticas terapêuticas prevenção e diagnóstico prévio das enfermidades 

(ROSOLEM et al., 2012). Entre as muitas áreas existentes na clínica veterinária de pequenos animais, a oncologia 

veterinária destaca-se na busca de melhorias na sanidade, prevenção, diagnóstico e tratamento de neoplasmas 

(NAGATA et al., 2014). Em um levantamento feito junto ao Hospital Veterinário Univiçosa de Viçosa, MG, no 

período de 2007 a 2009 foi diagnosticado 8,57% dos animais atendidos, com neoplasias (FELISBERTO, 2009). 

É fundamental o estudo sobre neoplasias, bem como suas causas, tipos e formas de tratamento, devido à alta 
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ocorrência de casos em pequenos animais. Os estudos retrospectos quanto à incidência de uma doença ou de um 

grupo de doenças relacionado a um determinado sistema orgânico é importante na medicina veterinária. A partir 

deste tipo de estudos, é possível agrupar dados clínicos e laboratoriais sobre determinadas entidades clínicas; 

definir a incidência de uma condição segundo espécie, sexo, idade, raça ou até mesmo, o estilo de vida (SOUZA 

et al., 2006). Devido a grande prevalência da doença e evolução das neoplasias na prática da Medicina 

Veterinária, este trabalho tem como objetivo verificar o perfil clínico e epidemiológico de neoplasias em cães e 

gatos atendidos no Hospital Veterinário Univiçosa, Viçosa, MG. 

.  

Material e Métodos 

Foi realizada uma casuística de neoplasia através do resgate das fichas de atendimento entre janeiro 2010 

a dezembro de 2014, no setor de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, no Hospital Veterinário UNIVIÇOSA. 

As fichas e a estatística foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade, castrado ou não, 

denominando assim a estatística da ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Para avaliar os resultados 

da pesquisa foi empregado o método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos em 

porcentagem. Foram ainda, construídas tabelas comparativas de dados. 

 

Resultados e Discussão 

Foram analisadas 4.526 fichas de animais atendidos no Hospital veterinário UNIVIÇOSA entre janeiro de 

2010 a  dezembro de 2014, dentre elas, foram selecionadas 321 fichas de cães e gatos com diversos tipos de 

neoplasia, compreendendo 7,4 % dos animais atendidos. No quadro abaixo é demonstrado o percentual ano após 

ano e a média final. Não houve diferença do porcentual entre os anos. Em um levantamento feito junto ao Hospital 

Veterinário Univiçosa de Viçosa, MG, no período de 2007 a 2009 foi diagnosticado 8,57% dos animais atendidos, 

com neoplasias (FELISBERTO, 2009) , enquanto que no presente estudo a taxa foi de 7,4% (Tabela1). 
Tabela 1- Total de casos em percentagem de animais atendidos no hospital veterinário UNIVIÇOSA de cães e gatos com neoplasias entre 2010 a 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 MÉDIA 
Total De 

neoplasias em 
porcentagem 

8,6% 9,2% 7,1% 5,3% 7,0% 7,4% 

Dentre os animais diagnosticados com neoplasia, as fichas foram separadas em diferentes espécies, entre canino 

e felino, demonstrando que o percentual é maior em caninos (95,1%) do que em felinos (4,9%) (Tabela 2). 
Tabela 2- Total de casos atendidos em espécie canina e felina em porcentagem. 

 2010 2011 2012 2013 2014 MÉDIA 
Caninos 88,2% 100,0% 98,2% 95,4% 93,8% 95,1% 
Felinos 11,8% 0% 1,8% 4,6% 6,2% 4,9% 

Na tabela 3 entre sexo (macho e fêmea) e entre as diferentes espécies, pode-se constatar que o maior percentual 

de neoplasias é em cadelas com 73,4% enquanto que em machos foi observado uma incidência de 22,3% de 

neoplasias. Já em felinos, o percentual é muito menor quando comparados com os caninos, sem predileção por 

sexo nestes. 
Tabela 3- Total de casos atendidos de cães e gatos diferenciados por sexo descrito em porcentagem 

 2010 2011 2012 2013 2014 MÈDIA 

Caninos Fêmeas 73,5% 68,1% 73.7% 80,0% 71,9% 73.4% 
Machos 17,6% 31,9% 24,6% 15,4% 21,9% 22,3% 

Felinos Fêmeas 8,8% 0,0% 1,8% 1,5% 3,1% 3,0% 
Machos 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 3,7% 
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Quando separado os casos de neoplasia por idade, pôde-se verificar que os animais na faixa etária entre 6-10 anos 

(41,3%) e entre 11-15 anos (29,2%) foram mais acometidos (Tabela 4). Este fenômeno pode ocorrer, também, 

pelo fato dos animais estarem vivendo mais nos dias de hoje (ROSOLEM et al., 2012) 
Tabela 4- Porcentagem de animais atendidos diferenciados por idade 

Idade        Ano 2010 2011 2012 2013 2014 MEDIA 
Entre 0-5 anos 14,7% 17,4% 14,0% 12,3% 14,6% 14,6% 
Entre 6-10anos 29,4% 39,1% 45,6% 44,6% 47,9% 41,3% 
Entre 11-15 anos 26,5% 33,3% 28,1% 32,3% 26,0% 29,2% 
16 anos ou mais 2,9% 2,9% 5,3% 1,5% 4,2% 3,4% 
Sem informação 26,5% 7,2% 7,0% 9,2% 7,3% 11,4% 

A taxa de castração ainda é baixa, mas vem crescendo a cada ano, como pode ser verificado na tabela 5. Outro 

fato relevante é que a taxa de animais com neoplasia não castrado é muito alta, levando assim a grande 

importância da castração dos animais de companhia. O número de animais não castrados que desenvolveram 

neoplasia foi de 68,6% enquanto que para aqueles animais que desenvolveram neoplasia castrados é de 10,0% . 
Tabela 5- Porcentagem de animais castrados ou não castrados referentes aos animais atendidos com neoplasia 

 2010 2011 2012 2013 2014 MÉDIA 
Castrados 8,8% 5,8% 8,8% 10,8% 15,6% 10,0% 

Não Castrados 70,6% 63,8% 66,7% 75,4% 66,7% 68,6% 
Não informado 20,6% 30,4% 24,6% 13,8% 17,7% 21,4% 

Na tabela 6 verifica-se que a neoplasia de maior ocorrência neste estudo foi a neoplasia mamária (49,0%), 

seguidas por neoplasias cutâneas (32,8%) e o TVT (10,0%). 
Tabela 6- Porcentagem quanto ao tipo de neoplasia encontrada nos atendimentos 

 2010 2011 2012 2013 2014 MÉDIA 

Mamária 58,8% 43,5% 45,6% 44,2% 53,1% 49,0% 
Cutânea 11,8% 39,1% 40,4% 39,5% 33,3% 32,8% 

TVT 20,6% 11,6% 7,0% 4,7% 6,3% 10,0% 
Osteossarcoma 0,0% 2,9% 3,5% 0,0% 1,0% 1,5% 

Linfoma 0,0% 2,9% 1,8% 0,0% 0,0% 1,0% 
Testicular 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,4% 

 Oral 2,9% 0,0% 0,0% 4,7% 1,0% 1,7% 
Ocular 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,0% 0,7% 

Carcinoma 
Espinocelular 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,2% 

Intracavitário 5,9% 0,0% 1,8% 4,7% 1,0% 2,7% 

 

Conclusões 

Pode-se concluir que foram encontrados 7,4% de cães e gatos com neoplasia dsa fichas resgatadas entre 

2010 a 2014 no hospital veterinário UNIVIÇOSA, destacando que dentre elas, 49% eram neoplasia mamária, 

bem como em cadelas (73,4%), animais não castrados (68,6%) e com faixas etárias entre 6-10 anos (41,3%) e 

entre 11-15 anos (29,2%). 
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INTRODUÇÃO 

As células-tronco mesenquimais (MSCs) são mais comumente obtidas da medula óssea 

ou do tecido adiposo. Contudo, apresentam importantes desvantagens como diminuição do 

número de células com aumento da idade, morbidade do processo de obtenção que necessita 

de um procedimento invasivo associado à dor local e risco anestésico (Ennis et al., 2008; 

Caplan, 2009). A mais recente e promissora fonte de MSCs é o tecido perivascular do cordão 

umbilical, técnica já estabelecida para humanos (Sarugaser et al., 2005). 

Uma das grandes vantagens dessa nova fonte é ser a mais abundante de todas, com 

disponibilidade praticamente ilimitada uma vez que são registrados mais de 100 milhões de 

nascimentos no mundo a cada ano, com 2,9 milhões no Brasil no ano de 2008. Além disso, é 

uma fonte sem qualquer risco para o doador, pois o cordão umbilical é normalmente 

descartado após o parto (Ennis et al., 2008).   

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é apresentar a metodologia de cultivo, obtenção e caracterização 

das células obtidas a partir da digestão enzimática do tecido perivascular do cordão umbilical 

de cães.  

METODOLOGIA 

A metodologia descrita foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Viçosa sob número 56/12.  

Nove cordões umbilicais (UCs) foram coletados de cesarianas terapêuticas realizadas no 

Hospital Veterinário da instituição, sendo critérios de inclusão para coleta a viabilidade fetal e 

a ausência de processos infecciosos relacionados ao parto tais como, leucocitose, neutrofilia, 

desvio à esquerda, confirmados por exames hematológicos.  

Para obtenção das MSCs perivasculares, os UCs foram submetidos ao protocolo de 

digestão enzimática. Com esse intuito, os UCs foram imersos em solução de colagenase e 

hialuronidase sendo incubados a 37°C sob agitação discreta. Sendo resuspendido e 

centrifugado posteiormente e incubadas 4°C por 10 minutos, para contagem em câmara de 

Neubauer. 

As células foram plaqueadas em garrafas de cultira celular e matidas a 37ºC e com 5% 

de CO2, sendo o meio trocado a cada dois dias. A cada troca de meio, a garrafa foi lavada 
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com PBS aquecido e adicionado novo meio de cultivo, também aquecido. Após tripnização, 

quando atingida a confluência de 80 a 90%, essas células foram novamente plaqueadas, 

mantendo-se o protocolo de troca de meio. 

Para análise dos marcadores de superrfície Um total de 10.000 eventos foram adquiridos 

usando um citômetro de fluxo (LSR Fortessa-Becton Dickinson, EUA) e todos os dados 

gerados foram analisados no software FlowJo versão 9.5.1 (Tree Stars, EUA). 

Por fim, no processo de indução em linhagens mesenquimais células de quarta passagem 

(P4) foram utilizadas para a avaliação da plasticidade das células obtidas do tecido 

perivascular do cordão umbilical de cães, sendo submetidas a meios de indução osteogênica, 

condrogênica e adipogênica conforme descrito por Sarugaser et al. (2009). 

RESULTADOS  

Demonstrou-se que as células apresentam um perfil antigênico compatível com o 

preconizado pela literatura para células-tronco mesenquimais e que por meio disso são 

capazes de diferenciar-se em três linhagens mesenquimais distintas – osteoblastos, 

condrócitos e adipócitos. 

DISCUSSÃO 

A fim de avaliar a possível plasticidade das células obtidas do tecido perivascular do 

cordão umbilical de cães e caracterizá-las como MSCs, foram realizados os ensaios de 

diferenciação em três linhagens mesenquimais convencionais,  

O ensaio de diferenciação para a linhagem osteoblástica apresentou resultados 

semelhantes aqueles relatados por outros autores (Sarugaser et al., 2005; Mennan et al., 2013; 

Chen et al., 2014) com a formação de nódulos e produção de cálcio, confirmado pela 

coloração vermelho de Alizarina e von Kossa, como recomendação da International Society 

for Cellular Therapy (ISCT) relatado por Dominici et al. (2006). No entanto, não foram 

observados nódulos macroscópicos na cultura como relatado por Sarugaser et al. (2005) e 

Birmingham et al. (2012). Esse fato pode ter ocorrido como uma característica do tipo 

celular, além de características de proliferação e cultivo, estando relacionado tanto a espécie, 

quanto ao menor tempo de indução osteoblástica, quando comparada aos 21 dias descrito 

pelos autores, além do local de obtenção das células. 

Os resultados obtidos para a diferenciação em adipócitos e condrócitos também foram 

semelhantes aqueles encontrados por outros autores (Sarugaser et al., 2005; Mennan et al., 

2013) e também seguiram as recomendações da ISCT (Dominici et al., 2006) com a formação 

de vacúolos corados por Oil Red O nos adipócitos e a produção de proteoglicanos, 

confirmado pela coloração de Alcian Blue, nos condrócitos. 

CONCLUSÃO 

Portanto, diante das características morfológicas, dos marcadores de superfície e da 

plasticidade vista, comprova-se que as células obtidas a partir do tecido perivascular dos 



vasos sanguíneos do cordão umbilical de cães após sua digestão enzimática sejam células-

tronco mesenquimais e, portanto, correspondem a uma nova fonte de MSCs para a medicina 

veterinária e estudos translacionais com modelos animais. 
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Introdução 

O parvovírus canino (CPV-2) apresenta distribuição mundial (Decaro, Buonavoglia, 2012) e infecta 

principalmente células com alto índice mitótico, como os enterócitos, células do tecido linfoide e medula óssea 

(Goddard, Leisewitz, 2010). O resultado dessa infecção é um quadro de diarreia hemorrágica, vômitos e 

leucopenia. Muitos cães acometidos vêm a óbito por complicações como sepse, síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica e coagulação intravascular disseminada (Prittie, 2004). Além disso, algumas cepas podem levar a um 

quadro de miocardite, comprometendo o desempenho do coração por ação direta do vírus (Kailasan, McKenna, 

Parrish, 2015) ou devido à sepse (Bastan et al., 2013). O padrão ouro para o diagnóstico da miocardite é a 

histopatologia (Elamm, Fairweather, Cooper, 2012), entretanto a ecocardiografia pode auxiliar neste diagnóstico. 

Esta é a técnica não invasiva mais utilizada para avaliar a função miocárdica, sendo realizada normalmente por 

técnicas convencionais, por meio do modo bidimensional, modo M e Doppler (pulsado, contínuo e tecidual). Por 

meio do Doppler pulsado é possível obter o índice de performance miocárdica (IPM), que fornece informações 

sobre a função miocárdica global. Este método tem demonstrado ser superior às frações de ejeção e encurtamento e 

fluxo E/A transmitral por não sofrer influência de idade, frequência cardíaca, pré e pós-cargas (Teshima et al., 

2007).  

Objetivo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a função sistólica por meio do IPM em cães naturalmente infectados 

por CPV-2.  

Metodologia 

O estudo foi conduzido em um Hospital Veterinário de ensino, com aprovação da Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA, 055/15) da referida instituição. O diagnóstico da infecção foi baseado nos sinais clínicos e 

exames laboratoriais e confirmado por meio de teste rápido (Antigen Rapid CPV Ag Test Kit, Alere
®
, Bioesay

 
Inc., 

Korea). A determinação do quadro de sepse seguiu os critérios estabelecidos por Moore (2016). A avaliação 

ecocardiográfica foi realizada em todos os pacientes em até 24 horas da admissão hospitalar utilizando 

equipamento de ecocardiografia (Esaote MyLabTM40, Florença, Itália) com transdutor de 4 a 7,5 MHz. As 

imagens ecocardiográficas foram obtidas por método convencional com monitoração contínua de 

eletrocardiograma (ECG) e analisadas off-line. O IPM foi obtido a partir do intervalo de tempo entre o final e o 

início do fluxo aórtico subtraído do intervalo de tempo entre o final e o início do fluxo mitral, divididos pelo 
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primeiro. Foram realizadas três mensurações do IPM, calculando-se a média desses valores e feita análises inter e 

intraobservador. Foram avaliados também nove cães não infectados por CPV-2, com idade entre 2 a 12 meses. A 

normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro Wilk e as variáveis analisadas pelos testes One-way 

ANOVA e Tukey por meio do software Graph Pad Prism
®
-5.0. As variabilidades inter e intraobservador foram 

obtidas analisando respectivamente 100% e 40% dos animais de cada grupo selecionados aleatoriamente; ambas 

foram determinadas pelo coeficiente de correlação intraclasse e seu intervalo de confiança, por meio do software 

MedCalc®-version 16.8. 

 

Resultados 

Foram avaliados 37 cães divididos em grupo não infectado (n=9), grupo infectado CPV-2 sem sepse (n=15) 

e grupo infectado CPV-2 com sepse (n=13). Os valores do IPM estão dispostos na Tabela 1. Já os dados referentes 

à variabilidade interobservador e intraobsevador estão dispostos na Tabela 2. 

 

Tabela 1. Média e desvio-padrão do índice de performance miocárdica (IPM) em cães não infectados (n=9) e cães 

naturalmente infectados por parvovírus sem (n=15) e com (n=13) sepse. 

 Não infectados Infectados sem 

sepse 

Infectados com 

sepse 

Valor de p 

IPM 0,44 ± 0,16 0,56 ± 0,15 0,62 ± 0,26 0,1061 

 

Tabela 2. Variabilidade inter e intraobservador na mensuração do índice de performance miocárdica, 

respectivamente, em 60% e 40% dos cães não infectados (n=9) e dos cães naturalmente infectados por parvovírus 

sem (n=15) e com sepse (n=13) selecionados aleatoriamente. 

 Interobservador Intraobservador 

 CCI* IC (95%) CCI* IC (95%) 

IPM 0,8547 0,7168 a 0,9253 0,9404 0,8805 a 0,9698 

CCI, Coeficiente de correlação Intraclasse; IC (95%), intervalo de confiança a 95%; IPM, índice de performance 

miocárdica. 

* ≥ 0,75, excelente; 0,4 ≥ e < 0,75, satisfatório a bom; < 0,4, baixo (Fleiss, 1981). 

 

Discussão 

Apesar de não haver diferença estatística entre os grupos, verificou-se que o IPM foi inferior nos cães não 

infectados e maior no grupo com sepse, quando comparado ao grupo sem sepse. No estudo de Kocaturk et al. 

(2012) também não foi observada diferença estatística entre os pacientes sobreviventes à infecção por CPV-2 e os 

pacientes saudáveis. Entretanto, os autores concluíram que o IPM é um índice bastante útil para avaliar disfunção 

global do VE em pacientes sépticos, assim como observado por Torres-Rojo et al. (2005). Portanto, a ausência de 

diferença estatística no presente estudo pode ser devido à amostra de cães avaliados ter sido pequena ou o IPM não 

fornecer informações sobre movimento ou dimensão do tecido miocárdico, conforme citado por Zaky et al. (2014). 

Como as variabilidades inter e intraobservador foram baixas, pode-se inferir que o método apresenta boa 

confiabilidade.   



Conclusão 

Os achados sugerem que há alteração na função sistólica em cães com parvovirose. A detecção precoce de 

uma disfunção miocárdica nessa enfermidade é de extrema importância, visto que a miocardite pode ser a principal 

causa de mortalidade desses animais.  
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Introdução 

O parvovírus canino (CPV-2) infecta células com alta atividade mitótica, principalmente enterócitos, 

tecidos linfóides e medula óssea (Goddard, Leisewitz, 2010). Ocasionalmente, pode infectar o miocárdio de filhotes 

com até oito semanas de vida ou em fase intrauterina (Kailasan, McKenna, Parrish, 2015). A miocardite por CPV-2 

também pode ser secundária à sepse, que ocorre como consequência da enterite e bacteremia (Bastan et al., 2013). 

Muitos animais morrem devido às complicações relacionadas com CPV-2, como sepse, síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SRIS), endotoxemia ou coagulação intravascular disseminada (Prittie, 2004). O padrão ouro 

para o diagnóstico de miocardite é a histopatologia (Elamm, Fairweather, Cooper, 2012). Entretanto, a 

ecocardiografia é a técnica não invasiva mais utilizada para avaliar a função miocárdica sistólica (Farman et al., 

2015). As técnicas convencionais de avaliação ecocardiográfica (modo bidimensional, modo M e Doppler) têm se 

mostrado subjetivas e parcialmente quantitativas na determinação da função miocárdica regional (Garcia-

Fernandez et al., 2003). A ecocardiografia feature tracking imaging bidimensional (FTI-2D) utiliza novos 

parâmetros para avaliação da função miocárdiaca, o strain (St) e strain rate (StR) (Chetboul et al., 2007). O St 

representa a magnitude de encurtamento ou alongamento das fibras cardíacas e StR, a taxa em que essa deformação 

ocorre (Wess et al., 2011). Esses parâmetros apresentam maior sensibilidade em detectar disfunção miocárdica, o 

que permite diagnóstico mais precoce (Kempny et al., 2012). 

 

Objetivo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a variabilidade inter e intraobservador das variáveis ecocardiográficas 

strain e strain rate obtidas por feature tracking bidimensional em cães naturalmente infectados por parvovírus.  

 

Metodologia 

O estudo foi conduzido em um Hospital Veterinário de ensino, com aprovação da Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA, 055/15) da referida instituição. O diagnóstico da infecção foi baseado nos sinais clínicos e 

exames laboratoriais e confirmado por meio de teste rápido (Antigen Rapid CPV Ag Test Kit, Alere®, Bioesay Inc., 

Korea). A avaliação ecocardiográfica foi realizada em todos os pacientes em até 24 horas da admissão hospitalar, 

utilizando equipamento de ecocardiografia (Esaote MyLabTM40, Florença, Itália) com transdutor de 4 a 7,5 MHz. 

As imagens ecocardiográficas foram obtidas por método FTI-2D (XstrainTM 10.1, algoritmo optical flow, Esaote, 
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Florença, Itália) nos cortes paraesternal direito transversal no plano dos músculos papilares (MP) e paraesternal 

esquerdo apical quatro câmaras, com monitoração contínua de  eletrocardiograma (ECG) e analisadas off-line. A 

borda endocárdica foi marcada manualmente no final da diástole e, em seguida, a borda epicárdica 

automaticamente delimitada pelo software. Este representou de maneira gráfica e quantitativa os valores de St e 

StR nos sentidos radial, circunferencial e longitudinal. Nos dois últimos, os valores foram determinados a níveis 

endocárdico e epicárdico separadamente. As variabilidades inter e intraobservador foram determinadas pelo 

coeficiente de correlação intraclasse e seu intervalo de confiança, por meio do software MedCalc®-version 16.8. 

Resultados 

Foram avaliados 37 cães, sendo 28 naturalmente infectados por parvovírus e nove saudáveis. Os dados 

referentes à variabilidade inter e intraobservador de strain e strain rate estão dispostos na Tabela 1.  

Tabela 1. Variabilidades inter e intraobservador na mensuração de strain e strain rate radial, 
circunferencial e longitudinal obtidos por feature tracking em cães saudáveis (n=9) e naturalmente 
infectados por parvovírus sem (n=28). 
 Interobservador Intraobservador 

 CCI* IC (95%) CCI* IC (95%) 

St Radial 0,9795 0,9540 a 0,9903 0,9684 0,9059 a 0,9894 

StR Radial 0,8529 0,7021 a 0,9273 0,9320 0,7976 a 0,9772 

St Circ Endo 0,9730 0,9457 a 0,9866 0,9933 0,9805 a 0,9977 

St Circ Epi 0,7903 0,5745 a 0,8966 0,9681 0,9051 a 0,9893 

St Circ 0,9610 0,9210 a 0,9808 0,9942 0,9828 a 0,9981 

StR Circ Endo 0,9142 0,8270 a 0,9576 0,9617 0,8852 a 0,9872 

  StR Circ Epi 0,7541 0,4981 a 0,8790 0,9510 0,8530 a 0,9836 

StR Circ 0,9170 0,8319 a 0,9590 0,9823 0,9470 a 0,9940 

St Long Endo 0,8609 0,7184 a 0,9313 0,9214 0,7681 a 0,9735 

St Long Epi 0,8629 0,7217 a 0,9324 0,9408 0,8227 a 0,9802 

St Long 0,9071 0,8133 a 0,9539 0,9373 0,8120 a 0,9790 

StR Long Endo 0,7923 0,5765 a 0,8977 0,9758 0,9278 a 0,9919 

Str Long Epi 0,7284 0,4536 a 0,8655 0,9887 0,9673 a 0,9962 

StR Long  0,8259 0,6479 a 0,9139 0,9879 0,9643 a 0,9959 

 CCI, Coeficiente de correlação Intraclasse; IC (95%), intervalo de confiança a 95%; St, strain; StR, 

strain rate; Cir, circunferencial; Endo, endocárdico; Epi, epicárdico; Long, longitudinal.  

* ≥ 0,75, excelente; 0,4 ≥ e < 0,75, satisfatório a bom; < 0,4, baixo (Fleiss, 1981). 

 

Discussão 

 As variabilidades inter e intraobservador foram baixas para todas as variáveis de strain e strain rate, 

apesar de algumas apresentarem um IC muito amplo, principalmente as longitudinais. Segundo Bansal et al. 

(2008), o strain longitudinal pode ser subestimado em avaliações de reprodutibilidade e repetibilidade. Além disso, 

a dificuldade em analisar as imagens, que precisam ser de alta qualidade, pode ser atribuída a maior variabilidade 



interobservador, conforme citado por Orde et al. (2014). De acordo com Matos (2014), um IC muito amplo indica 

falta de precisão dos resultados, sendo um erro de medida provavelmente ligado à amostra pequena das variáveis 

analisadas. Assim, para avaliar a qualidade da mensuração de strain e strain rate interobservador das variáveis que 

apresentaram IC alto, seria necessário ter maior número de observações.  

Conclusão 

A mensuração das variáveis ecocardiográficas stain e strain rate obtidas pelo método feature tracking 

bidimensional em cães com parvovirose apresentaram baixa variabilidade, tanto inter, quanto intraobservador. 

Dessa maneira, pode-se inferir que o método apresenta boa confiabilidade na avaliação de disfunção sistólica 

nesses animais.  
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 Introdução 

 

Loxoscelismo é a denominação do quadro clínico que ocorre em indivíduos picados por aranhas do gênero 

Loxosceles, conhecida como “aranha marrom” (COLLACICO et. al., 2008). Este quadro clínico pode ser dividido 

de dois tipos: o quadro cutâneo/dermonecrótico e o quadro cutâneo-visceral/sistêmico (DANTAS et. al., 2014). O 

diagnóstico é desafiante e deve-se atentar ao ponto de picada que apresenta- se com uma pápula branca e ao redor 

avermelhado, dolorosa, com progressão rápida e formação de uma placa eritematosa, com irregular área de 

delimitação, a lesão pode aumentar de volume e se entender a outros tecidos subjacentes, incluindo a musculatura 

(MACHADO et. al., 2009). Em casos em que o aracnídeo é visto ou capturado o diagnóstico é conclusivo.  

Como tratamento, é indicado o uso de compressas frias no local da lesão, antibióticos de amplo espectro, 

fluidoterapia e, em casos mais graves, cirurgia reconstrutiva (MERCK, 2001).  

Objetivou-se com este relatar o uso de enxerto cutâneo de espessura total livre associado a flap pediculado 

na reconstituição de face de um cão picado por aranha marrom. 

 

Relato de caso 

 

Paciente sem raça definida, espécie canina, fêmea, quatro anos de idade. O mesmo chegou ao Setor de 

Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com intensa necrose 

da pele na região da face (atingindo 90% de toda a pele facial), que havia iniciado há 5 dias, após ter caído sobre a 

sua cabeça um vaso de flor. Devido ao tipo de necrose cutânea levantou-se a suspeita de picada de aranha, a qual 

foi confirmada com o achado da aranha marrom no local onde o animal teve o acidente. O animal então foi 

internado, onde recebeu fluidoterapia, analgesia, antibioticoterapia e bandagem úmida que recobria toda a face do 

animal.  

Após a estabilização do animal, quatro dias após sua internação, o animal foi submetido ao primeiro 

procedimento cirúrgico, onde foi realizado o desbridamento da ferida, no qual foi retirada 90% do tecido facial 

(pele e musculatura). Neste mesmo procedimento, foi realizada uma sessão de laserterapia (laser Hélio-Neônio, 
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610nm). A ferida foi tratada como segunda intenção, e com realização em dias intercalados de laserterapia e 

moxabustão, em um total de 2 aplicações de cada, com intervalo de 24 horas entre as sessões. 

Após sete dias do procedimento cirúrgico para desbridamento, realizou-se no animal a segunda intervenção 

cirúrgica. Neste procedimento realizou-se o enxerto cutâneo de espessura total, em malha, sendo a região doadora 

da pele, a região lateral do tórax do próprio animal. Neste procedimento o animal teve 90% de sua face recoberta 

pelo enxerto. O pós-operatório foi constituído de bandagem não aderente, sem troca, por 72 horas. Após, 

bandagens não aderentes trocadas diariamente, durante 21 dias. Além disso, antibiótico, analgésico e anti-

inflamatório. 

Sessenta dias após o enxerto livre, o cão foi submetido a terceira intervenção cirúrgica, onde realizou-se um 

flap cutâneo pediculado para reparar o lábio superior esquerdo. Decorridos quatro meses desde procedimento, 

realizou-se a ultima intervenção cirúrgica, com reconstituição da pálpebra superior direita com cartilagem auricular 

autógena. Após 30 dias dessa intervenção, o animal recebeu alta hospitalar.  

 

Discussão 

 

Nos acidentes causados por aranhas, o diagnóstico etiológico se baseia na identificação do agente agressor, 

no relato de picada e nos sinais e sintomas determinados (MORSCHBACHER, 2012). O fato de a tutora ter 

encontrado a aranha no ambiente facilitou o diagnóstico e conseqüentemente facilitou a escolha do melhor 

tratamento.  

A primeira intervenção cirúrgica foi o desbridamente, onde se retirou o tecido necrosado. Nesse momento, 

verificou-se que a necrose atingia a pele e a musculatura. Assim, algumas partes da face ficaram com exposição 

óssea. Assim, resolveu-se utilizar a terapia com laser e a moxabustão, já que o uso do laser acelera a produção do 

tecido de granulação, a fim de se realizar o mais rápido possível o enxerto (REIS FILHO, 2015). Além disso, tanto 

o laser como a moxabustão auxiliaram na diminuição do processo de inflamação, contribuindo para diminuir a dor 

e secreções. O objetivo da terapia com laser e moxa foi alcançado, já que após sete dias toda a face do animal 

estava coberta por tecido de granulação espesso, de coloração rósea.  

O enxerto em malha livre foi escolhido devido à área a ser reparada ter grande dimensão, que correspondia 

a toda região nasal e frontal dos lábios, o que impossibilitava de se realizar um flap pediculado. 

O terceiro procedimento cirúrgico, para reparação do lábio esquerdo foi necessário, pois nesta região, o 

enxerto livre não conseguiu reconstituir, devido a não ter nenhuma região tecidual de leito para o enxerto aderir. O 

que não havia ocorrido no lábio direito, que ainda possuía em torno de 10% de pele íntegra, o que possibilitou a 

aderência do enxerto livre. 

A quarta intervenção cirúrgica foi também necessária, já que o animal havia perdido toda a pálpebra 

superior e inferior direita, e assim havia grande exposição da córnea e conjuntiva. Após este procedimento 

cirúrgico, conseguiu-se uma reparação tecidual satisfatória na região palpebral. 

 

 

 



Conclusão 

 

O tratamento da ferida facial decorrente de picada de aranha, com enxerto cutâneo de espessura total livre e 

flap pediculado, associados a terapia por laser e moxabustão apresentou resultado satisfatório, já que conseguiu-se 

adequada reconstituição do defeito facial, possibilitando ao animal executar suas atividades diárias, sem restrições. 
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Introdução 

O Tumor Venéreo Transmissível canino (TVT) é considerado uma neoplasia benigna no ponto 

de vista clínico e maligno no ponto de vista histopatológico (SANTOS, 2011), altamente 

contagiosa e sexualmente transmissível encontrado principalmente na genitália externa de cães 

machos e fêmeas (ROGERS, 1997). 

O TVT é transmitido pelo coito ou pode ser transferido mecanicamente por meio de arranhões, 

lambeduras ou mordeduras e também por fômites. Atinge primeiramente a mucosa genital, em 

fêmeas a vulva e a vagina e em machos pênis e prepúcio, mas são relatados outros locais de 

acometimentos extragenitais como olhos, conjuntiva, pavilhão auricular, cavidade nasal, 

mucosa oral e anal (SANTOS, 2005).  

Os cães sexualmente ativos e não castrados são frequentemente afetados e o comportamento 

canino pré coito de cheirar e lamber a genitália leva a implantação das células do TVT na 

mucosa oral e nasal (AMARAL, 2004; BARBIERI 2007). 

O diagnóstico confirmatório se baseia no citopatológico e histopatológico, onde  encontra-se  

células ovais ou redondas com bordas citoplasmáticas delimitadas, núcleo redondo ou oval e 

geralmente excêntrico. O citoplasma aparece com bastante vacúolos e basofílico, além da 

presença de figuras mitóticas e células inflamatórias (MOYA, 2005). 

O tratamento do TVT baseia-se  na quimioterapia ou radioterapia ou  na cirurgia, onde o 

tratamento de eleição é a quimioterapia com sulfato de vincristina endovenosa, sendo menos 

citotóxico e mais efetivo (ETTINGER; FELDMAN, 1997). 



OBJETIVO 

Objetivo deste trabalho foi relatar o caso de uma cadela sem raça definida com estenose uretral 

após uma cauterização cirúrgica de um suposto TVT. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Um cão sem raça definida (SRD), fêmea de nove anos de idade, foi atentida no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal do Espírito Santo , apresentando incontinência urinária, 

disúria e iscúria, a urina apresentava coloração escurecida e odor fétido.  

No exame físico verificou-se aumento da região abdominal e dor a palpação na região 

hipogástrica, onde estava localizado a bexiga. A paciente foi submetido ao exame de ultrassom 

para melhor avaliação do abdômen.  

No exame ultrassonográfico a bexiga estava aumentada de tamanho, distendida pela grande 

quantidade de urina concentrada e parede da vesícula urinária bem espessadas. Os rins estavam 

preservados sem indício de uma hidronefrose. Foi realizado a cistocentese de emergência para 

retirar o excesso da urina, aliviando um pouco a dor do animal e impedindo que e a bexiga se 

rompa evitando uma peritonite química.  

A urina coletada foi para análise urinária onde se contatou proteinúria (+++), presença de 

piócitos (+++) e bacteríuria (+++) indicando uma infecção no trato urinário (ITU).  

 O animal foi submetido a sondagem uretral, porém a sonda não passava e nem entrava no 

orifício uretral, suspeitando de uma estenose uretral. O animal então foi encaminhado para 

cirurgia para averiguar melhor essa possível estenose e assim realizar uma uretrotomia de 

emergência,  foi realizado o hemograma da paciente para o pré operatório, onde a mesma 

apresentava apenas uma neutrofília e discreta anemia.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante a anamnese a tutora relatou que a paciente apresentava sangramento e edema vaginal há 

3 meses atrás, onde foi levada para uma clínica veterinária particular em Cachoeiro de 

Itapemirim, localizada no sul do Espírito Santo. O médico veterinário responsável suspeitava de 

TVT, mas não realizara o exame citopatológico para confirmar a suspeita.  

Então foi realizado uma cauterização cirúrgica no TVT pelo médico veterinário e 15 dias após 

esse procedimento a tutora relatou que o animal não conseguia "segurar" a urina, ficava na 

posição de urinar por muito tempo, ou seja, apresentava dificuldade de urinar e contava com 



emagrecimento progressivo nos últimos 3 meses. O animal passou por apenas uma sessão de 

quimioterapia de sulfato de vincristina na dose de 0,025mg/kg. 

Segundo Saratsis (2000) e Barbieri (2007) a cirurgia (cauterização) não é considerada mais o 

tratamento de eleição devido a chances de implantação das células neoplásicas durante a 

retirada cirúrgica  ou em outros lugares adjacentes, além de que os materiais cirúrgicos 

utilizados estão contaminados sendo considerados fômites de alto risco. 

É importante realizar o diagnóstico definitivo do TVT de outras neoplasias de células redondas 

como mastocitoma, histiocitoma e linfoma devido a diferença de tratamento e quimioterápicos 

(NELSO; COUTO, 2015). 

O tratamento quimioterápico é realizado com sulfato de vincristina na dose de 0,025mg/kg 

semanalmente por até sete semanas para ter uma eficácia de 90% (BARBIERI, 2007) e no 

animal foi realizado apenas uma sessão.  

O animal foi levado para a cirurgia, onde foi possível observar que a bexiga estava 

extremamente espessa e ainda continha muita urina, foi retirado no total em torno de 350 ml de 

urina. A uretra estava totalmente estenosa que nenhuma sonda passava. Foi então realizado uma 

uretrotomia como processo cirúrgico. 

A cirurgia foi concluída, foi prescrito amoxicilina para o tratamento da ITU, cetoprofeno como 

antiinflamatório e dipirona para o controle da dor. A tutora relata que o animal está urinando 

normalmente e não sente mais dor. 

CONCLUSÕES 

O TVT é uma doença venérea altamente transmissível, localizado principalmente na genitália 

externa, seu tratamento de eleição é o sulfato de vincristina devido a sua grande eficácia e baixa 

recidiva enquanto o tratamento cirúrgico tem grandes chances de recidiva e as células serem 

transplantadas no mesmo local cirúrgico. É de suma importância realizar o diagnóstico 

definitivo da neoplasia para realizar o tratamento adequado. 
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Introdução: A Medicina Veterinária Complementar (MVC) compreende uma ampla possibilidade de práticas que 

abordam o paciente de forma integral, buscando o equilíbrio da saúde do indivíduo com o seu meio e sendo geralmente 

utilizadas práticas poucas invasivas (Ramey, 2004).  Dentre as terapias disponíveis na MVC, a acupuntura é uma prática 

essencialmente não farmacológica de bom aceite aos protocolos alopáticos (Jeong et al., 2013). Das possibilidades da 

acupuntura, os acupontos podem ser estimulados para a mobilização da energia Qi e promoção da homeostasia através 

da inserção de agulhas, acupressão manual, moxabustão indireta, radiação ultravioleta ou infravermelha, laserpuntura e 

farmacopuntura (Ramey, 2004). Tratando da farmacopuntura, essa técnica consiste na injeção de substâncias ou doses 

micro clínicas, em acupontos objetivando reduzir os efeitos colaterais dos medicamentos, assim como os custos 

associados aos mesmos (Luna et al., 2015). A farmacopuntura combina a estimulação tradicional de acupontos com a 

aplicação local do agente farmacológico sendo ponderado como potencializador e prolongador do efeito da droga (Luna 

et al., 2015). O uso da farmacopuntura em animais foi relatado em diferentes espécies como equinos, caninos suínos e 

coelhos em protocolos de sedação e anestesia utilizando drogas como acepromazina, xilazina, cetamina e tiletamina-

zolazepam (Vianna, 2017) , já na espécie felina há descrição com uso de anti-inflamatório (Sousa et al., 2012), e seu 

efeito é importante na rotina clínica-cirúrgica já que as sub-doses podem obter efeitos similares à aplicação da dose 

convencional. Seu uso como medicação pré-anestésica (MPA) em gatos pode ter uma boa aplicabilidade e função 

essencial na prevenção de acidentes anestésicos, pois, na anestesia animal estima-se que aproximadamente 0,11% (1 em 

895 gatos anestesiados) de gatos saudáveis morrem devido a uma complicação relacionada a anestesia, o que é duas 

vezes mais frequente do relatado em cães (0.05% ou 1 em 1849) (Brodbelt, 2010). Objetivo: Este trabalho tem como 

objetivo relatar a aplicação de xilazina e morfina utilizados como MPA e anti-inflamatório não esteroidal (AINES) como 

o meloxicam através da técnica de farmacopuntura em um procedimento cirúrgico longo em um gato doméstico filhote 

fêmea. Relato de caso: uma gata filhote de aproximadamente cinco meses de idade, pesando 1,400Kg, foi resgatada na 

cidade de Betim, Minas Gerais e encaminhada ao Centro de Estudos em Clínica e Cirurgia de Animais devido a quadros 

múltiplos de diarreia e a apresentação de um aumento local de volume na região abdominal, acompanhado de hematoma 
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extenso, diagnosticado com eventração por ter ocorrido ruptura de todas as camadas abdominais. Ao exame 

ultrassonográfico pode-se observar perda da continuidade da camada muscular e deslocamento de alças intestinais e 

mesentério, sugestivo de eventração. O animal foi encaminhado à cirurgia para reposicionamento das alças intestinais e 

para a realização da ovariohisterectomia devido a situação de resgate. Dos exames hematológicos foi possível identificar 

leucocitose por neutrofilia com desvio para a direita e linfocitose, o que possivelmente caracteriza um leucograma 

decorrente do estresse pela coleta de sangue e histórico do animal. Foi instituído um período de jejum alimentar de 8 

horas e com disponibilidade hídrica até momentos prévios ao procedimento. A farmacopuntura como medicação pré-

anestésica (MPA) foi realizada utilizando xilazina 2%, sendo na dose de 0.2mg/kg, associada a morfina 1%, em dose de 

0.1mg/kg por via subcutânea no acuponto Yin Tang (figura 1A), enquanto o meloxicam 0,2%, na dose de 0.01mg/kg, 

aplicado unilateralmente no acuponto E36 (Zusanli) (figura 1B). Após 10 minutos da MPA, foi possível realizar o acesso 

venoso e a indução anestésica com propofol. Para a manutenção durante o procedimento cirúrgico utilizou-se isoflurano 

diluído em oxigênio em circuito semi-aberto após a intubação endotraqueal. O tempo total dos procedimentos cirúrgicos 

a partir da incisão foi de 40 minutos e durante o procedimento, a única alteração apresentada pelo animal foi uma 

taquicardia transitória no início do procedimento. Após o procedimento, o animal foi medicado com analgésico e 

antibioticoterapia. Durante a anestesia e após a mesma, o animal teve um retorno anestésico sem complicações e não 

apresentou efeitos tais como êmese. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A) aplicação da MPA no acuponto Yin Tang na linha média dorsal da cabeça, no ponto médio frontal de uma 

linha traçada entre os cantos laterais dos olhos; B) aplicação unilateral de AINES no acuponto Estômago 36 (E36, 

Zusanli) localizado aproximadamente a 1mm lateral da tuberosidade tibial. 

Discussão: Com a utilização da MPA nos acupontos, os efeitos adversos da morfina como vômitos, retenção urinária, 

excitamento, disforia puderam ser evitados, não ocorrendo também depressão respiratória, uma vez que este efeito 

adverso é dose dependente (Luna, 2015). A associação de xilazina e morfina em doses reduzidas no ponto Yin Tang 

promoveu sedação após 10 min de aplicação. Na literatura, este ponto é de eleição para medicação pré-anestésica devido 

as propriedades sedativas do acuponto, assim como o uso de meloxicam em doses 10 vezes inferior a recomendada pela 

literatura, foi aplicado no ponto E36 para a promoção de analgesia (Fonseca, Vianna, 2016), o que foi demonstrado pela 

ausência de dor em uma escala subjetiva durante e após o procedimento. O E36 é utilizado já com grande êxito em 
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Medicina veterinária na analgesia por acupuntura. Além disso, este ponto possui aplicações ao tratamento de distúrbios 

gastrointestinais, paralisias do membro pélvico, doenças metabólicas e endócrinas (Hwang, Limehouse, 2006). Trabalhos 

também demonstraram que o uso de AINE (carprofeno) em alguns acupontos em cães, incluindo o E36, pode promover 

o mesmo grau de analgesia que a morfina na dose convencional nos mesmos pontos ou pela administração convencional 

de ambos os fármacos (Di Martino et al., 2010). O uso de meloxicam nos acupontos BP6, VB34, F3 e E36 de forma 

bilateral (0,01mg/Kg) foi demonstrado ser efetivo, assim como a dose padrão via subcutânea (0,1mg/Kg) no tratamento 

de dor em gatas submetidas a OVH. Porém, os autores relatam que independente da técnica, deve-se atentar a necessidade 

de resgate analgésico durante os procedimentos quando necessário (Sousa et al., 2012). Conclusão: O uso da 

farmacopuntura na medicação pré-anestésica e na utilização de doses baixas de anti-inflamatório, apresentou grandes 

benefícios para o animal, uma vez que a aplicação dos fármacos nos acupontos realizou os efeitos desejáveis de sedação, 

analgesia e de ação anti-inflamatória e evitou os efeitos adversos dos fármacos devido a utilização de doses mais baixas, 

sendo este também possivelmente o primeiro relato encontrado com a aplicação de morfina no Yin Tang em gatos. 
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INTRODUÇÃO 

A fisometra é caracterizada como a dilatação uterina por conteúdo gasoso, geralmente observada em 

distocias, acompanhada de morte fetal séptica e maceração fetal, principalmente se houver invasão por clostrídios 

devido a um feto morto (ACLAND, 1998; CARVALHO et al, 2014). O diagnóstico deve ser baseado na história e 

sinais clínicos, exames laboratoriais e por imagem. A radiologia e a ultrassonografia são ferramentas importantes 

para a avaliação dos ovários, paredes uterinas e conteúdos intrauterinos para a confirmação da gestação e avaliação 

da viabilidade fetal. A ultrassonografia é o método mais eficiente para verificar a viabilidade fetal, enquanto a 

radiografia é útil quando da presença de gás que pode ser detectável cerca de 6 horas após o parto (NELSON & 

COUTO, 2015). A ovariosalpingohisterectomia (OSH) é o tratamento de escolha para a maioria das uteropatias, 

incluindo piometra, torção uterina, hiperplasia endometrial cística localizada ou difusa, neoplasia e ruptura uterina 

(FINGLAND, 1996). Objetiva-se relatar um caso de fisometra referido ao Hospital Veterinário em Matipó – MG. 

RELATO DE CASO 

Foi atendida no Hospital Escola Veterinário Gardingo em Matipó - MG, uma cadela sem raça definida, com 

idade de um ano e três meses, apresentando apatia, anorexia, aumento de volume na região abdominal, secreção 

vaginal mucopurulenta intensa. Segundo o proprietário, a cadela havia parido o último filhote há um dia com um 

total de seis filhotes e estava com anorexia há dois dias, disquesia e três episódios de vômito amarelado há três dias. 

Ao exame físico observou-se dor à palpação abdominal, mucosas róseo-pálidas, 132 batimentos cardíacos por 

minuto, 40,9°C de temperatura retal, tempo de perfusão capilar maior que dois segundos. O animal foi submetido ao 

exame ultrassonográfico mas não foram obtidas imagens diagnósticas pois havia acúmulo de gás na cavidade 

abdominal. Foram então realizadas radiografias da região abdominal em posição laterolateral e ventrodorsal as quais 

revelaram grande quantidade de gás retido em cornos uterinos. Havia distensão da parede uterina, sendo possível a 

visualização das estruturas ósseas fetais. Observou-se também o acúmulo de gases em estômago, cólon e reto. 

Estômago, rins e baço pareciam deslocados devido ao aumento uterino (Figura 1).  

Nos exames laboratoriais observou-se anemia normocítica normocrômica regenerativa pela presença de 

metarrubrícitos vistos na avaliação morfológica; leucopenia severa por neutropenia com desvio à esquerda 

regenerativo, linfopenia e monocitopenia; plaquetas e proteínas plasmáticas totais dentro dos valores de referência. 

Os valores de ASL, ALT, ureia e creatinina também se apresentavam normais. A partir da avaliação clínica, concluiu-

se que a cadela poderia estar com piometra e fisometra decorrente de distocia, sendo então recomendada a realização 

de OSH. Previamente ao procedimento cirúrgico, o animal foi medicado com meloxicam (0,2mg/kg) e ceftiofur 

(2mg/kg). Como medicação pré-anestésica, foi utilizada a morfina (0,5mg/kg) e o propofol (5mg/kg) para indução 

anestésica. A anestesia epidural foi realizada com a associação de lidocaína (0,2mL) e morfina (0,1mg/kg), ao passo 
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Figura 1: Radiografia abdominal revelando gás em cornos uterinos, deslocamento de órgãos 

abdominais, esqueleto fetal. Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 1: Cornos uterinos dilatados com área 

isquêmica. Fonte: Arquivo Pessoal. Figura 2: Omento reativo e com 

neovascularização. Fonte: Arquivo Pessoal 

que para a manutenção anestésica inalatória utilizou-se isofluorano. Durante a celiotomia foi possível observar 

presença de líquido peritoneal turvo, omento espessado com marcada neovascularização e com pontos de aderência 

ao corno uterino direito, peritônio repleto de lesões infiltrativas em formato de petéquias e congesto, útero friável 

com zonas isquêmicas principalmente em corpo e corno uterino direito, mesentério reativo e neovascularizado 

(Figura 2, Figura 3). Assim que a cavidade foi aberta o animal apresentou bradicardia por provável choque séptico, 

sendo realizada a administração de adrenalina e massagem cardíaca sem sucesso, resultando no óbito do paciente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O parto anormal ou distócico está relacionado a vários fatores maternos e fetais ou contrações uterinas 

ineficazes. No caso de morte fetal é possível detectar a presença de gás no interior do útero além de sobreposição dos 

ossos do crânio fetal (NELSON & COUTO, 2015; LUZ et al., 2005) o que concorda com os achados dos exames 

radiográfico e ultrassonográfico. No presente caso foi observada a presença de gás no interior do útero, caracterizando 

a ocorrência de fisometra, ou enfisema uterino, que se diferem da ocorrência de fetos enfisematosos, no qual o gás 



encontra-se na região subcutânea fetal (POST et al., 2002). A cadela atendida no presente relato apresentou sinais 

compatíveis com enfermidade sistêmica, tais como anorexia, letargia, poliúria-polidipsia e febre, bem como 

corrimento vaginal, presente em 85% dos casos segundo Nelson e Couto, (2015). Além disso, os achados 

hematológicos observados também são compatíveis com a literatura, incorrendo na presença de neutrofilia com 

desvio degenerativo à esquerda, sinalizando a depleção medular do estoque dos neutrófilos maduros decorrente da 

mobilização celular intensa para combater o quadro séptico (GONZÁLEZ & SILVA, 2008). Clinicamente, a 

piometra pode ser de cérvix fechada ou de cérvix aberta, de acordo com a presença ou não de secreção vaginal. Em 

casos severos, a realização da cirurgia não pode ser adiada (SMITH, 2006). O tratamento da piometra deve ser rápido 

e agressivo, pois a septicemia, endotoxemia ou ambas podem se desenvolver a qualquer momento, se elas ainda não 

estiverem presentes, e como no presente relato, podem ser fatais para a vida do animal (NELSON & COUTO, 2015). 

Por isso, foi preconizada a ovariohisterectomia, que é o tratamento de escolha para cadelas de qualquer idade que 

apresentam piometra fechada ou alterações sistêmicas significativas como nesse caso, apesar se tratar de piometra 

aberta. Junto com a OSH, foi associado a fluidoterapia e antibioticoterapia endovenosa de forma a melhorar as 

condições clínicas da paciente para a realização do procedimento anestésico (SMITH, 2006). Complicações a longo 

prazo podem ocorrer naqueles pacientes que apresentem septicemia pré ou pós-cirúrgica (MARTINS, 2007) como 

no caso relatado onde a paciente já estava em quadro de sepse. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a distocia, seja de origem materna ou fetal oferece grande risco à vida de cadelas, devido à 

possibilidade do desenvolvimento de piometra e fisometra. O diagnóstico precoce e a intervenção médico-cirúrgica 

imediata devem ser instituídas, de modo a garantir a sobrevivência do paciente. 
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Introdução  

As hérnias inguinais são protrusões de órgãos ou tecidos através do canal inguinal, adjacente ao 
processo inguinal. Um defeito no anel inguinal possibilita que o conteúdo abdominal passe para o espaço 
subcutâneo (1). Sua etiologia é pouco entendida (2,3). As hérnias inguinais podem ter origem congênita 
ou adquirida, e quando adquirida pode estar relacionada a traumas (2, 4) ou desordens hormonais.  

As hérnias inguinais congênitas acontecem por fraqueza na musculatura ou alteração no anel 
inguinal (2,4) e podem estar associadas a outras desordens como hérnia umbilical, hérnia perineal e 
criptorquidismo (1). As hérnias adquiridas não traumáticas podem ocorrer tanto em fêmeas quanto em 
machos, castrados ou inteiros. No entanto, em geral são mais comuns em fêmeas de meia idade ou mais 
velhas, não castradas (2), pois nestes casos o diâmetro do anel inguinal é grande e o canal inguinal é 
curto, (1) e raramente são relatadas em cães machos (5,2). Podem ser uni ou bilaterais, e quando 
unilaterais é mais comum no antemuro esquerdo (1). Não se sabe exatamente, se as hérnias inguinais 
possuem caráter hereditário, mas sempre se preconiza a castração dos animais acometidos (1). 

 Quanto a sintomatologia da hérnia inguinal, os animais apresentam como sinal mais característico 
um aumento de volume na região inguinal, que pode ser doloroso a palpação. Sinais como vômitos, 
letargia, apatia, podem ocorrer dependendo do conteúdo herniário. O útero frequentemente está presente 
em hérnias inguinais de fêmeas não castradas. 

 O diagnostico fundamenta-se no histórico, sinais clínicos e exames de diagnóstico por imagem 
como radiografias e ultrassonografias da região de aumento de volume. Radiografias abdominais podem 
auxiliar na identificação da herniação de um útero gravídico, de alças intestinais e vesícula urinária em 
uma hérnia inguinal (1). Dentre os diagnósticos diferenciais devem ser considerados os tumores 
mamários, lipomas, abscessos, hematomas e cistos mamários (1). 

 O tratamento para a correção do defeito é sempre cirúrgico e deve ser o mais rápido possível a fim 
de prevenir complicações associadas ao estrangulamento intestinal, ou dos outros órgãos protruídos (1). O 
objetivo do procedimento é reduzir o conteúdo abdominal, devolvendo-o para sua cavidade anatômica e 
em seguida fechar o anel inguinal externo, de maneira que a herniação dos componentes abdominais não 
possa recidivar (1). 

Objetivos  

mailto:alinnerezededesouza@gmail.com


Esse trabalho tem como objetivo a descrição de um relato de caso de herniorrafia inguinal bilateral 
de origem traumática, utilizando tela de polipropileno e omentalização em um canino, fêmea, não 
castrada, pinscher, de um ano de idade atendida no Setor de Cirurgia e Anestesiologia de Animais de 
Companhia do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

Materiais e Métodos 

 O animal foi atendido no Setor de Cirurgia e Anestesiologia de Animais de Companhia do 
Hospital Veterinário da UFLA com histórico de atropelamento há um dia. O tutor relatou que o animal 
havia urinado, mas não havia defecado. 

 Ao exame clínico havia um aumento de volume bilateral na região inguinal. O animal foi 
submetido ao exame ultrassonográfico, onde notou-se a protrusão de alças intestinais e de um corno 
uterino pelo canal inguinal, de forma que este conteúdo abdominal se localizava no espaço subcutâneo. 

 O animal foi submetido à cirurgia para a correção do defeito. A incisão foi realizada com o bisturi 
de forma delicada, sobre a região do aumento de volume, pois logo abaixo se encontrava um tecido 
subcutâneo escasso e o saco herniário. Posteriormente realizou-se uma divulsão do subcutâneo de forma 
cuidadosa, a fim de identificar o processo vaginal. Após a identificação do mesmo, realizou-se uma 
pequena perfuração do saco herniário com auxílio de uma tesoura romba a fim de não correr o risco de 
lesionar o tecido herniário. A abertura foi prolongada com o próprio dedo do cirurgião. Com o saco 
herniário aberto, observou-se que o conteúdo herniário eram alças de intestino delgado e um corno 
uterino. Após a inspeção da viabilidade dos tecidos, realizou-se a técnica de ovariosalpingohisterectomia 
(OSH) com a técnica das três pinças modificadas por esse acesso. 

 Após a realização da OSH e devolução das alças intestinais para sua cavidade anatômica, realizou-
se a curetagem com a ponta do bisturi da porção média e cranial do anel inguinal. Posteriormente 
utilizou-se uma membrana para sustentar a rafia muscular, a tela de polipropileno. A tela foi fixada com 
padrão de sutura de pontos simples separados com fio monofilamentar não absorvível sintético de calibre 
2.0. Posteriormente realizou-se a omentalização sobre o local onde a tela foi inserida com fio não 
absorvível sintético de calibre 2.0. Em seguida realizou-se o padrão de sutura Walking Sultan, a fim de 
diminuir o espaço morto, e a aproximação do subcutâneo foi feita em padrão de sutura Cushing, ambos 
com fio absorvível sintético 2.0. A sutura da pele foi realizada com fio não absorvível sintético 
monofilamentar de calibre 2.0, com padrão de sutura U horizontal separado. Após 10 dias da realização 
da cirurgia, retirou-se os pontos de pele do animal. 

Resultados  

 O defeito na região de anel inguinal originado por trauma foi corrigido e o animal se recuperou 
bem no pós-operatório. Com dez dias pós-cirurgia o animal retomou ao Hospital Veterinário da UFLA 
para retirar os pontos de pele e ao exame físico revelou uma boa cicatrização da ferida cirúrgica e 
ausência de tumefação na região inguinal. Após noventa dias, o paciente retornou sem sinais de recidiva.  

Discussões  

 Em humanos, o uso da tela de polipropileno na reparação das hérnias inguinais tem se mostrado 
eficaz para reduzir as taxas de recidivas e também a diminuição dos índices de morbidade (6). O uso de 
telas de polipropileno reduz o tempo de hospitalização e de dor pós-operatória, propiciando o 
fortalecimento tecidual local e uma recuperação mais rápida destes pacientes (7).  As telas constituídas 
por polipropileno são consideradas como o material de escolha mundialmente aceito para o reparo de 
hérnias por preencher um percentual significativo dos critérios de biocompatibilidade (8). Foi utilizada a 



tela de polipropileno neste caso, a fim de proporcionar um fortalecimento tecidual do local, e evitar 
possíveis recidivas. 

 O omento é reconhecido por possuir característica única de prontamente aderir a um novo leito 
(9). Indução de neovascularização ocorre pelo desenvolvimento de conexões vasculares na interface entre 
o tecido sadio transplantado e o isquêmico (10). Tem grande resistência contra infecções e, por ser 
maleável, pode ser facilmente moldado (11). Por essas características, optou-se pela omentalização sobre 
o local onde a tela de polipropileno foi inserida, no caso relatado. 

Conclusão 

As hérnias inguinais são muito comuns na rotina da Medicina Veterinária, sendo causadas 
principalmente por traumas. Cabe ao Medico Veterinário intervir cirurgicamente para a correção do 
defeito o mais rápido possível, a fim de se evitar possíveis complicações, como por exemplo, o 
estrangulamento de órgãos. 
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INTRODUÇÃO 

A infecção do trato urinário (ITU) é definida como a colonização bacteriana de porções do trato urinário 

normalmente estéreis, como rins, ureteres, bexiga e uretra proximal, geralmente causada por um único 

microrganismo, principalmente bactérias gram-negativas. Escherichia coli é o uropatógeno mais comumente 

isolado (CHEW et al. 2012; DIBARTOLA e WESTROPP, 2015). Trata-se de uma doença pouco prevalente em 

gatos, que aparentam, de forma inata, maior resistência do que cães às ITU bacterianas, devido às suas diferenças 

anatômicas e imunológicas (MONTEIRO, 2012). Sabe-se também que os gatos idosos, imunodeprimidos e 

portadores de doenças concomitantes estão mais predispostos, bem como animais castrados (LUND, 2015; 

DORSCH, 2016). 

A urocultura fornece a identificação e a quantificação do microrganismo, assegurando a presença da 

infecção, além de orientar o clínico sobre os principais agentes causadores de ITU em sua prática. A maior parte 

delas está associada a microrganismos altamente susceptíveis a agentes antimicrobianos de rotina, no entanto, 

estudos indicam a emergência de resistência microbiana, possivelmente devido ao uso indiscriminado das drogas 

(CHEW et al. 2012). Apesar das semelhanças já evidenciadas na literatura em relação à prevalência microbiana nas 

ITU, estudos sugerem a existência de variações geográficas e temporais, reforçando a necessidade de guiar a 

antibioticoterapia pela urocultura (ISHII et al., 2012).  

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar as ITU de gatos na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, e 

estabelecer um perfil da prevalência dos microrganismos envolvidos. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo retrospectivo de 185 uroculturas de urina de gatos, executados entre novembro de 

2015 e setembro de 2016, e fornecidos pelo Centro de Diagnóstico e Monitoramento Animal (CDMA), localizado 

na cidade de Belo Horizonte – MG. Avaliou-se sexo, idade, suspeita clínica, método de coleta e resultados de 

urocultura.  



RESULTADOS 

Houve crescimento bacteriano em 25,41% das amostras, sendo a idade média dos animais acometidos igual 

a sete anos, variando entre um e dezessete anos. Das amostras positivas, 56,81% eram provenientes de fêmeas.  

Nenhum exame foi encaminhado com a anotação da suspeita clínica, e em apenas 56,76% das amostras 

havia notificação do método de coleta. Destas, foram realizadas cistocenteses em 96,18%, enquanto 1,91% foram 

coletadas por cateterismo vesical e 1,91% por micção espontânea.  

Foram isolados quatorze microrganismos diferentes nas amostras positivas. Em 82,98% das amostras 

isolou-se apenas um microrganismo. Escherichia coli foi a principal bactéria encontrada, tendo sido isolada em 17 

amostras (36,17% do total). Outros microrganismos isolados foram Enterococcus sp. (19,15%), Staphylococcus 

aureus (14,89%) e Staphylococcus spp. coagulase negativo (10,64%). Acinetobacter, sp., Proteus sp. e 

Streptococcus sp. foram isolados três vezes cada um (6,38%), enquanto Pseudomonas spp. foi isolada duas vezes 

(4,26%) e Klebsiella sp., Enterobacter sp., Staphylococcus haemolyticus, Pasteurella sp., Staphylococcus 

saprohpyticus e Micrococcus sp. foram isolados apenas uma vez (2,13%). Ferreira (2014) observou que 

Staphylococcus spp. foi o agente causal de ITU mais comum nos felinos  Estes valores referem-se à porcentagem 

de isolamentos de cada microrganismo dentro do total de amostras positivas.  

DISCUSSÃO 

Houve crescimento bacteriano em apenas 25,41% das amostras, o que sugere baixa prevalência de ITU em 

gatos e reforça a importância de exames de urocultura e antibiograma para o diagnóstico definitivo, uma vez que 

muitos pacientes provavelmente apresentavam sinais clínicos associados a condições não infecciosas. Todavia, é 

importante considerar a existência de resultados negativos provenientes de animais já diagnosticados e tratados 

(MONTEIRO, 2012). 

A idade média dos animais acometidos foi de sete anos, resultado semelhante ao encontrado por Ferreira 

(2014). No entanto, Monteiro (2012) afirma que a faixa etária mais comum é a partir dos dez anos de idade. Assim 

como verificado neste trabalho, a literatura indica que fêmeas são mais acometidas com maior frequência (CHEW 

et al. 2012; DIBARTOLA e WESTROPP, 2015). Sabe-se que a uretra das fêmeas apresenta maior largura e menor 

comprimento, além de estar próxima ao ânus, o que facilita infecções ascendentes e contaminação fecal. No 

entanto, estes resultados divergem dos encontrados por Monteiro (2012), Ferreira (2014) e Carvalho (2014), que 

verificaram maior incidência em machos. Ainda que fêmeas apresentem anatomia favorável à instalação das ITU, a 

prevalência da doença em machos pode estar relacionada à sua maior predisposição à ocorrência de obstruções 

uretrais e outras manifestações de doença do trato urinário dos felinos. 

Verificou-se que 43,24% das amostras não indicava o método de coleta, o que compromete a 

confiabilidade dos resultados na determinação da existência da infecção, já que existem padrões de contagem para 

cada tipo de coleta. Sabe-se que a urina deve ser coletada preferencialmente por cistocentese, para garantir menor 

contaminação da amostra (CHEW et al. 2012; DIBARTOLA e WESTROPP, 2015).  

Os principais isolados são compatíveis com a descrição da literatura. Sabe-se que E. coli é o agente com 

maior capacidade de causar ITU, em função de seus fatores de virulência, que favorecem a colonização do trato 

urinário (FERREIRA, 2014). Observa-se também que 50 % dos isolados representam bactérias gram-negativas e, 



nesse contexto, a prevalência de microrganismos comensais do trato gastrointestinal indica que a ascensão da 

microbiota fecal é uma importante via de afecção nas ITU. 

CONCLUSÃO 

Verificou-se que a ITU em gatos acomete predominantemente animais com idade média de sete anos e 

fêmeas, sendo Escherichia coli o principal microrganismo isolado. Observou-se também alto índice de resultados 

negativos e baixa informação sobre método de coleta e suspeita clínica por parte dos profissionais que solicitam 

este exame. Estes resultados advertem para a importância da urocultura, uma vez que, diante das preocupações 

sobre o uso indiscriminado de antimicrobianos, este exame assegura a presença da infecção e permite direcionar 

estratégias terapêuticas adequadas.  
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Introdução 

A doença gestacional do trofoblasto corresponde a um grupo de afecções incomuns que ocorrem 
durante o processo gestacional, caracterizados por uma proliferação anormal de células com 
características histológicas e arquitetura tecidual semelhantes às do trofoblasto. (1) As molas são 
processos patológicos placentários que causam a morte do embrião em seu estágio primitivo de 
desenvolvimento, sendo provável que o embrião seja reabsorvido enquanto as membranas continuam se 
desenvolvendo com modificações estruturais evidentes. (2, 3)  

A etiologia desta anormalidade placentária em animais não está bem estabelecida. (4) As molas 
podem ter origem tumoral, traumática ou de má-formação por alteração cromossômica. As molas 
placentárias não são comuns em animais e há apenas algumas descrições de molas em bovinos, caninos e 
suínos. (3, 4) No entanto, não há informações sobre a formação de molas em felinos. 

Nos animais domésticos são descritas alguns tipos de molas. A mola cística é originada por um 
processo simples que, após a morte do embrião, forma-se uma grande bolsa cística com conteúdo líquido. 
Na mola hidatiforme, as vilosidades coriônicas sofrem uma degeneração cística, recobrindo-se com 
pequenos cistos pediculados ou sésseis. A mola vilosa origina-se de um crescimento exuberante e 
anormal das vilosidades do córion. A mola hemorrágica ocorre após a morte traumática do embrião e 
hemorragia intensa da placenta. O coágulo resultante do trauma se organiza e envolve a placenta alterada. 
A mola carnosa é a evolução da mola hemorrágica, em que o coágulo organizado apresenta aspecto 
cárneo. (3) 

Na morfologia humana, a mola hidatiforme pode ser dividida em dois tipos: as molas completas, 
nos quais todas as vilosidades coriônicas são vesiculares e nenhum sinal de desenvolvimento embrionário 
ou fetal está presente, e as molas parciais, onde algumas vilosidades são vesiculares, enquanto outras 
aparecem normais, e o desenvolvimento embrionário ou fetal pode ser visto, mas o feto é geralmente mal 
formado e inviável. (5) 

Na medicina, no caso da mola hidatiforme completa, existe a fecundação de um óvulo sem núcleo 
ativo, o que significa que os genes serão de origem paterna, causando a perda precoce do embrião e a 
proliferação trofoblástica excessiva. Já a mola hidatiforme parcial ocorre a fecundação de um óvulo por 
dois espermatozoides ou um espermatozoide diploide, originando uma triploidia ou tetraploidia, com o 
conjunto de cromossomos extra-haplóides de origem paterna que inicialmente se desenvolve, mas que 
não progride por muito tempo. As molas completas geralmente culminam com aborto no inicio do 
processo gestacional, enquanto as molas parciais, o aborto geralmente ocorre no terço final da gestação 
(6, 7). 

Em animais, o diagnóstico pode ser estabelecido pela presença de corrimento hemorrágico durante 
a prenhez e período gestacional prolongado quando não existem fetos viáveis. O exame ultrassonográfico 
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evidencia a presença de estruturas placentárias com desenvolvimento anormal sem a presença do embrião 
ou feto. O diagnóstico definitivo da mola hidatiforme se dá através de exame histopatológico dos 
produtos dos conceptos e das vesículas formadas. Tanto as molas hidatifomes completas, quanto as molas 
hidatiformes parciais apresentam anomalias variáveis na arquitetura vilositária, com edema generalizado 
e hiperplasia difusa do trobloblasto. (8, 9). Em animais, a mola hidaforme pode evoluir para 
coriocarcinoma. (3)  

Nos bovinos e pequenos ruminantes, o tratamento recomendado é a indução terapêutica do aborto, 
com acompanhamento da involução uterina. Nas pequenas fêmeas, recomenda-se a retirada cirúrgica das 
formações de molas e, se houver comprometimento do útero, indica-se a ovariohisterectomia. (3) 

Objetivo 

Esse trabalho tem por objetivo relatar o caso de mola hidatiforme completa em uma gata. 

Materiais e Métodos  

Foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Lavras uma gata sem raça 
definida, de nove meses de idade, com histórico de hiperplasia mamária acentuada. O responsável relatou 
que o animal havia apresentado cio há quarenta e cinco dias atrás, com histórico de cobertura. Não havia 
relato de corrimento vaginal ou aborto durante este período. Não foram observadas outras alterações ao 
exame clínico geral. À palpação foram identificadas estruturas ovaladas intra-abdominais sugestivas da 
presença de fetos. 

A gata foi encaminhada para exame ultrassonográfico, onde foram observadas, no interior dos 
cornos uterinos, pelo menos três estruturas ecogênicas ovais, contendo em seu interior líquidos, mas sem 
presença de fetos. Suspeitou-se da formação de molas devido à presença de estruturas placentárias císticas 
sem a presença embrionária ou fetal. O animal foi encaminhado ao tratamento cirúrgico. 

A paciente realizou os exames pré-operatórios e optou-se como método de tratamento a 
ovariohisterectomia convencional, sendo retirado todo o útero de forma fechada, pois não havia presença 
de fetos. A peça removida cirurgicamente foi encaminhada para o exame histopatológico. 

Ao exame histopatológico da peça cirúrgica confirmou-se o diagnóstico de mola hidatiforme 
completa. Observou-se hiperplasia endometrial com áreas de edema moderado da submucosa, além de 
proliferação acentuada de células trofloblásticas com extensas áreas de necrose e hemorragia. Havia 
também focos de calcificação. Não havia nenhuma estrutura tecidual de fetos. 

A paciente apresentou boa recuperação pós-operatória e, após algumas semanas da cirurgia, a gata 
não apresentava mais os sinais clínicos de hiperplasia mamaria fibroadenomatosa. 

Discussões  

As alterações de molas placentárias são consideradas raras em animais e há apenas algumas 
descrições de molas em bovinos, caninos e suínos. (3) No entanto, na literatura disponível não há 
informações sobre molas em felinos. No caso relatado, a gata apresentou bons resultados após o 
tratamento cirúrgico da presença de molas. 

Quando há suspeita clínica ou ultrassonográfica de mola hidatiforme completa ou parcial, o 
conteúdo da cavidade uterina deve ser removido. Em humanos, rotineiramente se utiliza a vácuo-
aspiração, devendo ser evitada a curetagem no início do procedimento, pois o risco de perfuração uterina 



é elevado. (10) O procedimento deve ser complementado, posteriormente com a curetagem das paredes 
uterinas para assegurar a remoção completa do material das molas.  

No caso das pequenas fêmeas, além da possibilidade de remoção cirúrgica das molas, uma opção 
para a abordagem inicial é a histerectomia, pouco empregada na medicina humana, porém amplamente 
usada na medicina veterinária. A paciente em questão foi submetida à ovariohisterectomia como método 
definitivo de tratamento. 

Conclusão  

  As molas são proliferações anormais das células trobloblásticas que, embora sejam raras nos 
animais domésticos, devem ser levadas em consideração no diagnóstico diferencial das patologias 
obstétricas. 

 Após o diagnóstico clínico e ultrassonográfico, a ovariohisterectomia caracterizou-se como a 
opção de escolha no tratamento da afecção na gata. O diagnóstico definitivo de mola hidatiforme 
completa somente foi possível por meio de análise histopatológica. 
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Introdução: Animais vulneráveis sofrem devido ao tráfico, à caça ilegal, a fragmentação de seu habitat, 

ao desmatamento, aos acidentes em rodovias, dentre outros incidentes relacionados a influência antrópica. 

Perfis epidemiológicos se tornam assim ferramentas importantes, pois permitem a formulação de tomadas 

de decisões buscando a melhoria na qualidade dos processos. Os perfis também se tornam indicadores em 

medicina da conservação devido a sua sensibilidade nos aspectos das condições de vida, do processo 

saúde-doença e da forma de desenvolvimento de uma população (Lanetzki et al., 2012). Objetivo: Este 

trabalho objetivou traçar o perfil epidemiológico dos animais silvestres hospitalizados em uma clínica 

veterinária contratada para atender os animais encaminhados pelo Centro de Triagem de Animais 

Silvestres de Belo Horizonte (CETAS/BH) e sob responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas 

(IEF). Materiais e métodos: A pesquisa se desenvolveu a partir do acompanhamento do registro semanal 

das ocorrências dos animais internados oriundos do CETAS, entregas voluntárias e outras fontes no 

período de um ano (2015-2016). As variáveis estudas foram: número de indivíduos e espécies internadas, 

procedência dos animais, status de conservação (ameaçado, criticamente ameaçada, em perigo ou 

vulnerável), a partir dos critérios da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), causas de internação e baixa na clínica, determinantes de 

agravos à saúde e taxa de mortalidade. Resultados: Foram acompanhados 639 animais, destes, 66,5% 

eram aves, 28,17% mamíferos, e 5,33% répteis. Da procedência dos animais, 84,2% foram oriundos do 

CETAS-MG, 11,7% de entregas voluntárias na clínica veterinária, 1,9% de criatórios, 1,7% de empresas 

privadas e 0,5% de tutores. As internações das aves compreenderam uma diversidade de 70 espécies (425 

animais), e somente 8 indivíduos não foram identificados devido ao período de vida o qual foram 

encontrados. Destas espécies, 5,7% (1,2% dos animais) estão entre uma categoria considerada ameaçada 

pela IUCN, as quais incluem Amazona vinacea, Anodorhynchus hyacinthinus, Crax blumenbachii e 

Ramphastos tucanus. Registrou-se 23 espécies de mamíferos internadas (180 animais), destas 17,4% das 

espécies (5,6% dos animais) foram consideradas ameaçadas pela IUCN, sendo elas Callicebus 
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personatus, Myrmecophaga tridactyla, Leopardus tigrinus e Chrysocyon brachyurus. Foram internadas 7 

espécies de répteis (34 animais), e uma espécie (20,6% dos animais) foi considerada vulnerável 

(Chelonoidis carbonaria), enquanto 42,8% das espécies internadas (50% dos animais) não foram 

avaliadas pela IUCN. Das baixas de plantel, 79,4% receberam alta e 20,6% foram à óbito. Das causas de 

baixa no plantel das aves, 63,29% receberam alta, 34,12% foram a óbito, as demais continuaram 

internados até o término do levantamento de dados. As causas de internação foram: 68% neonatos ou de 

baixa idade, 11,7% apresentaram problemas ortopédicos (fraturas, luxação e amputação), 7,6% estavam 

debilitados (anorexia, diarréia, etc.), 4,2% apresentaram outros eventos traumáticos, enquanto os demais, 

alguma doença específica de um órgão, doenças parasitárias (tricomonose, candidíase, coccidiose, 

eimeriose), dentre outras. Ao analisar os determinantes de internação ou agravos à saúde dos mamíferos, 

registrou-se que 59,4% eram neonatos ou de baixa idade, 14,4% tiveram trauma veicular, e os demais 

apresentaram traumas não-veiculares, dentre outros. E em relação aos répteis, 20,6% dos pacientes 

tiveram quadros de septicemia, 20,6% foram entregas voluntárias, 17,6% tiveram prolapso (peniano, 

uterino ou cloacal), 14,7% haviam sido atropelados, e os demais sofreram fraturas, traumas e/ou eram 

neonatos ou de baixa idade. Das causas de baixa no plantel registra-se que 56,1% dos animais receberam 

alta, 35,6% foram à óbito, os demais continuaram internados ou foram eutanasiados e a mortalidade geral 

no período foi de 33,6% dos animais internados. As maiores taxas dos óbitos (46%) ocorreram nos meses 

de setembro a novembro. Discussão: Em levantamento realizado em 2011 por Freitas et al., o CETAS de 

Belo Horizonte recebeu 7.426 animais vivos procedentes principalmente da apreensão e em menor 

proporção de entregas voluntárias. A presença de espécies classificadas como ameaçadas merece atenção, 

já que os mesmos continuam sofrendo impactos na vida livre. De acordo com o conhecimento dos dados 

epidemiológicos a partir de um perfil de morbimortalidade é possível o aperfeiçoamento da qualidade de 

cuidado e atendimento, assim como na aquisição de novas tecnologias. A internação de neonatos e 

animais de baixa idade, principalmente nas aves é predominante. Apesar de publicações recentes a 

respeito de medicina neonatal principalmente em aves; e com menor publicação em mamíferos e répteis, 

muitos aspectos ainda necessitam ser esclarecidos neste campo de atuação. Quanto aos determinantes de 

doença, trabalhos demonstraram que o maior agravo a saúde as aves (rapinantes) que chegam aos 

CETAS/BH são de origem traumática, sendo as fraturas mais predominantes (Andery, 2011), sendo esta 

condição a principal causa de doença par internação nas aves na clínica.  Em levantamento realizado na 

fundação Zoo-botânica de Belo Horizonte avaliando os indicadores de morbimortalidade em mamíferos, 

encontrou-se as doenças infecciosas e parasitárias como a segunda maior causa de adoecimento (Cunha et 

al., 2015), diferente do demonstrado neste estudo onde traumas de origem veicular também foram 

predominantes. Devido a diferença de casuística entre um CETAS e um zoológico, espera-se uma 

diferença dos resultados em animais de cativeiro e aqueles oriundos de vida livre. Quanto aos dados de 



baixa do plantel, houve um aumento de óbitos nos meses de setembro a novembro, época em que 

geralmente ocorre a nidificação das aves de Minas Gerais (Marini et al., 2007), sendo proporcional a taxa 

elevada de óbitos. Dentre os papéis do médico veterinário na medicina da conservação, é estabelecido que 

o mesmo deve exercer o cuidado com espécies em cativeiro e conduzir estudos que abrangem aspectos 

patológicos, sanitários e de doenças emergentes, sendo um vigilante capaz de promover uma medicina 

com caráter comparativo (Deem 2015), caracterizando o perfil como uma ferramenta da conservação. 

Conclusão: Apesar do aumento da conscientização da população sobre a conservação ambiental dentro 

do conceito de saúde única, a casuística dos agravos recebidos pelo CETAS e outras entidades é frequente 

e ainda alta. Dados epidemiológicos completos, principalmente relativos a demanda médica, tornam-se 

necessários para a avaliação de métodos utilizados como ferramentas de medicina da conservação. 

Conclui-se assim que, instituições que prestam serviço ao CETAS como local de cuidados aos animais de 

vida livre enfrentam uma alta demanda principalmente referente a aves e secundariamente mamíferos e 

répteis. Sugere-se uma sistematização de coleta de informações oriundas de atendimentos a espécies de 

vida livre, contribuindo para o fomento aos estudos de conservação e clínica médica de animais silvestres, 

bem como para orientação estratégica de ações educativas na preservação ambiental. 

Protocolo de aprovação do CEUA PUC Minas: 028/2015; Autorização do IEF: 013/2015. 
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INTRODUÇÃO 

O termo loxoscelismo caracteriza uma síndrome clínica decorrente do 

envenenamento por aranha do gênero Loxosceles e pode apresentar-se em dois quadros 

independentes e não exclusivos: cutâneo e víscero-cutâneo, sendo que o primeiro é 

mais comum e menos grave, causando edema, dor, eritema e prurido localizados, 

hemorragia bolhosa focal que evolui para placa marmórea e halo de necrose, que pode 

romper-se criando uma úlcera profunda (JERICÓ et. al., 2015). 

 

OBJETIVO 

  O presente estudo teve a finalidade de apresentar os resultados obtidos no 

tratamento de loxoscelismo cutâneo, uma vez que, são casos raros na medicina 

veterinária e a abordagem terapêutica definitiva ainda é muito discutida em pequenos 

animais (JERICÓ et. al., 2015). 

 

METODOLOGIA 

Uma cadela, da raça Pit Bull, de 5 anos de idade foi atendida na Clínica 

Veterinária UNIVET, em Lavras-MG. No exame físico, o animal apresentava lesões 

necróticas ulceradas, edema e eritema do lado direito da região do coxal e na face 

medial de tarso direito, bem como edema e aumento de temperatura local em região de 

articulação úmero-rádio-ulnar esquerda, além de ixodidiose. Quanto aos exames 

laboratoriais, observou-se leucocitose, neutrofilia com desvio à esquerda, 

trombocitopenia  moderada e hiperfosfatasemia.  

  O animal ficou internado durante 7 dias e o tratamento, constituiu-se de: a) 

solução fisiológica de NaCl 0,9%, b) manejo das feridas, realizado três vezes ao dia, 

drenando-se o exsudato hemorrágico-purulento através de massagem e limpando-se 

com solução fisiológica fria o local, para então utilizar pomada de neomicina nas lesões 
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e pomada Hirudoid® nas regiões edemaciadas e c) medicação endovenosa de 

Metronidazol® (15 mg/kg) BID e Ceftriaxona® (30 mg/kg) BID, por 7 dias; Dipirona® 

(25 mg/kg) BID, Maxicam® 2% (0,1 mg/kg) SID e Ranitidina® (2 mg/kg) BID, por 5 

dias. Após a alta do paciente, indicou-se manejo das feridas duas vezes ao dia, até 

completa cicatrização e foram prescritos os seguintes medicamentos por via oral: 

Metronidazol® (15 mg/kg) BID e Cefalexina® (30 mg/kg) BID, por 3 dias; Dipirona® 

(25 mg/kg) BID, por 5 dias e Prednisolona® (1 mg/kg) SID, por 7 dias. 

   

RESULTADOS 

 Houve boa regressão das lesões durante os 7 dias de tratamento realizado na 

clínica (B, F, J). Em um mês, a cicatrização já estava bem avançada (C, G, K) e em 

dois meses, as lesões estavam totalmente cicatrizadas (D, H, L) (Imagem 1). 

 

 
 

Imagem 1 - Fotos comparativas da progressão das lesões, de acordo com a sua 

localização. Região do coxal direito (A, B, C e D), face medial de tarso direito (E, F, 

G e H) e articulação úmero-rádio-ulnar esquerda (I, J, K e L).  
 
 

DISCUSSÃO 

  Observou-se leucocitose relacionada à neutrofilia devido o sangue ter sido 

coletado dias após o envenenamento, momento no qual provavelmente estaria 
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ocorrendo um aumento na produção medular de leucócitos. A trombocitopenia pode 

estar relacionada à hemoparasitose concomitante, uma vez que o animal apresentava 

ixodidiose. A hiperfostasemia explica-se provavelmente devido à ação tóxica direta do 

veneno no fígado e rabdomiólise (TAVARES et. al., 2004). 

    As lesões cutâneas foram tratadas como feridas abertas, através de limpeza 

com solução fisiológica fria, auxiliando no alívio da algia local e diminuindo a 

atividade da principal toxina do veneno, a esfingomielinase-D (termo-dependente), 

bem como aplicou-se antisséptico local nos curativos para diminuir o risco de infecções 

secundárias (CARDOSO et al., 2009). 

  Optou-se pela utilização do Maxicam® em dose baixa e por poucos dias, para 

preservar os rins e prescreveu-se Prednisolona® para proteger a membrana dos 

eritrócitos, diminuir a hemólise e a viscosidade sanguínea, prevenindo lesões renais, 

bem como com finalidade anti-inflamatória, em decorrência do seu mecanismo 

imunossupressor. Foi associada antibioticoterapia sistêmica de amplo espectro para 

prevenir infecções bacterianas secundárias, visando a cobertura para patógenos de pele. 

Fez-se necessária a administração de analgésico para controle da algia causada pela 

isquemia e pela úlcera cutânea (CARDOSO et al., 2009). 

  

CONCLUSÃO 

  O tratamento tópico, associado à terapia antibiótica e anti-inflamatória 

sistêmica, além do emprego da corticoterapia, se mostraram efetivos, cicatrizando as 

lesões dermonecróticas em dois meses, sem a ocorrência de complicações secundárias. 
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INTRODUÇÃO 

            A terapia nutricional para o paciente Doença Renal Crônica (DRC) é um dos pontos chaves para o 

manejo da doença. Energia suficiente deve ser fornecida para evitar o catabolismo proteico e exacerbação da 

azotemia (LUSTOZA et al. 2003). Acredita-se que as necessidades energéticas de um paciente DRC sejam 

semelhantes às de pacientes saudáveis, podendo variar de acordo com o individuo. Dietas renais geralmente 

são formuladas com elevado teor de gordura e carboidrato, e reduzida concentração de proteína. A alta 

densidade energética supre a necessidade de energia do paciente com um menor volume de dieta (ELLIOT, 

2006). 

            Rins normais excretam catabólitos derivados de ácidos não-voláteis, proporcionando manutenção do 

equilíbrio ácido-base. Com o declínio da função renal, reduz-se a capacidade de excretar íons de hidrogênio 

e reabsorver íons bicarbonato, podendo-se instalar acidose metabólica (SEGEV et al. 2010) Esta, por sua 

vez, aumenta a degradação de proteínas do músculo esquelético, interfere no metabolismo intracelular, 

podendo ainda promover a reabsorção de minerais ósseos (ZATELLI et al. 2012). 

OBJETIVO 

            Este estudo teve como objetivo avaliar a conduta de prescrição da dieta renal quanto ao modo de 

administração e às principais dificuldades encontradas pelos tutores. 

METODOLOGIA 

            Foram coletados dados de 25 pacientes DRC, diagnosticados entre os anos de 2013 e 2015, no 

Hospital Veterinário da UFMG. As informações obtidas incluem anamnese, resultado de exames 

complementares e prescrições realizadas nos atendimentos.  

De acordo com os dados obtidos, os pacientes foram separados em três grupos, de acordo com a 

forma como a dieta renal era oferecida. Levou-se em consideração que a dieta oferecida corretamente foi 

aquela na qual o médico veterinário recomendou a adaptação gradativa a partir da dieta anterior, e prescreveu 



a quantidade diária de ração (em gramas) a ser oferecida, de acordo com o peso do paciente. Os grupos 

foram divididos da seguinte maneira: 

• Grupo 1: animais que recebiam dieta de forma correta. 

• Grupo 2: animais que recebiam dieta de forma incorreta, com posterior correção. 

• Grupo 3: animais que recebiam dieta de forma incorreta, sem posterior correção.  

RESULTADOS 

• Grupo 1: 19 animais (76%) 

• Grupo 2: 4 animais (16%) 

• Grupo 3: 2 animais (8%) 

DISCUSSÃO 

            A maior parte (76%) dos pacientes DRC estudados consumiam a dieta renal de forma correta. Seus 

responsáveis receberam informações com relação à sua importância e à forma adequada de administração. 

Por outro lado, nos grupos 2 e 3, foram observados como erros mais comuns: o oferecimento da ração à 

vontade, sem medição da quantidade prescrita e com acréscimo de outros alimentos à dieta (carne cozida ou 

petiscos para cães).  

            Através de dados da anamnese, foram identificadas queixas por parte de alguns tutores, em relação ao 

custo da dieta industrializada e da mão-de-obra exigida para elaborar a dieta caseira. Por outro lado, alguns 

tutores, cujos pacientes haviam iniciado tratamento com outro profissional, não receberam informações 

adequadas relativas à forma de introdução da ração renal e nem sobre a importância do uso correto da 

mesma, ou então, obtiveram informações através de fontes como a internet. 

            A dieta adequada e o acompanhamento nutricional do paciente DRC é um dos pilares para o 

tratamento conservador da doença renal crônica. Atua não só como um componente nutricional, mas também 

terapêutico para o paciente em questão, sendo fundamental seu uso de forma correta, sem adição de outros 

alimentos e na quantidade exata prescrita. Sendo assim, o trabalho de conscientização do tutor em relação 

aos benefícios da dieta e à forma correta de introduzi-la na alimentação do paciente é fundamental para o 

sucesso terapêutico do paciente DRC. 

CONCLUSÃO 

            Um número importante dos pacientes DRC estudados, recebia dieta renal de forma inadequada como 

reflexo do não convencimento ou da não informação do tutor, por parte do médico veterinário, sobre a 

importância da dieta sob o aspecto nutricional, terapêutico e de controle da progressão da DRC.   
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Introdução: O bloqueio do plano transverso abdominal é um modelo de anestesia locorregional que bloqueia de 

forma reversível os ramos ventrais dos nervos espinhais. Utilizado para proporcionar analgesia trans e pós-

operatória por dessensibilizar músculos abdominais, tecido subcutâneo abdominal e o peritônio parietal 

(DROZDZYNKA et al., 2016). A técnica de anestesia locorregional por tumescência é uma anestesia direcionada 

na infiltração subcutânea de anestésico local diluídos em solução cristaloide estéril em grande volume associadas a 

fármacos vasoconstritores, com o objetivo de dessensibilizar extensas áreas corporais, além de promover eficiente 

analgesia que se estende no pós-operatório imediato (GUIRRO: CUNHA; THOMAS, 2013). 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar a associação das técnicas anestésicas locorregionais em uma 

cadela submetida ao procedimento de mastectomia. 

Relato de caso: Paciente da espécie canina, raça Pinscher, fêmea castrada, 11 anos de idade e peso de 4,350kg, 

submetida a tratamento cirúrgico por meio de mastectomia parcial unilateral por ser portadora de lesões nodulares 

em mamas torácicas e inguinais com aspecto hiperêmico, medindo aproximadamente de 0,5 a 3 cm. Classificação 

da paciente ASA II sendo que de escolha como MPA utilizou-se por via intramuscular associação de acepromazina 

(0,02 mg/kg) e metadona (0,3 mg/kg), seguida de indução por propofol, na dose de (6 mg/kg) por via endovenosa o 

que permitiu a intubação. Em seguida realizou a conexão de aparelhos de anestesia inalatória ficando o mesmo 

sobre anestésico inalatório halogenado volátil (isoflurano ≤ 0,5 Vol%). Animal posicionado em decúbito lateral 

esquerdo para a realização do bloqueio TAP guiado por ultrassonografia onde o transdutor linear de 15 MHZ foi 

posicionado de forma transversal, o que permitiu a visualização individualizada do músculo transverso do 

abdômen, oblíquo interno, externo e peritônio, em região lombar conhecida como triângulo de Petit.  Uma agulha 

de cateter número 20G foi introduzida com abordagem in plane, onde se infundiu um volume de bupivacaína na 

concentração de 0,25% (0,5 mL/kg), seguindo um total de 2 mls. Em seguida animal foi posicionado em decúbito 

dorsal, onde o bloqueio regional por tumescência foi realizado através de pequena e única incisão de pele cranial às 

mamas torácicas para introdução da cânula de Klein que permitiu a infusão anestésica de forma adequada. A 

solução anestésica foi preparada usando 40 ml de lidocaína a 2% sem vasoconstritor associada a 0,5 ml adrenalina 

em 460 ml de solução de ringer com lactato de sódio. Um volume de 60 mls da solução anestésica foi distribuído 

no tecido subcutâneo mamário conforme descrito na literatura. Durante o procedimento cirúrgico animal recebeu 

infusão contínua de opióide citrato de fentanila na dose de 30 mcg/kg/h e após o término da cirurgia foi realizada 

epidural com sulfato de morfina na dose de 0,1 mg/kg. 

 



 
Figura 1: A-Paciente em plano anestésico adequado para realização do bloqueio do plano transverso abdominal 

guiado por ultrassonografia. B- Visualização da introdução in plane da agulha e acompanhamento da infusão 

anestésica por ultrassonográfica após identificação dos músculos: oblíquo externo, músculo oblíquo interno, 

músculo transverso abdominal, fáscia transversal e peritônio. 

Discussão: A ressecção radical unilateral da glândula mamária está associada a alto nível de estresse perioperatório 

e dor, o que poderia aumentar a mortalidade associada à anestesia e ao procedimento cirúrgico (BRIGANTI; 

PORTELA; ROMANO, 2014). A anestesia por tumescência combinada ao bloqueio TAP mostrou-se eficaz na 

complementação anestésica regional e analgesia pós-operatória, no entanto o resgate analgésico pode ainda ser 

necessário para controlar a nocicepção quando as estruturas contidas no canal inguinal são manipuladas. É 

importante ressaltar que o bloqueio TAP só fornece dessensibilização regional e analgesia da parede abdominal e 

cutânea sem efeito sobre os componentes viscerais (BRIGANTI; PORTELA; ROMANO, 2014). A administração 

de morfina no espaço epidural como analgesia pós-operatória foi associada ao bloqueio do TAP por este não ter 

dessensibilizado algumas áreas inguinais. Entretanto as doses utilizadas são significativamente menores às 

empregadas por via parenteral, diminuindo as chances de complicações para o paciente (VALADÃO; DUQUE; 

FARIAS, 2002). 

Conclusão: Portanto, essas avaliações preliminares sugerem que a associação das técnicas anestésicas regionais 

pode ser eficaz no fornecimento de dessensibilização e analgesia em cães submetidos à mastectomia unilateral. Não 

houve qualquer grau de hemorragia após a realização da técnica de tumescência por uso da agulha de Klein, 

evitanto a ressecção de vasos importantes e prejudicando a visualização da ferida cirúrgica, o que é relatado quando 

se utiliza agulhas de catéteres cortantes como indica Abimussi (2013). O bloqueio do TAP associado à tumescência 

reduz a quantidade de requerimentos analgésicos sistêmicos em um protocolo multimodal equilibrado, porém é 

necessário mais estudos para relatar dose e concentração dos fármacos bem como os efeitos colaterais dos mesmos, 

como afirma Briganti; Portela e Romano (2014).  

Associação das técnicas de anestesia locorregionais utilizadas demonstrou ser uma alternativa promissora na 

analgesia trans e pós-operatória imediata, além de proporcionar maior segurança aos protocolos anestésicos por 

reduzir os anestésicos voláteis durante o trans cirúrgico. Mais estudos são necessários para avaliar os benefícios da 

analgesia trans e pós-operatória bem como diferentes concentrações e fármacos. 
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